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t. szÁMVlTELI BEszÁMoLó
A kettős könyvvite|t vezető ,,Velemjáró,, Alapítvány 2015. évben
gazdá|kodásáról a számvitel i  t örvénynek és a kapcsolódó e|őírásoknak

megfele|ve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót á|lított össze. A mérleg

főösszege 463 eFt, a saját tőke 463 eFt. A részletös kimutatás je|entésünk

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

e red ményki mutatásból, va la m i nt tájékoztató adatokbó| á| |.

tt. KIMUTATÁs n rölrsÉcvETÉst rÁuocnTÁs FELHAszNÁLAsÁnól
A ,,Velemjárő,, A|apítvány 2015. év folyamán nem kapott kö|tségvetési

támogatást.

ttl. VAGYoNFELHAszNÁnssru KAPcsoLATos K|MUTATÁS

Bevételek

A 2015-ös évben a kiadások meghaladták a bevéte|eket. Az évet 463 eFt

pénzkészlette|, és 285 eFt veszteséggel zárta az a|qpítvány.

Az A|apítvány összes bevéte|e 2015-ben 9.097 eFt volt. Bankkamat

fomájában ]. eFt volt az e|számo|t bevéte|.

A célmegjel ö|és né|kü|i 8.637 eFt bevételbő| 8.257 eFt érkezett

magánszemé|yektő|, és 380 eFt gazdálkodó szervezetektől. Az SZJA t%

felaján|ásokból 459 eFt kerü|t jóváírásra.

Kiadások

Az Alapítvány összes kiadása 2015-ben 9.382 eFt vo|t.

Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódóan 9.255 eFt került kif izetésre a

Magyar Református Cursi l|o Mozga|om tagjai á|taI szervezett Cursi l|os

hétvégékre.

A működési kö|tségek I27 eFt-ot tettek, melyek a könyvelési díjbó|,

bankkö ltségből és egyéb a nyagjelIegű szoIgáltatásbóI tevődnek össze.

BevéteIek tsszeg (Ft)

Gazdá I kodó szervezettől ka pott tá mogatás 380.000
M agá nszemélvektől ka pott tá mogatás 8.257.000
szJA t% 459.000

Kapott banki kamat 1.000

összesen; 9.097.000



tv.

Kiadások tsszeg (Ft)
Közha sz n ú tevé ke nységhez ka pcso|ódó ráfo rd ítá s 9.255.000
Működési kö|tség r27.OOO

Ebből konyvelési díj 90.000
Ebből bankköltség 35.000
Ebből anyagjellegű szolgóltatós 2.000

összesen: 9.382.000

cÉL szERlNTl JUTTATÁsoK KtM UTATÁSA

A ,,Ve|em járó,, Alapítvány 2015-ben, t2 alka|ommal támogatta a Magyar

Református Cursi||o Mozgalom tagjai á|taI szervezett cursi l|o tanfo|yamot,

me|yek Balatonszárszőn (o4. 16-19,1'L. 19-22), Nyár|őr incen (04. 16-19, 10.

o1-o4), Monosz|ón (05. 07-to,10.22-25), Berekfürdőn (05. t4-t7 ,11. 05-08),

Püspökszentlászlón (o7.16-19), Terényben (09. 17-20), Sza|afőn (10. 08-11)

és Aggtelken (10. 08-11) kerültek megrendezésre.

A résztvevők térítésmentesen vehettek részt a háromnapos tanfo|yamon,

ezért a Ve|emjáró A|apítvány támogatást nyújtott a tanfolyamokhoz

ka pcso|ódó el|átásra, ezen be| ü | szá | |ásra, te rem bérletre, étkeztetésre.

A tevékenység az a|apszabá|yban lefektetett céloknak megfelelően történt

és ered ményesnek értékelhető.

A KözPoNTt KolTsÉevrrÉs| szERWőL ELKÜL9NíTETT Ált.lqtvtl
pÉruznnPTóL, A HELYI öruronuÁruvznrrót, rlsggBsÉGI TELEPÜLÉs|
örv ronuÁruyznrróL, A TE LE PÜ LÉst Ö N Ko RMÁNYzATo K TÁRsU usalró l
És rulruoezEK szERVE|TőL KAPoTT TÁMoGArÁs ruÉnrÉre

A Velemjáró A|apítvány a címben je|zett szervektő| 20Il-2015 időszakban

nem részesü|t támogatásban.

V|. Az ALAPíTvÁruy vEzETő T|szTsÉGV|sELő|NEK NYÚJToTT JUTTATÁsor
ÉnrÉxr, összge r

V.



vl l .

A Velemjáró A|apítvány kuratór iumának e|nöke és tagjai,

fe|ügye|őbizottságának etnöke és tagjai fe|adatukat önkéntesen, társadaImi

munkában végzik, ezért díjazásban, juttatásban, kö|tségtérítésben a 2011'-
2oI5. időszakban nem részesÜ|tek sem természetben, sem pénzbel i

formában.

Az ALAPíTvÁruy KözHAszruÚ rrvÉrENYsÉGÉnől szóló növlo TARTALMl
BEszÁMoLó

Az Alapítványt az a|apító 2007 . május 29-én ke|t alapító okirattaI hozta |étre.

Az A|apítvány a közhasznú szervezetekről szó|ó 1997. évi CLV!. törvény 26. s.-
ának c) pontjában felsoro|t alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
. Az a|apítvány a keresztyén vaIlási kultúra értékeinek megóvása érdekében

tevékenykedik, megva|ósítva ezze| a ku|turá|is örökség megóvása

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

o Egészségmegőrzés, betegségmege|őzés, gyógyító-, egészségÜgyi
reha biI itációs tevékenység (1.pont).

. oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet folytat (a.pont)

o A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekke|, va|amint a határon

tú|i magyarsággaI kapcso|atos közhasznú tevékenységet fejt ki (13.pont).

o A nemzeti ku|turál is ör ökség védeIme, műem|ékvéde|em (7.pont)

Az alapítvány fő célkitűzése a keresztyén hagyományokon alapu|ó nemzeti

és vaIlásos értékek ápo|ása, gondozása. A református hit, a keresztyén

értékrend megismertetése, terjesztése és elmélyítése Magyarországon. A

leIki egészség védelmére/megőrzésére irányu|ó egészségfejIesztési és

megelőzési programok.

További céljai f igye|emmeI kísérni a határon túli református magyarság

helyzetét, é|etkörÜlményeit és támogatást kíván nyújtani számukra; valamint

az a|apítvány támogatni kívánja református épületek fe|újítását, i|letve

i ntézmények m űködését.

A Ve|emjáró Alapítvány 2015-ben vá|laIkozási tevékenységet nem folytatott.



Kelt: Budapest, 201'6. május24.
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