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szÁMMTEL| BEsáMoLó
A kettős konyvvite|t Vezető ,,Ve|emjáró,, A|apítVány 2017. evben
gazdá|kodásáró l  a számViteI i  t ö rvénvnek és a kapcso|ódó e|őírásoknak
megfeIelve közhasznú egyszerűsített éves beszámo|ót á|lított ossZe. A mér|eg
főösszege 4.426 eFt, a saját tőke 4.426 eFt. A részIetes kimutatásjelentésünk
1. sZ. mel|é k|ete, me|y a mér|egből és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatásbó|, VaIamint tájékoztató adatokbó| á1|.

KIMUTATÁS A KöLTsÉGVETÉsI TÁMoGATÁs FELHAszNÁtÁsÁRót
A ,,Ve|emjáró,' A|apítvány 2017. év folyamán 1.95o.ooo'- Ft költségvetési
támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumátó|, metyet a Magyar
Református Curs i||o Mozgalom tagja i  á|taIszerveZett  curs i||os hétvégékre és
doIogi kiadások Íedezetésre haszná|t fe|'

VAGYoNFELHAszNÁtAssAL KAPcsoLATos KIMUTATÁS

BeVételek
A 2017.es éVben a bevéte|ek meghaladták a kiadásokat. Az évet 4.426 eFt
pénzkészIettel, és 2.602 eFt nyereséggel Zárta aZ aIapítVány.
Az A|apítvánv összes bevéteIe 2017-ben 13.594 eFt VoIt.
A cé|megje|ölés né|küli 13.003 eFt bevételbő| 10.738 eFt érkezett
magánszemé|yektől, és 315 eFt gazdálkodó szervezetektő|. Az szA 1%
feIajánlásokbó| 59]. eFt került jóVáÍrásra. Az á||ami támogatás összege 1.95o
eFt volt.

Kiadások

Az A|apítVány összes kiadása 2017-ben 10.993 eFt Vo|t'
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan 10.673 eFt
Magyar Református Cursi||o MozgaIom tagjai áltaI
hétvégékre.

A működési kö|tségek 320 eFt-ot tettek, meIyek a
bankkö|tségbő| és doIogi kaidásokbó| tevődnek össze'

kerü|t kifizetésre a
szervezett Cursillos

könyve|ési dÍjból'
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BeVételek Osszeg (Ft)
Gazdá |kodó szervezettől kapott rámogatás 315.000
Magá nszemé|yektö| kapott tá mogatás 10.738.000
saA 1% 591.000
Á| lami  támogatá5 1.950.000
összesen: 13.594.000

Kiadások tsszeg (Ft)
Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó ráfordítás 10.673.000
Működési  k ö | tség 320.000

Ebből könyveIési díj 60.000
Ebbő| bankköltséq 47.000
Ebből onyagköltség 213.O00

Osszesen: 10.993.000

tv. cÉL szERINT| JUTTATÁSoK KlMUTATÁSA

A , ,Ve lemjáró , ,  A|apítVány 20] .7-ben,  13 a lka|ommaItámogatta a Magyar
Reformátu5 CursiIIo Mozgalom tagjai áltaI szervezett cursiIlo tanfolyamot,
meIyek Ba Iatonszá rszón |02. !6-19,  04.20-23,11.16-19) Jósvafőn (o3 '  16-19,
Io'26.29), Nyárlőrincen (03.30-o4.o2, o8.10-13, Vácon (o6'08.11, 1o.12-15),
Püspökszent|ász|ón (07.20-23), Terényben (08.31-09.03), Monoszlón
(10 '12 15J és Nován (11 'o2-o5) kerü|tek megrendezésre.
A résztvevő|( térítésmentesen Vehettek részt a háromnapos tanfo|yamon,
ezért a Velemjáró AIapítvány támogatást nyújtott a tanfolyamokhoz
kapcso lódó e||átásra,  ezen be|ü|  szá||ásra,  terembérIetre '  étkeztetésre.
A tevékenység az alapszabá|yban |efektetett cé|oknak mesfelelően történt
és eredményesnek értékeIhető '

V. A KözPoNT| KöLT5ÉGVETÉS| szERVTőt' ELKÜLöNíTE.rr ÁLLAMI
PÉNzALAPTTL, A HEtY| öNKoRMÁNYzATTiL, K|sEBBsÉGI TELEPÜLÉsI
oNKoRMÁNYzATróL, A TELEPÜLÉs| öNKoRMÁNYzAToK TÁRsULÁsAlTóL
És MINDEzEK szERVE|TőL KAPoTT TÁMoGATÁs MÉRTÉKE

A Velemjári AIapítVány a címben jeIzett sZervektő| 201.3-2017 időszakban az
alá bbi tá mogaiásba n részesü|t:
2017 ]..950.000' Ft Emberi Erőforrások Minisitériuma

',{/o^!D.'



vt. Az ALAPíTVÁNY VEZETő T|szTsÉGVIsELő|NEK NYÚJToTT JUTTATÁSoK
ÉRTÉKE' ÖsszEcE
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A Ve|emjáró Alapítvány kuratóriumának eInöke és tagjai,
fe|ügyelőbizottságának eInöke és tagjai feIadatukat önkéntesen, társadaImi
munkában Végzik, ezért díjazásban, juttatásban' kö|tségtérítésben a 2013-
2017. időszakban nem részesü|tek sem termésZetben, sem pénzbeIi
fo rmá ba n.

V||. Az ALAPíTVÁNY KözlnszruÚ revÉrENYsÉGÉRőL szóLi Rövto rnRrnLvl
BEszÁMoLó

AZ Alapítvá nyt az a|apítő 2007. május 29-én kelt a |a pító okiratta| hozta |étre.
Az A|apítvány a kózhasznú szervezete krő| szó|ó 1.997 ' évi CLV|. törvénv 26. 9.-
ának c) pontjában felsoroIt alábbi közhasznú tevékenységeket VégZi:
o Az a|apítványa keresztyén va||ási ku|túra értékeinek megóvása érdekében

tevékenykedik, megva|ósítva ezzel a kulturá|is örökség megóvása
érdekében kifejtett közha5Znú tevékenységet (5., 6. pontor<1.

o Egészsé8megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység (1.pont).

. oktatási és ismeretterjesztési teVékenységet foIytat (4.pont)

. A magyarországj nemzeti és etnikai kisebbségekke|, Valamint a határon
tú|i magyarsággal kapcsolatos közhasznú tevékenységet Íejt ki (13'pont)'

. A nemzeti ku|tufá|is örökség VédeIme, műem|ékvéde|em (7.pont)

Az alapítvány fő célkitűzése a keresztyén hagyományokon alapu|ó nemzeti
és Va||ásos értékek ápo|ása, gondozása. A református hit, a keresztyén
értékrend megismertetése, tefjesZtése és elmélyítése MagYarországon. A
leIki egészség védelmére/megőrzésére jrányuló egészségfejIesztési és
megelőzési programok.

ToVábbi 'cél ja i  f igye lemmeI kkéin i  a  határon
helVzetét, é letkörü |ményeit és támogatást kíVán

túli református magya rság
nyÚjtani sZám ukra; VaIamint



az aIapítVány támogatni kívánjá református épüIetek fe|újítását, i||ewe
intézmények működését.

AVelemjáró A|apítvány 2017-ben Vá ||a Ikozás i tevé !enységet nem folytatott.
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Kelt: Budapest, 2018. május 30.
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A kuratórium képvise|ője
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