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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 3200 GYÖNGYÖS FŐ TÉR 10.

2.2. Azonosító adatok

A szervezetmás szervezetneknem tagja. A GYÖNGYÖS-MÁTRA TURISZTIKAI EGY besorolása,
a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Az Egyesületeta Heves Megyei Bíróság a Pk.60.081/2009/3.számúhatározatában2263 számonvette
nyilvántartásba. A szervezet jogállása: közhasznú szervezet.
Székhely: 3200 Gyöngyös Fő tér. 10.
Képviselő: Kósa László(elnök) 3232 mátrafüred, Üdülősor u. 40.

2.3. Tevékenység általában

A GYÖNGYÖS-MÁTRA TURISZTIKAI EGY 2009 évbenjött létre. Az alakuláscélja, a szervezetfőbb
tevékenységeiazalábbiak:Az egymássalösszehangolthazaiturisztikaidesztinációsmenedzsmentszervezeti
rendszerrészekénta turizmusegységesirányítórendszerénekmegteremtéseGyöngyösvárosés térségében.
Az egyesületátfogó célja a turizmus versenyképességéneknövelése,a látogatók megelégedettségének,
információkkal való ellátásának biztosítása illetve javítása.
Gyöngyös és a mátrai egyéb települések idegenforgalmánakfejlesztése,a desztinációbaneltöltött
vendégéjszakák számának növelése.
Az idegenforgalmi tevékenységszakmai szinvonalának fejlesztése, az idegenforgalmatbefolyásoló
tényezőkkel kapcsolatosismeretekfejlesztéseés terjesztése;az idegenforgalmatbefolyásolótényezőkkel
kapcsolatosismeretek fejlesztéseés terjesztése;a turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók
tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete.
Az önkormányzatokés az egyéb turisztikai szereplők tevékenységénekösszehangolása,működések
hatékonyságánaknövelése;hatékonyésegységesturisztikai marketingstratégiakialakításaa turisztikában
érintettek széleskörű bevonásával, turisztikai tervezés, termék- és vonzerőfejlesztés, minőség-
és szolgáltatásfejlesztés, innováció.

2.4. Közhasznú tevékenység

2009 évben az Egyesület a kitűzött céloknak megfelelően működött.

3. A vagyon felhasználása
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3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tőke 0 0 0 0.00

Tőkeváltozás 0 0 0 0.00

Vállalkozási eredmény -3 675 -16 106 -12 431 - 338.26

Közhasznú tevékenység eredménye 30 559 3 890 -26 669 -87.27

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások felhasználása

A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A GYÖNGYÖS-MÁTRA TURISZTIKAI EGY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti
bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató Összeg

(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0

Helyi önkormányzatok és szervei 12 500

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0

Alapító 0

Más forrás 3 000

Összesen: 15 500

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások

Pályázat Kiíró
Elnyert
összeg

1000HUF

ÉMOP 6 967
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Pályázat Kiíró
Elnyert
összeg

1000HUF

Összesen:  6 967

Tagdíjból származó bevételek

A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat:

Tagdíjbevételek csoportonként
Csoport Tagdíj

(1000HUF)

TAGOK 2 255

Összesen: 2 255

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A GYÖNGYÖS-MÁTRA TURISZTIKAI EGY ezúton fejezi köszönetétmindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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