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Az Unió Alapítvány
Közhasznúsági Jelentése
a 2009-es esztendőről
1, Számviteli beszámoló
Az Unió Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
28 330 ezer Ft, a saját tőke -1 991 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása
Tárgyévre az Alapítvány állami támogatást nem kapott, a 2. számú melléklete mutatja be.
3, Vagyon felhasználása
Az Alapítvány jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is
használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3.
számú melléklete mutatja be.
4, Célszerinti juttatások
Az Alapítványnak célszerinti juttatása nem volt. A célszerinti juttatások kimutatása a 4.
számú mellékletben találhatók.
5, Kapott támogatások bemutatása
Tárgyévben támogatást nem kaptunk, 5. számú melléklet tartalmazza.
6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Alapítványunk vezető tisztségviselői (2 fő) ez évben is csak a szükséges mértékben
részesültek költségtérítésben, juttatásban, összegét tekintve 73 288 Ft került kifizetésre,
magángépjármű szervezeti érdekből történő használatának megtérítése (ez utóbbi az ellenőri
feladatok ellátása és az Alapítvány ügyeinek intézése okán). A nevezett kifizetések
részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. A vezető tisztségviselőknek juttatott
kifizetéseket a 6. számú melléklet mutatja be.
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7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Alapítvány tevékenysége során a vízi turizmust népszerűsítette és erősítette, melynek
keretében olcsó szálláslehetőségeket biztosított, elsősorban a fiatal generáció részére. Ezzel a
tevékenységével hozzájárult a kulturális és természeti adottságok megismertetéséhez,
népszerűsítéséhez, hagyományok megőrzéséhez. Kiemelt figyelmet fordított a fiatal generáció
körében a vízi élővilág megismertetésére, a környezetvédelmi feladatok, ismeretek átadására,
ismertetésére és népszerűsítésére. Táborainak, vízitúráinak szervezésével széles körben
segítette a közösségépítést, környezetvédelmet és a vízi világ megismerését, elfogadását.
E tevékenységeivel teljesítette az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú célkitűzéseit.
2009-es évben a megkezdett felújításokat befejeztük. Megvalósult a teljesen tönkrement stég
cseréje

és

számítástechnikai

fejlesztéseink.

Szélessávú

internet

hozzáférés

áll

rendelkezésünkre, mely nagyban segíti a napi munkavégzést, a foglalások kezelését. Az
internet hozzáférést tervezzük a vízitúrázók részére is elérhetővé tenni.
2009-ben közel 2000 szálláshelyet vettek igénybe és 1500 beülő hajóbérlés volt. Az egy fő
foglalkoztatott mellett megbízási szerződéssel és alkalmi munkavállalói igazolvánnyal
oldottuk meg a Vízitelep működtetését.
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Záradék: E közhasznúsági jelentést az Unió Alapítvány Kuratóriuma 2010. március 30-i
ülésén elfogadta.
Közhasznúsági jelentés 3/3. oldal

