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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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1. Általános rész 
A EuropTec- Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 1993. 11.05. óta civil szervezet, egyesületként 
mőködik. 
A társadalmi szervezet székhelye: Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. 
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sporttevékenység 
A társadalmi szervezet képviselıjének neve, lakóhelye: Horváth Csaba, 8900 Zalaegerszeg, 
Landorhegyi u. 14/b. 
A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételérıl rendelkezı jogerıs bírósági határozat száma, 
kelte: Pk.60.100/1993/2, 1993.11.05. 

A mérlegkészítés napjáig az egyesület folytatásában ellentmondó tényezı, körülmény nem állt 
fenn, az egyesület belátható jövıben is fenn tudja tartani mőködését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a mőködés beszüntetése vagy jelentıs csökkenése. 

A társadalmi szervezet jogállása: közhasznú szervezet. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

Könyvvizsgálat 

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Beszámoló formája és típusa 

A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub a tárgyidıszakra egyszerősített éves beszámolót 
készít. 

Üzleti év 

Jelen beszámoló a 2009. Január 01. - 2009. december 31. idıszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2009. december 31. 

Mérlegkészítés idıpontja 

A mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 
idıpontja: 2010. április 30. 

Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás 
szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak. 

Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés 
szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak. 



Eltérés a törvény elıírásaitól 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen történt, a törvény 
elıírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Elızı évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenırzés, önellenırzés semmiféle 
hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi idıszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

Befektetett eszközök 

Az Egyesület 2009. december 31.-én állományban lévı tárgyi eszközei a következıképpen 
alakultak: 

A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub rendelkezik egy 13 személyes Ford kisbusszal. 
2005. évben számoltunk el utoljára értékcsökkenési leírást, azóta a gépjármő könyveinkben 0 
értékre íródott. 

A gépjármő a saját céljainkat szolgálja, elsısorban ezzel utazunk a versenyekre. 

Követelések: 
A mérlegben a követelések fısoron iparőzési adó késedelmi pótlékszámlán 1145 Ft követelés, 
iparőzési adónemben 21.600 Ft, továbbá vevı kintlévıségünk 693.820 Ft-ot tesz ki. 

 

Pénzeszközök: 

A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub bankszámláján 1.767.867 Ft van, 
melybıl lekötött .500.000 Ft, pénztárában 4.953 Ft-tal rendelkezik. 

Saját tıke 
2008 évben a saját tıke 2985 e Ft volt, a 2009 évi saját tıke 3.203 e Ft  
 
Kötelezettségek 
A mérlegben a kötelezettség soron 383 e  Ft szerepel, mely adótartozást, bértartozást, és 
szállítói tartozást takar. 
 

1 %-os támogatás: 

2008. évben a klub 524.993 Ft felajánlott adót kapott, míg 2009. évben ez az összeg 340.696 
Ft-ra módosult. Ez évben a tagság nem volt hatékony a felajánlások tekintetében. 



Tagsági díjak: 

Az egyesület tagsági díja: 3.500 Ft-ról 5.000 Ft-ra módosult. 

A megnövekedett költségek, a válság hatása miatt az önkormányzat és a vállalkozások sem 
támogatták az elızı évi színvonalon a Klubot, ezért került sor az emelésre. 

A tagdíjak összege 2008. évben 2.837 e Ft volt. 

2009 évben befolyt tagdíjak összege: 3.045 e Ft volt. 

Költségek költség nemenként 

A költségek költség nemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

Költség nem Összeg Megoszlás 
 (eFt) (%) 

Anyagjellegő ráfordítások 11998 83,8 
Személyi jellegő ráfordítások 2309 16,2 
Egyéb ráfordítás 2 0, 

Költség nemek összesen 14309 100.0 

 

Adófizetési kötelezettség 
2009. évre a EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klubnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem 
keletkezett. 

5. Tájékoztató adatok 
A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klubnál 1 fıállású edzı dolgozik, aki heti 40 órás 
munkarendben dolgozik. 
Az Elnökség, az Elnök és a Szakértıi Testület tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket, sem 
tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kapnak. 
A Klub a kiesı bevételek ellentételezésére december hónaptól vállalkozási bevétel növelése céljából 
autóbusz vezetıt alkalmaz, mely kizárólagosan külföldi fuvarokat szervez és bonyolít. 
 


