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1. Általános rész 

A EuropTec- Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 1993. 11.05. óta civil szervezet, egyesületként 

működik. 

A társadalmi szervezet székhelye: Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: sporttevékenység 

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: Horváth Csaba, 8900 Zalaegerszeg, 

Landorhegyi u. 14/b. 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, 

kelte: Pk.60.100/1993/2, 1993.11.05. 

A mérlegkészítés napjáig az egyesület folytatásában ellentmondó tényező, körülmény nem állt 

fenn, az egyesület belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 

tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős 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 tárgyidőszakra egyszerűsített éves beszámolót 

készít. 

Üzleti év 

Jelen beszámoló a 2010. Január 01. - 2010. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 

fordulónapja 2010. december 31. 

Mérlegkészítés időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 

események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 

időpontja: 2011. április 30. 

Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás 

szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés 

szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 



Eltérés a törvény előírásaitól 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény 

előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle 

hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

Befektetett eszközök 

Az Egyesület 2010. december 31.-én állományban lévő tárgyi eszközei a következőképpen 

alakultak: 

A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub rendelkezik egy 13 személyes Ford kisbusszal. 

2005. évben számoltunk el utoljára értékcsökkenési leírást, azóta a gépjármű könyveinkben 0 

értékre íródott. 

A gépjármű a saját céljainkat szolgálja, elsősorban ezzel utazunk a versenyekre. 

Követelések: 

A mérlegben a követelések vevő kintlévőségünk 217.560 Ft-ot tesz ki. 

 

Pénzeszközök: 

A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub bankszámláján 3.748.333 Ft van, 

melyből lekötött  1.555.108 Ft, pénztárában 25.285 Ft-tal rendelkezik. 

Saját tőke 

Az előző évhez képest 3.203 e Ft-ról 4.192 e Ft-ra változott. 

 

Kötelezettségek 

A mérlegben a kötelezettség soron 258 e  Ft szerepel, mely adótartozást, bértartozást, és 

iparüzési tartozást takar. 

 

1 %-os támogatás: 

2009. évben a klub 341 e Ft felajánlott adót kapott, míg 2010. évben ez az összeg 374 e Ft-ra 

módosult. Ez a szám is mutatja, hogy sportágunk népszerű az adófizetők körében. 

Tagsági díjak: 



Az egyesület tagsági díja: 3.500 Ft. 

A tagdíjak összege 2010 évben 3.866 e Ft volt. 

Közhasznú egyesületüknél jelentkező költségek mind tagjaink sportolási költségeit fedezték, 

hiszen 4 alkalommal került sor 2-2 hetes edzőtáboroztatásra, melynek helyszíne 

Hajdúszoboszló volt, a Magyar Úszószövetség által szervezett és rendezett országos, vidék, 

felnőtt, és korosztályos bajnokságokon jelentős számmal részt vettek tagjaink, ott versenyzési 

lehetőséget kaptak. Továbbá 2 alkalommal szerveztünk hazai rendezésű versenyeket, melyből 

a legnagyobb méretű az immár hagyományos Nemzetközi versenyünk, amely áprilisban került 

megrendezésre, de a legkisebbeknek, a fiatal korosztálynak is rendeztünk hazai versenyt, hogy 

a picik is szokják a versenyzés lázát, és izgalmát. 

Költségek költség nemenként 

A költségek költség nemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

Költség nem Összeg Megoszlás 

 (eFt) (%) 

Anyagjellegű ráfordítások 12560 77,3 

Személyi jellegű ráfordítások 3590 22,1 

Egyéb ráfordítás 94 0,6 

Költség nemek összesen 16244 100.0 

 

Adófizetési kötelezettség 

2010. évre a EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klubnak 78 e Ft  társasági adó fizetési 

kötelezettsége keletkezett. 

5. Tájékoztató adatok 

A EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klubnál 1 főállású edző dolgozik, aki heti 40 órás 

munkarendben dolgozik. 

Az Elnökség, az Elnök és a Szakértői Testület tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket, sem 

tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kapnak. 

 


