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A Szakszövetség szervezi, irányítja és ellenőrzi az ökölvívásban folyó tevékenységet, részt vesz a Stv.ben meghatározott állami feladatok megvalósításában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit.
A Szakszövetség ápolja és fejleszti kapcsolatait az AIBA-val, az EUBC-vel, és e nemzetközi
szervezetekkel és e nemzetközi szervezetek által elismert tagjaival. Együttműködik továbbá a Magyar
Olimpiai Bizottsággal, más sportszervekkel és intézményekkel.
A Szakszövetség céljai közé tartozik az ökölvívás sportág, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése,
fejlesztése, hagyományainak ápolása.
A Szakszövetség a közhasznú tevékenységek körében nyújtott szolgáltatásai a Szakszövetség tagságán
kívül más személyek is igénybe vehetik a Civiltv. 34. § (1) bek. a) pontjának megfelelően.
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Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai
1. Az eszközök besorolásának szempontjai:
A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a
tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a
tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.
2. A források besorolásának szempontjai:
A Szakszövetség a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az
adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági
társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás,
szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.
3. Az eszközök értékelése:
a./ A bekerülési érték:
az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
saját előállításkor a közvetlen költségek;
térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b./ Az értékcsökkenés leírás módszerei:
a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
aktiválás napját követő hónap első napjától egyedileg, napra, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
Az értékcsökkenés elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérleg-fordulónapon történik.
Maradványérték meghatározása egyedi.
c./ A készleteket tételes leltározással az utolsó beszerzési árral értékeljük.
c./ Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz
piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.
d./ A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele MNB árfolyama alapján történik;
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB
mérlegforduló napon meghirdetett árfolyamon történik.
4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre
a./ Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.

b./ Passzív időbeli elhatárolás
Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.
Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
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B./

Speciális jellegű kiegészítések

B./ I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök:
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Bef.pénzügyi eszk.
Összesen

2018. év
627
95457
0
96084

eFt-ban
2019. év
376
85540
0
85916

2018. év
41252
5604
0
397187
444043

eFt-ban
2019. év
33721
5775
0
62070
101566

Forgóeszközök
Megnevezés
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Összesen
Készletek
Ajándéktárgyak, díjak
Sportfelszerelések
Szakkönyvek, kiadványok
Fujian Sports készlet
GreenHill kesztyű és fejvédő
Göngyöleg
Összesen

eFt-ban
3390
26687
1706
556
1260
122
33721

Aktív idöbeli elhatárolás 3091 eft következő évre vonatkozó költségelhatárolást tartalmaz.
FORRÁSOK
Saját tőke
Megnevezés
Induló tőke/jegyzett tőke
Tőkeváltozás/eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)
Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
Saját tőke összesen

2018. év
1921
132468

eFt-ban
2019. év
1921
105683

-26785

-34635

0

0

107604

72969

Kötelezettségek
Megnevezés
Hosszú lejáratú kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettség
Összesen

2018. év
4740
232708
237448

eFt-ban
2019. év
3227
33356
36583
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A hosszú lejáratú kötelezettség 202. évtől fizetendő gépkocsi-hitel törlesztő részleteit tartalmazza.
eFt-ban
Rövid lejáratú kötelezettségek tartalma:
2019.év
Rövid lejáratú hitelek gk. 2020. évi törlesztő részlete
1513
Vevőtől kapott előleg
2540
Belföldi szállítók
9222
Külföldi szállítók
6919
Adókötelezettségek
8679
Jövedelem elszámolás
4412
Egyéb kötelezettségek
71
Kötelezettségek összesen
33356
Passziv időbeli elhatárolás
Megnevezés

2018. év
499039

Passzív időbeli elhat.

eFt-ban
2019. év
81021

A mérlegsor 11 535 eft bevétel elhatárolást, 8 035 eft költségelhatárolást tartalmaz, továbbá
61 451 eft fejlesztési célra kapott (GODAKO) támogatási bevétel elhatárolást tartalmaz.

B./II. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Közhasznú bevételek alakulása:
Megnevezés
Központi működés,műhely

szerződésszám

Ft-ban

EMMI Héraklész

2362-3/2019
11562-3/2020

Sport XXI.

11562-3/2020

23 500 000

Utánpótlás Edző

11562-3/2020

13 947 912

Utánpótlás Edző 2 018-ról

9501-2/2018

2 765 132

ORV

11562-3/2020

550 000

2018.évi Olimpiai felkészülés

15 000 000

2018. Egyesületek

62791-2/2018
2528-6/2018

KSF Egyesületek

4576-6/2019

80 000 000

KSF Akadémiák

4576-6/2019

100 000 000

KSF Központi kezelés

4576-6/2019

93 998 046

KSF Női, férfi válogatott
versenyeztetés
KSF Női,férfi UP válogatott
versenyeztetés

4576-6/2019

KSF Szervezetfejlesztés

4576-6/2019

Továbbutalás Halassy Olivér

BMSK-III/0147/2016

110 910 450

Továbbutalás GODAKO

68387/2017

390 549 143

Egyéb közhasznú bevételek

tagdíja, nyomtatványok,

4576-6/2019

60 000 000
24 000 000

2 695 000

84 756 874
52 157 600
39 087 480

5 716 871
40 212 963

Saját rendezésű versenyek bevételei

Egyéb bevételek

nav. szja 1 %

Székely Budó Kft.

eszköztámogatás

1 815 000

Papp L. OB. kapott támogat

támogatások

2 996 400

VB. elengedett kötelezettségek

46 499

18 063 621
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Közhasznú bevétel

1 162 768 991

Vállalkozói bevétel

0

Pénzügyi műv.bevételei

2 898 199

Bevételek Mindösszesen

1 165 667 190

Anyagjellegű ráfordítások részletezése
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
ELÁBÉ
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások
Összesen

eFt-ban
24931
270275
27
2380
5464
303077

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések
Megnevezés
M.vállalók létszáma szellemi (fő)
Közérdekű önkéntes tev.végzők (fő)
Éves bérköltség (eFt-ban)
Személyi jell. kifiz (.eFt-ban)
Bérjárulékok
(eFt-ban)

2018. év
11
0
127074
30070
20552

2019. év
11
0
149852
45678
23570

A koronavírus járvány várhatóan új helyzetet teremt az állami finanszírozás mértékének alakulásában.
Előreláthatóan a központi források szükséges átcsoportosítása révén módosulni fog a Szakszövetség részére
nyújtott támogatások mértéke, amely már megjelent az EMMI által már megítélt 2020. évi támogatás 20 %os csökkenésében, továbbá még nem ismert, hogy a versenyek várható elmaradása következtében milyen
saját bevételkieséssel számolhat a Szakszövetség.
Mindezek miatt szükséges hogy a költségek mind az egyesületeknél, mind a központban kellően reálisak,
rugalmasan módosíthatók lehessenek a bevételek alakulásának függvényében.

Budapest, 2020. április 30.

Dr Bajkai István
elnök

