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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Halasi Box Club egyesület
Közhasznúsági jelentése
A 2013-es esztendőről

1. Számviteli beszámoló
A Halasi Box Club 2013. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve az egyesületek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította
össze. A mérleg főösszeg 452e Ft, a saját tőke 119e Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz.
melléklete tartalmazza, amely a mérlegből és a közhasznú egyesület eredmény kimutatásából áll.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési forrásból támogatást nem kaptunk.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás.
A tárgyévi eredmény 9 eFt összegű lett.
A vagyonfelhasználást részletezve a 3. számú mellékletben mutatjuk be.
4. Célszerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk ez évben sem nyújtott más támogatást, juttatást más szervezeteknek, így e soron
nem történtek kifizetések.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások.
Tárgyévben az Egyesület összesen 509 e Ft támogatást kapott az NAV által kiutalt 1 % Szja
címen.
6. A közhasznú egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege.
A vezető tisztségviselők, elnök, vezetőedző, elnökségi tagok részére ez évben sem fizetett az
egyesület semmiféle juttatást. Megállapítható, hogy az egyesületnél indokolatlan kifizetés nem
történt.
7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló.
7.1. Az Egyesület célja:
- az ökölvívó sport élet fenntartása, Kiskunhalason és vonzáskörzetében.
- a térség ökölvívó hagyományainak ápolása
- sportolási lehetőség biztosítása a női és férfi sportolni vágyó valamennyi korosztálynak

7.2. Az Egyesület fő tevékenysége:
- heti több alkalommal edzések keretében megismerteti az érdeklődőkkel az ökölvívás alapjait.
- az igazolt versenyzők versenyeztetésével öregbíti a város hírnevét határokon innen és túl
egyaránt.
- versenyek szervezésével népszerűsíti a sportágat a térségben

7.3 BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI SZEZONBAN ELVÉGZETT SZAKMAI
MUNKÁRÓL

I. Eredményeink:
Nehezebb évünk lett, mint ahogyan terveztük. Többen leálltak szezon közben, másutt
tanultak tovább, kevés versenyre tudtunk eljutni.
A közel 100 létező, és 62 rangsorolt klubból 42. lettünk a ranglistán, ez 7 hellyel jelent
előrelépést tavalyhoz képest, de voltunk ennél már sokkal jobbak is.
Ezzel együtt kaptunk ebben az évben is műhelytámogatást, 50 000 forint értékű
versenyszerelést.
Két alkalommal pályáztunk a sportágfejlesztési pályázaton, sikerrel, eszközfejlesztést illetve
felújítást tudtunk belőle elvégezni.
A ranglistát évek óta vitatják, vitatjuk, mert csak az országos bajnokság eredményeit veszi
figyelembe, így a kisebb egyesületeknek nagyon kedvezőtlen, de ami tény az tény.
Évek óta megy a vita, hogy – pont a kiegyenlítődés miatt – legyenek más sportágakhoz
hasonlóan ún. ranglista versenyek is, amiken pontot lehet szerezni, így például egy korosztályos
bajnokságon való „sérülés miatti nem indulás”, nem kaszálna el egy klubot (ez bennünket több
alkalommal is érintett). Az OB-k legyenek kettes szorzók, de a minősítések és a ranglista
szempontjából más pontszerző versenyeket is javasolnak többen.
Megalakult a régiósközpont – igaz ez már 2014. elején – szakmai együttműködés, pofonpartik
szervezése, illetve közös versenylehetőségek biztosítása Dél-Alföldi Betyárok néven.
A halasi bokszolók ebben az évben 34 mérkőzést vívtak. (tavaly több, mint 80 meccsük
volt) ebből győztek: 24 alkalommal (72 %) veszítettek: 6 alkalommal (17%) és döntetlenül
mérkőztek: 4 alkalommal (11%)
2013. január 1 – december 31:
A. Országos bajnokság:
Kozma Anita elit női III. hely.
Kovács Anett ifi III. hely
Fodor Álmos junior III. hely
Válogatott mérkőzések:
Kozma Anita – 2 mérkőzés
C. Részletes eredmények:
C/1. 2012. 01.19. Nyolc nemzet viadala – Válogatott torna Zrenjaninban (Szerbia):
Kozma Anita bronzérmes csakúgy mint az elmúlt évben.
E közhasznú jelentést a Halasi Box Club 2014. május 29-én elfogadta.
Kiskunhalas, 2014. 05. 31.
_____________________
Szabó Lajos
elnök
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásról
2013 évben

Támogatást
nyújtó
NAV 1 %

Időpontja

Támogatás
összege
508.122
1.287
509.409

2012. 09. 30.
2012. 11. 22.

Összesen

Felhasznált
összeg előző évi
0
0
0

Felhasznált
összeg tárgyévi
508.122
1.287
509.409

A felhasználás célja: Működési támogatás

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
2013 évben

Megnevezés
Tárgyévi eredmény
Közhasznú eredmény
Várható eredmény

Előző évi
összeg Ft
80
80
0

Tárgy évi
összeg Ft
9
9
0

Változás
%
Eft
-71
-71
0

4. sz. melléklet
KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2013 évben
Juttató
megnevezése

Támogatás célja

Társaság

Verseny
támogatás
Verseny
támogatás
Verseny
támogatás
Működési
támogatás
Működési
támogatás

Magánszemély
Jogi szem.
Nélküli társaság
Helyi
önkormányzat
APEH 1 %
Összesen

Támogatás
összege
Előző év
-

Támogatás
összege
Tárgyév
200.000

változás

+200.000

815.000

700.000

-115.000

-

-

-

-

-

-

249.818

509.409

+259.591

1.064.818

1.409.409

+344.591

