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A NONPROFIT SZERVEZET BEMUTATÁSA

1.

A Társaság bemutatása

1.1.

Alakulás, a Társaság fő célja

A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség (továbbiakban Társaság) létrehozásának célja: a
Társaság Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a kendo, iaido és jodo
távolkeleti harcművészeti sportágakban folyó tevékenységet, közreműködik a
jogszabályokban a számára biztosított sportfeladatok ellátásában, képviseli tagjai sportágainak
érdekeit, valamint részt vesz nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. A Társaság a
2000. évi CXLV. törvény 24. par. (8) bekezdése szerint a sportágak szakszövetségi feladatait
ellátó nyilvántartott sportszövetség.
A Társaság közhasznú szervezetként működik.
1.2.

Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely
kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható
összkép szempontjából lényeges.
1.3.

Tevékenységi kör

A Társaság fő tevékenységi köre: Sport tevékenység (92.62).
A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi a kendo, iaido és jodo sportágakban:
- meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, versenyszabályzatot,
nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot, sportfegyelmi szabályzatot,
- versenyrendszer kialakítása,
- magyar (országos) bajnokság rendezése,
- versenynaptár meghatározása,
- versenybíró képzésének szervezése,
- képviselet nemzetközi sportrendezvényeken,
- a nemzeti válogatott kereteket irányítja,
- gazdálkodási tevékenységek.
1.4.

A vállalkozás folytatása

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közszolgáltatói, közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
II.
A TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ
TARTALMAI BESZÁMOLÓ:

TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÓLÓ

RÖVID

Tárgyévi tevékenység:
- a válogatott működtetése (Kendo,Iaido,Jodo)
- éves eseményterv végrehajtása
- a pénzügyi feladatok zökkenőmentes ellátása
- dopping kötelezettségek végrehajtása, dopping felvilágosítás
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-3- a tagszervezetek tájékoztatása a hatékony feladat-megvalósítás elősegítése érdekében
- a regisztrációs adatbázis működtetése
- MKSz irodavezetése
- jó kapcsolat kialakítása és fenntartása a társzervezetekkel
- Felelősség vállalás az EKF-ben
- Felelősség vállalása a MOB-ban
Eszközök, felújítások:
Az időszak alatt nem vásároltunk eszközt!
Eredmények:
Sikeres évet zártunk, a nemzetközi versenyeken kimagasló eredmények születtek:
24. Kendo EB:
I.hely Kendo Európa Bajnokság Gdynia, Lengyelország /férfi csapat/
I.hely Kendo Európa Bajnokság Gdynia, Lengyelország /férfi egyéni/
II.hely Kendo Európa Bajnokság Gdynia, Lengyelország /női csapat/
III. hely Kendo Európa Bajnokság Gdynia, Lengyelország /női egyéni/
18. Iaido EB:
III. hely Iaido Európa Bajnokság Andorra, Spanyolország /férfi egyéni/
Tervek
- Nemzetközi és EB/VB versenyeken eredményesen szerepelni
- Szakmai képzés folytatása
- Éves eseménynaptár teljesítése
- Operatív csoport és tárgyi eszközeinek működtetése
- Közösségépítés a szabadidős sporttevékenységünkkel
- Rendes tagjaink segítése
III.

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

A Társaság tárgyévben költségvetési támogatás címén az alábbi összegben használt fel:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
3.628.547,- Ft
Felhasználás: EKC Lengyelország repülőjegyei (17 fő), terembérleti díj, akkreditációs díj,
MKSZ főtitkár bér és járulékköltsége, könyvelési szolgáltatás költségei.
SZJA 1% támogatás 2010.
276.000,- Ft
Felhasználás: kendó edzőtábor tornacsarnok bérleti díj, számítástechnikai szolgáltatás (web),
irodaszer (festéktoner)
SZJA 1% támogatás 2011.
263.522,- Ft
Az összeg a tárgyévben nem került felhasználásra.
IV.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS:

A Saját tőke összetétele:

a, Induló tőke:
b, Eredménytartalék:
b, Tőkeváltozás:
c, Tárgyévi közhasznú eredmény:
Saját tőke:
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500 eFt
4603 eFt
2563 eFt
3810 eFt
3856 eFt
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-4Az Induló tőke a Társaság alapításakor befizetett vagyon. Az Eredménytartalék a korábbi
évek eredménye. A Tőkeváltozás a 2010. év eredményét tükrözi. A Tárgyévi eredmény a
közhasznú alaptevékenység 2011. évi eredménye, amely negatív volt (veszteség).
A Társaság vagyona az alapításkori betétjéből, tagdíjakból (regisztrációs díjak),
támogatásokból és közhasznú tevékenységének során megszerzett egyéb bevételéből áll.
A Társaság a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

V.

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Cél szerint kapott támogatások:
Válogatott kiutazására kapott támogatás

EKC Lo
EIC Andorra
Sportilia Italia

1.173 eFt
1.262 eFt
241 eFt

A cél szerint kapott támogatásokat a Társaság a célok érdekében használta fel.
Edzőtáborok közvetlen költségei:
EKC Lo
EIC Andorra
Sportilia It
Cél szerint nyújtott támogatás:

1.730 eFt
1.113 eFt
203 eFt

A tárgyévben nem volt ilyen támogatás.

VI.
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA:
A Társaság tárgyévben költségvetési támogatás címén az alábbi juttatásban részesült:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
(versenysport szakfeladat ellátás támogatás)
SZJA 1% támogatás

VII.

3.628.547,- Ft
263.522,- Ft

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK:

A Társaság vezető tisztségviselői az Elnökség, a Tiszteletbeli Elnök, a Bizottságok tagjai.
Felügyelő Bizottság a Társaságnál működik.
A vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság részére a Társaság tiszteletdíjat nem
állapított meg a tárgyévre. Prémium nem került elhatárolásra, egyéb járandóság nem került
elszámolásra. A tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el.
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