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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A PFSE 2005. évben alakult.
A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a fiatalok sportja és azzal
kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 6.§. C. l1.,4.,9.,14., és 20. alpontja
alapján.) Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A számviteli politika bemutatása
A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:
Jellemző

Választás

Könyvvezetés pénzneme

HUF

Beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg típusa
Eredménymegállapítás módja
Eltérő üzleti év

Nem

Könyvvizsgálat

Nem

Tőzsdei jelenlét

Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A PFSE tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos
információk közlésére nem kötelezett.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
Az elmúlt évben 58 (első félév) + 52 (második félév) mérkőzésen, 2 nemzetközi tornán (Cseh Open,
Prága 1 csapattal, Szlovák Open, Pozsony 2 csapattal), vettünk részt, melyeken jó eredményeket értünk
el Szlovak Openen férfi csapatunk ezüstérmes lett, ami az erős nemzetközi mezőnyben igazán
kiemelkedő!
Az első félév eredményessége a 2018/2019-as bajnoki évad végén mutatkozott meg:
5 bajnokságban indultunk (U13, U15, U17, női OB, férfi OB1 - 2 csapattal, OB3), illetve a Magyar
Kupába 3 csapatot neveztünk. A 2018/2019-es bajnoki év eredményesre sikerült, hiszen 1 aranyérmet
sikerült szereznünk: férfi OB1. Ezen kívül szereztünk 1 ezüstérmet (női OB), 5 bronzérmünk született
(U13, U17, Női MK, Férfi MK és Liga Kupa), valamint negyedik lett U15-ös csapatunk, 6. helyen
végzett OB1-es fiatalabb együttesünk és az OB 3 bajnokságban Phoenix Royals elnevezéssel egy
szabadidős csapatunk a 8. helyen végzett.

-2- 2019 februárjában a női válogatott világbajnoki selejtezőn vett részt 7 játékosunk szereplésével.
- 2019 szeptemberében a női U19 válogatott is selejtezőn vett részt, ez alkalommal 6 Phoenix sportoló
és 2 phoenixes edzőerősítette a válogatottat. Sajnos a VB-re való kijutás nem sikerült.
- az edzőtáborok részleges sikeressége (Tápiószentmárton: az utánpótlás edzőtáborunkat nem tudtuk
megtartani időhiány miatt, de az augusztusi felnőtt edzőtáborunkban sok fiatal kipróbálhatta magát)
- külföldi kupamérkőzések (Cseh Open férfi elit liga szereplés és felnőtt kategóriában való indulás;
Pozsony - női és férfi csapat részvételével)
- férfi 1. csapatunk egy nemzetközi bajnokságban indult. Az osztrák, szlovén és magyar bajnokságok 33 csapata számára kiírt bajnokságban nagyon jól szerepelnek a fiúk, stabilan az 1-3. helyen tanyáznak,
ami 1. éves szerepléshez mérten igen meggyőző.
- heti 16 edzést tartottunk, az edzések kihasználtsága változó, az edzéslátogatottság megfelelő. A
terembérletek minden helyszínen növekedtek, hol kisebb, hol hatalmas mértékben. (helyszínek: MOM
Sportcsarnok csarnok, Városmajori Szabadidő Központ tornaterme, ELTE Gyertyánffy Iskola
tornaterme, Bálint Márton Iskola)
- utánpótlás csapatainkhoz 1 új edző érkezett, az U17-es csapatunkkal foglalkozik egy lelkes segítő.
- Phoenix Royals néven működő csapatunk egyre jobban fejlődik, sok mérkőzést játszanak, az
együttműködés új lehetőség a fiatalabb játékosok szerepeltetése ebben a csapatban.
- a kommunikáció, az elismertség nem fejlődött, sajnos a látványsportágak mellett egyre kevesebb
helyet és teret kapnak a kisebb, ráadásul nem is olimpiai sportágak.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A PFSE 2019. évben kapott támogatásokat, bérleti díjakra használta fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
A PFSE mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A PFSE-nek nincs kapcsolt vállalkozása.
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3.4. Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

2. Bankbetétek

2 853

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A PFSE-nek nincs kapcsolt vállalkozása.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek
Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
sorainak tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A PFSE-nek nincs kapcsolt vállalkozása.
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3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő
tétel nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság
A PFSE eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken
túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A PFSE adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem
történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót
kívánna.

4.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A PFSE bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevétel-kategória

Árbevétel
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

15 561

91.6

16 674

96.2

1 418

8.4

663

3.8

1

0.0

4

0.0

16 980

100.0

17 341

100.0

Árbevétel jelentős tételei
Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Összeg

16 674

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.
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Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került
elszámolásra.

4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A PFSE ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Értékesítés közvetlen költségei

0

0.0

0

-

Értékesítés közvetett költségei

0

0.0

0

-

117

100.0

0

-

0

0.0

0

-

117

100.0

0

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

0.0

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem
került elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban a PFSE kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.
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5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A PFSE könyvvizsgálatra nem kötelezett.

5.4. Létszámadatok
A PFSE a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

