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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Jelentősebb események, az év szakmai értékelése:
- az első félév eredményessége a 2011/2012-es bajnokságban mutatkozott meg: 11
bajnokságban indultunk (illetve Magyar Kupában 1 női és 2 férfi csapattal), ebből 5 bajnoki
arany – női OB, lány U16, unihoki lány u15, unihoki fiú u15 és fiú u19; 2 ezüstérem (férfi
OB1, unihoki fiú u15) és 4 bronzérmet (fiú U14, fiú U16, unihoki lány u11 és fiú u15) sikerült
szerezni.
- 2012 májusában a junior női válogatott – benne 5 Phoenix sportolóval – az eddigi legnagyobb
floorballos sikert érte el, az A divízióban 7. helyet ért el.
- a 2012/13-as bajnoki évben ismét 11 bajnokságban indultunk, heti 13 edzést tartottunk, az
edzések kihasználtsága nagy, az edzéslátogatottság emelkedett.
- a sporttáborok sikeres programjai (fonyódi, tápiószentmártoni edzőtáborok)
- külföldi kupamérkőzések (Prága Games B14, B14, lány B16; Cseh Open női csapattal)
- a sportcsarnok használataink időben bővültek (MOM Sportcsarnok, Városmajori Szabadidő
Központ tornaterme, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tornaterme, SOTE Magyar Testnevelési
Egyetem sportcsarnoka, Bálint Márton Iskola)
- a kommunikáció, az elismertség fejlődése (többször jelentünk meg a helyi újságokban,
Hegyvidék)
- szülői segítséggel megvásároltuk edzéseinkhez szükséges palánkunkat.
- az egyesületünk javaslatára 2 játékosunk jelentkezett a MOB által indított edzőképzésre
(sikeresen levizsgáztak 2013 nyarán)
Kapcsolataink, szakembergárdánk:
- a kerületi iskolákkal jó a kapcsolatunk, azonban ezt tovább szeretnénk erősíteni, hogy az
utánpótlást biztosítani tudjuk, illetve a sportágat népszerűsítsük.
- immár 2. éve részt veszünk a Sulin Túl rendezvényén, ahol bemutatkozhatunk,
népszerűsíthetjük a sportágat, egyesületünket
- játékosaink közül többen segítik alkalmanként a kisebbek edzéseinek vezetését.
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- A terembérletek minden helyszínen növekedtek, hol kisebb, hol közepes mértékben.
(helyszínek: MOM sportcsarnok, Városmajori Szabadidő Központ tornaterme, II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium tornaterme, SOTE Magyar Testnevelési Egyetem sportcsarnoka, Bálint
Márton Iskola Törökbálint). Ennek kompenzálása tagdíjemelés nélkül nagy nehézséget jelent,
2012 decemberében 1 edzésünket le kellett mondani emiatt.
- a szakmai stáb további bővítése idősebb, esetleg aktív játékot befejező játékosok bevonásával
- a szponzori lehetőségek kiszélesítése
- a csökkenő pályázati lehetőségek kiaknázása
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése
- a jelenlegi viszonyok mellett átgondolni a programokat, az anyagi feltételek mellett a
versenyeztetés átgondolása
Végezetül: Egyesületünk az elmúlt 8 évben töretlenül fejlődött. Szakmailag lassan a magyar
floorball élvonalába kerültünk minden korosztályban és mindkét nemben. Működésünk stabil,
kiegyensúlyozott. Az elmúlt évek tapasztalatát nagyon jól hasznosítottuk, de a következő
években keresni kell a további fejlődési lehetőségeket.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
A Szervezet célja és feladata:
(1) A fiatalság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkultúrális
igények érdekképviselete, érdekvédelme.
(2) A ifjúsági sportban érintettek- kiemelten a egyesület tagjainak-érdekképviselete,
érdekvédelme.
(3) A fiatalok sportjának szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések
megvalósításának segítése.
(4) A versenyrendszer működtetése, sporttalálkozók, vetélkedések és versenyek szervezése,
lebonyolítása.
(5) Sporttáborok szervezése, lebonyolítása.
(6) Együttműködés a diáksportban érintett állami, társadalmi és sportszervezetekkel.
(7) A magyar diáksport területi szintű képviselete.
(8) Éves eseménynaptár készítése és az ehhez kapcsolódó költségvetés összeállítása.
(9) Pártoktól független szervezet, működése során pártoktól anyagi támogatásra nem tart
igényt, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt; célkitűzései között országgyűlési képviselő
jelölését, illetve támogatását nem szerepelteti.
(l0) Felvilágosítás, véleményadás diáksport és az egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben.

-3(11) A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, tagjain kívül bárki részesülhet, amennyiben a
szervezet célkitűzéseivel egyetért.
A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a fiatalok sportja és azzal
kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 26.§.C.l1.,4.,9.,14., és 20.
alpontja alapján.) Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.
A szolgáltatásokról információt szerezhet:
- http://www.nonprofit.hu/www.nonprofit.hu
http://www.civilhirado.hu/- a saját honlapról / http://www.diaksportmor.hu/www.phoenixflooball.hu /
A Szervezet alapításának időpontjától számítva ez a hetedik teljes pénzügyi, szakmai év.
Az egyesület még mindig nagyon fiatalnak számít mind működési szempontból, mind a
tagjainak életkorát tekintve. Egyre nagyobb területről járnak hozzánk fiatalok, több iskolából,
egyre több a felsőfokú oktatási intézményben tanuló tagunk van és nőtt a felnőttek (dolgozók
száma is).
Az elmúlt évben több mint 95 mérkőzésen, 2 nemzetközi tornán, 1 hazai rendezésű kupán,
versenyen vettünk részt, melyeken jó eredményeket értünk el.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Saját tőke

2 626 Alapító okiratban meghatározott célokra

Összesen:

2 626

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
PFSE 2012. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
PFSE 2012. évben vezető tisztségviselőknek nem nyújtott juttatást.
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

9 878

11 799

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0

253

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

9 878

11 546

11 572

11 141

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

11 572

10 435

K. Adózott eredmény

-1 694

658

0

0

ebből:

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

10 839

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

-1 036

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

0.00

X

0.01

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0.97
X

0

