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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze: az egészségmegőrzés, a fiatalok sportja és azzal kapcsolatos
ismeretterjesztés terén az 1997. évi CLVI. tv. 5. fejezet 26.ő.C.11.,4.,9.,14. és 20.alpontja alapján.
Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.

2.2. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Változás
Megnevezés (1000HUF)
Induló tőke
Tőkeváltozás

Előző év

Értékben

%-ban

10

10

0

0.00

2 717

4 373

1 656

60.95

0

0

0

0.00

1 656

-1 694

-3 350

- 202.29

Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Tárgyév

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása
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Célszerint
Működési

Kapott
összeg

Támogatás (1000HUF)

Maradvány

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú
felhasználására

536

0

0

536

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

160

0

160

0

Helyi önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek
szervei

0

0

0

0

Alapító

0

0

0

0

Más forrás

376

0

376

0

Összesen:

1 072

0

536

536

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Phoenix Fireball Sport Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti
bontásban az alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Más forrás
Összesen:

536
160
0
0
0
0
376
1 072

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:
Pályázati úton elnyert támogatások
Pályázat
SE3101-00611 jelű pályázat
Összesen:

Kiíró
Fővárosi Önkormányzat

Elnyert
összeg
1000HUF

150
150
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5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

5.4. A tárgyévi szakmai munkájának értékelése
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.
(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:
- www.nonprofit.hu
- a saját honlapról / www.phoenixflooball.hu /
A Szervezet alapításának időpontjától számítva ez a hatodik 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).
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létszám
Iskola típusa

2010-es létszám

Általános és középiskola (fiú/lány)

87 (68/17)

75 (57/18)

Felsőoktatási hallgató (fiú/lány)

15 (13/2)

Felnőtt

18 (14/4)

22 (20/2)
20 (15/5)

Összesen:

125

117 (92/23)

Az elmúlt évben több mint 86 mérkőzésen, 2 nemzetközi tornán, 1 hazai rendezésű kupán, versenyen
vettünk részt, melyeken jó eredményeket értünk el. Fitt csapatunk is több barátságos mérkőzést játszott.
Jelentősebb események, az év szakmai értékelése:
- az első félév eredményessége a 2010/2011-es bajnoki évad végén mutatkozott meg:
10 bajnokságban indultunk, ebből 4 arany – leány U19, fiú u19, fiú U21 és női Magyar Kupa győzelem;
2 ezüstérem - női felnőtt bajnokság, fiú U14, 2 bronzérem – férfi OB1, OB3; negyedik helyezés –
unihoki U13; és egy hetedik hely – OB2-es csapatunk.
- 2011 májusában a junior férfi válogatott – benne 8 Phoenix sportolóval – az eddigi legnagyobb
floorballos sikert érte el, a B divízióban 2. helyet ért el.
- a edzőtáborok sikeressége (Tápiószentmárton, utánpótlás, felnőtt csapatok)
- külföldi kupamérkőzések (Prága Games B14, B16 – eddigi legeredményesebb szereplésünk, Cseh
Open női, férfi, férfi junior csapat)
- heti 11 edzést tartottunk, az edzések kihasználtsága nagy, az edzéslátogatottság emelkedett. A
terembérletek minden helyszínen növekedtek, hol kisebb, hol közepes mértékben. (helyszínek:
Sportmax csarnok, Városmajori Szabadidő Központ tornaterme, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
tornaterme, SOTE Magyar Testnevelési Egyetem sportcsarnoka, Bálint Márton Iskola)
- utánpótlás csapatunkhoz új edző érkezett, aki nagy kedvvel és lendülettel vágott neki a munkának. Az
U14 és U16 csapatunk tagjai hamar megszerették, a közös cél érdekben nagyon jól tudtak együtt
tevékenykedni.
- Az év nagy pozitívuma az OB2-es csapatunk megerősödése. Csodás Tamás által vezetett csapat
létszámban és játéktudásban is sokat fejlődött és jól megállja a helyét az OB2 bajnokságban. Bár
bajnokságba nem nevezett, a heti rendszeres edzéseket megtartják Fitt csapatunk tagjai.
- a kommunikáció, az elismertség fejlődése (többször jelentünk meg a helyi újságokban, Helyi Théma,
Hegyvidék)
Nehézségek, megoldandó feladatok:
- a szakmai stáb további bővítése (másodedzők)
- a munka elismertsége, a társadalmi megbecsültség nehézségei
- a szponzori lehetőségek kiszélesítése
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- nemzetközi kapcsolatok kiépítése
- a jelenlegi viszonyok mellett átgondolni a programokat
- az anyagi feltételek mellett a versenyeztetés átgondolása
Kapcsolataink, szakembergárdánk:
- az iskolákkal az jó a kapcsolat, azonban ezt tovább szeretnénk erősíteni, hogy az utánpótlást
biztosítani tudjuk, illetve a sportágat népszerűsítsük.
- az önkormányzatok, a kerületi sportbizottság anyagi segítségét szeretnénk kiaknázni (szerencsére itt is
jók a kapcsolataink, de az önkormányzatok leehetőségei szűkösek illetve sportágunk még nem elég
„felnőtt” ahhoz, hogy nagyobb támogatást kapjon)
- az adó 1% egyesületünk felé történő felajánlását szorgalmazni kell minden úton
Végezetül: Egyesületünk az elmúlt 7 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.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Phoenix Fireball Sport Egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

