A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.30 21:29:13

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

1

1

5

2

5

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 2 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Maros
8.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 0 5 3 3

0 0 1 1 5 2 5

/ 2 0 0 5/0

1 8 2 5 4 6 7 5

1

4 3

Varsányi Zsuzsanna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

492

360

492

360

1 953

3 297

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

172

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 781

3 297

5
2 450

3 657

1 172

2 349

I. Induló tőke/jegyzett tőke

10

10

II. Tőkeváltozás/eredmény

2 187

1 162

-1 025

1 177

881

885

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

881

885

Passzív időbeli elhatárolások

397

423

2 450

3 657

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

11 655

15 561

11 655

15 561

2 481

1 418

2 481

1 418

2 481

1 418

2 481

1 418

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

1

1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

14 136

16 980

14 136

16 980

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

14 136

16 980

14 136

16 980

5. Anyagjellegű ráfordítások

14 675

15 478

14 675

15 478

3

3

3

3

478

205

478

205

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

117
5

117
5

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

15 161

15 803

15 161

15 803

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

15 161

15 803

15 161

15 803

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-1 025

1 177

-1 025

1 177

-1 025

1 177

-1 025

1 177

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

1 950

1 950

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

380

397

380

397

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8.

1 1 2 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Maros
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 6 0 5 3 3

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 5 / 0
0 0 1 1 5 2 5

1 8 2 5 4 6 7 5

1

4 3

Varsányi Zsuzsanna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

sporttevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: felnőtt és utánpótlás korú sportolók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

14 136

16 980

380

397

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

13 756

16 583

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15 161

15 803

3

3

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

15 161

15 803

K. Adózott eredmény

-1 025

1 177

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-442-02 Szöveges beszámoló
PFSE_KIEGESZITO_MELLEKLET_2018.pdf

Adószám:
18254675-1-43
Cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-122222

Phoenix Fireball Sport Egyesület
1122 Budapest, Maros utca 8.

Kiegészítő melléklet
2018.

Fordulónap:

2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Budapest, 2019. május 16.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

-1-

1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A PFSE 2005. évben alakult, 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.§. C.11.,4.,9.,14. és 20.alpontja
alapján. Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.
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.
A PFSE a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott,
telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

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

A

Eredménymegállapítás módja

Összköltség eljárás

Eltérő üzleti év

Nem

Könyvvizsgálat

Nem

Tőzsdei jelenlét

Nem érintett

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Össze nem hasonlítható adatok
A PFSE mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók
az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.2. 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.

-2-

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 fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

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

3 297

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő
tétel nem szerepel.

3.6. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

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

-3Öt 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 fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

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

4.2. 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.

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

Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

11 655

82.4

15 561

91.6

0

0.0

0

0.0

2 481

17.6

1 418

8.4

0

0.0

1

0.0

14 136

100.0

16 980

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:
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Összeg

15 561

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

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

Egyéb bevételek jelentős tételei
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

Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

14 675

96.8

15 478

98.0

3

0.0

3

0.0

478

3.2

205

1.3

Egyéb ráfordítások

0

0.0

117

0.7

Pénzügyi műveletek ráfordításai

5

0.0

0

0.0

15 161

100.0

15 803

100.0

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

Ráfordítások összesen

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

Összeg

14 643
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Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

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

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.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A PFSE könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem
előírás.

5.4. Létszámadatok
A PFSE a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
PFSE_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2018.pdf

Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

18254675-1-43
01 Fővárosi Törvényszék
9 PK 60533/2005/
01/02/0011525

Phoenix Fireball Sport Egyesület
1122 Budapest, Maros utca 8.

Közhasznúsági melléklet
2018.

Budapest, 2019. május 16.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.

-1-

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
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 iskola típusa

2017-os létszám

2018-es létszám

Általános és középiskolás (fiú / lány)

81 (62/19)

70 (56/14)

Felsőoktatási hallgató (fiú/lány)

21 (18/3)

16 (13/3)

Felnőtt

33 (31/3)

30 (27/3)

Összlétszám:

121 (97/24)

116 (96 /20)

Az elmúlt évben 70 (első félév) + 50 (második félév) mérkőzésen, 2 nemzetközi tornán (Cseh Open,
Prága 1 csapattal, Szlovák Open, Pozsony 1 csapattal), vettünk részt, melyeken jó eredményeket értünk
el.
Jelentősebb események, az év szakmai értékelése:
- az első félév eredményessége a 2017/2018-as bajnoki évad végén mutatkozott meg:
7 bajnokságban indultunk 8 csapattal (férfi OB1-ben 2 csapatot neveztünk), illetve a Magyar Kupban 3
csapattal neveztünk. A 2017/2018-as bajnoki év igen eredményesre sikerült, hiszen 5 aranyérmet
sikerült szereznünk: női és férfi OB1 , U17 fiú bajnokság illetve a női és férfi Magyar Kupa első
helyének örülhettünk. Ezen kívül szereztünk 1 ezüstérmet (U15 bajnokság), valamint negyedik lett
U15-ös csapatunk, 8. helyen végzett OB2-es fiatal együttesünk és bemutatkozott az OB 3 bajnokságban
Phoenix Royals elnevezéssel egy szabadidős csapatunk is.
- 2018 májusában a junior női válogatott – benne 11 Phoenix sportolóval és egy phoenixes edzővel – a
B divízióban 3. helyet ért el.
- 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 csapat részvételével)
- augusztusban Madridban rendezték az Eurofloorball Challenge tornát, melyen a bajnok férfi OB1-es
csapatunk képviselte országunkat. Megnyerte a tornát, ezzel jogot szerzett a 2019. októberében
megrendezésre kerülő EuroFloorball Cup tornán való részvételre (itt a legjobb 5-10. ország bajnok
csapatai vehetnek részt)
- heti 19 edzést tartottunk, az edzések kihasználtsága nagy, az edzéslátogatottság megfelelő. A
terembérletek minden helyszínen növekedtek, hol kisebb, hol hatalmas mértékben. (helyszínek: MOM
Sportcsarnok csarnok, Városmajori Szabadidő Központ tornaterme, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
tornaterme, ELTE Gyertyánffy Iskola tornaterme, Bálint Márton Iskola)

-2- utánpótlás csapatainkhoz nem érkeztek új edzők, sőt az U15 csapatunk edzőjét pótolni kellett, hiszen
Norvégiában folytatta pályafutását. Jelenleg megosztva edzik őket a női, és az u17-es csapat edzői.
- 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.
Nehézségek, megoldandó feladatok:
- a szakmai stáb további bővítése (másodedzők) – egyre nehezebb edzőket találni, a testnevelőket,
esetleg floorball iránt korábban érdeklődő edzőket a TAÓ-s sportágak elcsábítják jobb anyagi
lehetőségeikkel.
- a munka elismertsége, a társadalmi megbecsültség nehézségei
- az anyagi stabiltásunk megőrzése, támogatók keresése, tagdíjemelés nélkül (2017 szeptemberében
40%-os tagdíjemelést kellett végrehajtani a terembérleti díjak emelkedése miatt)
- a különböző pályázatok kiaknázása egyre nehezebb
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése
- a jelenlegi viszonyok mellett átgondolni a programokat
- az anyagi feltételek mellett a versenyeztetés átgondolása
Kapcsolataink, szakembergárdánk:
- az iskolákkal 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 (itt kevésbé jók a
kapcsolataink, de az önkormányzatok lehetőségei 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 13 évben töretlenül fejlődött. Szakmailag lassan a magyar floorball
élvonalába kerültünk minden korosztályban és mindkét nemben. A 2017/2018-es bajnoki év
eredményessége az egyik legkiemelkedőbb történetünk során, nem lehetünk maradéktalanul
elégedettek, mert sok játékosunk (31) abbahagyta a sportolást, floorballozást anyagi okok, időhiány,
más sportágak felé fordulás miatt. Az egyesület továbbra is vezető szerepet tölt be a hazai floorball
életben. Igyekszünk a nemzetközi tornákon tapasztaltakat itthon is meghonosítani. Működésünk
viszonylag stabil, de igen feszes, terveinket nem igazán tudjuk megvalósítani, hiszen további
tagdíjemelésre már nincs lehetőség. Az elmúlt évek tapasztalatát nagyon jól hasznosítottuk, de a
következő években keresni kell a további fejlődési lehetőségeket.
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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.
(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 6.§.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 13. teljes pénzügyi, szakmai év.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
PFSE 2018. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
PFSE 2018. évben vezető tisztségviselőknek nem nyújtott juttatást.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

14 136

16 980

380
0

397
0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
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Előző időszak

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

Tárgyidőszak

0

0

0
13 756
15 161

0
16 583
15 803

3
15 161
-1 025

3
15 803
1 177

0

0

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

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

X

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

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

X

