Közhasznúsági melléklet 2012

Magyar Floorball Szakszövetség

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Magyar Floorball Szakszövetség
székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3
bejegyző határozat száma:

16. Pk. 60358/2002/1

nyilvántartási szám:

54

képviselő neve:

Németh Miklós

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Magyar Floorball Szakszövetség irányítja, szervezi és ellenőrzi a floorball sportágban hazánkban folyó tevékenységet, népszerűsíti,
valamint fejleszti azt. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
Az MFSZ szolgáltatásait amatőr sportolóknak nyújtja, a szabadidő-sportolóktól kezdve egészen a versenysportig igyekszik minden
érintettnek a lehető legjobb körülményeket megteremteni. Ennek keretében 1997 óta szervezi és irányítja a floorball országos
bajnokságokat felnőttek és utánpótláskorúak részére, az általános és középiskolák részére szervezi és lebonyolítja a floorball
diákolimpia versenyeit, támogatja a floorball nemzeti válogatottak versenyeztetését, népszerűsíti és fejleszti a sportágat.
A 2012-es évben a válogatottak szereplése nagyszerűnek mondható. Ebben az évben a felnőtt férfi és az utánpótlás lány válogatott volt
érdekelt világversenyen. A felnőtt világbajnokságok legjobb 16 csapat közé selejtező tornán keresztül lehetett bekerülni. A magyar
csapat sikeresen szerepelt a februári selejtezőn Lengyelországban, így decemberben utazhatott Svájcba, ahol a világ elit csapatai között
tisztesen helytállt, 14. helyen zárta a VB-t, ezzel 5 helyet javított a nemzetközi szövetség ranglistáján elfoglalt helyén.
Az U19 VB-k még A-B csoportrendszerben zajlanak. A lányok 2010-ben a B csoportot megnyerve feljutottak a legjobb 8 csapatot
jelentő A csoportba. A fő cél természetesen, a csoportban maradás volt, amelyet Norvégia legyőzésével sikerült elérni a 7. helyért vívott
mérkőzésen. Ez eddig a magyar floorball legnagyobb sikere világversenyen.
Hasonló sikerről tudunk beszámolni a versenyzés mondhatni ellentétes oldaláról, a diákolimpiákról. Továbbra is igen népszerű a
floorball kispályás versenysorozata, immár 3. éve 400 felett a nevezett csapatok száma.
Mindezek mellett elláttuk a versenyeztetés feladatait, 2012-ben a Magyar Kupa küzdelmein túl 14 bajnoki sorozatot indított a Szövetség,
amelyek közül 4 felnőtt, a többi utánpótlás bajnokság.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004. évi I. tv. a sportról 21. § (2)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

igazolt és szabadidő sportolók,
iskolák

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4000

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

bajnoki rendszer működtetése,
válogatottak szereplése,
diákolimpia

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Működési során 2012 évben 416 eFt összegű veszteség, ez által csökkent a tőkeváltozások értéke

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

416 071 Ft

működés

Előző év

Tárgyév

0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Nincs ilyen
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Nincs ilyen

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

23 049

19 446

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

868

107

D. közszolgáltatási bevétel

7 023

11 190

E. normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

15 158

8 149

H. Összes ráfordítás (kiadás)

21 732

19 862

1 838

3 177

21 732

19 862

1 317

-416

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
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. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem
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TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA:
I.
Támogatási program elnevezése: NEA Működési támogatás 2012 évre
Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap
Támogatás forrása:
- központi költségvetés: 700 000 Ft
- önkormányzati költségvetés: 0
- nemzetközi forrás: 0
- más gazdálkodó: 0
Támogatás időtartama: 2012 év
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó: 700 000
- tárgyévben felhasznált összeg: 700 000 Ft
- Tárgyévben folyósított összeg. 0
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
- Személyi: 700 000 Ft
- Dologi: 0
- Felhalmozási: 0
- Összesen: 700 000 Ft
Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatást egy teljes állású főtitkár bérének részbeni fedezésére fordítódott.

II.
Támogatási program elnevezése: Állami sportcélú 2012. évi működési támogatás
Támogató megnevezése: MOB
Támogatás forrása:
- központi költségvetés: 3 409 000 Ft
- önkormányzati költségvetés: 0
- nemzetközi forrás: 0
- más gazdálkodó: 0
Támogatás időtartama: 2012 év
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó: 3 409 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 3 409 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 2 728 000 Ft
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
- Személyi: 0
- Dologi: 3 409 000 Ft
- Felhalmozási: 0
- Összesen: 3 409 000 Ft
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Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása:
Világbajnokság nevezési és szállásdíja

III.
Támogatási program elnevezése: Harangozó Szilárd támogatása
Támogató megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás forrása:
- központi költségvetés: 0
- önkormányzati költségvetés: 30 000 Ft
- nemzetközi forrás: 0
- más gazdálkodó: 0
Támogatás időtartama: 2012 év
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó: 30 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 30 000 Ft
- Tárgyévben folyósított összeg: 30 000 Ft
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
- Személyi: 0
- Dologi: 30 000 Ft
- Felhalmozási: 0
- Összesen: 30 000 Ft
Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása:
Harangozó Szilárd világbajnoki kötőségei
Budapest, 2013. március 25.
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