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1. Számviteli beszámoló közhasznú besorolású közhasznú szervezet egyszerűsített 
mérlege és eredmény levezetése az egyszeres könyvvezetési sajátosságok alapján 

 
 

Jelen jelentéshez külön nyomtatványon elkészítve, csatolva megtalálható, mely a 
beszámolót alátámasztó részletes kimutatást és leltárt is tartalmaz. 

 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználásnak jelentése 
 
 

A közhasznú szervezetnek költségvetési támogatási bevételeinek bemutatása a 
beszámolóhoz csatolt mellékletben található.   

 
 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 

Szervezet saját tőke állományváltozása, a 2011 évi 1,317 eFt összegű pozitív 
közhasznú eredményből adódott.  Vállalkozási tevékenységet a szervezet nem 
folytatott. Saját tőke állomány így 142 eFt – ról 1,459 eFt - ra emelkedett. 
 
A szövetség működéséhez a tárgyévben kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt csupán, a 
befektetett eszközök állomány változása e tételből illetve az éves amortizáció 
elszámolásából adódott. Jelen jelentéshez külön csatolva található a szervezet 2011. 
évi tárgyieszköz leltára is.  
 
A szakszövetség a tárgyévben és előző években vásárolt valamennyi sporteszközét és 
sportruházatát használatba vette, ezért a készletek értéke a tárgyévben ismét nulla 
forint.  
 
Költségek és bevételek részletes kimutatása a számviteli beszámoló mellékletéhez 
csatolva részletesen megtalálható.  
 
A devizában megjelenő követelések és kötelezettségek 2011.12.31 MNB által 
közzétett árfolyamokra átértékelésre kerültek. Passzív időbeli elhatárolások között 
2,000 CHF összegű IFF várható kötelezettség értéke szerepel. 
 
2011,12,31-i fordulónappal a szövetség rendezte előző évek rendezetlen követelés-
kötelezettség állományait, melye a 8635 és 9635 főkönyvi számlákon kerültek 
rögzítésre.  
 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 

A közhasznú szervezetnek célszerinti juttatású bevétele nem volt.  
 

 



5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól,  a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások 
mértékének bemutatása 

 
 

Bevételek részletes kimutatása a számviteli beszámoló mellékletéhez csatolva 
részletesen megtalálható.  

 
 

6. A közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke 
 
 

A Szakszövetség nem nyújtott támogatást a szervezet vezetőjének.  
 
 
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

 
 

A közhasznú tevékenysége keretében az MFSZ 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 2011-es évben a válogatottak szereplése nagyszerűnek mondható. Ebben az évben a 
felnőtt női és az utánpótlás fiú válogatott volt érdekelt világversenyen. A női VB 
először került megrendezésre az új kvalifikációs rend szerint. Megszűnt az A-B 
csoport, a 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. Az 
U19 VB-k még A-B csoportrendszerben zajlanak. A fiúk célja a B csoport döntőjébe 
kerülés volt, amit sikeresen megvalósítottak. A döntőben Dánia örülhetett, hiszen ha 
csak egy hajszál híján is, de ők nyerték a mérkőzést és jutottak fel az A csoportba. Így 
is az eddigi legnagyobb sikert érték el a magyar fiú U19 csapatok történetében. 
 
Hasonló sikerről tudunk beszámolni a versenyzés mondhatni ellentétes oldaláról, a 
diákolimpiákról. Tovább emelkedett a résztvevő csapatok és nevezett játékosok 
száma. Pl. a kispályás versenysorozatba a 2010-es 417 csapattal szemben, 2011-ben 
438 csapat nevezett. 
 
2011-ben lezárult az az edzőképzési sorozat, amelyet Petri Tuiminen, a férfi válogatott 
szövetségi kapitánya tartott. 



A számviteli beszámolóban kimutatott alaptevékenység bevételei az alábbi 
tevékenységekből adódtak: 
- nevezési díjak, 
- tagdíjak, 
- játékengedélyek díjai. 
- átigazolási díjak, 
- kölcsönadási díjak, 
- sportszolgáltatás, 
- telefonköltségek átterhelése, 
 
Ezek részletes bemutatása a számviteli beszámolóhoz csatolt mellékletben 
megtalálható.  
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