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A Magyar Lábtoll-Labda Szövetség kiemelt közhasznú tevékenysége
elsősorban a lábtoll-labdázás hazánkban történő népszerűsítésére, (azaz, minél
több sportolni vágyó- főleg iskoláskorú – bevonása) valamint hazánkban e
sportágban megrendezendő gyermek, ifjúsági és felnőtt versenyek anyagi
támogatására terjed ki.
Utóbbi években kibővült e sportágban rendezendő európai -és
világversenyeken való részvételre is, 2005. évben mi rendeztük az Európa
bajnokságot.

A kiemelten közhasznú minősítésű non-profit szervezet célja: a fiatalok
minél szélesebb körű bevonásával a sportág megismertetése és a
versenyeztetési kedv növelésével az egészséges életmódra nevelés.

BEVÉTELEK

A fenti tevékenységgel összefüggésben kapott támogatások 2005. évben az
alábbiak voltak:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól 50 e Ft Európa
Bajnokság rendezésére.

- Városban működő vállalkozásoktól kapott támogatás 430 e Ft volt
- Magánszemélyektől a fentiekre 149 e Ft volt a támogatás összege.
- Az előző évi SZJA bevallás alapján a lakosságtól 1%-os támogatást

149 e Ft összeget kaptunk.
Az összes támogatás nagysága 2005. évben 759 e Ft volt.

Szövetségünk 2005. év során 787 e Ft összegű pályázati bevételt ért el,
sikeres pályázatok benyújtásával, ez

- Teljes egészében a Nemzeti Civil Alapprogram keretében
megpályázott 2 projektünk volt, egyik: nemzetközi kapcsolatok
témakörben (áthúzódik 2006. évre), másik szövetségünk 2005. évi
működésének támogatását szolgálta.

- A fenti összeg jóval alatta maradt az előző évi összegeknek.

A szövetség vállalkozási bevétele 280 e Ft összegű volt, melyet reklám
tevékenységként számlázott az elmúlt évben az Európa Bajnokság ideje alatti
reklámozásra.



A fenti támogatásokat a szövetség az éves versenynaptár szerint tervezett
versenyek rendezésére, kiemelten a nyári nemzetközi versenyre és a külföldi-
belföldi utazások összegeinek fedezetére fordította.

A szövetség közhasznú bevétele 2005. évben 5.742 e Ft volt, ami nevezési
díjakból, sportrendezvény szervezési bevételeiből, lábtoll-labda értékesítési
bevételeiből, a különféle szabadidős rendezvényeken megtartott bemutatók
bevételeiből áll és a Kínában megrendezett Világbajnokság utazási
költségeinek hozzájárulásaiból állt.

Az elmúlt évi tagdíj befizetések összege az elmúlt évi 91 e Ft-tal szemben
99 e Ft volt 2005. évben, míg kamatbevétel 8 e Ft összeget jelentett.

KÖLTSÉGEK

A Magyar Lábtoll-Labda Szövetség közhasznú tevékenységének
pénzforgalmat jelentő költségei 10.621 e Ft volt, ennek részletezése:

Anyagjellegű költségek összesen 9.444 e Ft-ot jelentettek:
- Reklám-marketing költségek 649 e Ft
- Kis összegű anyagok 125 e Ft
- Rendezvények étkezés-szállás költségei 2.280 e Ft
- Sportfelszerelések 164 e Ft
- Posta-telefon és Internet költségek 127 e Ft
- Belföldi utazási költségek 651 e Ft
- Sportserleg-érem és oklevél költségek 330 e Ft
- Bérleti díjak 239 e Ft
- Külföldi utazási költségek 4.307 e Ft
- Lábtoll-labda beszerzési költségek 448 e Ft
- Egyéb anyag költségek 124 e Ft

Egyéb költségek és ráfordítások összege 765 e Ft volt, ennek részletezése:
- szövetségi tagdíjak 34 e Ft
- oktatási díj 148 e Ft
- egyéb költségek 583 e Ft

A Szövetség 2005. évben személyi jellegű költségként 345 e Ft összeget
fizetett ki, ezek a hazai és nemzetközi versenyek játékvezetői díjai.
A felsoroltak személyi jellejű kifizetéseket nem terhelte társadalombiztosítási
járulék.

Nem pénzbeni ráfordításként a 2002. évben beszerzett gumizó gép-
berendezés és a 2004. évben vásárolt nyomtató értékcsökkenése
jelentkezett 67 e Ft összegben.

A Magyar Lábtoll-Labda Szövetség 2005. évben a közhasznú
tevékenységéből veszteség keletkezett, a kiadások meghaladták a bevételt.
A Szövetség magasabb összegű pályázati bevételekkel számolt az év során, az
Európa Bajnokság megrendezésétől már visszalépni nem tudott, ami jelentős
kiadásokat jelentett.



A Szövetség pénzügyi finanszírozása az előző évről tartalékolt
pénzeszközökből (mintegy 4.481 e Ft volt), valamint kölcsönvett
pénzeszközből történt, évvégén 650 e Ft rövid lejáratú kötelezettségként
kimutatott kölcsön összeg maradt, a mérlegben ez szerepel.

A Szövetségnek 2005. évben nem volt beruházása.

A Szövetségnek 2005 évben sikerült teljesítenie a közhasznú célját, eddigi
éveknél még eredményesebben folytatva az elmúlt években
megkezdetteket. Ezt a munkát a közhasznúsági jelentéshez kapcsolódó
szakmai értékelési anyag is hűen igazol.

Újszász, 2006. március 22.

   Fehér János
Magyar Lábtoll-Labda Szövetség

      főtitkára
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