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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. évi tevékenységéről

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség adószáma: 18827006-1-16
Kiemelt közhasznú végzés száma: 62.017/1996.12
Kiemelt közhasznú végzés dátuma: 1999.05.04.

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség kiemelt közhasznú tevékenysége
elsősorban a lábtoll-labdázás hazánkban történő népszerűsítésére,(azaz minél
több sportolni vágyó- főleg általános és középiskolás korú fiatalok bevonása)
valamint e sportágban megrendezendő gyermek, ifjúsági és felnőtt versenyek
anyagi támogatására terjed ki.
Utóbbi években kibővült e sportágban rendezendő európai -és
világversenyeken való részvételre is, 2006. évben is megrendezésre került a
hagyománynak számító nyári nemzetközi verseny.

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

BEVÉTELEK

A fenti tevékenységgel összefüggésben kapott támogatások 2006. évben az
alábbiak voltak:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól 50 e Ft nemzetközi
bajnokság rendezésére.

- Működő vállalkozásoktól kapott támogatás 150 e Ft volt.
- Magánszemélyektől az év folyamán 170 e Ft volt a támogatás

összege.
- Az előző évi SZJA bevallás alapján a lakosságtól 1%-os támogatást

118 e Ft összegben kaptunk.
Az összes támogatás nagysága 2006. évben 518 e Ft volt.

Szövetségünk 2006. év során 2.295 e Ft összegű pályázati bevételt ért  el,
sikeres pályázatok benyújtásával, ez

- a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében 3 pályázatunk
elszámolása áthúzódott 2005. évről (nemzetközi kapcsolatok,
szövetségünk 2005. évi működésének és szomszédos országok
témakörökben), összes támogatás nagysága 713 e Ft volt.

- A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében 2006. évi 3
befogadott pályázatunk volt, előleget összesen 1.082 e Ft összegben
kaptunk (nemzetközi együttműködésre 2 pályázat, működésre 1
pályázatot nyertünk.)

- Együtt Ifjúságért Alapítványtól 500 e Ft pályázati támogatást
nyertünk.
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A szövetség vállalkozási bevétele 130 e Ft összeg 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 2006. évben 2.912 e Ft volt, ami nevezési
díjakból, sportrendezvény szervezési bevételeiből, lábtoll-labda értékesítési
bevételeiből, a különféle szabadidős rendezvényeken megtartott bemutatók
bevételeiből áll és a nemzetközi versenyek résztvevőinek utazási költség
hozzájárulásaiból állt.

Az elmúlt évi tagdíj befizetések összege 75 e Ft volt 2006. évben, míg
kamatbevétel 1 e Ft összeget jelentett.

KÖLTSÉGEK

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség közhasznú tevékenységének
pénzforgalmat jelentő költségei 6.092 e Ft volt, ennek részletezése:

Anyagjellegű költségek és szolgáltatások összesen 5.717 e Ft-ot
jelentettek:

- Reklám-marketing költségek 487 e Ft
- Honlap készítés díja (2 évi) 240 e Ft
- Rendezvények étkezés-szállás költségei 2.297 e Ft
- Sportfelszerelések 310 e Ft
- Posta-telefon és Internet költségek 130 e Ft
- Belföldi utazási költségek   33 e Ft
- Sportserleg-érem és oklevél költségek 322 e Ft
- Bérleti díjak 201 e Ft
- Külföldi utazási költségek 714 e Ft
- Lábtoll-labda beszerzési költségek 550 e Ft
- Egyéb anyag költségek 253 e Ft
- Könyvelési díj (2 évi) 130 e Ft
- szövetségi tagdíjak   20 e Ft
- rezsi költségek   30 e Ft

A Szövetség 2006. évben személyi jellegű költségként 375 e Ft összeget
fizetett ki, ebből a hazai nemzetközi verseny játékvezetői díjai és saját
gépjármű használati díjak szerepelnek.
A felsorolt személyi jellejű kifizetéseket nem terhelte társadalombiztosítási
járulék.

Nem pénzbeni ráfordításként a 2002. évben beszerzett lábtoll-labda gumi
sütőgép-berendezés és 2004. évben vásárolt lézernyomtató
értékcsökkenése jelentkezett 67 e Ft összegben.
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A Magyar Lábtoll-Labda Szövetség 2006. évben a közhasznú
tevékenységéből minimális veszteség keletkezett (összege 228 e Ft), a
kiadások meghaladták a bevételt.
A Szövetség vezetése magasabb összegű pályázati bevételekkel számolt az év
során, azonban a pályázati keretek minden területen szűkültek.
Évvégén a szövetség pénzeszköze 164 e Ft volt, döntően a banki elszámolási
számlán.
A Szövetség pénzügyi finanszírozása az előző évben kölcsönvett pénzeszköz
650 e Ft rövid lejáratú kötelezettség összege 950 e Ft kölcsönre növekedett, a
mérlegben ez a nagyságrend szerepel.

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség tisztségviselői 2006-ban utazási
költségtérítésen kívül más juttatásban nem részesültek.

A Szövetségnek 2006. évben nem volt beruházása.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2006.01.01. 2006.12.31. változás
Befektetett eszközök 190 123 –67
Követelések 0 0 0
Pénzeszközök 25 164 +139
Aktív elhatárolások 0 0 0
Saját tőke 215 287 +72

A szövetségnek 2006-ban célszerinti juttatása, központi költségvetési
szervtől, elkülönített állami pénzalaptól támogatása nem volt.

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2006-ban teljesítette közhasznú célját.
A korábbi évekhez hasonlóan eredményesen folytatta az alapszabályban
meghatározott tevékenységét. A szövetség közhasznú tevékenysége a
sport, célja a lábtoll-labdázás népszerűsítésével az egészséges, sportszerű
életre nevelés. Ennek érdekében eredményesen működtette
versenyrendszerét. Gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt és szenior
korcsoportokban 32 versenyt rendezett. A diákolimpiai versenyeken 42
iskola tanulói vettek részt. A sportág népszerűsítésére iskolákban,
sportnapokon harminc bemutatót szervezett. A Magyar Lábtoll-labda
Szövetség 2006-ban jelentős nemzetközi tevékenységet folytatott, kilenc
ország sportszervezeteivel működött együtt.

Újszász, 2007. március 05.

     Fehér János
Magyar Lábtoll-labda Szövetség

     főtitkára
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