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1. A Szervezet bemutatása

A szervezet neve:

Magyar Motorsport Szövetség

Alakulás éve:

1906

Székhelye:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telephelye:

nincs

Alapítói vagyon:

7.003 eFt

Adószáma:

181571079-2-42

A Szövetség elnöke:

Hermann Henrik képviselő
2400 Dunaújváros, Mohácsi út 7.

Internetes elérhetőség:

www.mams.hu

Közhasznúság:

A Magyar Motorsport Szövetség közhasznú szervezet

Magyar Motorkerékpáros Szövetség 1906-ban alakult. 1920-ban a Királyi Magyar Autoclub-on belül
motoros osztály létesült, amely 1945-ig irányította a motorsport tevékenységet. A Magyar Motorsport
Szövetség 1948-ben alakult és 1978-ig, a Magyar Autó és Motorsport Szövetség megalakulásáig
jogutódként működött. 1996-ban az autósport kiválásával ismét eredeti nevén Magyar Motorsport
Szövetség (MAMS) folytatta munkáját. A Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) egységesíti a hazai
motorkerékpársport valamennyi szakágát, amelyek: a Gyorsasági a Motocross ,Enduro, Dragbike, Old
Timer , Quad, Tiál, Supermoto, Stunt Riding, Flat Track, Tereprally és a Salakmotor szakág. A
MAMS szakmai és gazdasági beszámolói,, elnökségi ülések, versenynaptár és minden egyéb szakmai
eseményei, a motoros sport minden lényeges információi megtekinthetők a mams.hu honlapon.

2. Mérleg és Eredménykimutatás
A A Magyar Motorsport Szövetség ( MAMS )

könyveit és nyilvántartásait a.Sszámviteli törvény, valamint a

tárgykörben kihirdetett kormányrendeletek , - mint például a számviteli törvény szerinti közhasznú egyéb
szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai -

szerint vezeti.

A Szövetség könyveit a kettős könyvitel szabályai szerint vezeti.
A könyvvezetés alapján a MAMS a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít.
A Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az “A” változatú mérleget, a Sztv. 2. számú
melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az “A” változatú eredménykimutatást állítja össze, az előírt
részletezés szerint. A séma az OBH által elkészített közhasznú séma szerint készül.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, a beszámoló elkészítéséért
mérlegképes képzettséggel rendelkező személy végzi. Adatai: Verő Klára, 1158 Budapest, Őrjárat u 64a,
regisztrációs igazolvány száma 153966.
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A könyvvezetés pénznem: HUF
A beszámoló magyar nyelven készül.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
A mérlegforduló időpontja 2021.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31.
A beszámoló aláírója : Hermann Henrik elnök
A beszámoló közzététele elektronikus úton történik, valamint honlapunkon is megtalálható.

2.1. Immateriális javak
A

Szövetség

az immateriális javaknál mint vagyon értékű jog szerepelteti a korábbi évben beszerzett

számítógéphez vásárolt Office program használati jogát.
2.2. Tárgyi eszközök
A vásárolt tárgyi eszközöket a Szövetség beszerzési áron tartja nyilván.
A Számviteli tv 47.§ (3) szerint a bekerülési értéknek levonható része a levonható előzetesen felszámított
általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szoló tv. Szerint ellenérték arányában megosztott
előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada.
A terv szerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta figyeli és év végén egy összegben
számolja el. A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben
értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.
2.3. Készletek
A Szövetség készlet állománya a versenyek lebonyolításához használatos anyagok értékét tartalmazhatja
beszerzési áron, a készletek meglétét leltárral ellenőrizzük. 2021.12.31-én a MAMS készletekkel nem
rendelkezik.
2.4. Értékpapírok
A Szövetség értékpapírokkal nem rendelkezik.

2.5. Pénzeszközök
A Szövetség a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.
A deviza számlák értékét , valuta készletet ( a nyitott vevő és szállító tételekhez hasonlóan ).december 31-i
MNB árfolyam alapján külön árfolyamkülönbözet számlán szerepeltetjük.
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2.6. Saját tőke
A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.
Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék
összesített összege. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény a 419 főkönyvi számon kerül rögzítésre.

2.7. Céltartalékok

A Magyar Motorsport Szövetség az eddigi évekhez hasonlóan 2021. évben sem képzett céltartalékot.
2.8. Követelések és kötelezettségek
A követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. Hosszú távú
követelés ill. kötelezettség nincs.

2.9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások
Az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások
megképzésével a MAMS gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek
kimutatva.

3.

Magyar Motorsport Szövetség valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete

a. A vagyoni helyzet vizsgálata

2020

2021

Saját tőke növekedési mutató
Saját tőke
Jegyzett tőke

23 863
7 003

= 3,41
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25 841
7 003

= 3,69

Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Az 1-nél kisebb mutató a tőkevesztésre utal, amely ha tartóssá válik,
problémákat vetít előre.

b. A pénzügyi helyzet vizsgálata
Készpénz likviditási mutató
2020.

2021.

Pénzeszközök

24 500

10 963

Rövid.lej.köt.

3 890

Forgóeszközök

25 171

1./

= 6,30

= 2,48
4 422

2./
12 871
= 19,27
Rövid lej. köt.

1 306

= 2,91
4 422

1./A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról
tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz. A vállalat számára
az a kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi.

2./Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú
kötelezettségnek. A vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos megítéléséhez a forgóeszközök struktúráját a likviditás
mértéke szempontjából is szükséges vizsgálni.

c. A jövedelmi helyzet vizsgálata

Értékesítés nettó árbevétele
Összes eszköz

* 100

31 769
26 246

= 121,04%

33 028
33 504

= 98,58%

Azt mutatja, hogy az eszközök jövedelemtermelő képessége az adott időszakban mekkora, fejlődés esetén a mutató
folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök
4.1.1. Befektetett eszközök
4.1.1.2. Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközökben jelentős változás nem történt A Szövetség eszközállománya kicsi és rossz.
Összetétele szerint nullára leírt, vagy ahhoz közeli állapotú eszközök vannak állományban 583 eFt
értékben. Új laptopok, táblagépek, telefonok egy biztos, nagyobb kapacitású másoló- nyomtató a
jövőben nélkülözhetetlen.
4.1.2. Készletek
A Szövetségnek nincsenek készletei.

4.1.3. Forgóeszközök
4.1.3.1.Követelések

adatok eFt-ban
368
1540
1908

Vevők
Egyéb (értékhatárt elért adók)
összesen

A nyitott vevőállományunk a fegyelmezettebb számla kiegyenlítések mellett évről évre csökkent.

4.1.3.2.Pénzeszközök

adatok eFt-ban
439
10524
0
10963

Pénztár
Elszámolási számla
Lekötött betét
Összesen

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások
összege tartalmaz bevétel és költség elhatárolást is.

adatok eFt-ban
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek aktív időbeli elhatárolása

20026
24

Összesen

20050

Fenti értékek a tárgyévben megjelent, de a következő gazdasági évet érintő költségek és a tárgyévet érintő, de következő .
évben realizált bevételek összegéből tevődik ki.
.
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4.2. Források

4.2.1. Saját tőke
adatok eFt-ban
Induló tőke / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás / Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú
Tárgyévi eredmény vállalkozói

7003
16820
-5646
7664

Összesen

25841

A számok a tipikus kis költségvetésű civil szervezetek tőkeösszetételét mutatják. Élve a törvény adta
lehetőségekkel, a meglévő kapcsolati rendszerrel, és a motorozást szerető, támogatók lehetőségeivel vállalkozási
tevékenységnek minősülő szponzorációs bevétellel kiegészítve működik a Szövetség.

4.2.2. Céltartalék
A Szövetség a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján céltartalékot nem
képzett.

4.2.3. Kötelezettségek
adatok eFt-ban
Szállítók
Egyéb kötelezettség (köv évre áthúzódó támogatások)
Adó, járulék
Összesen

893
2000
1529
4422

A MAMS hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik, fenti kötelezettségeink mind 1 éven belüli u.n.
rövidlejáratú kötelezettségek.

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

adatok eFt-ban
Megnevezés
Bevételek passzív elhatárolása
Költségek passzív elhatárolása
Összesen

Összeg
18
3223
3241

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Értékesítés nettó árbevétele
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Az értékesítés árbevétele mind a közhasznú alaptevékenység, mind a vállalkozási tevékenység vonatkozásában
jelentősen csökkent, az előző év 63 %-a. Ennek oka a világjárvány, a versenytilalmak. Az össz bevételben a
licencek, verseny bejelentési és nevezési díjak, valamint a névhasználati joghoz kapcsolódó díjak csökkentek
kimagaslóan.

5.1.1.Közhasznú tevékenységből származó bevétel
adatok eFt-ban
Központi költségvetésből és pályázatokból kapott
támogatás, bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Magánszemélyek 1%-os felajánlásából kiutalt összeg
Pénzügyi műveletek bevétele
Egyéb

26544

Összesen

69407

9600
16595
113
122
16433

A kapott 1%-os felajánlás még nem került felhasználásra, összege a kapott támogatások között szerepel a
beszámolóban.

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel
adatok eFt-ban
Vállalkozói árbevétel
Összesen

16233
16233

Ezen összeg egy része azon bevétel ellenértéke melyet a Szövetség a Biztosítóval kötött megállapodás alapján
folyamatos egész év során felmerülő biztosítások megkötésében való közreműködés ellenértékeként visszautal .
A bevétel másik része azon szerződések ellenértéke melyekben Szövetségünk megjelenési lehetőséget biztosít
vállalkozások, szervezetek részére a versenyeken.

5.2 Anyagjellegű ráfordítások
adatok eFt-ban
Anyagköltségek összesen
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatás
Anyagjellegű ráfordítás összesen

4757
42405
47162

5.3. Személyi jellegű ráfordítások
adatok eFt-ban
Bér összesen
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű kifizetések összesen

14186
3130
1852
19168

5.4. Értékcsökkenési leírás
adatok eFt-ban
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Terv szerinti értékcsökkenés
Értékcsökkenési leírás összesen

366
366

Az értékcsökkenés mind SZV tv, mind a Tao tv szabályaival megegyezően kerül elszámolásra.

5.5. Pénzügyi műveletek bevételei
adatok eFt-ban
Kapott kamat
Pénzügyi műveletek bevételei összesen

122
122

Árfolyamkülönbségek bevétele, pénzügyi műveletek kamat eredménye, kerekítési különbség által jelentkező
bevételi tételek összessége.

5.6. Pénzügyi műveletek ráfordításai:
adatok eFt-ban
Költségek

978

Összesen

978

Árfolyamkülönbségek ráfordításként elszámolt összege.

5.7. Rendkívüli bevételek: nincs

5.8. Rendkívüli ráfordítások: nincs
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Egyéb információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám alakulása 2020-ban

Az állományi létszám 2 fő teljes munkaviszonyos személy A versenyeken segítő személyek esetenként
megbízási díjat kapnak.

6.2. Egyebek
A Szövetség tisztségviselőinek jövedelmet, nem fizetett ki.
Könyvvizsgálatra nem kötelezett, könyvvizsgálót nem alkalmaz.
.
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