Magyar Motorsport Szövetség
Ellenőrző Testületi jelentés- 2021. pénzügyi évre vonatkozó beszámoló

Az Ellenőrző Testület az elé terjesztett 2021. évi éves pénzügyi beszámolót elfogadja a részükre
szolgáltatott adatok alapján.
A 2021. évi pénzügyi beszámoló alapján megvizsgáltuk a Szövetség pénzügyi és vagyoni helyzetét a
részünkre szolgáltatott iratok, bevallások alapján.
2022.év május 9. napján a Magyar Motorsport Szövetség Ellenőrző Testülete három aktív tagból áll:
Dr. Kovács Gyula
Dr. Csuka Péter
Palásti Tibor
Megállapítható, hogy az elnökség gazdasági téren továbbra is kellően felkészült és döntéseiben
szakmailag megalapozott.
A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény, valamint a 237/2003. (XII.17.)
kormányrendelettel módosított 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet a Számviteli Törvény szerinti
közhasznú egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságai szerint vezeti.
A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsítet éves beszámolót készít, a Szövetség
könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.
A mérlegforduló időpontja 2021.12.31.
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Pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi mutatók:
saját tőke:

2020.

2021.

A tőkehelyzet továbbra is stabilnak mondható, a saját tőke előző évhez képest nem nőtt
szignifikánsan (+8,2%)

likviduási mutatók:

A pénzeszközök állománya jelentős mértékben csökkent az előző időszakhoz képest, a HUF számla
8,4 MHUF egyenlege alkotja a pénzeszközök jelentős részét, likviditás szempontból a szövetség stabil.
A pénztárban HUF, EUR és CHF készlet található, év végén tételes rovancs történt és pénztár
ellenőrzési jegyzőkönyv készült.
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bevételek eFt.- ban

Az összebevételben a szignifikáns növekedést a Nemzeti Autó- és Motorsport Stratégia
megvalósításához kapcsolódó 2021. évi szakmai feladatok kapcsán érkezett céltámogatás összege
okozta.

Immateriális javak:
A Társaság az immateriális javaknál mint vagyon értékű jog szerepelteti a korábbi években beszerzett
számítógéphez vásárolt Office program használati jogát.
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 ÁFA törvény szerinti 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.
Készletek:
A Szövetség készletállománya 0 eFt., a korábbi készletállomány selejtezésre került.
Egyéb mérleggel kapcsolatos információk:
A szövetség értékpapírokkal nem rendelkezik. A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a
keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. Hosszútávú követelése, ill.
kötelezettsége nincs. A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően
az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és
költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva.
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Személyi állomány:
Az állományi létszám 2fő teljes munkaviszonyos személy volt A versenyeken segítő személyek
esetenként megbízási díjat kapnak.
A Szövetség tisztségviselőinek jövedelmet, juttatást nem fizetett ki. A Szövetség éves beszámolója
könyvvizsgáló által nem hitelesített, az értékhatároknak köszönhetően nem kötelező az állandó
megbízása.

Budapest, 2022 május 9.

Dr. Kovács Gyula
Ellenőrző testület vezetője
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