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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 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. Számviteli politika
A A Magyar Motorsport Szövetség ( MAMS )

könyveit és nyilvántartását a 2000. évi.Sszámviteli 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 MAMS a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérlegforduló időpontja 2020.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2021.03.31.
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.
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A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, a beszámoló elkészítéséért felelős:
Verő Klára
Mérlegképes könyvelő
Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 153966

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 tartalmazza
beszerzési áron, a készletek meglétét leltárral ellenőrizzük. 2020. 12.31-én a Szervezet 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 ( a nyitott vevő és szállító tételekhez hasonlóan ).december 31-i 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 2020. évben sem képzett céltartalékot.
2.8. Követelések és kötelezettségek
A követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében. Hosszú távú
követelése ill. kötelezettsége nincs.

2.9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások
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.

3.

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

a. A vagyoni helyzet vizsgálata

2019

2020

Saját tőke növekedési mutató
Saját tőke
Jegyzett tőke

14 898
7 003

= 2,13
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23 863
7 003

= 3,41

b. A pénzügyi helyzet vizsgálata

2019.

2020.

Pénzeszközök
Rövid.lej.köt.

20 011
3 890

= 5,14

24 500
1 306

= 18,76

Forgóeszközök
Rövid lej. köt.

20 242
3 890

= 5,20

25 171
1 306

= 19,27

c. A jövedelmi helyzet vizsgálata

Eszközarányos közhasznú árbevétel
2019.

Értékesítés nettó árbevétele
Összes eszköz

2020.

43 416
* 100

27 759
= 207,39%

20 934

26 246

= 105,76%

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. Egy számítógép vásárlása vált azonnali feladattá,
mivel a gép használhatatlanná vált. Szerencsére az adatvesztés pótolható volt, mert egy másik gépen
a nélkülözhetetlen információk mentve voltak. A serveren pedig minden egyéb tétel megtalálható.
Hosszú távon viszont nem megoldás az u.n. azonnali kényszer eszközbeszerzés. Hol egy kisebb
nyomtató, hol egy számítógép. A jövőben tételesen fel kell mérni a befektetett eszközök állományát,
életkorát, korszerűségét, különös tekintettel a nullára leírt eszközök vonatkozásában.
4.1.2. Készletek

A Szövetség készletállománya 1528 eFt. összegben 2019. évben selejtezésre került. Ezek a
sportversenyeken használt jelölő oszlopok, karók, u.n. tereptárgyak jelentősen ki vannak téve az idők
szavának. A 2020. évi pandémiás helyzetben pótlásukra nem került sor. Így 2020. évben készlettel a
Szövetség nem rendelkezik.
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4.1.3. Forgóeszközök
4.1.3.1.Követelések

adatok eFt-ban
571
671

Vevő követelések
összesen

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

4.1.3.1.Pénzeszközök

adatok eFt-ban
393
24107
0
24500

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

0
175

Összesen

175

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

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
Összesen

7003
7985
7207
1668
23863

Az adat megtévesztő, mely szerint a közhasznú tevékenység eredménye jelentősen javult, növekedett. Igazából a
pandémia miatt elhalasztott, majd törölt versenyek rendezésére kapott támogatás összege maradt meg, melyet a
következő évben remélhetőleg már fel tudunk használni. Ennek következtében előfordulhat, hogy a következő
évi tárgyévi bevételt a költségek összege meg fogja haladni.
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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 (adó, járulék , egyéb)
Összesen

25
1281
1306

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

4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

4.2.4.1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
adatok eFt-ban
Megnevezés
Bevételek passzív elhatárolása
Költségek passzív elhatárolása
Összesen

Összeg
0
1077
1077

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Értékesítés nettó árbevétele
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

7435
8938
27759
60
451

Összesen

44643

A kapott 1%-os felajánlás még nem került felhasználásra, összege a kapott támogatások között szerepel a
beszámolóban.
7
MAMS beszámoló 2020.

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

4010
4010

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
Anyagköltségek összesen
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatás
Anyagjellegű ráfordítás összesen

adatok eFt-ban
2030
16125
18155

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

9806
1533
1512
12851

A pandémia okozta gazdasági nehézségek miatt a fertőzési hullámok idejére 2 főállású alkalmazottunk esetében
SZOCHO kedvezményt vehettünk igénybe mely a bérjárulékok sor összegét csökkentette.

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

464
464

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

5.6. Egyéb ráfordítások
adatok eFt-ban
4820
4820

Támogatások és egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítás összesen

Ezen összeg jelentős hányada a szakági támogatás, illetve az egyéb tételek mint kerekítés, átvezetések,
összevezetések kapcsán felmerülő ráfordítások, folyószámlák egyeztetése és rendezése.
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5.7. Pénzügyi műveletek bevételei
adatok eFt-ban
Kapott kamat
Pénzügyi műveletek bevételei összesen

451
451

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

5.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai:
Költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen

231
231

Árfolyamkülönbségek ráfordításként elszámolt összege.

5.9. Rendkívüli bevételek: nincs

5.10. Rendkívüli ráfordítások: nincs

6

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

Budapest, .2021.05.25.
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Magyar Motorsport Szövetség
(Pénzforgalmi kimutatás)

1.

BEVÉTELEK - 2020. év

1.1

Központi bevételek
Előző évről pénzmaradvány
Előző évről áthúzódó követelések
Magyar Olimpiai Bizottság (állami támogatás)
Nemzeti Együttműködési Alap (egyéb támogatás)
FIM, FIM Europe (nemzetközi támogatás)
Egyesületi tagdíj (120 eFt/tag) ("A")
Szponzor licenc (egyesületi, versenyzői) ("A")
Sportfelügyelői és sportbírói oktatás, licenc ("G")
Vagyonértékű, promóciós jogok
Biztosítási jutalék
Bankkamat
Egyéb bevételek

1.3

2020. év
TÉNY /ezer forint/

4 619
63
7 434
8 338
350
1 800
1 700
250

4 619
63
7 434
8 698
350
2 732
2 537
1 482

24 554

27 915

Előző évről áthúzódó szakági keret
Versenyzői licenc, rajtengedély ("B")
Pályalicenc ("C")
Verseny rendezés díjtételei ("D")
Vagyonértékű, promóciós jogok
Vagyonértékű, promóciós jogok - ÁFA
Sportdiplomáciai bevételek (FIM, FIM Europe)
Óvási díj ("E")
Büntetés, fegyelmi fellebbezési díj ("E")
Egyéb bevételek

15 392
9 000
150
5 000
1 500
405
300
1 000

15 392
11 402
575
4 050
2 245
606
103
300
996

Összesen:

32 747

35 669

FIM, FIM Europe díjak
Egyéb támogatások

4 500
-

5 998
-

Összesen:

4 500

5 998

Összesen:

1.2

2020. év
TERV /ezer forint/

Sportszakmai bevételek

Átmenő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. oldal

61 801

69 582

Magyar Motorsport Szövetség
(Pénzforgalmi kimutatás)

2.

KIADÁSOK - 2020. év

2.1

Központi kiadások
Előző évről áthúzódó kötelezettségek
Iroda bérköltsége, közterhe
Bérleti díj
Iroda fenntartási költségek (rendszerfelügy.,telefon, fax, internet, irodaszer)
Postaköltség
Bankköltség
Közlöny, újság, szakkönyv, fordítás, tolmácsolás
Könyvelés, bérszámfejtés
Jogi képviselet bérköltsége, közterhe
Iroda fejlesztés, beruházások
Reprezentációs költségek
Közgyűlés költsége
Nemzeti Versenysport Szövetség tagdíj
FIM tagdíj
AA tagdíj
Sportdiplomáciai kiadások (szállás, utazás)
Sportbfelügyelői és sportbírói oktatás, licenc költségek
Egyéb kiadások

1 622
10 232
2 513
725
137
235
457
1 772
835
4
587
223
457
746
1 215

22 340

21 760

800
700
450
500
700
1 350
3 000
405
4 000
5 000

735
920
569
1 114
350
1 907
2 223
298
4 300
4 845

16 905

17 261

FIM, FIM Europe díjak
Egyéb támogatások

4 500
-

6 061
-

Összesen:

4 500

6 061

Sportszakmai kiadások
Igazolványok, licenc kártyák
Megbízási díjak
Megbízási díjak közterhei
Gépkocsi használat
Sportdiplomáciai kiadások (szállás, utazás)
Utazási költség (külföld, belföld)
Szakági díjkiosztó
Vagyonértékű, promóciós jogok - ÁFA
Versenyrendezési támogatások
Egyéb költségek, adott támogatások

Összesen:

2.3

2020. év
TERV /ezer forint/

1 622
11 300
2 547
1 400
250
300
457
1 800
334
50
30
300
100
500
950
400

Összesen:

2.2

2020. év
TERV /ezer forint/

Átmenő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 745

45 082

BEVÉTEL - KIADÁS EGYENLEG

18 056

24 500

2. oldal

Magyar Motorsport Szövetség
Ellenőrző Testületi jelentés- 2020. pénzügyi évre vonatkozó beszámoló

Az Ellenőrző Testület az elé terjesztett 2020- as éves beszámolót elfogadja a részükre szolgáltatott
adatok alapján.
A 2020- as beszámoló alapján megvizsgáltuk a Szövetség pénzügyi és vagyoni helyzetét, a főkönyvi
analitika alapján szúrópróbaszerű vizsgálatokat végeztünk.
A Magyar Motorsport Szövetség Felügyelő Bizottsága jelenleg 3 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 mérlegforduló időpontja 2020.12.31.
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Pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi mutatók:
saját tőke:

A saját tőke jelentős növekedése a Covid 19 miatt elhalasztott, majd törölt versenyek rendezésére
kapott támogatás összege nem került elszámolásra. A tőkehelyzet továbbra is stabilnak mondható.

likviduási mutatók:

A pénzeszközök állománya jelentős mértékben nőtt az előző időszakhoz képest, a HUF számla
növekedése miatt, likviditás szempontból a szövetség stabil. A pénztárban HUF, EUR és CHF készlet
található, év végén tételes rovancs történt.
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bevételek:

Az értékesítés nettó árbevétel csökkenése a COVID okozta versenykiesésekkel van összefüggésben.
Ezzel kapcsolatos a kevés versenyszám miatti csökkent biztosítási jutalékbevétel. Az értékesítés nettó
árbevételének alaptevékenységet érintő csökkenése szintén a versenyek elmaradásával
magyarázhatók. A szignifikáns csökkenés a licence díjak, a versenybejelentési bevételek, és a nevezési
díjak tekintetében volt.

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 a kirendelése.

Budapest, 2021 május 6.

Dr. Kovács Gyula
Ellenőrző testület vezetője
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