
MAGYAR MoToRoS VzlsPoRT sZÖvETsÉG
201,l. évi közhasznú egyszerűsített évcs beszánroló kiegészítő mellékletc

1. ÁLTALÁNosxrocÉsZÍTÉSEK

1.1 A Sportsziivetség fontosabb adatai

A Szakszövetség neve: Magyar Motoros Vízisport Szövetség
A Szakszövetség rövidített neve: MMVSZ
Jogállása: országos Sportági Szakszövetség

Közlrasznú Civi1 Szervezet
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki utca 1.

Alapító okirat kelte: 2001' 03. 31.
Közhasznir szervezetté n-rinősítése: 2001. 03. 06',2015. 01. 20.
Közhasznú tevékenysége: 1997. évi CLVI tv. 26. $ C/14 : Spor1
Tevékenységét n-regkezdte: 1930.
Bejegyző végzés száma: 16.Pk.60.146/2001/1.
Bejegyzés kelte 2001' 03' 06.
Nyilvántartási sorszám: Fővárosi Törvényszék 26
Statisztikai azonosító: 18160673_9319-549-01
Adóigazgatási szám: 18160613-2-42
Bankszámlaszárn: K&HBankZrt' 10400023-00212270_00000000
A Szakszövetség működési területe: Magyar'ország

A Szakszövetség lratározatlan időre alakult.

A Szakszövetség Szakági országos S portszővetségei:

- Magyar Motorcsónak Szővetség (MMSZ) Szék1relye: 2400 Dunaújváros, Epítők útja 1.'
képviselője: Dr. Sándor Péter elnök
(anyj a neve: Tulipán Errrma, lakcírrre: 2459 Rácalmás' Martinász u. 1.)

Tevékenysége: motorcsónak sport

- Magyar Jet_Ski Szövetség (MJSSZ) Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki utca 1.,

képviselője: Czel1er Béla elnölt
(arr!a rrcve: Lakó Mária, lakcíme: 1131 Budapest, Madar'ász Viktol u. 13.)
Tevékenysége: jet_ski sport

A Szakszövetség jogiitódja az 1930-ban alapított Budapesti Motoros Yacht Klubnak, az 1948-ban
létrchozott országos Társadalmi Motorcsónak Szövetségrrek. az 1957 -ben megalakult Magyar
Motorcsónak Szóvetségnek, nelyet 1996.12.11-i lratállyal az oTSH 33l1'997. sorszán alatt vett
köztestü1eti nyilvántartásba, mely 1 999.12. 1 i -én névváltoztatáSSal \'ette fel j e1enlegi nevét.
A SzakszőVetség rrrűködése felett a törvényességi feliigyeletet az Ügyészség gyakorolja.
A Szakszövetség tagja a Magyar olirlpiai Bizottságnak.
A SzaksZovetség tagja a SportAccord tagsággal relrdelkcző Nemzctközi Motolcsónak Szövetségrrek (UIM).

A Szakszövetség fő tevékenysége: Egyéb sporttevékenység (9319'08)'
motorcsónak, jet-ski sport

A Szakszövetség taglétszána 2014. december 31-én: 31SpoItSZeNeZet

A Szakszovetség képviselője: Dr. Sándor Péter elnök,
aki egyszerlélyben jogoSult a közhaszrrúsági je1entés aláírására.
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A Fővarosi Törvényszék a Szakszövetség közhasznú j ogállását a 2015.01.2o_i 16.Pk.60.146l200I/25. sz.
végzósóvel a n; ilr ántar'tásbe bejeo; czte.

l.2 Az éves beszámoló összeállításánál a|kalmazott értékelósi eljárások

l.z.t Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök nyilvántartása (aktiválása) bekerűlési arorr történt.

Az értékcsökker-rés elszámolásánál a Szakszcjvetség a bruttó érték alapj an töfiénő linear'is leírást
alkalmazta' A 10.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti targyi eszkoztik amortizációja lrasználatba vételkoI
egy összegben került levonásra. A szellemi ternrékek leírása 5 év alatt tör1énik. Az alkalmazott
értékcsökkenési kulcsokat a 3. számú nrellék]et tar1almazza.

1.2.2 Befektetettpénzügyi eszlrijzijk

A Szakszövetség megalapítása óta nerrr rendelkezett befektetett pénzügyí eszkÓzcikkel'

1.2.3 Készletek

A Szakszövetség tárgyévben nem rendelkezett kész1etekkel'

1.2.4 Követelések, lrötclczettségek

A követelések és kÓte1ezettségek a mér'legben a vevők, adósok, il1etve a szál1ítók, lritelezők által elismert
osszegben szerepelnek.

1.2.5 Időbelielhatárolások

Tárgyévben nem volt.

Eredmény_kimtltatás. mérlegkészítés

A Szakszövetsóg eredmény e1számolása az ''A'' típusú ösSzköltség eljárás alapján történt.

A nrérlegkészítés napj áig - 2015. nárcius 25' 'ismer1té vált és 2014. üzleti évet terlrelő minderr gazdasági
esenény konyvelése megtör1ént.

1'3 Á Szakszövetség pénzügyi helyzetének alakulása

Az év során a SZakszövetség pénzügyi lrelyzete, likviditása kiváló volt.

2' MÉRLEGHEZKÁPCsoLÓDÓKIEGÉsZiTÉSEK

2,l Eszközök

Az eszközök összetételélrek vizsgáIata:

megnevezes érték (eFt) megoszlás (7')
2014.Í2.31'

targyr eszKozoK 0 0,0
ktlvetelések 51
pérrzeszközök 1.7 48 91 ,2

0sszesen: 1.',l99 100.0
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2.1.l Befcktetett eszközök

Immateriális iavak
Az izlet| év folyamán a Szakszövetség nem vásárolt immateriális javakat. Az év során értékcsökkenés
nem került elszámolásra.

Táreyi eszközök
2014-ben a Szakszövetség nen-r vásálolt tárgyi eszközöket.

Étékcsokkenési leírásként 0 eFt került elszámolásr'a. Az immateriális javak és tárgyi eszközők bruttó
értékének, valamint értékcsökkenésének alakulását az l, számű melléldet tartalmazza.

B efektetett Eitzllgyl9lzk,ÓZik
A Szakszovetségnek nem voltak és jelenleg sincser-rek befektetett pénziigyi eszközei.

2.l.2 Forgóeszközök

KészIetek

A Szakszövetségnek tárgyévben nem voltak készletei.

Követe1ések összeserr:

NAv illeték túlfizetéS
BMSK Zrt. bér'leti díj kaució

Ir_teKlraplÍoK

A Szakszövetség megalakulása óta, s tárgyévben sem rendelkezett ér'tékpapírral.

Pérrzcszközok

Pénzeszközök összetétele: _ elszárnolási betétszámla 1.528 eFt

51 eFt

3 cFt
48 eFt

|tázi pénztár

2.l.3 Aktív időbeli elhatárolások

Tár gyévben netl voltak.

220 eFÍ

2.2 Források

2.2.1 Saját tőke 1.799 eFt a tárgyévi nyereség miatt nc]vekedett
2.2.2 Jegyzett tőke 0 eFt
2.2.3 Erednénytar1alék 1.799eFt az előző évek nyeresége
2.2.4 Közhasznú tevékenységből szárnaző eredmér-ry 58 eFt nyereség
2.2.5 Y áIlalkozási tevékenységből származó eredmérry 0 eFt
2.2.6 Adőzott eredmérry 58 eFt nyereség

2.2.7 CéItaftalék
Céltartalékot a Szakszövetség ez évben nem képzett.

2.2.8 Kötelezettségek

z0Í4. Í2.31-én a Sz:rkszövetségnek semmilyen kiitelezettsége nem állt fenn.

2.2'9 Passzív időbeli elhatárolások

Tár'gyévben nem voltak.
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3. EREDMÉNY-KIMUTATÁsHoZLAPCsoLÓoÓxrtcÉszÍrÉsnr

Eredményfclosztás

A 2014. évi gazdálkodás adózás előtti, s egyben a mérleg szerinLi eredménye 58 eFt nyereség.

Társasági adóalapot módosító tétel t)

Erednrénvfe1osztás rész1etezése (eFt')

Erednrényfelosztás részletezése: 2074.

Adózás előtti erednrény
Adóalap csökkentő
Adóalap niivelő
Adóalap
Adófizctósi kötelezettség összesen:
Mérleg szerinti eredmény

58
0

0

0

0
58

Bevéte1ek részietezóse (eFt):

Összesen:

Alapítói támogatás
Központi költségvetési tárnogatás (NIoB)
Pályáz:,lti úton rryert tánogatás (MoB)
Tagdíj bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevéte1e

Bevéte1ek

9.409

1.850

5. 168

2.050

80

261

0

4. TAJEKOZTATOKIEGESZITESEK

4.1 Munkavál|alók átlagos statisztikai létszámának és béradatainak a|akulása

Létszám alakulása (fő)
Megncvczós

Szellcmi
2014.

Fizikai
2014.

Osszesen
2014.

Te1|es trl un kaidős 0 0 0

Részlo g1a1koztatottak 0 0 0

Osszeser.r 0 0 0

Kcjltséeek. ráfordítások összetétele:

megnevezes órték (eFt) meeoszlás (9/o')

anyagie11eqűr ráfordítások /.oJ t 2 8.1
értékcsökkerrési leírás 0 0
egyéb ráfordítások 6.720 1\.9

9.351 100,0

Bóradatok (eFt)
Mcgncvezés

Szellemi
2014.

Fizikai
2074.

Osszesen
2014.

Teljes munkaidős 0 0 0

Részlogla1koztatottak 0 0 0

Osszesen: 0 0 0
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1,2 Személyi jellcgű egyéb kifizetésck részletezése (eFt)

A Szakszövetségnek személyijellegű egyéb kifizetése tárgyévberr nem volt.

4.3 Elnökség'EllenőrzőTestületjárandóságai

A Szakszövetség Elnöksége, Ellenőrző Testülete tárgyévben tiszteletdíjat nem vett fe1.

4,1 Befektetésekmástársaságokban

A Szakszövetségnek megalapítása óta nem volt, s a fordulónapon sincsen befektetése más tar'saságban.

4.5 Környczetvédelem

A Szakszövetség kiemelt figyelmet lordít a környezetszennyező tevékenység elkerülése érdekében.
Hivatalos versenyein, rendezvényein, edzésein a velSeny e1őtti gépátvételné1 kötelező músZeres
ellerrőrzésr-rek vetik a1á aZ öSSZeS versenygépet, rrrivel kizáró1ag ó1ommentes benzime1 lehet vízre menni.
A gépátvétel során ellenőr'zésre kerül a teljes üzemanyagrends zer zártsági (csövek, bi1incsek, tafiály, stb.)
állapota. Az ólommentes berrzinlrez kizárólag rövid idő alatt lebomló, növényi alapanyagú olaj at lehet
használni. Az edzéseken és versenyeken zajszintmérő berendezéssel mérésre kerül a versenygépek
zajkibocsátása. 23 m távolságbó1 l-rrérve max. 86 dB zajszint a megengedett, ermél magasabb zajszint
esetén a versenyző kizárásra kerül a versenybő1.
Fenti rendkívül szigorú szabályok betartása eredményeként a Szakszövetség rendezvényein semmilyen
környezetszenr-ryező tevékenység nem fordr.rlt elő.

5. osSZEFOGLÁLAS

A Szakszövetség a beszámolási időszakban 9.409 eFt összes közhasznú bevételt ért el, s mivcl
vállalkozási tevékenységct nem végzett, ez azonos az összes bevétellel. A közhasznú tevékenységből
származő 58 eFt nyereség azonos a mérleg szerinti nyercséggel,, ezzel saját tőkéje I.799 eFt-ra
emclkedett.

Á Szakszövetség |ikviditási helyzete egész évben megfelelő volt' A Szakszövetség szakági országos
sportszövetségeinek tulajdonában levő tárgyi eszközökkcl, verscnybírói karával megfclel az
országos sportági szaliszövetséggel szemben támasztott szaI<mai követelményeknelr.

Budapest, 2015. március 25.
M AGYAR MoToRoS vÍZrSPoBT

szÖ\'E'TsBU
e.ü;p"u.t Wv'o^"! Yt^"u 

1

181 242

Dr. Sándor Péter
elnök

Me11ékletek:

1. sz. melléklet

2. sz' melléklet

3. sz. melléklet

Tárgyi eszkőzök, immateriális j avak

Jövedelmezőségi mutatók

ÉCS kulcsok
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3. számú me|lék|et

Használt ECS kulcsok

MEGNEVEZES ECS KULCS
SZÁMVTEL %

FUTAMIDO
Év

IMMATERIÁLIS JAvÁK
SZELLEMI TERMÉKEK ryÁsÁRoLT)

TÁRGYI ESZKÖZÖK
INGATLANOK
ÜZEMI TELKEK
ÜzEMr ÉPÜLETEK' ÉPITMÉNYEK
TERM ELo cÉPEK. BEREN DEZÉstK
MÜsZAKl BERENDEZÉSEK
IRoDÁI ÉS EGYÉB nlnpnoEzÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMÜ
ECYEB BLRENDFZÉSEK, FELSZERELtstK
JÁRMÜVEK 2oo1' ELÖTTI BEsZERZÉSÜ
IRODAI BL,RENDEZESEK, FELSZERELLSLK
sZÁMl lÓCÉPEK. ÜCYVlTELl BtRLN DtllsLK

20,00

0,00
2,00

14,5 0

14,50
20,00
14,5 0

3 3,00

5

,7

X
50

1

5
,7


