
A MAFC Felügyelő Bizottságának jelentése a 2015. gazdasági évről 
 

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a vizsgálat alapját képező 

dokumentumok  közhasznúsági jelentés valamint a pénzügyi beszámoló 
(mérleg, eredmény-kimutatás) az elvárásoknak megfelelnek. 

 
 
 

A MAFC vagyoni helyzetének elemzése 
 

A mérleg főösszege a 2014. évi 99,1 móFt-ról 2015-ben minimális csökkenést 
mutat: 90,5 Ft-ra. 
 

A befektetett eszközök (ezek egy éven túl szolgálják a tevékenységet) közel 
66%-al nőttek. 
 

A forgóeszközök döntően, 99%-ban pénzeszközből állnak és csupán 1%-nyi 
vevőkövetelés volt 2015. december 31-i fordulónapon. A forgóeszköz 
állomány az előző évihez képest csaknem 18%-kal csökkent. 
 

A saját tőke (ez tartalmazza az induló tőkét, és az évek során felhalmozott 
eredményt) 88,3 mó Ft-ról 80,6 móFt-ra csökkent, ennek oka a 2015. évi 8 
móFt-os veszteség. 
 
 

A tőkeszerkezeti mutatók komoly javulást mutatnak. 
(Az első két mutató értékének csökkenése, míg a harmadik mutató növekedése jelent pozitív változást.) 
 

 2012 2013 2014 2015 

Idegen tőke/ saját tőke ** 29% 51% 8% 9% 

Kötelezettségek/ összes forrás 22% 31% 7% 8% 

Saját tőke/ összes forrás 75% 61% 89% 89% 
 

A likviditási helyzet hatalmasat javult az évek folyamán, ami a pénzeszközök 
növekedésének, és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének 
köszönhető. 
(Itt a mutatók növekedése javulást jelent.) 
 

 2012 2013 2014 2015 

Pénzeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek 4,09% 2,40% 12,26% 10,10 

Pénzeszközök+követelések/ rövid lejáratú köt. 4,40% 2,56% 12,26% 10,20 

Rövid távú működésbiztonsági mutató 3,40% 1,56% 11,27% 10,20 

 
 
 



 
A MAFC eredmény-kimutatásának elemzése 

 
A MAFC 2015. évi bevételeinek összege 184.950 eFt, ráfordításainak 
összege 193.219 eFt, tehát az eredmény -8.269 eFt, melyből a vállalkozási 
eredmény -76 eFt, a tárgyévi közhasznú eredmény pedig -8.193 eFt. 
 

Az előző évhez viszonyítva a bevételek 85%-ára estek vissza, mind az 
alaptevékenység, mind pedig a vállalkozási tevékenységek tekintetében 
 
ALAPTEVÉKENYSÉG 
Szerkezetében átsorolásra kerültek a TAO-s támogatások a kapott 
támogatások sorról a pályázati úton elnyert bevételek közé.  
A cégek, magánszemélyek adományai összességében harmadára 
csökkentek.  
 

A TAO látvány-csapatsport támogatások a 2014. évi 101,8 móFt-ról 84 móFt-
ra csökkent. 
 

A közhasznú tevékenységből származó bevételek (edzésdíjak, 
versenyrendezési bevételek, nevezési tagdíjakból származó bevételek) 
minimálisan szintén csökkentek (1,4 móFt-tal). A központi alaptagdíjak 
gyakorlatilag változatlan összeget mutat: 2,4 móFt-ot. 
 

A tárgyévi veszteség növekedéséhez hozzájárult a ráfordítások csaknem 33 
móFt-nyi növekedése. A közhasznú tevékenység ráfordításai 21%-kal nőttek, 
a vállalkozási tevékenység ráfordításai viszont csökkentek minimális 500 eFt-
tal. 
A közhasznú tevékenység ráfordításain belül az anyagjellegű ráfordítások 
20%-kal nőttek, a személyi jellegű ráfordítások 29,5%-kal nőttek, az 
értékcsökkenési leírás 19%-kal nőtt, az egyéb ráfordítások viszont 
csökkentek 32%-kal az előző évihez képest. 
 

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 
A vállalkozási tevékenység bevétele 1.885 eFt, ráfordításai 1.961 eFt, tehát a 
vállalkozási tevékenység eredménye -76 eFt veszteség. Ez az összes 
bevétel, illetve összes ráfordítás 1%-a. 
A vállalkozási tevékenység eredménye után társasági adót nem kell fizetni. 
 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a MAFC 2015-ben folytatta a 2014-
ben megkezdett stabilitás növelését megalapozó munkát. 


