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Fuggetlen Konyvvizsgaloi Jelentes

A HUNGARORING Sport Zrt. reszvenyese reszere

Velemeny

Elvegeztuk a HUNGARORING Sport Zrt. ("Tarsasag") mellekelt 2016. evi eves
beszamolojanak a konyvvizsgalatat, amely eves beszamolo a 2016. december 31-i

fordulonapra elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozok es forrasok egyezo

vegosszege 9.605.455 E Ft, az adozott eredmeny 42.184 E Ft nyereseg -, az ezen

idoponttal vegzodo evre vonatkozo eredmenykimutatasbol, valamint a szamviteli
politika jelentos elemeinek osszefoglalasat is tartalmazo kiegeszito mellekletbol all.

Velemenyunk szerint az
HUNGARORING Sport Zrt.
helyzeterol valamint az eze
helyzeterol a Szamvitelrol
foglaltakkal osszhangban.

A velemeny alapja

eves beszamolo megbizhato es valos kepet ad a
2016. december 31-en fennallo vagyoni es penzugyi
n idoponttal vegzodo penzugyi evre vonatkozo jovedelmi

szolo 2000. evi C. torvenyben („szamviteli torveny")

Konyvvizsgalatunkat aMagyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban

es a konyvvizsgalatra vonatkozo -Magyarorszagon hatalyos -torvenyek es egyeb
jogszabalyok alapjan hajtottuk vegre. Ezen standardok ertelmeben fennallo
felelossegunk bovebb leirasat jelentesunk „a konyvvizsgalonak az eves beszamolo

konyvvizsgalataert valo felelossege" szakasza tartalmazza.

Az eves beszamolo altalunk vegzett konyvvizsgalatara vonatkozo, Magyarorszagon

hatalyos etikai kovetelmenyeknek megfelelve, fuggetlenek vagyunk a Tarsasagtol, es
ugyanezen etikai kovetelmenyekkel osszhangban eleget tettunk egyeb etikai

felelossegeinknek is.

Meggyozodesunk, hogy az altalunk megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo

es megfelelo alapot nyujt velemenyunkhoz.

Figyelemfelhivas

Felhivjuk a figyelmet a kiegeszito melleklet 14. oldalan szereplo 1.2 pontjara, melt'

szerint a Tarsasag a tulajdonaban levo ingatlanokat atertekelte. Az ertekelest
alatamaszto fuggetlen szakerto altal keszitett vagyonertekeles az epuletek, a palya es
az azokat kiszolgalo infrastrukturak piaci erteket - osszehasonlito arak hianyaban

illetve az ingatlanok kulonleges celu hasznalhatosaga miatt - az ertekcsokkentett
potlasi ertek megkozelites alapjan 6.493.940 E Ft-ra becsulte. Ez alapjan a
beszamoloban bemutatott ertekeles az eszkozok jelen allapotuk szerinti ujra

bekerulesi erteket testesiti meg, ebbol kifolyolag nem tekintheto sem
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osszehasonlithato piaci erteknek sem hozadeki modszer alapjan kalkulalt erteknek.

Velemenyunket nem korlatozzuk ennek a kerdesnek a vonatkozasaban.

Egyeb informaciok

Az egyeb informaciok a HUNGARORING Sport Zrt. 2016. evi uzleti jelentesebol

allnak. A vezetes felelos az uzleti jelentesnek a szamviteli torveny, illetve egyeb mas

jogszabaly vonatkozo eloirasaival osszhangban torteno elkesziteseert. A jelentesunk

„Velemeny" szakaszaban az eves beszamolora adott velemenyunk nem vonatkozik

az iizleti jelentesre.

Az eves beszamolo altalunk vegzett konyvvizsgalataval kapcsolatban a mi

felelossegunk az uzleti jelentes atolvasasa es ennek soran annak merlegelese, hogy

az uzleti jelentes lenyegesen ellentmond-e az eves beszamolonak vagy a

konyvvizsgalat soran szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent ugy tunik-e, hogy az

lenyeges hibas allitast tartalmaz.

Az uzleti jelentessel kapcsolatban, a szamviteli torveny alapjan a mi felelossegunk

tovabba az uzleti jelentes atolvasasa soran annak a megitelese, hogy az uzleti

jelentes a szamviteli torveny, illetve, ha van, egyeb mas jogszabaly vonatkozo

eloirasaival osszhangban keszult-e.

Velemenyunk szerint a HUNGARORING Sport Zrt. 2016. evi uzleti jelentese

osszhangban van a HUNGARORING Sport Zrt. 2016. evi eves beszamolojaval es az

uzleti jelentes a szamviteli torveny eloirasaival osszhangban keszult.

Mivel egyeb mas jogszabaly a Tarsasag szamara nem it elo az uzleti jelentesre

vonatkozo tovabbi kovetelmenyeket, ezert ezzel kapcsolatban az uzleti jelentesre

vonatkozo velemenyunk nem tartalmaz a szamviteli torveny 156.§ (5)

bekezdesenek h) pontjaban eloirt velemenyt.

A fentieken tul a Tarsasagrol es annak kornyezeterol a konyvvizsgalat soran

megszerzett ismereteink alapjan jelentest kell tennunk arrol, hogy a tudomasunkra

jutott-e barmely lenyegesnek tekintheto hibas kozles (lenyeges hibas allitas) az uzleti

jelentesben, es ha igen, akkor a szoban forgo hibas kozles (hibas allitas) milyen

jellegu. Ebben a tekintetben Hints jelenteni valonk.

A vezetes es az iranyitassal megbizott szemelyek felelossege az eves beszamoloert

A vezetes felelos az eves beszamolo elkesziteseert es a valos bemutatasaert a

szamviteli torvenyben foglaltakkal osszhangban, valamint az olyan belso

kontrollokert, amelyeket a vezetes szuksegesnek tart ahhoz, hogy lehetove valjon az

akar csalasbol, akar hibabol eredo, lenyeges hibas allitasoktol mentes eves beszamolo

elkeszitese.

Az eves beszamolo elkeszitese soran a vezetes felelos azert, hogy felmerje a

Tarsasagnak a vallalkozas folytatasara valo kepesseget es az adott helyzetnek

megfeleloen kozzetegye a vallalkozas folytatasaval kapcsolatos informaciokat,

valamint a vezetes felei a vallalkozas folytatasanak elven alapulo szamvitel eves

beszamoloban valo alkalmazasaert, azt az esetet kiveve, ha a vezetesnek
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szandekaban all megszuntetni a Tarsasagot vagy beszuntetni az uzletszeru

tevekenyseget, vagy amikor ezen kivul nem all elotte mas realis lehetoseg.

Az iranyitassal megbizott szemelyek felelosek a Tarsasag penzugyi beszamolasi

folyamatanak felugyeleteert.

A konyvvizsgalonak az eves beszamolo konyvvizsgalataert valo felelossege

A konyvvizsgalat soran celunk kello bizonyossagot szerezni arrol, hogy az eves

beszamolo egesze nem tartalmaz akar csalasbol, akar hibabol eredo lenyeges hibas

allitast, valamint az, hogy ennek alapjan a velemenyunket tartalmazo fuggetlen

konyvvizsgaloi jelentest bocsassunk ki. A kello bizonyossag magas foku bizonyossag,

de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal

osszhangban elvegzett konyvvizsgalat mindig feltarja az egyebkent letezo lenyeges

hibas allitast. A hibas allitasok eredhetnek csalasbol vagy hibabol, es lenyegesnek

minosulnek, ha esszeru lehet az a varakozas, hogy ezek onmagukban vagy egyuttesen

befolyasolhatjak a felhasznalok adott eves beszamolo alapjan meghozott gazdasagi

donteseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvegzesre kerulo

konyvvizsgalatnak a reszekent szakmai megitelest alkalmazunk, es szakmai

szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgalat egesze soran. Emellett:

Azonositjuk es felbecsuljuk az eves beszamolo akar csalasbol, akar hibabol

eredo lenyeges hibas allitasainak kockazatait, az ezen kockazatok kezelesere

alkalmas konyvvizsgalati eljarasokat alakitunk ki es hajtunk vegre, valamint

velemenyunk megalapozasahoz elegendo es megfelelo konyvvizsgalati

bizonyitekot szerzunk. A csalasbol eredo lenyeges hibas allitas fel nem

tarasanak kockazata nagyobb, mint a hibabol eredoe, mivel a csalas magaban

foglalhat osszejatszast, hamisitast, szandekos kihagyasokat, teves

nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll felulirasat;

► Megismerjuk a konyvvizsgalat szempontjabol relevans belso kontrollt annak

erdekeben, hogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzunk meg, amelyek

az adott korulmenyek kozott megfeleloek, de nem azert, hogy a Tarsasag belso

kontrolljanak hatekonysagara vonatkozoan velemenyt nyilvanitsunk.

► Ertekeljuk a vezetes altal alkalmazott szamviteli politika megfeleloseget es a

vezetes altal keszitett szamviteli becslesek es kapcsolodo kozzetetelek

esszeriiseget.
► Kovetkeztetest vonunk le arrol, hogy helyenvalo-e a vezetes reszerol a

vallalkozas folytatasanak elven alapulo szamvitel alkalmazasa, valamint a

megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek alapjan arrol, hogy fennall-e lenyeges

bizonytalansag olyan esemenyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek

jelentos ketseget vethetnek fel a Tarsasag vallalkozas folytatasara valo

kepesseget illetoen. Amennyiben azt a kovetkeztetest vonjuk le, hogy lenyeges

bizonytalansag all fenn, fuggetlen konyvvizsgaloi jelentesunkben fel kell

hivnunk a figyelmet az eves beszamoloban levo kapcsolodo kozzetetelekre,

vagy ha a kozzetetelek e tekintetben nem megfeleloek, minositenunk kell

velemenyunket. Kovetkezteteseink a fuggetlen konyvvizsgaloi jelentesunk

datumaig megszerzett konyvvizsgalati bizonyitekon alapulnak. Jovobeli

esemenyek vagy feltetelek azonban okozhatjak azt, hogy a Tarsasag nem tudja

a vallalkozast folytatni.
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► Ertekeljuk az eves beszamolo atfogo prezentalasat, felepiteset es tartalmat,

beleertve a kiegeszito mellekletben tett kozzeteteleket, valamint ertekeljuk azt

is, hogy az eves beszamoloban teljesul-e az alapul szolgalo ugyletek es

esemenyek valos bemutatasa.

Kommunikaljuk az iranyitassal megbizott szemelyek fele - egyeb kerdesek meliett - a

konyvvizsgalat tervezett hatokoret es utemezeset, a konyvvizsgalat jelentos

megallapitasait, beleertve a Tarsasag altal alkalmazott belso kontrollnak a

konyvvizsgalatunk soran altalunk azonositott jelentos hianyossagait is.

Budapest, 2017. majus 3.

Varga Janos Varga Janos

Ernst &Young Kft. Kamarai tag konyvvizsgalo

1132 Budapest, Vaci ut 20. Kamarai tagsagi szam: 007319

Nyilvantartasba-veteli szam: 001165
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Az elnok-vezerigazqato levele

A Hungaroring Sport Zrt. vezeteset immar hetedik eve
latom el. A nyereseges mukodes erdekeben mind a
bevetelek novelese, mind a koltsegek csokkentese
teren is sikerult komoly eredmenyeket elernunk es
fenntarthatosagukat biztositanunk, amely alapjan a
2016. evben ismetelten pozitiv eredmenyt ert el a
Tarsasag.

A Strategiai Fejlesztesi Program elokeszitesekent a
2016-os versenyevad megnyitasara elkeszult a
versenypalya teljes koporetegenek es razokoveinek
csereje a FIA szakmai jovahagyasaval, ezzel
parhuzamosan, a Tulajdonosi jogokat gyakorlo Nemzeti
Fejlesztesi Miniszteriummal egyuttmukodve kedvezo
feltetelek mellett sikerult meghosszabbitani a FIA
Formula 1° futamok rendezesi jogat biztosito
szerzodest is 2026-ig.

A sikeres szezonnyitot kovetoen negy nemzetkozi
futam szamara biztositott helyszint a palya a 2016. evben (F1, WTCC, DTM es az ETRC), a

palyan kivul pedig a Nagy Futam es a Red Bull Air Race soran bizonyitott a szakmai csapat. A

kiemelt rendezvenyek versenyszakmailag es uzletileg is sikeres megrendezese mellett — a felujitas

altal korlatozott idoszak ellenere — a palyahasznositas eredmenye kiemelkedoen alakult,

koszonhetoen a sales es marketing munkaja mellett a koltsegek szigoru kontrolljanak.

Mind szakmai, mind uzleti szempontbol az ev csucs rendezvenye a Formula 1° futam volt,

amelynek megnyitojara, a palya tobb mint 30 eves multja elott tisztelegve Victor Vasarely fia,

Pierre Vasarely nyujtotta at az eredeti zaszlo masolatat.

A Tarsasag pozitiv merleg szerinti eredmenye az utobbi hat evbol mar otodik alkalommal

bizonyitotta, hogy tevekenysegunk mind gazdasagi, mind turisztikai szempontbol pozitiv

hatassal van a Magyar gazdasag egeszenek teljesitmenyere. A versenypalya minel nagyobb

aranyu kihasznalasara, a termekportfolio bovitesere, illetve az uj nemzetkozi versenyek

magyarorszagi megrendezesere tovabbra is folyamatosan keressuk a lehetosegeket. Komplex

feladatainkat mindosszesen 22 fovel hajtjuk vegre, igy minden kollegara egesz evben sokretu

feladatok harulnak.

Az elect eredmenyek fenntartasahoz elengedhetetlen az immar 31. FIA Formula 1° futam sikeres

megrendezesen es a rendezoi jog meghosszabbitasan tul, a harminc eves infrastruktura

megujitasat szolgalo Strategiai Fejlesztesi Program megvalositasanak elokeszitese es

elinditasa a 2017. ev soran.

A Tarsasag vezetese neveben szeretnek koszonetet mondani munkatarsainknak es

partnereinknek elkotelezett munkajukert, illetve a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium

tamogatasaert. Biztos vagyok abban, hogy a kihivasokkal teli kornyezetben, sikeresen tudjuk

tovabbra is mukodtetni a Tarsasagot a 2017. evben.

Mogyorod, 2017. majus 03.
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Hungaroring Sport Zrt. a vallalkozas megnevezese

2146 Mogyorod, Hungaroring ut 10. a vallalkozas cime

2016. evi
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Hungaroring Sport Zrt.
Eves beszamolo MERLEGE

(Forrasok) Adatok e Ft-ban

sorsZam A tetel megnevezese Elozo ev
Elozo evek
modositasai

Targyev

a b c d c

61. D. Sa'~t toke 8 239 950 8 237 222

62. I. JEGYZETT TOKE 2 948 700 2 901 000

63. ebbol visszavasarolt tul.reszesedes neverteken 0 0

64. II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0

65. III. TOKETARTALEK 3 742 672 3 815 477

66. IV. EREDMENYTARTALEK -3 009 619 -2 969 120

67. V.. LEKOTOTT TARTALEK 65 800 44 500

68. VI. ERTEKELESI TARTALEK 4 448 093 4 403 181

71. VII. ADOZOTT EREDMENY 44 304 42 184

72. E. C~Itartai~kok 0 0

73. Celtartalek varhato kotelezettsegekre 0 0

74. Celtartalek a jovobeni kotelezettsegekre 0 0

75. Egyeb celtartalek 0 0

76. F. KStelezettse ek 380 568 1 199 292

77. I. H TRASOROLT KOTELEZETTS GEK 0 0

78. Hatrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vallakozassal szemben 0 0

79. Hatrasorolt kot. jelentos tul. viszonyban levo vall. szemben 0 0

80. Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb resz. visz. val.-sal szemben 0 0

81. Hatrasorolt kotelezettseg egyeb gazdalkodoval szemben 0 0

82. II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 252 931

83. Hosszu lejaratra kapott kolcsonok 0 0

84. Atvaltortathato es atvaltozo kotvenyek 0 0

85. Tartozasok kotvenykibocsatasbol 0 0

86. Beruhazasi es fejlesztesi hitelek 0 0

87. Egyeb hosszu lejaratu hitelek 0 0

88. Tartos kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben 0 0

89. Tartbs kot. jelentos tul. resz. viszonyban levo vall. szemben 0 0

90. Tartos kotelezettsegek egyeb resz. visz. val.-sal szemben 0 0

91. Egyeb hosszu IejaratG kotelezettsegek 0 0

92. III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 380 568 1 199 292

93. Rovid lejaratu kolcsonok 0 0

94. ebbol: atvaltortathatb es atvaltozo kotvenyek 0 0

95. Rovid lejaratu hitelek 132 335 0

96. Vev6ktol kapott el6legek 106 620 345 232

97. Kotelezettsegek aruszallitasbbl es szolgaltatasbol 100 023 18 835

98. Valtotartozasok 0 0

99. Rovid IejaratG kotelezettsegek kapcsolt vall.-sal szemben 6 292 82

100. rovid lej. kot. jelentos tul. viszonyban levo vall. szemben 0 0

101. Rovid lejaratu kotelezettsegek egyeb resz. visz. val.-sal szemben 0 0

102. Egyeb rovid IejaratG kotelezettsegek 35 298 835 143

103. Kotelezettsegek ertekelesi kulonbozete 0 0

104. Szarmazekos ugyletek negativ ert. Kulonbozete 0 0

105. G.Passziv idobeli elhatarolasok 190 027 168 941

106. Bevetelek passziv idobeli elhatarolasa 10 498 6 250

107. Koltsegek, raforditasok passziv idobeli elhatarolasa 108 693 100 156

108. Halasztott bevetelek 70 836 62 535

109. FORRASOK(PASSZIVAK) OSSZESEN 8 810 545 9 605 455
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Hungaroring Sport Zrt.
Eves beszamolo

"A" EREDMENYKIMUTATASA
(osszkoltseg eljarassal) Adatok e Ft-ban

sorszam A tetel megnevezese Elozo ev
Elozo evek
modositasai

Targyev

a b c d c

01. Belfoldi ertekesites netto arbevetele 4 488 610 4 895 715

02. Export ertekesites netto arbevetele 0 0

I. Ertekesites netto arbevetele (01+02) 4 488 610 4 895 715

03. Sajat termelesu keszletek allomanyvaltozasa 0 0

04. Sajat eloallitasu eszkozok aktivalt erteke 0 0

II. Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke (±03+04) 0 0

III. Egyeb bevetelek 11 864 093 12 708 301

ebbol: visszairt ertekvesztes 0 0

05. Anyagkoltseg 119 687 126 944

06. Igenybe vett szolgaltatas erteke 14 613 973 15 615 910

07. Egyeb szolgaltatasok erteke 71 947 84 197

08. Eladott aruk beszerzesi erteke 137 20

09. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke 849 522 909 906

IV. Anyagjellegu raforditasok (05+06+07+08+09) 15 655 266 16 736 977

10. Berkoltseg 151 424 190 466

11. Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek 100 228 134 877

12. Berjarulekok 66 864 83 229

V. Szemelyi jellegu raforditasok (10+11+12) 318 516 408 572

VI. Ertekcsokkenesi leiras 153 709 195 032

VII. Egyeb raforditasok 241 608 252 931

ebb61: ertekvesztes 0 0

A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) -16 396 10 504

13. Kapott (jarb) osztalek es reszesedes 0 0

ebbdl: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0

14. Reszesedesekbol szarmaz6 bevetelek, arfolyamnyereseg 0 0

ebbdl: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0

15. Befektetett penzugyi eszkozok kamatai, arfolyamnyeresege 0 0

ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0

16. Egyeb kapott (jaro) kamatok es kamatjellegu bevetelek 5 118 11 729

ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott 192 137

17. Penzugyi muveletek egyeb bevetelei 219 100 49 841

VIII. Penzugyi muveletek bevetelei (13+14+15+16+17) 224 218 61 570

18. Reszesedesekbok szarmazo raforditasok, arfolyamvesztesegek 0 0

ebb61: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0

19. Befektetett penzugyi eszk. szarm. raford., arfolyamvesztesegek 0 0

ebbol: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0

20. Fizetendo kamatok es kamatjellegu raforditasok 10 660 4 728

ebbdl: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0

21. Reszesedesek, ertekpapirok, bankbetetek ertekvesztese 0 0

22. Penzugyi muveletek egyeb raforditasai 150 730 23 664

IX. Penzugyi muveletek raforditasai (18+19±20+21+22) 161 390 28 392

B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX) 62 828 33 178

C. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C±D) 46 432 43 682

XIi. Addfizetesi kotelezettseg 2 128 1 498

F. ADOZOTT EREDMENY (±E-XII) 44 304 42 184
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gy ~ ~-' ~~~~T~ HUNGARORING UT

Keltezes •°~~~~~~~~I~~ AOOSZAM:10603)26-2-f.G A v Ila ~COZa vezetoje
S~oltTZrt. P.H. c~c~~crz~~tszdNr~? ~f,_n,.~~t,



-1 _

KIEGESZITO MELLEKLET

2016.

H-2146 Mogyorod, Pf.10.
Telefon: +36 28 444 444

E-mail: office@hungaroring.hu
Bankszamlaszam: MKB Zrt. 10300002-20208073-00003285
Adoszam: 10603226-2-44 www.hungaroring.hu
Cegjegyzes: Pest Megyei Birosag,l3-10-040464 www.miniring.hu



~UtVGRRO Kiegeszito Melleklet 2016. ev

Tartalomjegyzek

I. ,4ltalanos resz ....................................................................................................................................... 3

A) Hungaroring Sport Zrt. gazdasagi kornyezetenek ismertetese .......................................................3

1. Cegalapitas ...................................................................................................................................3

2. Tulajdonosok ................................................................................................................................3

3. Tevekenysegi kor ..........................................................................................................................4

B) A Szamviteli politikarol .....................................................................................................................4

1. Altalanos informaciok ...................................................................................................................4

2. A szamviteli politika fobb elemei ...................................................................................................6

II. Merleg es eredmenykimutatas teteleihez kapcsolodo kiegeszitesek ................................................11

A) Eszkozok .......................................................................................................................................11

1. Befektetett eszkozok ..................................................................................................................11

2. Keszletek ....................................................................................................................................15

3. Kovetelesek ................................................................................................................................15

4. Penzeszkozok .............................................................................................................................17

5. Aktiv idobeli elhatarolasok ..........................................................................................................17

B) Forrasok .........................................................................................................................................18

1. Sajat toke ....................................................................................................................................18

2. Celtartalekok ...............................................................................................................................19

3. Kotelezettsegek ..........................................................................................................................19

4. Passziv idobeli elhatarolasok .....................................................................................................21

C) Vagyoni, penzugyi es jovedelmezosegi mutatok ..........................................................................22

D) Eredmenykimutatas .......................................................................................................................25

1. Bevetelek alakulasa ....................................................................................................................25

2. Raforditasok alakulasa ...............................................................................................................26

3. Penzugyi muveletek eredmenye ................................................................................................28

4. Eredmenyesseg vizsgalata .........................................................................................................29

5. A Tarsasagi ado alapjanak levezetese .......................................................................................29

III. Tajekortato adatok ............................................................................................................................30

A) 2016. evi Cash Flow tablazat ........................................................................................................31

B) Egyeb tajekortatas ........................................................................................................................32

2017.05.03 2/32



HUIVGARO Kiegeszit6 Melleklet 2016. ev

I. Altalanos resz

A) Hungarorinq Sport Zrt. gazdasagi kornyezetenek ismertetese

1. Cegalapitas

• Alapitas modja: A reszvenytarsasag 1991. december 18-an alakult a FORMA-1 KKT
atalakulasaval, a versenypalyat 1986-ban a Forma 1 Gazdasagi Tarsasag epittette

• Cegioqi forma: Hungaroring Sport Zartkoru Reszvenytarsasag (Hungaroring Sport Zrt.)

• Szekhely: 2146 Mogyorod, Hungaroring ut 10.

A Hungaroring Sport Zrt. felett a 77/2012. (X11.22.) NFM rendelet 1. g pontjaban foglaltak

alapjan az allamot megilleto tulajdonosi jogok es kotelezettsegek osszesseget 2013. januar 1-

tol a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium (NFM, szekhelye: 1011 Budapest, Fo utca 44-50.)

gyakorolja, 2016. januar 29-ota egyeduli 100%-os reszvenyeskent.

A Hungaroring Sport Zrt. 2013. januar 1. napjatol az addig illetekes, Nemzeti Ado- es

Vamhivatal Pest Megyei Adoigazgatosagtol atkerult a Kiemelt Adozok Adoigazgatosagara. Az

illetekessegvaltozas miatt, a Tarsasag adoszama is modosult.

Hatalyos adoszam: 10603226-2-44

2. Tulajdonosok

Tulaidonosi aranyok a reszvenvkonvvben rogzitettek szerint (2016. december 31-en):

A reszvenykonyvi bejegyzesek alapjan a Hungaroring Sport Zrt. tulajdonosi szerkezete

2016. december 31-en:

Tulajd~no~
Je~y~ett Tul~j~€~ni
take ~~IF#~ ~r~ny ~'f~}

I4~C^I S C7~ /'iI~C~I C~~ L ~JV ~ U ~ V41.O ry~0

A 2016. uzleti ev vegere, az allami tulajdonszerzes reszekent megtortent reszveny bevonas

(47,8 MFt), illetve a dematerializacioban erintett volt kisreszvenyesek kifizetese erdekeben

2016. szeptember 22-en bejegyzett 100.000 Ft tokeemeles kovetkezteben a Hungaroring

Sport Zrt. jegyzett tokeje 2016. december 31-en 2.901.000.000,- Ft.

A 2017. uzleti evet erinti a Tanpalya Kft. tulajdoni reszesedes kivasarlasahoz kapcsolodo

2017. januar 30-an bejegyzett 100.000 Ft tokeemeles. Az 50%-os tulajdoni hanyad

kivasarlasanak eredmenyekent a Magyar Allam tulajdoni hanyada 100%-ra emelkedett, a

2016. uzleti evet is pozitiv eredmennyel zaro Tanpalya Kft-nek.

Torvenyes kepviselok, cegieqvzes modia

a) Tarsasag igazgatosaganak elnoke onalloan

b) Igazgatosag tagja az igazgatosag masik tagjaval egyuttesen

c) Elnok-vezerigazgato onalloan
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d) Vezerigazgato-helyettes onalloan (Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban rogzitett

felhatalmazasa koren belul)

e) Tarsasagnak az igazgatosag altal kepviseleti joggal felruhazott alkalmazottja, masik

kepviseleti joggal felruhazott alkalmazottjaval egyuttesen (felhatalmazasuk koren belul)

A jegyzett toke a reszvenykonyvben rogzitettek szerint 2016. december 31-en, 2.901,0 MFt.

A reszvenykonyvben rogzitettek szerint a jegyzett toke 27.730 db 100.000,- Ft neverteku (A

sorozat) es 128 db 1.000.000,- Ft neverteku (B sorozat) zartkoru kibocsatasi reszvenybol

allt 2016. december 31-en.

3. Tevekenysegi kor

A Tarsasag fo tevekenysegi kore: 9319 - Egyeb sporttevekenyseg

B) A Szamviteli politikarol

A Tarsasag a 2001. januar 1-en hatalyba lepo szamviteli torveny alapjan uj szamviteli politikat

leptetett eletbe. A kovetkezo oldalakon a Tarsasag altal 2016. Julius 22-en elfogadott szamviteli

politika fobb elemei kerulnek bemutatasra, amelyek tartalmaban az alabbi lenyeges valtozasok

tortentek:

A 2016. evi Szamviteli torveny valtozas kovetkezteben kivezetesre kerultek a rendkivuli

eredmeny sorai, ebbol adodoan a rendkivuli bevetel osszege az egyeb bevetelek soron, a

rendkivuli raforditas osszege az egyeb raforditasok soron kerulnek kimutatasra.

Merlegkeszites idopontja: februar 28.

A Tarsasag uj szamviteli politikaja ertelmeben a valutat, illetve devizat a Magyar Nemzeti

Bank altal kozzetett hivatalos devizaarfolyamon szamitja at forintra. Az elozoekben eloirt

devizaarfolyam hasznalatatol el kell terni, ha a hitelintezet altal nem jegyzett es nem

konvertibilis valutat, ilyen valutara szolo eszkozoket es kotelezettsegeket kell forintra

atszamitani. Ez esetben a valuta szabadpiaci arfolyaman kell forintra atszamitani.

1. Altalanos informaciok

A Tarsasag eves beszamolot keszit, ennek megfeleloen a kettos konyvvitel szabalyai szerint

vezeti konyveit.

Az eves beszamolo a magyar szamviteli torvennyel osszhangban keszult.

Az eves beszamolo reszei:

• „A" tipusu merleg
• Eredmenykimutatas „A" valtozat (osszkoltseg eljarassal)
• Kiegeszito melleklet

A Tarsasag a Szamviteli torveny eloirasai szerint uzleti jelentest is keszit.
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A Hungaroring Sport Zrt.-nek egy kapcsolt vallalkozasa van, a „Tanpalya" Vezet
estechnikai

Centrum Kft. A szamviteli torveny 117. paragrafusaban meghatarozott mutatoertekek 
alapjan,

konszolidalt beszamolo keszitesere nem kotelezett.

Az eves beszamolo adatai ezer forintban ertendok.

Az eves beszamolo alairasara Gyulay Zsolt elnok-vezerigazgato, illetve a 2011.
 aprilis 9-en

hozott Kozgyulesi hatarozat alapjan Gazsi Julia vezerigazgato-helyettes jogosult,
 alairasukat

cegszeruen onalloan gyakoroljak.

Gyulay Zsolt lakcime: 1037 Budapest, Maramaros koz 4.

Gazsi Julia lakcime: 1025 Budapest, Pusztaszeri ut 29/C.

Hungarorinq Sport Zrt. konvvvezeteset vegzo ceq adatai

Nev:
Cim:
Cegjegyzekszam:
Kepviselo never
Nyilvantartasi szam

Konyvvizsgalat

Kliring-Kollaudo Kft.
1065 Budapest, Bajcsy Zs. u. 19/a

01-09-269084
Kis Zsuzsanna
153 135

A szamvitelrol szolo tobbszorosen modositott 2000. evi C. torveny 155 § (2) bekezdese alapjan

Tarsasagunknal kotelezo a konyvvizsgalat.

Hungarorinq Sport Zrt. konyvvizsgaloja

A konyvvizsgalatot 2014. Junius 01. napjatol 2017. majus 31. napjaig - a Kozg
yules altal

megvalasztott -Ernst &Young Kft. (konyvvizsgaloi kamarai tagsagi szama: 0001165) 
vegzi.

Cim: 1132 Budapest, Vaci ut 20.

Kepviselo never Varga Janos (1221 Budapest, Tanito u. 15. 2. a.)

Nyilvantartasi szam: 007319

Reszesedesek

50% Tanpalya Vezetestechnikai Centrum Kft. (Tanpalya Kft.)

A kivasarlas kovetkezteben a Magyar Allam tulajdoni hanyada 100%-ra emelkedik a 2017. ev

folyaman.

Szekhely:
Alapitas datuma:
Jegyzett toke:
Cegjegyzekszam:
Adoszam:
Fo tevekenysege:
Szamlavezeto bank:
Konyvvizsgalo:

2146 Mogyorod, Hungaroring ut 10.

1998. januar 21.
43.000.000,- Ft
13-09-078681
12334023-2-13
8299. Mashova nem sorolhato egyeb uzleti szolgaltatas

MKB Bank Zrt.
Zoldko Konyvvizsgalo es Gazdasagi Tanacsado Kft.,

kepviselo: Heller Judit (004685)
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Tanpalya Kft. tevekenvsegenek rovid osszefoglalasa

A Tarsasag kiemelten vezetestechnikai kurzusokkal egybekotott rendezvenyek

lebonyolitasaval, oktatassal es kozlekedesbiztonsagi programok megvalositasaval

foglalkozik.

Infrastrukturaja lehetoseget nyujt vezetestechnikai kurzusokkal egybekotott szakmai

eloadasok, sajtotajekortatok, bemutatok, szabadteri rendezvenyek, csapatepito programok,

tesztvezeteseknek, markatalalkoz8k, stb. megszervezesere. A rendezvenyek programja

hagyomanyos vezetestechnikai feladatokra epul. A kulonbozo palyareszeken a resztvev
ok

biztonsagos korulmenyek kozott gyakorolhatjak az idojaras-valtozasbol, vagy baleseti

szituaciobol adodo veszhelyzetek kivedest, megoldasat.

2. A szamviteli politika fobb elemei

A Tarsasag tevekenyseget a szamviteli torveny eloirasai alapjan vegzi. A Tarsasag a szamvite
li

torvennyel osszhangban alakitotta ki a penzkezelesi, eszkoz- es forras ertekelesi, selejtezesi,

onkoltseg szamitasi valamint leltarozasi szabalyzatat.

A Tarsasag rogzitette szamviteli politikajaban, hogy a vallalkozas folytatasanak elvebol kiindulva

biztositani kell a (teljesseg, valodisag, vilagossag, osszemeres, folytonossag, kovetkezetesseg,

ovatossag, brutto elszamolas, egyedi ertekeles, az idobeli elhatarolas, a tartalom elsodlegessege

a formaval szemben, a lenyegesseg es a koltseg-haszon osszevetes, vallalkozas folytatasan
ak

elve) szamviteli alapelvek ervenyesuleset.

Jelentos osszegu a hiba, ha a hiba feltarasanak eveben, a kulonbozo ellenorzesek soran
 —

ugyanazon evet erintoen — megallapitott hiba, hibahatasok, eredmenyt, sajat toket novelo,

csokkento ertekenek egyuttes (elojeltol fuggetlen) osszege meghaladja az ellenorzott uzleti 
ev

merlegfoosszegenek 2 szazalekat. A jelentos osszegu hibakat a merlegben es az

eredmenykimutatasban kulon oszlopban kell kimutatni.

A megbizhato es valos kepet lenyegesen befolyasolo hiba:

Ha az ellenorzessel, onellenorzessel feltart jelentos osszegu hibak es hibahatasok adott uzl
eti

evre vonatkozo erteke a hiba feltarasanak evet megelozo uzlet ev merlegeben kimutatott sa
jat

toke erteket tobb, mint 2 szazalekkal megvaltortatja (noveli vagy csokkenti), tehat a sajat toke

erteket lenyegesen megvaltortatja, lenyeges merteku hibanak kell tekinteni, mert a mar korabb
an

kozzetett — vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzetre vonatkozo- adatok megtevesztok voltak.

Nem jelentos osszegu a hiba, ha a feltart hibak es hibahatasok osszege nem haladja meg a

jelentos osszegu hiba fent hivatkozott ertekhatarat (Szamviteli tv. 3.§ (3) 4. pont).

Fajlagosan kis erteku keszletek

A keszletek ertekelese soran az uj beszerzesu keszleteket bekerulesi erteken, mig a hasznalatra

kiadott, de az ev vegi leltar alapjan keszletre vett eszkozoket (peldaul munkaruha, vedoruh
a)

csokkentett 50% bekerulesi erteken tartjuk nyilvan.
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Az ertekvesztes elszamolasa szempontjabbl fajlagosan kis ertekunek tekintjuk azokat a

keszleteket, amelyek eseteben keszletcsoportonkent (fokonyvi szamlankent) az ertekvesztes

nem haladja meg a nyilvantartott ertek 5 %-at.

Az ertekeles altalanos szabalvai

Az ertekeles az eszkozoknek es forrasoknak a beszamolo merlegeben szerepeltetendo

ertekenek a meghatarozasat jelenti. Az eszkozok es a forrasok konyvviteli nyilvantartasba

vetelekor alkalmazott ertek meghatarozasa is e fogalomkorbe tartozik, hiszen az ev vegi

ertekelesnek ez a kiindulo alapja.

Az ertekelesnel a vallalkozas folytatasanak elvebol kell kiindulni, ha ennek az elvnek az

ervenyesuleset eltero rendelkezes nem akadalyozza, illetve a vallalkozasi tevekenyseg

folytatasanak ellentmondo tenyezo, korulmeny nem all fenn.

Az elozo uzleti ev merlegkeszitesenel alkalmazott ertekelesi elvek csak akkor valtortathatok

meg, ha a valtortatast eloidezo tenyezok tartosan - legalabb egy even tul - jelentkeznek, es

emiatt a valtozas allandonak, tartosnak minosul. Ez esetben a valtortatast eloidezo tenyezoket

es szamszerusitett hatasukat a kiegeszito mellekletben reszletezni kell.

Az eszkozoket es a kotelezettsegeket leltarozassal, egyeztetessel ellenorizni,

egyedenkent ertekelni kell a Leltarozasi Szabalyzatban foglaltak szerint. Egyedenkenti

ertekelesnek minosul a kulonbozo idopontokban beszerzett, altalaban csoportosan

nyilvantartott, azonos parameterekkel rendelkezo eszkozoknel az atlagos beszerzesi aron,

tovabba a FIFO modszerrel torteno ertekeles is.

FIFO modszer. az elsokent bevetelezett eszkoz elsokent kiadva; az elsokent megvasarolt

(eloallitott) eszkoz kerul eloszor ertekesitesre (felhasznalasra), kovetkezeskeppen az idoszak

vegen az eszkozok kozott marado tetelek a legutobb megvasarolt (eloallitott) tetelek.

A merlegben kimutatott eredmeny meghatarozasakor, a merlegtetelek korultekintoen elvegzett

ertekelese soran figyelembe kell venni minden olyan ertekcsokkenest, ertekvesztest,

amely a merleg fordulonapjan meglevo eszkozoket erinti, a merlegkeszites napjaig ismertte

valt.

Immaterialis javak

Az immaterialis javak beszerzesi, illetve eloallitasi koltsegen halmozott ertekcsokkenessel

csokkentve az ismert piaci ertekuknel nem magasabb erteken kerulnek kimutatasra. Az

ertekcsokkenes kiszamitasa a linearis modszer alkalmazasaval tortenik, az immaterialis javak

varhato hasznos elettartama alatt torteno leirasahoz szukseges ertekcsokkenesi kulcsok alapjan.

Az immaterialis javak varhato hasznos elettartama az alabbiak szerint alakul:

• Vagyonerteku jogok: 5 ev

• Szellemi termekek: 3-6 ev (egyedileg ertekelve)
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Targyi eszkozok

A targyi eszkozok a merlegben beszerzesi, illetve eloallitasi koltsegen halmozott
ertekcsokkenessel csokkentve kerulnek kimutatasra. Az ertekcsokkenes kiszamitasa a linearis
modszer alkalmazasaval tortenik, az eszkozok ertekenek a varhato hasznos elettartam alatt
torteno leirasahoz szukseges ertekcsokkenesi kulcsok alapjan. Az eszkozok varhato hasznos
elettartama az egyedi eszkozertekelesbol fakadoan eszkozonkent valtozik.

Hasznos elettartam: az az idoszak, amely alatt az amortizalhato eszkort a gazdalkodo a

varhato fizikai elhasznalodas (tevekenysegre jellemzo korulmenyek, az eszkoz fizikai

jellemzoi), erkolcsi avulas (technologiai valtozasok, termekek iranti kereslet), az eszkoz
hasznalataval kapcsolatos jogi es egyeb korlatozo tenyezok figyelembevetelevel varhatoan
hasznalni fogja. Ezen idoszak alatt az amortizalando eszkort a gazdalkodo idoaranyosan az
eredmeny terhere elszamolja.

Maradvanyertek: a rendeltetesszeru hasznalatbavetel, az uzembe helyezes idopontjaban - a

rendelkezesre allo informaciok alapjan, a hasznos elettartam fuggvenyeben - az eszkoz

meghatarozott, a hasznos elettartam vegen varhatoan realizalhato erteke. Nulla lehet a
maradvanyertek, ha annak erteke valoszinusithetoen nem jelentos.

A piaci ertekelesen torteno bemutatas elvei

Amennyiben az uzleti ev merleg fordulonapjan az egyedi eszkoz ertekcsokkentett potlasi
koltsege, mint piaci ertek jelentosen meghaladja a konyv szerinti erteket, immaterialis

javaknal, targyi eszkozoknel a tery szerinti ertekcsokkenes figyelembevetelevel meghatarozott

netto erteket, akkor a kulonbozet osszegevel csokkenteni kell az elszamolt terven feluli
ertekcsokkenes, az elszamolt ertekvesztes osszeget es az egyeb bevetelekkel szemben
novelni kell az adott eszkoz konyv szerinti erteket. A kulonbozettel a konyv szerinti erteket az

adott eszkoz nyilvantartasba vetelekor szamitasba vett ertekeig, immaterialis joszagnal, targyi

eszkoznel a tery szerinti ertekcsokkenes figyelembevetelevel meghatarozott netto ertekig kell

novelni (visszairas osszege). A visszairas osszege nem lehet tobb, mint a korabban terven
feluli ertekcsokkeneskent, ertekveszteskent elszamolt osszeg.

A Hungaroring Sport Zrt. targyi eszkozei kozul a piaci ertekelesbe bevont eszkozok a
kovetkezok:

• Foldterulet

• Epuletek

• Epitmenyek

A piaci ertekeles soran a Tarsasag funkcionalis eszkozcsoportok alapjan vegzi az ertekelest.

A piaci ertek meghatarozasanak modja: szakertoi velemeny alapjan.

Eszkozok netto konyv szerinti erteke es a piaci ertek kozotti kulonbozet a targyi eszkozok
ertekhelyesbitesekent kerult elszamolasra az ertekelesi tartalekkal szemben.
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Az eszkozok ertekvesztese

Amennyiben az uzleti ev merleg fordulonapjan az eszkoz piaci erteke alacsonyabb a konyv

szerinti (bekerulesi) ertekenel, immaterialis joszagnal, targyi eszkoznel a tery szerinti

ertekcsokkenes figyelembevetelevel meghatarozott netto ertekenel, az adott eszkoz elszamolt

ertekhelyesbitest meghalado kulonbozettel a konyv szerinti (bekerulesi) erteket kell (a terven

feluli ertekcsokkenesen tul), ertekvesztes elszamolasaval csokkenteni.

A visszairas

Amennyiben az alkalmazott leirasok miatt az eszkozok konyv szerinti erteke alacsonyabb ezen

eszkozok eredeti bekerulesi ertekenel es az alacsonyabb erteken valo ertekeles (immaterialis

javaknal, targyi eszkozoknel a terven feluli ertekcsokkenes, egyeb eszkozoknel az

ertekvesztes elszamolas) okai mar nem, illetve csak reszben allnak fenn, a leirasokat meg kell

szuntetni (immaterialis javaknal, targyi eszkozoknel a mar elszamolt terven feluli

ertekcsokkenes, egyeb eszkozoknel az elszamolt ertekvesztes osszegenek csokkentesevel) -

a megbizhato es valos osszkep erdekeben - az eszkort piaci ertekere, legfeljebb a

nyilvantartasba vetelkor megallapitott, bekerulesi ertekere, immaterialis joszagnal, targyi

eszkoznel a tery szerinti ertekcsokkenes figyelembevetelevel meghatarozott netto ertekere az

egyeb bevetelekkel szemben vissza kell ertekelni (visszairas).

Befektetett eszkozok

A gazdasagi tarsasagban levo tulajdoni reszesedest jelento befektetest — fuggetlenul attol,

hogy az a forgbeszkozok, illetve a befektetett penzugyi eszkozok kozott szerepel bekerulesi

erteken, illetve a mar elszamolt ertekvesztessel csokkentett, az ertekvesztes visszairt

osszegevel novelt, konyv szerinti erteken kell kimutatni.

Kovetelesek

A kovetelest (ideertve a hitelintezetekkel, a penzugyi vallalkozasokkal szembeni

koveteleseket, a penzeszkozoket, a kolcsonkent, az elolegkent adott osszegeket is) -

fuggetlenul attol, hogy az a forgoeszkozok, illetve a befektetett penzugyi eszkozok kozott

szerepel - az elfogadott, az elismert osszegben, illetve a mar elszamolt ertekvesztessel

csokkentett, az ertekvesztes visszairt osszegevel novelt, konyv szerinti erteken kell kimutatni.

Penzeszkozok

A merlegben a penztar, csekkek ertekekent az uzleti ev merleg fordulonapjan a penztarban

levo forintpenzkeszlet erteket, a valutakeszlet atszamitott forinterteket, az elektronikus

penzeszkozok erteket, a kapott csekkek erteket kell kimutatni.

A merlegben a bankbetetek ertekekent az uzleti ev merleg fordulonapjan a hitelintezetnel

elhelyezett forintbetet bankkivonattal egyezo erteket, tovabba a devizaszamlan levo deviza

bankkivonattal egyezo ertekenek atszamitott forinterteket kell kimutatni, fuggetlenul attol, hogy

azokat belfoldi vagy kulfoldi hitelintezetben helyeztek el.

A valutapenztarba bekerulo valutakeszletet, a devizaszamlara kerulo devizat a bekerules

napjara, illetve a szerzddes szerinti teljesites napjara vonatkozo MNB hivatalos
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devizaarFolyamon atszamitott forinterteken kell a konyvviteli nyilvantartasba felvenni, kiveve a

forintert vasarolt valutat, devizat, amelyet a fizetett osszegben kell felvenni, es amelynel a

tenylegesen fizetett forint alapjan kell a nyilvantartasba veteli arfolyamot meghatarozni.

Celtartalekok kepzese

Az adozas elotti eredmeny terhere celtartalekot kell kepezni a szukseges mertekben:

• A varhato kotelezettsegekre (garancialis kotelezettseg, kezessegvallalas, opcios ugyletek,

garanciavallalas, nem valodi penzios ugyletek, valtokezesi kotelezettseg, le nem zart

peres ugyekkel kapcsolatos varhato kotelezettseg, korengedmenyes nyugdijazas,

vegkielegites, kornyezetvedelmi kotelezettseg, hataridos ugyletekbol kovetkezo fizetesi

kotelezettseg, stb.)

• A nem realizalt, de elhatarolt arfolyamvesztesegekre (ha elhatarolas tortent)

Kotelezettsegek

A vevotol forintban kapott eloleget a tenylegesen befolyt osszegben, a devizaban kapott

eloleget az atszamitott osszegben kell a merlegben kimutatni a szerzodes szerinti teljesitest

koveto elszamolasig, az eloleg visszautalasaig, illetve egyeb bevetelek kort torteno

elszamolasaig.

Az aruszallitasbol, a szolgaltatas teljesitesebol szarmazo, altalanos forgalmi adot is

tartalmazo:

• Forintban teljesitendo kotelezettseget az elismert, szamlazott osszegben,

• Devizaban teljesitendo kotelezettseget - kiveve, ha az ellenertek kiegyenlitese

exportaruval tortenik - az elismert, szamlazott devizaosszegnek a forintra atszamitott

osszegeben kell a merlegben kimutatni mindaddig, amig azt penzeszkozzel, valtoval,

eszkozatadassal, a Polgari Torvenykonyv szerinti beszamitassal ki nem egyenlitettek,

rendkivuli, illetve halasztott bevetelkent el nem szamoltak.

A forintban felvett hitelt, kolcsont a tenylegesen folyositott, illetve a torlesztesekkel csokkentett

osszegben, a devizaban felvett hitelt, kolcsont a tenylegesen folyositott deviza, illetve a

torlesztesekkel csokkentett deviza forintra atszamitott osszegeben kell a merlegben kimutatni.

A kulfoldi penzertekre szolo kotelezettseget a bekerules napjara, illetve a szerzodes szerinti

teljesites napjara vonatkozo MNB hivatalos devizaarfolyamon atszamitott forinterteken kell a

konyvviteli nyilvantartasba felvenni.

A merlegben a kulfoldi penzertekre szolo kotelezettsegeket az uzleti ev merleg fordulonapjara

vonatkozo MNB hivatalos devizaarfolyamon atszamitott forinterteken kell kimutatni.

Ha a kotelezettseg visszafizetendo osszege nagyobb a kapott osszegnel, a visszafizetendo

osszeget a merlegben - jogcimenek megfeleloen - a kotvenykibocsatas miatti tartozasok, az

egyeb kotelezettsegek vagy a valtotartozasok kozott kell kimutatni a kotelezettseg
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visszafizetesenek idopontjaig, es a kiegeszito mellekletben be kell mutatni. A fizetendo

kamatkent elszamolt kulonbozetbol a targyevet koveto uzleti ev(ek)et terhelo osszeget az aktiv

idobeli elhatarolasok kozott kell allomanyba venni, es idoaranyosan kell elszamolni.

A Tarsasag a kotelezettsegek kozott a szallitasi, vallalkozasi, szolgaltatasi es egyeb

szerzodesekbol eredo, penzformaban teljesitendo elismert kotelezettsegeket tartja nyilvan. A

kotelezettsegek rovid es hosszu lejaratuak lehetnek. A kotelezettsegek a fizetes

penzformajatol fuggoen lehetnek belfoldi es kulfoldi kotelezettsegek, melyet a merlegben

elkulonitetten tart nyilvan.

II. Merleq es eredmenykimutatas teteleihez kapcsolodo kiegeszitesek

A) Eszkozok

1. Befektetett eszkozok

A Hungaroring Sport Zrt. eszkozei kozott meghatarozo nagysagrendet kepviselnek a

befektetett eszkozok.

A befektetett eszkozok netto erteke osszessegeben 330,2 eFt-tal, 4,1 %-kal nott az elozo

evhez kepest.

M~€~nevezes ME 245 teny Z~}16 t~n~
~~It€r~.as ~d1fi
. Za15 °~6

B~feC~tetett eszf~ozo~c ~7etto erteke zFt 8 020 505 u 3:;~ 7~1 104.1%

Eszkozo~c artep~e ~~irrdcsszesen eFt 8 810 X45 ~D Cn~; ~~~; 10 ,0°I~

. ~ ~ ;,

A Tarsasag az eszkozokon belul az ingatlanokat, a foldteruleteket, epuleteket, epitmenyeket

piaci erteken mutatja be (osszegszeruen bemutatva a targyi eszkozoknel).

A 2016. evben a Tarsasag 711,2 MFt ertekben valositott meg beruhazast, amelybol

aktivalasra kerult 679 MFt. A befejezetlen beruhazasok allomanya 32,3 MFt.

1.1. Immaterialis javak

A Tarsasag immaterialis javainak allomanyat, ertekcsokkeneset az alabbi tablazat szemlelteti:
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Megnevezes MAe Nyitci allomany Novekedes Csiikkenes ~ar~, al~~many

~

Vagyoni erteku jagak eFt 9 060

,~~

1

i

0

a

9 0~0

Szellemi termekek eFt 9 352 C~1t~ 0 9 952

Ertekhelyesbites eFt 0 t7 0 0

Vag~~oni erteku jogak eFt

r

3 180

~~

1 27G

~ i

4 4560

Szellemi termekek eFt 6 9d9 ~7~1 0 7 570

Ertekhzly~esbites eFt 0
~

Ci 0
r

0
~i.

A 2016. evben az immaterialis javakon belul a szellemi termekek erteke emelkedett

600 eFt-tal (weboldal fejlesztes).

1.2. Targyi eszkozok

A targyi eszkozok erteke a 2016. ev folyaman a kovetkezokeppen alakult:

Megneveies Me Nyito aliomany
~~`~ekedes F
Atse~r~las

~sakk,enes !
A~tsoralas

i~ro all~many

Ingatlarrok es Gcapcsalod6 vagyani
zrteku o ~Ik

eFt

i r

6 Odd 7717 ~~7 'l17 167' 181 6 d65 296

f~~uszaGci .e eCc, berenctezesek eFt t7 t~ 0 0

E, 5 eb berendezesek, 'arminiek eFt 525 idC 30 6t73 3 1~d 550 605

Bertihazasak, fel~i~itasak eFt :~~ Oq7 F~~~ 2C~~ Gi 8 992 32 280

Ber~ihazaso~cra achott elole ek eFt 0 1n~'r 1~9 0

E~teichelores~+ites eFt 4 4:1$ 0~3 t~ 4d X112 d 403 181

~ ~

Ingailanagc as ~sapcsolodd ~ragyoni

erteku o alk
eFt 2 591 863 iS.~ ~1~11 Sir 877 2 6G6 477

Po~iiiszaki . ~ eCc, berendezesek eFt D l7 n 0

E, eb berendezesek. ~armuvek eFt 44Q d~1 28 C,~~ d 8d6 464 248

8~n.ihazasaGc, felu~itas~k eFt 0 4~ 0 0

BenihazasoWcra adott elole ek eFt Q 0 0 d

Ertekhel~,~eshites eFt Q l~ 0 0

•'4~ 1 i 1 i 4

A 2015. evben folytatva az elozo evek gyakorlatat tovabbi erteknovelo fejlesztesek

(befejezett beruhazasok) valosultak meg 666,3 MFt ertekben, amely tartalmazza a

versenypalya burkolatanak teljes koru felujitasat (499,0 MFt). A 2015. evben elszamolt targyi

eszkoz selejtezes netto erteke 97,6 MFt.

A fentiek miatt a targyi eszkozok netto erteke (ertekhelyesbites nelkul) az elozo evhez kepest

98.420 eFt-tal nott, a targyi eszkozok ertekhelyesbitese 44.912 eFt-tal redukalodott.

Osszessegeben az ertekhelyesbitessel a targyi eszkozok netto erteke az elozo idoszakhoz

kepest 329.935 eFt-tal, 4,1 %-kal novekedett, erteke 8.320.637 eFt.

A 2001. januar elsejet koveto beruhazasok eseten az uzembe helyezes idopontjaval a targyi

eszkozok egyedileg kerulnek ertekelesre. Meghatarozasra kerul azok hasznos elettartama,
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illetoleg a hasznos elettartam vegen varhato maradvanyertek es ezek alapjan kerul

meghatarozasra linearis modon az amortizacios kulcs.

Ingatlanvagyon, piaci ertekeles elvenek es modszerenek ismertetese

A Hungaroring Sport Zrt. az MKB Bank Zrt. altal kivalasztott Eston International

Ingatlantanacsado Zrt.-t kerte fel, hogy a Tarsasag tulajdonaban levo 0222/3., 0222/9.,

0222/12., 0222/14. helyrajzi szamu, valamint a 2003. ev folyaman megvasarolt 0242/24.,

1242/25., 0242/26. helyrajzi szamu ingatlanok piaci erteket, 2016. december 31-i fordulonapra

hatarozza meg. Az ingatlanok ertekeleset evente merleg fordulonapra vonatkozoan szukseges

elvegeztetni.

Az ertekeles soran normal piaci erteken tortent a becsles, figyelembe veve a terulet legjobb

hasznositasi lehetosegenek erteket is, amelyek az esetek egy reszeben tenyeken alapulo

feltetelezesekkel Jett kiegeszitve. A feltetelezesek a jelentesben egyertelmuen rogzitesre

kerialtek.

A vagyonertekeles soran a Hungaroring Sport Zrt. altal kijelolt eszkozok erteke - tenyleges

muszaki szemle alapjan, figyelembe veve a jelenleg ismert piaci informaciokat - a telkek

eseteben az osszehasonlito piaci arak modszerevel, mig az epuletek, versenypalya es

kiszolgalo letesitmenyek eseteben az ertekcsokkentett potlasi koltseg modszerevel kerultek

megallapitasra.

A Tarsasag vezetosege a Szamviteli Politika kialakitasa soran azert dontott az

ertekcsokkentett potlasi koltseg modszerevel valo ertekeles alkalmazasa mellett, mivel - a

telkek kivetelevel - a Tarsasag eszkozeit specialis voltuk miatt osszehasonlito arak hianyaban

nem lehet ertekelni, valamint a Tarsasag tevekenysegebol, mukodesenek jellegebol adodoan

a jovedelemtermelo kepesseg alapG ertekeles nem Jenne helytallo. Az ertekeles soran az

ertekcsokkentett potlasi koltseg —mint konyv szerinti ertek - nem Jett korrigalva az eszkozok

gazdasagi hasznos elettartamaban esetlegesen bekovetkezo valtozasok hatasaval, valamint

a konyv szerinti ertek nem Jett osszemerve a tevekenysegbol varhato penzaramok ertekevel.

Ezen varhato penzaramok nem kerultek figyelembe vetelre az ertekelesek soran, illetve az

eszkozertek meghatarozasakor sem.

A vagyonertekelesnel az ESTON International Zrt. korabbi tapasztalataibol, masreszrol

arkatalogusokbol, az adott gazdasagi regio szaksajtoibol (nyilvanos arveresi adatok, Ingatlan

Info, Ingatlanpiac c. folyoirat), az ingatlan-borze, illetve kulonbozo ertekesitesi es

ertekesithetosegi adataibol jutott informaciokent a ceg.

Az ertekeles soran a megtekintes idejeben ervenyes, az akkor feltart allapothoz tartozo ertek

kerult megallapitasra. Az ertekeles kizarolag a szamviteli torveny szerinti ertek a konyv

szerinti ertek - ertekcsokkentett potlasi koltseg - megallapitasat szolgalja, nem alkalmas az

ingatlan tulajdonjogaval kapcsolatos dontesek meghozatalahoz.

Az ertekeles elkeszitese azon a feltetelezesen alapult, hogy a Hungaroring versenypalya a

jovoben is folytatja mukodeset es az ertekelt ingatlanok legalabb jelenlegi szintu

hasznositasat. A versenypalyan jogilag 2026-ig rendezheto Formula 1° futam. A
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szerzodes hosszabbitasa utan, a Tarsasag feladata a kapcsolodo beruhazasok elokeszitese,
a fejlesztesi koncepciok veglegesitese es kivitelezese a versenypalya es az infrastruktura
tekinteteben.

A Tarsasag ertekelesbe bevont ingatlanjainak erteke a szakertoi velemeny alapjan
8.202 MFt.

Vagyonelem Fobb jellemz6k Bpcsult ertek (eFt)

Foldteriilet 7 helyrajzi szam szerint regisztrahra, 12x,1.419 m` teriilettel 1 707 962

Foldte~~iilet fejlesztesei
4.351 m hosszu palya, 1C?-i~ m szel~sseggel, a palyat
kiszaigalo iitvnnalak, infrastrukt~:lra es hasonlo fal nelkCili
letesitmenyek es kontenerek 6X93 940

Felepitmem~ek lelatok 20.691 m`; 57_(}51 m-

1lersenypalya, hukoterek, utak

•

134.Ei11 m`

~ •~

A piaci ertek valtozasa a vagyonertekelesbe bevont ingatlanokra vonatkozolag

osszessegeben 340,9 MFt novekedest okoz, amely tartalmazza a 2016. evi vagyonertekeles

hatasat.

Az ingatlanokat a rovid lejaratu hitelek es a Formula 1 Magyar Nagydij megrendezesehez

kapcsolodo akkreditiv miatt 2016. december 31-en is jelzalog terheli.

A 2015. ev soran megkezdett palyarekonstrukcio 2016. ev aprilisban kerult atadasra,
499,0 MFt ertekben, a Tarsasag sajat finanszirozasaban.

1.3 Befektetett penziigyi eszkozok

1.3.1. Reszesedesek

A Hungaroring Sport Zrt. befektetesei kozott a Tanpalya Vezetestechnikai Centrum Kft. (a

tovabbiakban Tanpalya Kft.) az 50%-os uzletreszet (21,5 MFt) tartja nyilvan. A Hungaroring

Sport Zrt. es kozos vezetesu vallalkozasa kozott a 2016. ev folyaman helyisegberleti es

kozuzemi, illetve a palyahasznositasi tevekenyseghez kapcsolodo szolgaltatasnyujtas tortent.

A Tanpalya Kft.-nek a 2016. evben mind az uzemi tevekenysege, mind az adozott eredmenye

nyereseg, amely a Tarsasag eszkozeinek erteket es sajat tokejet 2016. evben tovabb noveli

(auditalt beszamolo alapjan).

A szamviteli torveny 2003. januar 01-tol a 3. § 7. bekezdese alapjan a kozos vezetesu

vallalkozasokat is kapcsolt vallalkozasnak minositi, de jelen esetben ugyanezen torveny 117.

§ 1. bekezdese alapjan nem kell az uzleti evrol osszevont (konszolidalt) eves beszamolot

keszitenie, mivel az uzleti evet megelozo ket - egymast koveto - uzleti evben a merleg

fordulonapjan a torvenyben meghatarozott harom mutato ertek kozul ketto nem eri el a

torvenyben szereplo hatarerteket.

1.3.2. Tartosan adott kolcson kozos vezetesu vallalkozasnak
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A Hungaroring Sport Zrt. 2002. oktober 30-an tartott rendkivuli kozgyulesen hozott XVI.

hatarozata, valamint a december 20-an tartott igazgatosagi ulesen hozott V. szamu hatarozat

alapjan tagi kolcsont nyujtott a Tanpalya Kft.-nek. A kolcson merteke 124.145 eFt,

futamideje 10 ev. A kamat merteke targyev december 15-en ervenyes jegybanki alapkamat

+0,2%, amely targyevben a targyevi torleszto reszlettel egyutt fizetendo.

A kolcsonszerzodes lejarata eredetileg a 2012. ev volt. Tekintettel a tervezett beruhazasokra

es fejlesztesekre, a tulajdonosok reszere toketorlesztes nem, csak kamatfizetes elszamolasa

tortent.

A 2016. evben visszafizetendo tokeresz a merleg 36. soraban a kapcsolt vallalkozassal

szembeni kovetelesek kozott (12.415 eFt) kerul kimutatasra.

2. Keszletek

A keszletek allomanyanak valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

Megneveze~ ME 2{ 15 tiny ~U1G tent' ~~~t~~~~ ~~~~~ ~a~ ~ ~
Any a ok ~Ft d 311 3 249 7ti,:~c~
Ar~ik ~Ft 2112 1757 83,2°

Keszletekre adott elfile eFt 700 0 f?,0"~

~ ~~, r

A Tarsasag a keszletek kozott - ev vegi leltar alapjan - fenntartasi anyagokat, munkaruhakat

es arukat tart nyilvan.

3. Kovetelesek

3.1. Vevokovetelesek

A Tarsasag 2016. december 31-en fennallo vevokoveteles allomanyat a kovetkezo tablazat

mutatja be:

Ms~nevezes
~t~15 tent' 2016 tent'

`l~lto~a~ ~0'~G r
ZU15 {'~6)~s~ze

eFt ~
M~q~szla~ (9~6} ~~~.eg jeFt) Mego~zla~ (%y

Belfoldi vevo koaetelesek iu 0?Z 50.1"/~ 17 ,70 59,2% 99.4~~~

KCilfoldi vevo kovetelesek :1 263 irr,1~/a 12 360 40,8% 289,9"r~

~ t4 f 1 1 li t.

A Tarsasag 2016. evben nem szamolt el ertekvesztest lejart vevokovetelesei kozott. Korabbi

idoszakra elszamolt ertekvesztes osszege 10.819 eFt.

A 2016. december 31-i, 41.149 eFt, ertekvesztes nelkuli vevokovetelesbol, a merleg keszites

idopontjaig 9.433 eFt keriilt kiegyenlitesre.
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A Tarsasag tevekenysegenek szezonalis jellegebol adodoan a vevoallomany ev vegi osszege

elhanyagolhato az evkozi forgalom nagysagahoz kepest.

3.2. Kovetelesek kozos vezetesu vallalkozassal szemben

A kovetelesek kozos vezetesu vallalkozassal szemben allomanyanak valtozasat az alabbi

tablazat szemlelteti:

~~~t~~.as 26`96
Megnevezes I~IE 2015 tent' 2U16 tent'

Kovetelesek kozos vezet~su
vallalkoz~ssal szemben

eFt 12 d15 13 1 ~1'1 105,r"~~;

Ezen osszeg tartalmazza az 1.3.2 pontban leirt adott tagi kolcson 1 even beluli torleszto
reszletet (12,4 MFt), valamint a Tanpalya vevo atvezeteset (0,7 MFt).

3.3. Egyeb kovetelesek

Az egyeb kovetelesek allomanyanak valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

fiAegnevezes ME ~U'15 tent' ZU"16 tent' ~~~~~~a~ ~~~~

Eg~~eb kavetelesek ~Ft. 162 f~05 iCS.1 ~~7~ 1p~,~'?ti~

Az egyeb kovetelesek reszletezese:

Megnevez~~ SAE O~~.eg

AFA, assze~,~~z~tes eFt 7E 12s
Veen elole .~F~ eloi~a~ ~Ft 73 396
TACK t:Cilfi~ete~ eft S3 021
IP,4 t~ilfizetes eFt 2 6d9
K6vetkeza e~.~~~ren ~secl~lkes .~,FA eFt 1 4.C8
Iona+racier t~ilfizet~~ eFt 1 426
2 Ddb kisaut.ci ~aer4ihaz~~h~z tanr~o~ atas eFt 1 dOq
Szallita tulfizetese eFt 1 013
M~mkavallala~CC~aI ~zera-ti9~eni gca~,~eteles eFt 833
Reklarnada eFt 483
Ce autaadc~ t~ilfizetes eFt 132
Ge ~~rmuacla ttilfizetes eFt 12
Vamletet t~ilfizetes eFt 6
4nellenarzesi atleBc t~ilfizetes eFt 6
Komyeze#~,~eclelmi t~ro~~e~scli~ ~s
en~rcRiaada t~ilfipt~s

eFt 1

~ .•
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4. Penzeszkozok

A penzeszkozok allomanyanak valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

Megneveze$ ME 20'i5 tent' Zd16 tent' ~~~~°~~~ ~~~s
! X015 (~i►p

Penztar, csekkek eFt X141 981 iQd,3S

Bankbetetek eFt 557 339 1 009 717 181,2'"r~,

5. Aktiv idobeli elhatarolasok

Az aktiv idobeli elhatarolasok allomanyanak valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

~~~t+~3as Zt}'16
Me neveze~9 ME 2015 ten Y ZU1G ten Y r" ~t}~ ~ '°,5

6~vetelek aktiv ieiabeli elh~t~rol~.sa eFt '14 004 15 535 19d,~

Koltsegek, rafordit~sak akti+,~ ido~r~li ~Ft 13 27~ 10 06~ 7~,g°~,
elhatarolasa
Halasztott rafardit~sok eFt 0 0 -

~ ~.~-
:'

A bevetelek aktiv idobeli elhatarolasanak osszege a kovetkezo tetelekbol tevodik ossze:

blegneveze~ ME C}s~zeq

Ber~eac~s eFt ~12 7'10

BizQman~fns elsz~~molas eFt 3 ~ 11

Tovabb szaa~lazott i~vltseg eFt ~1~

f

A koltsegek es raforditasok aktiv idobeli elhatarolasanak osszege kovetkezo tetelekbol

tevodik ossze:

hAegneve~.e~ hAE b~zeg

Elankg~ranci~ eFt 7 84~

Biztasitas eFi ~1 ~i7b

Hirdetes eFt 2'12

Utp~lyamatric~ eFt 21

Qamain karbantarta~ eFt 1
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B) Forrasok

1. Saiat toke

A sajat toke alakulasat az alabbi tablazat szemlelteti:

DAegnewezes AAE 2015. dec. 31 Idovekedes Csokkenes 2t}"i6, dec. 31

Jsgyzett to~~ eFt 2 948 700 100 d7 610 2 901 000
Jzgyzett de be nem fizetett toC~p eFt 0 Q 0 0
Toketart~leBc eFt 3 742 672 133 474 6Q fZ~s} 3 615 477
Eredmenytartalek eFt -3 009 619 13a 105 93 60~ -2 X69 120
Lekotott tartalek zFt 65 S00 21 5d0 ~2 804 4~ 500
Ertakelesi tartalek eFt 4 418 093 0 dd ~1^ -~ d03 181
Aeiozott eredn~~n+ eFt d4 30d

i
~2 ~18•~ 1d 3~~

~•
~2 1SJ

~

A Tarsasag jegyzett tokeje 2.901.000 eFt, amely a reszvenykonyvben rogzitettek szerint
27.730 db 100.000,- Ft neverteku (A sorozat) es 128 db 1.000.000,- Ft nevertekii (B sorozat)
zartkoru kibocsatasi reszvenybol allt 2016. december 31-en.

A Magyar Allam a Hungaroring es a kapcsolodo teljes infrastruktura megujulasara vonatkozo
Strategic Fejlesztesi Program elokeszito lepesekent 2015. evben felvasarolta a kisebb
tulajdonosok reszvenyeit, amely a KELER Kozponti Ertektar Zrt.-nel 2015. november 10-ig
atvezetesre, majd 1,6%-os tulajdoni resz tokeleszallitassal (47.800 eFt) bevonasra kerult
(a bevonasrol szolo cegbirosagi bejegyzes 2016. januar 5-en tortent meg). Ennek
megfeleloen a Hungaroring Sport Zrt. reszvenyeinek 98,4 %-anak, 2.900.900.000,- Ft
ertekben a Magyar Allam Jett a tulajdonosa, amely a bevonast kovetoen 100%. A
dematerializacioban erintett volt kisreszvenyesek kifizetese erdekeben 2016. szeptember 22-
en az azsios tokeemeles reszekent bejegyzett 100.000 Ft tokeemeles kovetkezteben a
Hungaroring Sport Zrt. jegyzett tokeje 2016. december 31-en 2.901.000.000,- Ft. A Magyar
Allam tulajdonosi joggyakorlojanak, a Nemzeti Fejlesztesi Miniszteriumnak egyeduli
reszvenyeskent valo cegbirosagi bejegyzesere 2016. marcius 30-an kerult sor.

A toketartalek osszege 2016. december 31-en 3.815.477 eFt, amely az azsios tokeemeles
es a tokeleszallitas miatt valtozott a 2016. evben.

Az eredmenytartalek az elozo evek eredmenyeinek es vesztesegeinek, az abbot kepzett
eredmenytartalekanak egyenleget mutatja. Az eredmenytartalek osszege
2016. december 31-en -2.969.120 eFt, amely az elozo evvel osszehasonlitva novekedest
mutat. Az eredmenytartalekot a 2015. evi eredmeny (44.304 eFt) hatasan tut, novelte a
tokeleszallitas miatti eredmenytartalek kivonas (47.001 eFt), es a 2012-2013. evek lekotott
fejlesztesi tartalekanak (6.800 eFt es 36.000 eFt) a visszavezetese. Csokkento hatassal volt a
2016. evi lekotott tartalek megkepzese (21.500 eFt), es a tokeleszallitasbol adodo piaci es
nevertek kozotti kulonbozet (72.106 eFt).
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A lekotott tartalek osszege mindosszesen 44.500 eFt 2016. december 31-en. Az osszeg a

2016. evben 21,3 MFt-tal valtozott, amely tartalmazza a 2016. evi lekotott tartalek

megkepzeset (21.500 eFt), es a 2012-2013. evi lekotott fejlesztesi tartalekok (6.800 eFt es

36.000 eFt) visszavezeteset az eredmenytartalekba.

Az ertekelesi tartalek sor az evente elvegzett fuggetlen szakertoi ceg altal elkeszitett

ingatlanforgalmi szakvelemeny alapjan az ingatlanok ertekhelyesbiteset tartalmazza. Erteke

2016. december 31-en 4.403.181 eFt. A piaci ertek valtozasa a vagyonertekelesbe bevont

ingatlanokra vonatkozolag osszessegeben 44.912 eFt csokkenest okozott, amely

tartalmazza a 2016. evi vagyonertekeles hatasat.

2. Celtartalekok

A Tarsasag celtartalekot nem kepzett.

3. Kotelezettsegek

3.1. Hatrasorolt kotelezettsegek

A Tarsasagnak hatrasorolt kotelezettsegei nincsenek.

3.2. Hosszu lejaratu kotelezettsegek

A Tarsasag a Kozgyules jovahagyasanak megfeleloen 2008. evi beruhazasainak

megvalositasahoz 1.000.000 eFt hosszu lejaratu hitelt vett fel 7 ev visszafizetesi hataridovel.

A hitelszerzodes 2008. Julius 2-an kerult alairasra, majd 2008. szeptember 12-en modositasra.

A modositas soran a beruhazasi kolcson lejaratanak osszege kerult megvaltortatasra. A

hosszu lejaratu hitelszerzodes 2009. szeptember 10-en ujbol modositasra kerult, mivel a felek

megallapodtak abban, hogy a beruhazasi hitelszerzodest EUR alapon refinanszirozzak. A

modositott hitelszerzodes utolso torleszto reszlete 2016. szeptember 15-en kifizetesre kerult.

A Tarsasag 2016. december 31-en hosszu lejaratu kotelezettseget nem mutatott ki, mivel a

beruhazasi es fejlesztesi hitel 2016. evben veglegesen torlesztesre kerult.

A Tarsasag szamara rendelkezesre allo hitelkeretek osszeget az alabbi tablazat szemlelteti

(2016. december 31-i allapot):

Hitel Hitel eelja Deviza f7sszeg Lsjaeat Kamat

~ ha~ii E~JRIB(?R +
Rovid Rutlirozo hitel ̀ Tarsasaq likviditasanak fenntaiiasa EUR gip ~p~~y ~~17 ng ~a

evi 1,9 ,o

3 havi BUBn R +
Folyc,szamla hitel ̀ Tarsasag likviditasanak fenntartasa HUF aaa aoo aa~ 2[117.C}8 29

evi 1,5 /o

Keretosszegek

A Tarsasag celja a hitelek folyamatos visszafizetese, osszetetelenek optimalizalasa es ez altal

a Tarsasag eladosodottsaganak folyamatos csokkentese.
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3.3. Rovid lejaratu kotelezettsegek

A rovid lejaratu kotelezettsegek valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

Megnevezes ME 2i~15 tent' 2{?16 tent'
V~Itozas 20 6
! Z~"15 °~

R6vid le~aratCi pcolcsonbk eFt (1 0 0,0%

Ro+yid le~arat[i hitele~k eFt 132 335 0 0,0~I~

V~+;oktol ka~att elolegzk eFt 10C 620 335 232 323,8%

SzallitoE~ eFt 100 023 18 835 18.8%

Rbvid IeJ. C~otel~zettseg kapcs. vall. eFt 6 2~2 82 1,3%

E eb ra+~icl le arat~i k~telezettse ek

~

eFt 3~ 2~8

~~ ,t

63a 143
,, .

23G6,0°/a

Rovid lejaratu hitelek

2015. evben atsorolasra kerult a beruhazasi hitel 2016. evben esedekes utolso torleszto

reszlete, 132.335 eFt ertekben, amelynek kifizetese 2016. szeptember 15-en megtortent.

Mindezek kovetkezteben 2016 december 31-en a rovid lejaratu hitelek egyenlege 0 Ft. A

Hungaroring Sport Zrt.-nek 2016. december 31-en 300.000 eFt, valamint 800.000 EUR

folyoszamlahitel allt rendelkezesere, amelyeket a Tarsasag 2016. december 31-en nem

hasznalt ki.

Vevoktol kapott elolegek

A vevoktol kapott elolegek osszege 345.232 eFt, amely teljes egeszeben az Ostermann Forma
1 Kft-tol kapott 2017. evre vonatkozb Formula 1 jegyeloleget tartalmazza.

Kotelezettsegek aruszallitasbdl es szolgaltatasbol

A Tarsasagnak 2016. december 31-i allapot szerint a szallitoi fele 18.835 eFt fizetesi

kotelezettsege volt, amelybol a merleg keszitesenek idopontjaig 13.030 eFt kiegyenlitesre

kerult.

Rovidlejaratu kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben

A Tarsasagnak kapcsolt vallalkozasaval szemben 82 eFt fizetesi kotelezettsege volt, amely a
merleg keszitesenek idopontjaig teljes egeszeben kiegyenlitesre kerult.

Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek

Az egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek 2016. december 31-i allomanya 835.143 eFt,

amely elsodlegesen a 2016. evben vegrehajtott tokeemelesek (680.000 eFt es 133.574 eFt)

osszeget tartalmazza. A fennmarado osszeg szallitoi tulfizetes es januarban esedekes ado

kotelezettseg.
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4. Passziv idobeli elhatarolasok

A passziv idobeli elhatarolasok valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

~a9taz~s Oil G
~Ilegnevezes DAE tai ~ tent' 2f}1&tent'

4
1201~~~

Bevetel~k passziv idobeli elhatarolasa ~Ft 10 ~3~6 G 2a0 59,5°/n

Kaltsegek, rafaeditasok passziv idobeli
~Ft ~1~18 ~~3~ 1~J0 156 92,1%

elh~tafalasa

Halasztott bevetelek eFt 7~ 836 62 53~ 85,3°/n

A bevetelek passziv elhatarolasa tartalmilag 2017. evre vonatkozo terulet berbeadas a
kovetkezok szerint:

A koltsegek es raforditasok passziv idobeli elhatarolasa a kovetkezoket tartalmazza:

Meg~aevezes DaIE a~zeg

K~rnyezetvedelmi to+fekenys~g eFt. ~~ X00

Tanpalya-hasznalat ~Ft 1~ dTf3

Letesitmeny gazdalGcad~s eFt: iC 858

Premium+ado0~ eFt. 11 91&

201G.svi kan~r~izsg~lat ~Ft. d x.00

Muszaki ellenorzes eFt. 2 137

Bi~tonsagi orzes ~F~ 2X113

Elektromos aram eFt. 1 $2T

~eridszertamagatas dij~ eFf. 1 78a

Szam+iiteli szolgaltatas eFt: 1 d00

Jogke{rriselet eFt. 1 092

Ug~fiedi munkadij eft. 1 012

Teruletfoglalasi engedely aFt f~6

Gazdij eFt. E30

Ingatlan-ertekbecsles eft 6~0

IT-szolgaltatas eFt 550

Egyeb eFt ~ ,~i~~.3

i MR
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A halasztott bevetelek a fejlesztesi tamogatasok elhatarolt osszeget tartalmazzak,

amelyeket a Tarsasag a fejlesztes soran megvalositott beruhazasok amortizaciojaval

aranyosan szamolt el.

AAegneveze~ ME C?sszeg

2003. ev (Allsport} eFt iG 378

2002. ev (GM} eFt 14 033

2001. ev (Alispart) eFt 12 525

2003. ev (GYISIM) eFt. 8 362

1997. ev eFt 5 218

2002. ev (Ailspart) eFt. 2 7S1

2002. ev (ISM) eFt '1 902

201G. ev (FIA-M~IASZ)

s

eFt 1 33G

C) Vagyoni, penzugyi es jovedelmezosegi mutatok

A Tarsasag merlegebol es eredmeny-kimutatasabol szamitott vagyoni, penzugyi es

jovedelmezosegi mutatok alakulasat a kovetkezo tablazatok mutatjak be.

Tekintettel arra, hogy a Tarsasag az ingatlanjai tekinteteben a piaci erteken torteno bemutatast

alkalmazza, a kovetkezo aranyszamoknal levezetesre kerulnek az ertekhelyesbites nelkuli

ertekek is.

1. A tokehasznositas mutatoja

Ertekhelyesbites nelkul:

~~~~°~~~ ~~1~Megnevezes ME ~a15 t~n~ Z016 teny r za~~ ~~
PJett6 arbe+ietzl eFt ~ 4S"u ~ 10 4 895 715 109,1/0

Eszkazertek (Targyi eszkoz
ertekhel esbitese nelkul

eFt 4 3~~ d52 5 202 274 119,3°In

r ~ ~.

A tokehasznositasi mutato erteke csokkent, mivel a netto arbevetel novekedese mellett az

eszkozertek nagyobb mertekben novekedett az elozo idoszakhoz kepest.

Ertekhelyesb itessel:

~legnevez~~ ME ~t~1~ t€~ny 2(~1& teny
V~Itc~~.~s 606
. ~a~ ~ ~~

Nett6 arbevetel eFt ~ ~8~ ~~10 4 E~JS 715 109,1°l0

Eszkozok osszesen eFt ~ uiLl 545 ~ G0.5 455 109,0%

~ 1' f i 4 1

A tokehasznositasi mutato ertekhelyesbitett ertekeben lenyegi valtozas nem tortent, az

elozo evhez kepest azonos szinten maradt, mert a netto arbevetel es az ertekhelyesbitessel

korrigalt eszkozertek is ugyanolyan aranyban novekedett.
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2. Forgoeszkozok aranya

Ertekhelyesbites nelkul:

~`alt~za~ ~0~6
(~e~~~eaezes M1E ZU15 tent' X016 tent' ! ZU~ 5 %
For oeszkoz erteke aFt 7~2 7~S 1 229 119 1G1,1"fo
Eszko.zertek (Targyi eszkoz

eFt 4 362 452 5 202 274 11~,3~1~
ertekhelr esbitese rielkul

i ~ ~ • •

A forgoeszkozok aranya mutato erteke pozitiv iranyban valtozott, a forgoeszkozok erteke

nagyobb aranyban novekedett az eszkozertekhez kepest.

Ertekhelvesbitessel:

Megnewezes ME Za'i 5 tent' ZU~ 6 tent'
Valtc~~as Q [}`16
. 2d'15 ~6

For oeszkQZ erk~ke ~Ft 7C~ ~~~ 1 229 119 11,1"-,~
Es~kozok assz~esen ~Ft 8 ~1t? 5d~ ~ 60~ 4~a5 1~~,f~°.~

A forgoeszkozok aranya mutato jelenos mertekben novekedett az ertekhelyesbitett

eszkozertekhez kepest, amelyet a forgoeszkozok es az ertekhelyesbites ertekenek pozitiv

valtozasai okortak.

3. Eszkozok fedezettsege

Ertekhelyesbites nelkul:

1lalt~~~~ ~~~6
DAe ne►~eze~~ t~E ~t}i~ ten Y 206 ten Y : ~C~~ ~ ~%}

~a-af toke eFt 8 23~? .~~"5tl $ 237 222 100.0°t~
Befektetett eszkaz6k ertekhel},~e~bites ~~~ ~ ~~2 ~~~ 3 ~~.7 560 11p,5°~
nel6ciil

Az eszkozok fedezettsege kis mertekben romlott az elozo idoszakhoz kepest, mert a sajat

toke erteke kis mertekben csokkent, viszont az ertekhelyesbites nelkuli befektetett eszkozok

erteke jelentos mertekben novekedett az elozo idoszakhoz kepest.
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Ertekhelyesbitessel:

'~aflto~.a~ 2d~~
Megnevezes SAE X015 tent' ~U~6 tei~y 1 ~a9 ~ ~96~
Sa at toke ~Ft S 239 950 8 237 222 10f1.0"~~~
Befektetett eszkozok eFt 8 020 505 8 350 741 1 ~}d,1 °~

• i 1 1 ~ ~ 1 ! ~! {

Az ertekhelyesbites osszegenek valtozasa az eszkozok fedezettsege mutatoban pozitiv

hatassal volt, de a mutato osszessegeben igy is enyhe csokkenest mutat az elozo evhez

kepest.

4. Likviditasi mutato

Megnevezes ME ZU~S tent' c0'~6 tenor 
V~It~~a~ ~0~~

1 ~0~5 °~i,
Far aeszk~zok ~Ft 7G2 7~8 1 229 11~ 11,1°.
Rovicl le ~rat~i katelezetts~ e~C ~Ft 3S0 CGS 1 199 292 31~,1~~~

ii i

A likviditasi mutato erteke az elozo idoszakhoz kepest csokkent, a rovid lejaratu

kotelezettsegekben megjeleno tokeemelesekbol adodoan.

5. Arbevetel aranyos eredmeny

Me ne►reze~9 ME ~E}~5 ten Y X016 ten Y
~~Ita~~as ~a1a
; ~U~ ~ 9b~

,4.dozas elotii eredmen;~ aFt X6432 43 682 ~~.,1 "~

hJetta arbevetel ~Ft ~ ~S~ G10 ~. s~l~ 715 1Q~.~,1"~~

t t ~ w + t~ e

Az arbevetel aranyos eredmeny mutato erteke enyhen csokkent, mert a netto arbevetel

erteke nagyobb mertekben novekedett, mint ahogy az adozas elotti eredmeny valtozott.

6. Tokearanyos eredmeny

Me neve~~~J ME Za15 ten Y ~fl16 tin Y ~`~
#tt,3~~ ~~~i,
:lad 5 ~S►y

Adozott ere~dmeny eFt ~4 304 ~2 1~4 ~5,~'"~

~ajat toke ~Ft b 231 J50 S 237 2~2 1UO.t7"+n
_ ~ .~ ~ t

A tokearanyos eredmeny enyhe csokkenest mutat, az adozott eredmeny kismerteku
valtozasa miatt.
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D) Eredmenykimutatas

1. Bevetelek alakulasa

Ertekesites netto arbevetele es egyeb bevetelek

Az ertekesites nettd arbevetele 2016. evben 4.895.715 eFt, ebbol 1.617.134 eFt a verseny

engedmennyel csokkentett jegybevetele, amely 2,2%-kal emelkedett az elozo evben elect

1.581.873 eFt-hoz kepest. A belfoldi ertekesites jegybevetelenek osszege tartalmazza a sajat

F1 jegyertekesitest, illetve a WTCC a Nagy Futam, a RBAR es a DTM jegyertekesiteseket is.

Valt~zas 2x16
Megnevezes ME 2415 tent' 2016 tent' rza~~~%

_ ,. ,;; , , ,~ 1~

Ebbol: Versant' jegybevetel eFt 1 5~1 873 1 C17 134 1~12,2nia

Koz~~etitesi did es
to+,~bbszamlazatt g}r~rt.a~si eFt 2 258 7E5 2 524 fi~8 111,8n.~

kbltse

Ebbol: Allami tamagat:~s eFt 1'1 84~ 391 12 F~76 C~t1 1~7.0~'~n

:- ~ ~i~ ~

Az egyeb bevetelek erteke 2016. evben 12.708.301 eFt, amelybol a visszafizetesi

kotelezettseg nelkul kapott allami koltsegterites osszege 12.678.690 eFt.

Tamogatasi programok kereteben veglegesen kapott, folyositott es elszamolt osszegek

bontasat a 2015-2016 idoszakra az alabbi tablazat tartalmazza:

Jt~cium
~P Tamogatas oss~.ege

2015 2t~16

.Jagdij3k es rendez~ern~~szer~~a~.~s
(fr~lyos~ott es els?amafti

eFt 11 019 ~91 12 ~621.rl0

Kazlekedesbiztonsagi ~rc~c~r~m I.
(f4lyosr~ott es els~amott~

eFt 26 p00 16 5p0

~ ' ~ .~1

A 2016. evi Szamviteli torveny valtozas kovetkezteben, a 2015. ev tent' egyeb bevetelek erteke

(11.852.779 eFt) a rendkivuli bevetelek osszegevel (11.314 eFt) novekedett.

Az egyeb bevetelek reszekent a visszafizetesi kotelezettseg nelkul kapott fejlesztesi

tamogatasbol megvalositott beruhazas amortizaciojaval aranyos merteku bevetel 2016. evi

osszegeit az alabbi tablazat tartalmazza:
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d,@egraewezes h~RE O~zeg

2'0~7~. ~+~~ ~~l~lj eFt 2 ~J61

2~~1. e+t (I~NI) eFk 2 d1S

20f]~'_ ear (ISMS ~Ft 1 d~0

2t1d2_ e+r (,Allspart) ~Ft 1 4~

2t10~. e+,~ ~~YISif~tt} eFt 476

2~1~:~. ~+~ (Allspc~rt~ eFt 372

~'Cd~1. e+r ~A;IlspartJ eFt 283

1~~~, e+r eFt 174

~1~. e~r~Bcisa4ita)

t

eFt 63

~

Az elozo evhez kepest az ertekesites netto arbevetele 407.105 eFt-tal, 9,1%-kal emelkedett,

amely a jegybevetel, a televizios jogokhoz kapcsolodo bevetel, a tovabbszamlazott gyartasi

koltseg es az arFolyam alakulasanak eredmenye. Az egyeb bevetelek novekedesenek oka a

jogdijak %-os novekedese, illetve az arfolyam jelentos emelkedese.

A bevetelekbol 51.069 eFt szarmazik kapcsolt vallalkozastol (Tanpalya Kft.), amely

5.501 eFt tovabbszamlazott kozuzemi dijat, 11.532 eFt berleti dijat, 18.517 eFt

palyahasznositashoz kapcsolodo arbevetelt, 13.681 eFt bizomanyosi ertekesitest, valamint

1.838 eFt egyeb beveteleket tartalmaz.

Az ertekesites netto arbeveteleben szereplo egyeb fo tetelek:

Meg~erre~e~ ME €}~eq

P~Ir~ah~as~rrasit~s eFt ~~~~,7 ~Cr~r

P~R es ~a.rlketirr~ eFt ~~1 3~E

Ec~,re~a t.~r~ilet es letesitmeny berbeadas eFt ~13~ 5~5

2. Raforditasok alakulasa

A raforditasok osszege a kovetkezoket tartalmazza:

Mle n~Wr~~.e~ hAE ~a~5 ten ~~1~ ~~n
~'~~iY~~.~~ ~a~6

An, a ~ell~ ~ Fafardit~snVc eF~ 15 65.5 266 '1 c, 73c~ ~~'T 1~6,~"~
Szemel i ~elle is r~fc~rdita~alk eFt 318 51G 4dS 572 128,3°,~
Ertekcs4kkene~i I~ie~s eFt 153 70~ i~r5 t}3~ 1~6,~°I~
E ~ eb rafard"itasok eFt 241 508 ~5~ X31 1 qd-.7°,~~
~ ,~ ~.~ ~ ~

A 2016. evi koltsegek kozul meghatarozo az anyagjellegu raforditasok osszege (teljes
raforditas 95%-a), ezen belul az igenybevett szolgaltatasok erteke (93%).
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A szemelyi jellegu raforditasok erteke osszesen a 2016. evben 408.572 eFt. A szemelyi

jellegu raforditasok erteke az osszes koltseg es raforditason belul nem jelentos, aranya

2,3% mindosszesen. A szemely jellegu raforditasok novekedese a Tarsasag letszamanak

valtozasabol, valamint a 2016. evben vegrehajtott berrendezes hatasabol adodik.

Az ertekcsokkenesi leiras novekedesenek oka, a 2016. evben befejezett palyaburkolat

teljes koru felujitasanak aktivalasa es az ebbol adodo ertekcsokkenes elszamolasa.

Az anyagjellegu raforditasok kozul, a Tarsasag mukodeset meghatarozo igenybe vett

szolgaltatasok jelentos teteleinek alakulasa jogcimenkent:

Megnevezes ME 2015 tent' x!}"16 tent'
V~Itoza~ X016
! 2a1 ~ %

R~r7ciezoi o ~cfi~ ~Ft 10 85~ 312 11 E~CI~.~~~ 10G.9°f~
11! kaz~.reti"t~si ~,a.cli~ eFt 1 223 502 1 ~6l ~~3~3 103.6"/
Pro rare- es r~rrcla~•~.;en~~r~~szer~:~~~zs eFt 802 28 0 X85 ~~5 X7,9%
J~ + ~rtekcesitesi i~.ita.lap~ eFt 312 23~ 3~~ ~3~ 11~,~°to
Ntar6~etiri e.y P'~ ~alt:~~ ~~~ eFt 210 ~J~+d ~'~Q ~t~7~ 10-~,5"l~
Berleti rii~a~ eFt 20~ ~O~J 2~"1 ti~2' 10G.1 °,~~
Biztons~ i ~zod ~~I~.t eFt 17~ 93~ 1~~ 1r~ti 112,1 °r"~
Kar~aantart~~ eFt 15~ 1db 2'~~ ab~' 181,E"l0
B~~~I~rit~si cii~ eFt 13~ FS~~ 9~1 ~~~1 1~1,2`~~

c~rtsz~~rm~~i ~:olts~ ~ eFt ~►E~ S~~ 1~1~ h~~i 11.3°{~

Az anyagjellegu raforditasok kozul a legnagyobb erteket kepviselo tetel evrol-evre a rendezoi

jogdij. A Formula 1 rendezoi jogdija a szerzodesben meghatarozott szazalekos mertekben

emelkedett, illetve a dollar / forint arfolyamanak valtozasa befolyasolta a jogdij alakulasat.

A TV kozvetitoi jogdij erteke emelkedett az eves indexalas es a dollar / forint arfolyamanak

valtozasa miatt.

A karbantartas koltsege jelentosen emelkedett a versenypalya infrastrukturajanak elavultsaga

kovetkezteben, alatamasztva a Strategiai Fejlesztesi Projekt megvalositasanak

szuksegesseget.

Egyeb raforditasok

Az egyeb raforditasok valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

Megnev~~e~ ME ~4~~ tent' ~~~6 tiny
~~It~~~s ~a1~
. X0'15 j°~h1

Ec~;re~a rafarclitasu~ eFt 241 ~0$ X52 c~r31 1~~,~"/

A 2016. evi Szamviteli torveny valtozasa kovetkezteben a 2015. ev tent' egyeb raforditasok
erteke (223.581 eFt) a rendkivuli raforditasok osszegevel (18.027 eFt) novekedett.
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Az egyeb raforditasok tetelei:

Megnevezes IIAE ~U16 teny

Keszlet es targyi eszkoz selejtezes eFt 1C~~ 312

Iparuzesi ado eFt G~ 45~

Telekado eFt 2~ 608

Epitmenyado eFt 1~ 328

Ceget terhelo egyeb adbk, pbtlekok eFt 1:l 0~~

Innavacios jarulek eFt 11 X77

I~arterites eFt 11 '1'15

@irsag, k2sedelmi potlek eFt 1~1

E eb

•

eFt 2 3d2

3. Penzugvi muveletek eredmenve

A penzugyi muveletek valtozasat az alabbi tablazat szemlelteti:

Valta~~a~ ~d16
Megnevezes ME 24"i5 tent' ~~ki~ tent' ! 2Q'~ 5 ~~6

Penzii ~ i r~~"i+;~let~Cc eredmen~ e eFt G2 ~2~ 33 ~1;'E 52,~",~'~

A penzugyi muveletek eredmenyenek reszletezese:

Megneve~e.s ME Za15 tent' ~'t}i€ tiny
Valt~za~ ~0~6
. ~t~15 j°,s,

K~s~aata@c. 9ca~~a# pellegC~ be+retelek eFt ~ 11 ~ ~ 1 7~'c 229,2"f~

Ren~ii~,ri ~n-aiiga~ eg~,reb be+~etelei eFt 21~r 10th ~~~ Sd1 22.7~/~

Fizetendo ~amuata&c es kamat~ellegu
rafarrfit~sak

eFt

t

10 &&0

~

~ 728 44,410

Penzii i rm~uy~~eletek e Deb raforditasai eFt 150 l30 2'3 ~Gd 15,7%

~~ ~ ~ - - ~i

•- ~ -~ c ;~

A kamatok, kamat jellegu bevetelek a Tanpalya Kft.-nek nyujtott kolcson targyevi kamatat

(137 eFt) is tartalmazza.

A Szamviteli torveny, illetve a Tarsasag Szamviteli politikaja szerint a devizas kovetelesek,

kotelezettsegek, a deviza bankszamlan, illetve deviza penztarban levo osszegek

2016. december 31-en atertekelesre kerultek. A penzugyi muveletek egyeb bevetelei sor

teljes egeszeben (49.841 eFt) az elszamolt arFolyamnyereseget, a penzugyi muveletek egyeb

raforditasai sor (23.664 eFt) az elszamolt arfolyamveszteseget mutatja.

A penzugyi muveletek eredmenye pozitiv (33.178 eFt nyereseg), hasonloan az elozo evi

eredmenyhez.
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4. Eredmenyesseq vizsgalata

Az alabbi tablazat szemlelteti a Tarsasag 2016. ev eredmenyesseget:

A fentiek egyuttes hatasara a Tarsasag minden eredmenykategoriaban pozitiv eredmenyt

ert el, es 2016. evi adozas elotti eredmenye 43.682 eFt nyereseg. A tarsasag felmerult

tarsasagi ado fizetesi kotelezettsegenek osszege 1.498 eFt, igy adozott eredmenye 42.184

eFt nyereseg.

5. A Tarsasagi ado alapianak levezetese

M~~ner~e~e~ I~AE ~0~ 5 ten} ~Q'16 tent'

Elaza ~~.~~I~ elhat.aralt uesztese ebbl az ~doe~rben lei~t assze-~ ~Ft 21 000 14 60Q
,~.ciot.ar~.,~~i7~;,~• szerint fic~'lelembe nett ertekcsokkenesi leiras 6sszag ~Ft: 1 ~d Gdl 15d 69G
Ps az eszP~o~~' X41+~'ItEIe~2S2ICOf 8 SZ8YY11tOtt t1~ Ilvantart~si erGek
Fe le~ztesi t:~rt:al~k ~a. tv. 7. § f ont eFt 23 0100 21 5QQ

.~cfo~ll~no~rzes, anellenorzes h~tasa eFt 4 35 Q71

~''issz~irt. ~rtek~~sztes eft 0 2 1~4

Az' a~~cie+.r~aen ter, szerinti erke~csokkenesi leiraskent ~ ter~en f~liili

ert~9ccso~~enes~kent elszamolt osszeg, taaabba a t~r~+~i esz~Criz ~Ft 1 _~4 3S8 1 ~5 032

allorma:n,~a~aod +rala ki+.rezeteskor a nyihrant~~tas szerinti ertek

.Jc~gern~s h~i~razat~an megallapitott birsag az Art. es ~ TES.
i~ar~.r~n~y~eRrhez kapcsoloclo jogkovetkezmenyek rafarclitaskent ~Ft vs7 115

a. l.~i..ii~',~I~'I k. av~7 ~J LAP.' ~.

A Hamra a ~u~ll~lkozasi, be+retelszerz6 tevekenyseggel kapcsalatas
koltse~ye~C, r~fr~rcl'itasak asszege. (fao. b~. 8. § (1) ct~ 3. sz~~Ei eFt 397 2

r~elleNclet.
.Az a~ae+a~6~en eafr~r~litaskent elszamolt ~nsszafizetesi katelezettse~ ~Fi 18 027 2 332
nelk~il acPa#.t t.~m atas Tao. Tv. 8 § 1 n
,~ri'~~Ilencir~es, anellenorzes hat~sa (elozfi e+ii reklam aka

~Ft it 2 043
CcillonC~nz~t'a
~! !.w . 1 1 f 1 f

~~ i r~

Ada~a~l~~~ a~s~~~~en eFR ~~1 ~~d id 9~5

i 4 ~ ~ ~

A Tarsasagnak a fentiek alapjan a 2016. aura vonatkozoan 1.498 eFt adofizetesi

kotelezettsege keletkezett.
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III. Taiekortato adatok

A Hungaroring Sport Zrt. 1999. november 29-en kotott szerzodest a Formula One
Administration Limited-el a 2002-2006. evi Magyar Nagydij megrendezesere, amely 2006.
szeptember 13-an modositasra kerult.

A szerzodes modositasa ertelmeben az 1999. november 29-en kelt szerzodes hatalya kiterjed
2002-2011. evekre, igy Magyarorszag 2007-2011-ig minden evben megrendezte az FIA
Formula 1°Magyar Nagydijat.

A 2008. evi versenyen targyalasok folytak az FIA Formula 1° Magyar Nagydij 2012-2016.
kozotti idoszakban torteno megrendezeserol, majd ezt kovetoen alairasra is kerult a
szerzodes.

A Magyar Kormany kormanyhatarozatban egyszeru kezesseget vallalt a Magyar Nagydij
rendezoi jogdijara, valamint rogzitette, hogy a Formula One Management es a Hungaroring
Sport Zrt. kozott letrejott szerzodes teljesitesehez szukseges osszegu allami koltsegterites
betervezese a koltsegvetesi torvenyben folyamatosan biztositasra keruljon.

A fentiek alapjan a Tarsasag a 2016. ev folyaman is vissza nem teritendo allami
koltsegteritesben reszesult az FIA Formula 1°Pirelli Magyar Nagydij megrendezesehez.

A Tarsasag minden targyevi FOWC (FOM), illetve a FIA eloirasnak eleget tett.

A Tarsasag altal az elmult evekben folyamatosan megvalositott hatekonysagnovelo es
koltsegcsokkento intezkedeseknek koszonhetoen, valamint a sikeres targyalasok es az allami
szerepvallalas eredmenyekepp 2013. Julius 28-an alairasra kerult a 2021-ig szolo FIA
Formula 1°rendezoi szerzodes meghosszabbitasa.

A 2016. evben megtortent a palya burkolatanak teljes koru felujitasa, amely megvalositasaval

a Tarsasag biztositotta a muszaki vilagszinvonalat a tovabbi kiemelt versenyek
megrendezesehez. Ezzel parhuzamosan elokeszitesre es 2016. evben alairasra kerult a
szerzodes a FIA Formula 1° rendezesi joganak 2026-ig torteno meghosszabbitasara
vonatkozolag, amelyre a Magyar Kormany a 1865/2015. (XII. 2.) kormanyhatarozataval a
penziigyi fedezetet biztositja.

Ber es letszam adatok

A Tarsasag teljes munkaidos munkavallalokra szamitott atlagos allomanyi letszama,
berkoltsege (betegszabadsagot tartalmazza) es szemelyi jellegu kifizetese:

Allomany~soport megnevezese
Lltlagos allomanyi

letsz5m {f~iy
Eves b~erkaltse~ taFt}

S28h7@Iyl )2II8~U I~IfiY~2~85tZ{(

~eFF)

2015 2t}16 ~ff15 2i}76 ?0'15 ZO"I&
Fizikai tel es munkaido"s 1,0 1,0 ~ 210 4 d40 900 1 010
Szellami 18,2 20,8 129 ~}SS 162 iS0 3d 750 4d 27_5
e ~ i

A Tarsasag tevekenyseget osszesen 22 fo (zaro letszam) alkalmazottal latta el a 2016. evben.

2017.05.03 30/32



HUIVGRRO Kiegeszito Melleklet 2016. ev

A Reszvenytarsasag 2016. evben a valasztott tisztsegviseloinek osszessegeben 15.155 eFt
tiszteletdijat fizetett. Ebbol az Igazgatosag elnokenek kifizetett tiszteletdij 999 eFt , valamint
az igazgatosagi tagoknak kifizetett tiszteletdij osszesen 7.200 eFt volt. A Felugyelo Bizottsag
elnokenek kifizetett tiszteletdij 1.800 eFt volt, mig az FB tagoknak kifizetett tiszteletdij osszege
5.156 eFt volt.

A Tarsasag nem adott eloleget, nem folyositott kolcsont az igazgatosag, a Felugyelo Bizottsag
tagjainak.

A) 2016. evi Cash Flow tablazat

Ssz. Megnevezes

-~~~

Me 2015 tent' 2Q96 tent'

1 +

~- ~ ~

Adozas el6tti eredmeny eFt

i i

46 d32 43 682

2 Elsza~rolt 3mortizacib eFt 153 709 1 ~J5 032

3 + Elsz3rnolt ertekvesztes es visszairas eFt 0 0

4 + Celtartalek kepzes es felhasan~las k(ilorr~~vz~t~ eFt 0 0

5 + Befektetett eszkozvk ertekesitesenek ere~m~nye eFt -172 0

6 + Szallitoi kotelezettseg u~ltozasa eFt 85 5S~J -81 188

7 + Egyeb rovid lejsratii kotelezettseg ~~alto~asa eFt -227 760 1 032 2d7

8 Passziv idobeli elhatarolasokvaltozasa eFt -36 775 -21 086

9 Vevokoveteles vaitoaasa ~Ft -1 2d9 -7 995

10 "`
Forgoeszkozok (uevokoueteles es ~err~:es~P.ot ~Ft ~-1~d ..87 -5 9d8
nelkLii valtozasa

11 + Aktivido'beli elhat3rolasokvaltozasa 2Ft 20 d38 1 687

12 - Fizetett, flzetendo add {nyereseg utan;+ eFt -2 128 -1 498

13 - Fizetett, fizetendo osztalek, reszesedes eFt 0 U
•~~~

~•
,~~ ~

14 - Befektetett eszkozok besz~rzese eFt -134 772 -570 1~2

15 + Befektetett eszkazok eladasa eFt 172 0

16 + Kapott osztalek, reszesedes
.. ~ ~~ ~ ,-

eFt 0 0

17 + ReSZVen/kibocsatas, tokeoevunss 5eveiela eFt U -d7 700

1S + Kotveny, hitelviszonyt megtestesito ertekpapir eFt 0 0
kibocsatasanak bevetele

19 + Hitel es kolcson fei+~etele eFt 0 d

20 r Hosszu lejaratra nyiijtott koicsvnok es elhefy~ezett eFt 0 U
bankbetetektorlesrtese, me sa:intetese,

21 Veglegesen kapott penzeszkoz eFt l~ 72 E05

22 - Reszvenybevonas, tnkekivonas (tokeleszallitas} eFt 0 -25 105

23 _ KoNeny es hitelviszonyt megtestesitb ertekpapir
eFt 0 0

visszafizetese

2d - Hitel es kblcsbn torlesztese, visszafizetese eFt -1 ~3 535 -132 33.5

25 _ Hosszu lejaratr3 nyujtott kolcsonoK es elheljeiett
eFt 0 0

bankbetetek

26 - Ueglegesen atadott penzeszkoz eFt 0 0

27 + Alapit6kkal szembeni, illeive eg~~eb hosszu
eFt U 0

le~aratu kotelezettse ekvaltozasa
..
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B) Egyeb tajekortatas

Kornyezetvedelem

A Tarsasagnal veszelyes hulladek nem keletkezett.

A Tarsasag 2010. evben 2 db 600 liter terfogatu, duplafalu, specialisan faradt olaj tarolasara

alkalmas tartalyt szerzett be, amelyek a boxepulet melle kerultek kihelyezesre. A

rendezvenyeken reszt vevd partnereknek, igy lehetoseguk van a faradt olaj biztonsagos

elhelyezesere. A tartalyok uriteset egyeni megrendeles alapjan partner vegzi.

A rendezvenyek soran tonkrement gumiabroncsok egy reszet a csapatok magukkal viszik,

hogy kielemezzek annak kopasi tulajdonsagait. Az el nem szallitott gumiabroncsok a palyacsik

vedelmi rendszereben ujrahasznositasra kerulnek. A fel nem hasznalhato abroncsok dij

elleneben elszallitasra kerulnek a palyarol.

A rendezvenyek soran keletkezo hulladek elhelyezesere 1 db hulladektomorito all a Tarsasag

rendelkezesere. A hulladek tomoritesenek koszonhetoen alacsonyabb szallitasi koltseggel jar

a hulladek elszallitasa. A tomoritok uriteset szerzodott partner vegzi.

Kutatas, fejlesztes

A Tarsasagnal - tevekenysegebol adodoan - nem volt K+F tevekenyseg, illetve ezzel

kapcsolatos koltsegelszamolas.

Fordulonapot koveto esemeny

A Tarsasagnal a fordulonapot kovetoen jelentos esemeny nem tortent.

Mogyorod, 2017. majus 03.
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