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A./ Általános rész

A MOTESZ 1966. 04. hóban kezdte meg működését. Jelenleg a bejegyzett tőke 21.073. eFt.

A MOTESZ elnöke a 2016. évben: Prof. Dr. Karádi István

A Fővárosi Bíróság 1999.02.15-én kelt végzésében 1998.01.01 hatállyal visszamenőlegesen
közhasznú szervezetként sorolta be a következő tevékenységekre:

- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- euroatlanti integráció elősegítése

A közhasznúsági követelmények teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat a Szövetség a 2012.
és 2013. évi beszámolóiban szerepeltetett adatok alapján nem tudta teljesíteni. A Fővárosi
Törvényszék a 13.Pk.60.621/1989/70 számú végzésében 2014.06.01. hatállyal elrendelte a szervezet
közhasznú jogállásának a nyilvántartásból való törlését.

A vállalkozás tevékenységi köre:

-kongresszus, kiállítás szervezés
-lapkiadás
-hirdetési tevékenység

Számviteli politika

A számviteli politikát úgy állítottuk össze, hogy - a kialakított számvitel és a könyvviteli rend
szabályai szerint - olyan mérlegbeszámolót készíthessünk, amely megbízható és valós képet
ad az éves gazdálkodásunkról.

1. Az éves beszámoló

A Szövetség egyszerűsített éves közhasznú beszámolót készít, amely közhasznú mérlegből,
eredmény kimutatásból, közhasznú jelentésből és kiegészítő mellékletből áll. Az üzemi, üzleti
tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
Az éves beszámoló elkészítési határideje: évet követő április 30.
A mérleg forduló napja: 2016. december 31.

2. Értékelési módszerek és eljárások

A közhasznú és vállalkozási tevékenység elszámolásánál, az olyan költségeket, kiadásokat és
bevételeket melyek együttesen szolgálják mindkét tevékenységet, arányosítással osztjuk meg
a tevékenységek között. Az arányosítás alapja a vállalkozási bevétel aránya az összes
bevételhez képest. 2016. évben az arányszám 4,9 %.



2.1. A tárgyi eszközök aktiválása a Sztv. Vonatkozó előírása alapján beszerzési áron, az
elszámolt értékcsökkenést külön számlán való vezetéssel mutatjuk ki.
2.2. Amortizációs politika
A terv szerinti amortizációt lineáris kulcs meghatározásával számoljuk el, és a vállalkozási és
közhasznú bevétel arányában osztjuk meg a vállalkozási és közhasznú tevékenység között. Az
értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától vesszük figyelembe. A 100.000 Ft egyedi
beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor teljes összegben értékcsökkenési
leírási költségként elszámoljuk.

2.3. Időbeli elhatárolások köre
A tárgyévet érintő, de a következő évben jelentkező költségeket és bevételeket, valamint a
tárgyévben jelentkező kiadásokat és bevételeket aktív illetve passzív időbeli elhatárolásként
könyveljük.

Bevétel passzív id.elh.:
Tavaszmező u.tám.
Be nem folyt tagdíj

6.473 eFt
5.063 eFt

. 1.410 eFt

Költség passzív id.elh: O eFt

3. A Számviteli Törvényben felsorolt alapelvektől társaságunk nem tért el.

B./ A Szövetség vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

Vagyoni helyzet
Saját tőke -177
Saját tőke aránya= ---------------- * 100 = 1,4%
Összes forrás 12056

Saját tőke -177
Saját tőke - jegyzett tőke aránya= -------------------* 100 = -0,8 %
Jegyzett tőke 21.073

Kötelezettségek 5760
Kötelezettségek részaránya = --------------------* 100 = 47,7 % 
Mérleg főösszeg 12056

Pénzügyi helyzet
Forgóeszközök 5720
Likviditási mutató = ---------------------* 100 = 90,78 %
Röv.lej.köt. 5760

Pénzeszközök 4062
Készpénz likviditás = ---------------* 100 = 70,5 %
Röv.lej.köt. 5760



C. / Speciális rész

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök

Tárgyi eszközök eFt

Immateriális Irodai,

javak, szellemi Ingatlanok igazgatási
Összesengépek,termékek felszerelés

Nyitó br. érték 0 5978 4613 10591

Növekedés 0 0 0 0

Csökkenés 0 0 0 0

Záró br. érték 0 5978 4613 10591

Nyitó halm. écs 0 359 3920 3779

Növekedés 0 178 298 476

Csökkenés 0 0 0 0

Halmozott écs. 0 537 4218 4255

Záró nettó érték 0 5441 395 6336

Befektetett pénzügyi eszközök e Ft
Részesedések:
Nyitó 500
csökkenés
Záró 500

Források:
A Szövetség nyeresége 2016. évben 661 e Ft volt, ebből a vállalkozási tevékenység nyeresége
1-48 e Ft, a célszerinti és közhasznú tevékenység eredménye 661 e Ft.

A Szövetség követeléseinek év végi állománya: 1658 e Ft.
ebből
-Vevőkövetelés 1658eFt.



Az Szövetség rövidlej.kötelezettségeinek év végi állománya 5760 eFt
ebből:

Szállítói tartozás
SZJA, EHOfiz.köt,jövedelem
MIA támogatás vut.
Korábbi évek tagdij:
Egyéb:

635 e Ft
131 e Ft
1843 eFt
2097 e Ft.
1054 e Ft

2. Eredménykimutatássalkapcsolatos kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele
Bevételből Tagdíj
Közh.+Céljasz. Bevétel
Vállalkozási bev

16654 eFt
5320 eFt

10600 eFt
734 eFt.

A szövetség 2016.évben Minisztériumi támogatásként 3.800 e Ft-ot kapott, ebből
800 e Ft tagdíj támogatás.

Társasági alapot módosító tényezők:
A Szövetség az 1996. évi 81. törvény 20.§ alapján mentesül a társasági adófizetési kötelezettség alól,
mivel a Vállalkozásból elért bevétele az előírt mérték alatt van.(l O mill Ft)

Tájékoztató adatok

2016. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 1 fő
Bérköltség (megbízási díj) összesen: 2981 e Ft
Személyi jell. egyéb kifiz. 777 e Ft
Szocho, eü.h.jár. 794 e Ft

2016. évben a MOTESZ részesedése a PHD Alapítványban 300 e Ft, Motesz Intemational
Alapítványban 200 e Ft.

A Szövetségnek a mérlegben nem szereplő, de várható kötelezettsége tudomásunk szerint
nincs.
A Társaság székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 43.
A Társaság képviseletére jogosult: Prof .Dr. Karádi István

A társaság az árbevétele alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Motesz könyvelését a Geiger Bau Kft részéről Gergely Béláné végzi.

Budapest 2017. május 11. / 

cégszerű aláírás


