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TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZOTT EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL
A 2020. augusztus 1-én bekövetkezett, 2020. évi XXXV. törvény alapján végrehajtott
modellváltás következtében az ITM, mint korábbi fenntartó és más támogató által 2020. év
első 7 hónapjában és korábbi években folyósított támogatásából a modellváltáskor még fel
nem használt részt az Áht. szabályozása alapján a megszűnés napját megelőző napon egy
összegben vissza kellett utalni a MOME, mint volt költségvetési szerv fenntartójának, vagyis
az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Az átalakulást szabályozó Nftv. 117/C. § (4c)
pontja szerinti átmenteni rendelkezések alapján az ITM által szintén egy összegben visszautalt
pénzeszközt a MOME könyveibe az Eredménytartalékkal szemben és nem bevételként kellett
bevezetni. Emiatt az ebből a forrásból finanszírozott ráfordítások teljes összegben negatívan
befolyásolták az eredményt.
Továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.)
Kormányrendelet, valamint 2000. évi C. számviteli törvény alapján:
„A támogatási szerződések értelmében befolyt támogatási előleget kötelezettségként kell
kimutatni mindaddig, amíg az elszámolás alapján ki nem mondható, hogy a támogatás
visszafizetési kötelezettség nélkül a támogatott rendelkezésére áll. (Elfogadott elszámolás
alapján elmondható, hogy költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásról
beszélhetünk.)”
A jogszabályoknak megfelelően 2020. augusztus 1 – december 31-ig járó fenntartói normatív
és speciális támogatás, valamint az ez idő alatt érkezett és el nem számolt más szervezetektől,
vállalkozásoktól, külföldi szervezetektől kapott támogatás a teljes összege a rövid lejáratú
kötelezettségek között került kimutatásra a mérlegben. Így hasonlóan a pénzeszköz
visszakapásához, a támogatások terhére elszámolt ráfordítások teljes összegben negatívan
befolyásolják az eredményt anélkül, hogy a bevétel feltűntethető lehetne az
eredménykimutatásban.
A fent elírtak következtében a 2020. évi adózott eredmény -1.166.576 eFt volt. Amennyiben
az adózott eredmény számításánál a visszakapott pénzeszközt és az el nem számolt
támogatásokat figyelembe vehette volna az Egyetem, 468.700 eFt nyereséget mutathatott
volna ki:

MOME 2020. üzleti jelentés 6. számú melléklete

KORRIGÁLT EREDMÉNY SZÁMÍTÁSA:
adózott eredmény
visszakapott pénzeszköz a modellváltáskor
normatív, speciális és egyéb el nem számolt támogatás
korrigált eredmény

- 1.166.576 eFt
1.031.149 eFt
604.127 eFt
468.700 eFt

Amennyiben figyelembe vesszük a rövid lejáratú kötelezettségeket is, akkor is még pozitív
lenne az adózott eredmény: 180.937 eFt.
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adózott eredmény
a modellváltás után visszakapott pénzeszköz
normatív, speciális és egyéb el nem számolt támogatás
szállítói tartozások
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (munkabér, járulékok, stb.)
összesen

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kiegészítő mellékletben (Beszámoló 33. oldal)
is bemutatásra kerültek az adózott eredményt befolyásoló tényezők.
„VI. ADÓZOTT EREDMÉNY
Az Intézmény 2020. évi adózott eredménye -1 166 576 eFt (veszteség), amely fő oka, hogy az
adott időszakban érkező, elszámolási kötelezettségű támogatások az a elszámolás
jóváhagyásáig a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel, valamit a modellváltáskor a
2020. 01-07. hóig járó támogatás maradványának ITM-től származó visszautalását az
eredménytartalékkal szemben kellett lekönyvelni.”

