HTE, HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.
Költségvetés 2016
szöveges kiegészítés

1. Előzetes testületi vélemények
1. A Könyvvizsgáló áttekintette a pénzügyi iratokat, bizonylatokat és a Független Könyvvizsgálói
Jelentésében (HTE 2017.05.04, HTEnet Innovációs Nonprofit Kft 2017.05.04) a mérleget,
eredménykimutatást elfogadásra javasolta.
2. A HTE ellenőrző bizottsága tárgyalta a 2 szervezet mérlegét, eredménykimutatását és elfogadásra
javasolta azt.
3. A HTE elnöksége tárgyalta a 2 szervezet mérlegét, eredménykimutatását a 2017. május 9-i ülésén és
elfogadásra javasolta azt.

2. A két szervezet beszámolója
A HTE a 2015. májusi közgyűlésén elhatározta, hogy megalapítja a HTEnet Innovációs Nonprofit Kft-t. A 2 jogi
személynek külön-külön kell elfogadni a 2016-os évről szóló pénzügyi beszámolóját, de a szokásokhoz jobban
illeszkedik, ha a számokat egyben is látjuk, ezer forintra kerekítve:

HTE számai
HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. számai
Összevont számok

Árbevétel
71.207
55.030
126.237

Ráfordítás
68.035
39.960
107.995

Eredm.
3.172
15.070
18.242

3. 2016-os év tartalmi eredményei
A HTE és a HTEnet piaci alapon finanszírozódik, a rendezvények, projektek segítségével. A támogatásos
világból átfordultunk a projektalapú működésbe. Az egyéni tag tagdíjbevétel 2,6%, a kollektív tagok általi
tagdíjbevétel 16,4%.
A rendezvényeket a HTEnet-ben valósítottuk meg, az Infocommunications Journal-t a HTE-ben tartjuk, az
irodai költségeket megosztjuk.

4. HTE nagy számok magyarázata
HTE Eredménykimutatás
●

●

Egyéb ráfordítások: 8.603e Ft:
○ Közhasznú tevékenység adott támogatás, juttatás Központ: EURASIP konferencia “jogdíja”
6,5M,
○ Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások alapcél szerinti tevékenység az
arányosításban számítandó ÁFA arány változásából fakadóan - 1,65M
○ Közhasznú tevékenység behajthatatlan követelés leírt összege: 1 cég 2015-ös tagdíj 450e
Pénzügyi műveletek ráfordításai: 1.448e Ft Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
pénzügyileg rend. árfolyamvesztesége - Eusipco 2016 konferencia eredmény árfolyamkülönbözete

5. HTEnet nagy számok magyarázata
HTEnet mérleg
●

A mérlegfőösszeg a pénzeszközökkel (bankszámla) valamint a követelésekkel (dec 31-én még ki nem
fizetett számlák) növekedett.

HTEnet Eredmény-kimutatás
●
●
●

●

Értékesítés nettó árbevétele 55.003e Ft. A számokon látszik, hogy a Projektmenedzsment Fórum-ot, a
SPECOM 2016-ot és a HTE Infokom 2016-ot már a HTEnet-en keresztül bonyolítottuk le.
Anyagjellegű ráfordítások 36.818e Ft. Itt jelenik meg a rendezvények költsége.
Az eredmény 15.070e Ft, melyet a Kft. működtetésére, projektek, rendezvények előfinanszírozására
célszerű fordítani. “A 2016. évi eredmény az Alapító Okiratnak megfelelően a Társaság vagyonát
gyarapítja.”
A 2017-es évben a HTE és a HTEnet közötti feladatmegosztás alapján kell tervezni és nyomon követni
a költségeket (iroda infrastruktúra, számítástechnika üzemeltetése, munkabérek, telekommunikáció
stb.).

6. Közhasznúsági mutatók teljesülése - HTE
Erőforrás ellátottság
●
●

Az átlagos évi bevétele meghaladja az egymillió forintot
A két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív

Társadalmi támogatottság
●

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét
a két év átlagában

A közhasznúság jogszabályi feltételei a fentiek szerint teljesülnek.

