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Az egyesületi tagok induló befizetése:

Az Egyesület 2014.november 20-án alakult. Bírósági bejegyzése 2015. március 12-én emelkedett
jogerőre.
A képviseleti feladatokat 2018. augusztus 27-ig dr. Kenesei Zsófia tag, 2018. augusztus 28-tól
dr. Révész Balázs tag látja el. Képviseleti joga általános és önálló.
A szervezet célja: A marketing szemlélet elterjesztése, a marketing szakma ismertségének,
elismertségének növelése, a marketing oktatás és kutatás fejlesztése, gyakorlati eredményességének
erősítése a vállalkozásoknál, intézményeknél, a széles közvélemény megítélésében. A marketing
képzéseken végzett hallgatók szakmai együttműködésének, továbbképzésének, beilleszkedésének
segítése.
Céljai elérése érdekében szakmai rendezvényeket, konferenciákat, versenyeket szervez,
kiadványokat jelentet meg. Szakmai kapcsolatokat épít ki hazai és nemzetközi szervezetekkel.
A szervezet cél szerinti besorolása: Oktatási tevékenység (pl. gyermek és felnőttoktatás,
ismeretterjesztés, támogatás)
2018. év végére az egyesület taglétszáma 215 fő volt, év végéig 112 fő fizette be a tagdíjat. Az
egyesület saját Hírlevelet készít és küld ki tagjainak. 2018. év egyik legnagyobb eseménye a
Révkomáromban megtartott éves EMOK Konferencia volt augusztusban, melynek teljes pénzügyi
adminisztrációja az EMOK-on keresztül zajlott. A konferencián 99 fő vett részt. A konferencia
témája és célkitűzése a „hatékony marketing” hívószavak köré szerveződött. A konferencia
alapvetően a tudományos és egyetemi munka köré szerveződött. Mintegy száz résztvevővel két
napra elosztva 13 szekcióban és 3 workshop keretében került lebonyolításra az előadások
megtartása. A prezentációk témáiban közel 10 oldalas tanulmányok készültek, amelyek a
konferencia tanulmánykötetében jelentek meg az egyesület honlapján (www.emok.hu).
Folyamatosan frissíti a honlapját és közvetlenül kapcsolódik az MTA Marketingtudományi
Albizottság honlapjához. Oktatási-módszertani versenyt hirdetett meg és kutatás-módszertani
workshopot szervezett.
Az egyesület 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Számvitel politika:
A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C. számú Törvény a számvitelről, a
2011. évi CLXXV. törvény a civil szervezetek működéséről, valamint az érvényben lévő
adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
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A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését
érdemben befolyásolta volna.
A könyvelés kialakítása úgy történt, hogy a PK.442. egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági
melléklet elkészítését teljes körűen alátámassza.
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában
ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Herendi Anikó Ilona
Regisztráció száma: 129843
Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Jelen beszámoló a Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért szervezet 2018.01.01-től
2018.12.31. időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2018.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2019. március 31.
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen
megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1093. Budapest, Fővám tér 8.
A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:
Honlap: www.emok.hu
Választott mérleg típusa: A. Egyszerűsített éves beszámoló
Választott eredmény kimutatás típusa: A. Összköltség eljárású
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az egyesület eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés
lehetőségével.
A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének
figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a
fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.
Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerülnek.
A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a vállalkozás nem él, minden esetben a tárgyidőszak
költségei között számolja el.
Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. . A leltár értékelésekor a
tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.
2018.évben készlet beszerzése nem történt. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és
kötelezettségek értékelése során a MAGNET Bank árfolyama kerül alkalmazásra.
Céltartalék képzésére az üzleti évben nem került sor.
Szabályzatok: az egyesület szabályzatainak elkészítése folyamatban van.
Az egyesület sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.
Az egyesület a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott. Az egyesület a
beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet
nem vett igénybe.
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Elemzések:
Mérleg
Eszközök
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékét az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.
Készletek nincsenek.
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév eFt
Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek
2
37
Bankbetétek
2 840
1,543
PÉNZESZKÖZÖK
2 842
1,580
Az egyéb követelések nincsenek.
Vevő követelések:
Megnevezés

Összeg eFt

Vevő követelések

0

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 308 eFt.
Források
Saját tőke alakulása 2018. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás/eredmény alaptevékenységből
Tőkeváltozás/eredmény vállalkozási tevékenységből
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény-alaptevékenységből
Adózott eredmény vállalkozási tevékenységből
Saját tőke

Bázisév eFt
0
1438
366
0
0
108
489
2 401

Tárgyév eFt
0
1546
855
0
0
-806
0
1 595

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Bázisév eFt
Tárgyév eFt
Személyi jövedelemadó
250
Egészségügyi hozzájárulás
367
ÁFA
224
Titkári kölcsön pénztárba
40
Vevőktől előre fizetett konferencia részvételi díj
521
Társasági adó
48
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
1 450
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0
0
0
0
0
0
0

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:
Megnevezés
Szállítói kötelezettségek

Összeg eFt
60

Az egyesületnek 2018. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.
Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 86 eFt.
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
Az egyesület határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt
Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.
Eredmény kimutatás
Tárgyévi alaptevékenység árbevétele: 4.481 eFt.
Tárgyévi vállalkozási tevékenység árbevétele: 0 eFt
Tagdíjból származó bevétele: 294 e Ft
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Alap és közhasznú tevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység adózott eredménye
Tárgyévi adózott eredmény

Bázisév eFt
108
489
597

Tárgyév eFt
-806
0
-806

Tájékoztató kiegészítések:
Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatására sem.
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő, a személyi kifizetések
a következők szerint alakultak:
Megnevezés
Összeg eFt
Konferencia előadások díjazása-ajándékutalvány
20
Tagoknak fizetett, kiküldetéshez költségtérítés
33
Vezető tisztségviselő részére személyi jellegű juttatás: 0 eFt volt.
Környezetvédelem:
Az egyesületnek a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, környezetvédelmi,
helyreállítási kötelezettsége nincs. Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel,
nem tárol.
Budapest, 2019. április 25

……………………………………
képviselő

4

1.számú melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása
Megnevezés

Bekerülési
érték eFt

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
100 eFt. alatti eszközök
Beruházások, felújítások
Összesen
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Nettó érték eFt

Elszámolt
amortizáció
eFt

0
0

0
0

0
0

0
308
0
94
0
402

0
64
0
0
0
64

0
114
0
94
0
208

