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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete

2012. évi mérlegbeszámolóhoz

Általános rész
A Fővárosi Bíróság 2001.11.20-án jegyezte be, 7.Pk.60738/2001/3 hat. szám
alatt a társadalmi szervezeteknél, nyilvántartási száma: 01/01/9674.
Az alapszabály kelte: 2001.09.28.
Cégforma: Egyesülés

Az Egyesület alaptevékenysége, célja:
Az Egyesület országos. Célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen
belül különösen az, hogy a reprográfiai közös jogkezelésre vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelően az Alapszabály által érintett jogosultakat és műveiket
nyilvántartsa, s számukra a reprográfiai jogdíjigényt a felhasználókkal szemben
érvényesítő közös jogkezelő szervezet, a Magyar Reprográfiai Szövetség által
beszedett és az Egyesületnek átadott jogdíjat Alapszabálya és Felosztási
Szabályzata rendelkezései alapján felossza.

Könyvvezetés, beszámoló
Az Egyesület választása alapján kettős könyveléssel alátámasztott a civil
szervezetekre előírt egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleg fordulónapja: december 31.
A beszámolót összeállította: Székely Lászlóné, nyilvántartási száma: PM.122255

Kiegészítések a beszámoló tábláihoz

Bevételek
- Az Egyesületnél tagdíjfizetés nincs.
- Az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet nem folytat.
- Az Egyesület működésének fedezetét a Reprográfiai Szövetség által utalt
reprográfiai díj biztosítja. A 2012-ben utalt összeg 215.356 eFt.

2012-ben elszámolt összes bevétel 228.967 eFt
- Működési költség fedezetére elszámolt összeg 20.434 eFt.
- Egyéni reprográfiai jogdíjakra 17.650 eFt lett elszámolva.
- 2011-ben megítélt pályázati úton elnyert támogatásra 6.061eFt, 2012ben megítéltből 158.370 eFt került kifizetésre és elszámolása.
- Alkotói díjként 1.600 eFt.
- Egyéb bevétel 40 eFt- korábbi évben fizetett kaució megtérülése és
1eFt kerekítésből adódik.

- Az Egyesület a szabad pénzeszközök lekötésének eredményeként 2012ben 24.811 eFt jóváírt kamatot számolt el, ami a vagyonát növeli.

Költségek

-

Az Egyesület működésére fordított költség 2012-ben 20.434 eFt volt. A

számviteli törvény alapján az Egyesület a személyi jellegű ráfordítások között
számolja el a magánszemélyeknek kifizetett reprográfiai jogdíjakat, amelyek költségösszege 17.650 eFt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege: 9.329 eFt
- anyagköltség 211 eFt,
- igénybe vett szolgáltatásokra fordított költség 8.449 eFt (hirdetés, ügyvédi ktg.,
könyvvizsgálói díj, bérleti díj, posta )
- egyéb szolgáltatások értéke (hatósági díj, bankköltség) 669 eFt.

Személyi jellegű ráfordítások:
- Bérköltség

28.739 eFt
8.570. eFt

- Személyi jellegű egyéb kifiz.

15.194 eFt

munkavállalók után: 236 eFt
jogdíjasok után:

14.598 eFt

- Bérjárulékok

4.975 eFt

Értékcsökkenés :

16 eFt

Egyéb ráfordítások:

399.142 eFt

- Az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó pályázatok
és egyéb támogatások kifizetésekor 164.431 eFt a kapott reprográfiai
jogdíjból és 233.665 eFt a vagyon terhére történt.

2012-ben kifizetett jogdíjak, támogatások

Vagyonból

Kiadói kompenzáció

Kapott jogdíjból

128.000.000

Pályázati úton elnyert tám.

Összes kifizetés

128.000.000

1.482.071

164.430.929

165.913.000

Alkotói támogatás

61.000.000

1.600.000

62.600.000

Meghívásos pályázat

41.583.327
232.065.398

41.583.327
166.030.929

398.096.327

A Reprográfiai Szövetségtől kapott jogdíjból - az egyéni jogdíjak kifizetésén
túl - pályázat útján 217.870.000.-Ft felosztásáról döntött a Vezetőség, mely
összegből 165.845.518 Ft a kapott jogdíjból és 52.024.482 Ft a vagyon terhére lett
megszavazva. 2012-ben a megítélt összegből 158.370.000 Ft a kapott jogdíj, míg a
2011-ben megítélt támogatásból 6.060.929 Ft a jogdíj és 1.482.071 Ft a vagyonból
került kifizetésre.

2012-ben megítélt pályázati útón elnyert támogatás, még ki nem fizetett részét, mint
egyéb közhasznú tevékenységre történő kifizetendőt tartjuk nyilván a kötelezettségek
között.
Alkotói támogatásra 61.000.000 Ft a vagyon terhére, 1.600.000 Ft a kapott jogdíjból
lett elszámolva.
A vagyon terhére kulturális programok támogatására összesen 38.000.000 Ft értékű
szerződésekből, (InfoRádió, Klubrádió, 9-9 millió ATV Zrt., Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap 10-10 millió), 2012-ben 31.583.397 Ft kifizetése
történt meg.
Szintén a vagyon terhére meghívásos pályázat keretében 10.000.000.-Ft került
kifizetésre a könyvszakmai lapok támogatásaként (Magyar Gyermekirodalmi Intézet,
Fordulópont Szerkesztősége 1-1 millió, Kiss József Lapkiadó és Lafferton és Tsa Bt.
4-4 millió. )

- Adójellegű kifizetés a 1041 eFt felügyeleti díj, 5 eFt késedelmi pótlék
összesen 1045 eFt

Saját tőke alakulása

nyitó
409.493

növekedés
0

csökkenés

záró

208.259

201.234

Befektetett eszközök alakulása

Bruttó érték

Szellemi termékek:
Egyéb berendezések:

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték

4.457

4.457

0

738

738

0

Az Egyesületnek 2012-ben mindössze 16 eFt értékű beruházása volt, egyik
számítógép memóriájának bővítése kapcsán, mely összeg azonnali leírásra került.
A befektetett eszközöket, miután értékük nulla, „0”-ás nyilvántartási számlákon
mutatjuk ki.

Forgóeszközök bemutatása

Az Egyesület forgóeszköz állománya a készletként nyilvántartott ásványvizes
készülék és ballonok, patronok betétdíja 104 eFt. A követelések 10 eFt, mely a
2013. január hóra megvásárolt, BKV bérlet, a főállású dolgozónk részére.

A pénzeszközök értéke összesen
- Pénztárszámla

220.520 eFt.
173 eFt

- Elszámolási betétszámla 120.347 eFt
- Kamatozó betétszámla

100.000 eFt

Rövidlejáratú kötelezettségek részletezése
Szállító tartozás
Adótartozás

51 eFt
721 eFt

Egyéb közhasznú tevékenységre történő kifiz.

7.476 eFt

Cél szerinti tevékenységre kapott kötelezettség

11.264 eFt
19.512 eFt

Aktív időbeli elhatárolásként 197 eFt-ot mutatunk ki, amely 2012-es évre szóló,
2013-ban befolyt kamat összege.

A passzív időbeli elhatárolás 86 eFt, ami a múlt évi bankköltséget jelenti.

Az Egyesületnek jelenleg egy főállású és egy mellékállású munkavállalója van,
valamint az Egyesület igazgatója megbízási viszonyban látja el feladatát.
Az Egyesület más tisztségviselői részére tiszteletdíjat nem fizetett.

Az Egyesület éves beszámolóját Bart István elnök (1126 Budapest, Kléh
István u. 9. alatti lakos), illetve/vagy Zentai Péter László igazgató (1114 Budapest,
Kemenes u.8. szám alatti lakos) köteles aláírni.

Budapest, 2013. március 31.

