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A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (a
továbbiakban: MAHASZ) a hangfelvételek kiadásával foglalkozó gazdasági
társaságok, vállalatok, szövetkezetek és társasvállalkozások (jogi személyek,
illetőleg ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei) által létrehozott
szakmai és érdekképviseleti tevékenységet is ellátó közös jogkezelő szervezet. A
MAHASZ jogi személy, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján került megalapításra és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), illetve a 2016. évi XCIII. (Kjkt) alapján
működik.

A MAHASZ a Hangfelvétel-kiadók Nemzetközi Szövetségének (IFPI)
magyarországi tagszervezete (National Group of IFPI).

Az Egyesület célja és feladatai:

Célja: Az érintett jogosultak jogainak közös kezelése, valamint e jogosultak
érdekeinek védelme, különösen a közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok
saját nevében történő gyakorlása és érvényesítése a bíróság és a hatóságok
előtt; valamint a tagok és a szakma társadalmi érdekeinek képviselete, a közös
érdekek érvényesítése.

Feladata:

Az

Alapszabályban

rögzített

célok,

valamint

a

tagok

által

meghatározott feladatok ellátása, különösen:
1. MAHASZ által végzett közös jogkezelés és a jogkezelésbe tartozó jogok
megjelölése:
1/A. Kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel sugárzása és más nyilvánossághoz
közvetítése
1/A/1. A jog teljes leírása:
Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolat sugárzására
és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló
hangfelvétel-előállítói díjigény [Szjt. 77. §]
A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési
tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés értelmében a 17. § szerinti
reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.
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1/A/2. Jogkezelési tevékenységek
- a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása
- a felhasználás engedélyezése
- a felhasználásért járó jogdíj beszedése
- díjazás iránti igény érvényesítése
- a a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés
- a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése
- a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint teljesítményeik adatainak
kezelése
- a jogdíjak felosztása
1/A/3. Jogosulti csoportok
Hangfelvétel-előállítók
1/A/4. Teljestíménytípusok
Hangfelvétel

1/B. Hangfelvétel többszörözése
1/B/1. A jog teljes leírása:
A a hangfelvétel előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz,
hangfelvételt többszörözzék. [Szjt. 76. § (1) bekezdésének a) pontja].

hogy

a

A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési
tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés értelmében a 17. § alapján
reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.
1/B/2. Jogkezelési tevékenységek
- a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása
- a felhasználás engedélyezése
- felhasználásért járó jogdíj beszedése
- díjazás iránti igény érvényesítése
- a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés
- a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése
- a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint teljesítményeik adatainak
kezelése
- a jogdíjak felosztása
1/B/3. Jogosulti csoportok
Hangfelvétel – előállítók
1/B/4. Teljesítménytípusok
Hangfelvétel

1/C. Üreshordozó-jogdíj
1/C/1. A jog teljes leírása:
A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték
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útján a nyilvánossághoz közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy
hanghordozón forgalomba hozott hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel
fennálló díjigény [Szjt. 20. §]
A szervezet az e vagyoni joghoz (díjigényhez) tartozó közös jogkezelési
tevékenységeket a Kjkt. 161. § (1) bekezdés értelmében a 17. § szerinti
reprezentatív közös jogkezelőként és kiterjesztett hatállyal végzi.
1/C/2. Jogkezelési tevékenységek
- a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel
- a díjazás iránti igény érvényesítése
- a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés
- a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése
- a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint teljesítményeik adatainak
kezelése
- a jogdíjak felosztása
1/C/3. Jogosulti csoportok
Hangfelvétel-előállítók
1/C/4. Teljesítménytípusok
Hangfelvétel

2. az. 1. pontban meghatározott jogok tekintetében a Kjkt. 33. § (2) bekezdésében
meghatározott módon a hangfelvétel-kiadók, illetőleg hangfelvétel-előállítók
érdekében a MAHASZ a felhasználás engedélyezése vagy a díjigény
érvényesítés céljából, továbbá a Kjkt. 4. § 7. pontja alapján
figyelemmel kíséri a hangfelvételek felhasználását,
 beszedi és felosztja a jogdíjakat, valamint
 fellép a hangfelvétel-előállítói jog megsértésével szemben.
3. figyelemmel kíséri az állami, közigazgatási és más szervezeteknek a MAHASZhoz tartozó tagok érdekeit érintő intézkedéseit és szükség esetén fellép
érdekükben
4. a tagok gazdálkodását és a szakma fejlődését segítő szakértői testületeket hoz
létre és működtet
5. segítséget nyújt a tagok egymás közötti, illetve más gazdálkodó szervezetekkel
történő együttműködése kialakításában, különös tekintettel a piaci
versenysemlegesség biztosítására
6. adatbázist tart fenn a közös jogkezelés alá tartozó bel- és külföldi művekről,
hangfelvételekről illetve jogosultakról
7. saját honlapot tart fenn, amelyen folyamatosan és naprakészen közzéteszi
a) Alapszabályát,
b) Szervezeti és Működési Szabályzatát,
c) Tagsági Szabályzatát,
d) az általa alkalmazott díjszabást,
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e) Felosztási Szabályzatát,
f) Éves Beszámolóját,
g) tagjainak és az általa képviselt jogosultaknak a névsorát, valamint azoknak a
szervezeteknek a megnevezését, amelyekkel képviseleti szerződést kötött,
h) azon jogosultak nevét, akik vele szemben a közös jogkezelés ellen a Kjkt. 18.
§ (1) bekezdése szerint jogszerűen tiltakoztak, feltüntetve a tiltakozás hatályossá
válásának időpontját és a tiltakozással érintett vagyoni jog Szjt. szerinti
megjelölését is,
i) valamennyi vezető tisztségviselő nevét, ideértve a Kjkt. 30. § (5) bekezdése
szerinti személyeket is,
j)
az Szjt. 20. § (4)-(5) bekezdésében, valamint a 28. §-a (4)
bekezdésében említett megállapodásait, feltéve, hogy ilyenek léteznek és hatályban
vannak,
k) a Kjkt. 34. § (4) bekezdésében említett megállapodásait, feltéve hogy ilyenek
léteznek és hatályban vannak,
l) a felhasználókkal vagy a jogosultakkal szemben fennálló jogviták rendezésére
irányuló eljárásokra vonatkozó tájékoztatást,
n) Befektetési és Kockázatkezelési Politikáját.
8. A MAHASZ a közös jogkezelést nem nyereségszerzési céllal végzi, és - ha van
ilyen - kiegészítő vállalkozási tevékenységének eredményét csak a Kjkt. 38. §
(1) bekezdésében foglalt célokra, így különösen a közös jogkezelés
költségeinek csökkentésére, befektetési célra, illetve a jogosultak közt történő
felosztásra és kifizetésre használja fel.
9. Működésének költségeit a befolyó jogdíjakból indokolt kezelési költség címén
levont összegekből fedezi.
10. A közös jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett
bevételét Felosztási Szabályzata alapján felosztja az érintett jogosultak között,
függetlenül attól, hogy azok tagjai-e vagy sem.
11. A MAHASZ a közös jogkezelés keretében a televízióállomásokkal és a
rádióállomásokkal, valamint egyéb felhasználókkal való együttműködése
során képviseli és koordinálja a tagok és a MAHASZ érdekeit.
12. A MAHASZ a rendelkezésére álló összes törvényes eszközzel felveszi a harcot
a hangfelvételek jogosulatlan felhasználása ellen
13. A MAHASZ ellátja a tagok közös érdekeinek nemzetközi képviseletét
14. a hangfelvétel-előállítók részére szakmai rendezvényeket szervez
15. A kiadói jogok sérelmével kapcsolatosan indított kártérítési perekben amennyiben több kiadó is érintve van - a tagok jogi képviseletét megbízás
esetén biztosíthatja.

A Egyesület tulajdonában lévő vállalkozás:
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Neve: Phonojus Kft.
Az Egyesület tulajdoni hányada: 100%
Székhely címe:1113 Budapest, Harcos tér 5.
Jegyzett tőkéje: 3.000 e Ft
Eredménytartaléka 2016-ban: 8.720 e Ft
Saját tőkéje 2016-ban: 12.104 e Ft
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SPECIFIKUS RÉSZ

Az Egyesület a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény - 2016.07.28-án már
hatályon kívül helyezett - 89. § (13) bekezdése, valamint – jogszabályi változás
okán, változás kihirdetve 2016. június 27-én – a szerzői jogok és a szerzői jogokhoz
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 46. § (2) alapján
kettős könyvvitelt vezet és a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolót
készíti, melyet forintban és magyar nyelven tart nyilván a könyveiben, valamint
beszámolóját köteles könyvvizsgálattal felülvizsgáltatni.
Az Egyesület könyvvizsgálatával megbízott: HAR-MA Adó- és Könyvszakértő Kft.
1031 Budapest, Keve u. 19, kamarai szám: 001417, Szalay Judit, nyilvántartási
száma: 004807. A könyvvizsgálat díja 800 e Ft + áfa, mely teljes egészében a
könyvvizsgálati munka díjazása.
2016. évben a könyvvezetési feladatokkal nem számviteli szolgáltatásokat végző
vállalkozót bízott meg az Egyesület, hanem azt, Számviteli törvény által előírt
kötelező szakképesítéssel rendelkező munkavállaló végezte, koordinálta. A számviteli
szolgáltatásokért és a beszámoló készítéséért felelős személy dr. Antalóczy Emese
(MKK 007069).

A beszámoló fordulónapja: 2016. december 31.

A mérleg formája:

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az
un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus
egyezőség ellenőrzésével, azzal a sajátossággal, hogy a kettős könyvvitelt vezető
MAHASZ saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési
tartalékból,

valamint

tárgyévi

eredményből

(alaptevékenység

–

közhasznú

tevékenység, vállalkozási tevékenység bontásban) tevődik össze.
A Számviteli törvény módosítása miatt a 2016. évi mérleg sorok új elemekkel
(sorokkal) bővültek. Az Egyesület elvégezte a szükséges nyitó adatok rendezését, és
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erre részletesebben is kitér a lentebbi, részletező adatoknál.

Az eredménykimutatás:
Az

eredménylevezetés, az

eredménykimutatás az

egyéb szervezet tárgyévi

eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére ható főbb
tényezőket, az eredmény összetevőit, az eredmény kialakulását mutatja be.

A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet formátuma több
részletező sort tartalmaz, amely eltér a törvényi tagolástól – ezt először a 2013. évi
beszámolónál alkalmazta az Egyesület. Erre a 224/2000 (XII.19) kormányrendelet 6.
§ (8) bekezdése ad lehetőséget. Oka az Egyesület saját igénye és az Egyesület
felügyeleti szervének, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: SZTNH)
előírásai.
2015. évtől az Egyesület a Számviteli törvény 2. sz. melléklete szerinti
eredménylevezetést alkalmazza, kiegészítve azt a fentebb hivatkozott, SZTNH
ajánlása miatt bevezetett részletező sorokkal. Az összehasonlíthatóság érdekében
16.

sz.

mellékletként

becsatolásra

kerül

a

2015.

év

előtt

alkalmazott

eredménylevezetés.

A Számviteli törvény módosítása miatt a 2016. évi eredménylevezetésből
megszűnésre került a rendkívüli eredmény kategória (rendkívüli ráfordítás, rendkívüli
bevétel), valamint a mérleg szerinti eredmény sor. A hatályos szabályozás szerint az
eredménylevezetés utolsó sora az „Adózott eredmény”. A nyitó adatok rendezése
körében a megfelelő átvezetések megtörténtek, részletesen adat erről a lentebbi 10.
és 15. pontban.

Környezetvédelemmel kapcsolatos előírások:

Az Egyesület nem állít elő és nem kezel környezetre káros, veszélyes anyagot,
hulladékot.
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Kiegészítő melléklet:

1. Befektetett eszközök:

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök közé
rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a
tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok
besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök
közé vagy fordítva.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos
élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető
hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a
hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a
maradványértéket nullának tekintjük.
Értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a
kivezetés napjáig számolunk el. A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik.
Kisértékű tárgyi eszközöket (100 e Ft alatti nettó érték) egyösszegben számoljuk el.
Az Egyesület befektetett eszközeinek értéke 2016.12.31-én: 113.830 e Ft

A befektetett eszközök összetételét a befektetett eszközök analitikus táblázata
mutatja (1. sz. melléklet.).
2. Értékpapírok:

Az Egyesület értékpapírjainak értéke 2016.12.31-én:0 e Ft
3. Követelések:

Az Egyesület követeléseinek értéke 2016.12.31-én: 57.314 e Ft
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Az előző év és a tárgyév követelésének mérlegben kimutatott eltérése az év végi
áfa túlfizetés növekedéséből adódik. Az Egyesület évközben átvezetési kérelmekkel
egyéb

adónemek

fedezetére

használta

fel

az

évközben

felhalmozott

áfa

visszaigénylést, de az átvezetési kérelmek átfutási ideje miatt egyes átvezetések csak
tárgyévet követően valósultak meg.
A követelések részletezését a „Követelések leltára” tartalmazza. (2. sz. melléklet)

4. Pénzeszközök:

Az Egyesület pénzeszközeinek értéke 2016.12.31-én: 3.208.060 e Ft
Az Egyesület pénzeszközeinek részletezését „Pénzeszközök leltára” tartalmazza. (3.
sz. melléklet)
5. Aktív időbeli elhatárolás:
Az Egyesületnek aktív időbeli elhatárolása 2016.12.31.-én: 9.853 e Ft

2016. év végén volt következő évre áthúzódó betétlekötés, kamatbevétel elhatárolás
megtörtént. A bevételek aktív időbeli elhatárolása az előző évnél alacsonyabb érték,
a változás oka az elhatárolt bevételhez kapcsolódó, már kifizetett, de következő évet
érintő jogdíj (EJI).

Az Egyesület aktív időbeli elhatárolások leltárát a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Saját tőke:

Az Egyesület saját tőkéje 2016. 12. 31-én a következőképpen alakult:
- Induló tőke/Jegyzett tőke:

948 e Ft

- Tőkeváltozás/ Eredmény:

89 .362 e Ft

- Tárgyévi eredmény (nyereség):

397 e Ft
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- Saját tőke:

90 .707 e Ft

7. Kötelezettségek:

Az Egyesületnek kötelezettségeinek értéke 2016. 12. 31-én: 1.921.459 e Ft.

Az Egyesület egyéb kötelezettségeinek bontása a mérlegben - az előző évhez
hasonlóan - részletesebben van bemutatva.
A 2016. évi mérleg is külön soron mutatja be a jogdíj kötelezettségeket Felosztásra
váró (mérleg 95-99. sorai), Felosztott (mérleg 101-104. sorai), valamint Függő jogdíj
(mérleg 105. sora) kötelezettségek megbontásban.

Előző időszakhoz képest a kapott jogdíjelőlegek év végi összege magasabb, illetve a
tárgyidőszaki passzív időbeli elhatárolásokból (lásd 9. pont lentebb) szállítói
kötelezettségek közzé lett vezetve azon számlák összege, amelyek tárgyidőszakot
követően lettek kiállítva decemberi elszámolási időszakra (áfával növelt összege
12.102 e Ft).
Az Egyesület kötelezettségeinek részletes bontását a„kötelezettségek leltára”
tartalmazza. (5. sz. melléklet)
8. Céltartalék:
A Számviteli törvény előírásai szerint a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az
előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget, akkor is, ha az az üzleti év
mérlegének fordulónapja és mérlegkészítés időpontja között vált ismertté.

Az Egyesület a 2016. év eredménye terhére két jogcímen képzett céltartalékot.

8.1 Végkielégítés miatti fizetési kötelezettség
Az Egyesület stratégiai átszervezést és racionalizálást kezdeményezett 2015. évben,
amelynek során áttekintésre kerültek az Egyesületnél lévő folyamatok, az azokhoz
kapcsolódó

feladatok.

Áttekintés

eredményeként

kiszűrésre

kerültek

azok

a

részfeladatok, amelyek redundanciát okoztak vagy – más folyamatok révén – azt
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eredményeznek,

azonosításra

kerültek

számítástechnikai

fejlesztések révén

olyan

részfeladatok

automatizálhatóak,

amelyek

saját

kontrollpontok kerültek

megállapításra. Az átszervezési és racionalizálási folyamat kapcsán az Egyesület
felmérte ezen átszervezés hatását az egyes munkakörökre, és az átszervezés
lebonyolítása érdekében végkielégítés miatti fizetési kötelezettségként 12.000 e Ft-ot
különített el. Az átszervezés 2016. év során folytatódott, várhatóan – a korábban
tervezettekkel ellentétben - 2018. évben zárul le.
Tárgyévben, a 2015. évben - végkielégítés miatti fizetési kötelezettség okán - képzett
céltartalék nem került még feloldásra, ugyanis 2016. évben az átszervezés kapcsán
nem volt még pontosan számszerűsíthető kötelezettség. A korábbi, céltartalék képzés
alapját képező becslések továbbra is helytállóak.

8.2 Jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költség
Természetben a 1113 Budapest, Harcos tér 5. sz. alatti ingatlan tekintetében külső
nagyjavítás (karbantartás) esedékes, amit az előzetes tervek szerint – a majd bekért
árajánlatok és további felmérések függvényében - 2017. év II. félévében kezdene el az
Egyesület. Az előzetes felmérések alapján, a 2016. évi eredmény terhére, fenntartási
költség címén 14.000 e Ft elkülönítéséről döntött az Egyesület.

A 2016. évi belső nagyjavítás, majd az ezzel kapcsolatos elszámolás megtörtént, erre a
célra képzett céltartalék teljes mértékben feloldásra került.

8.3

Folyamatban

lévő

kötelezettség

vállalásból

származó

biztos

(jövőbeni)

kötelezettség

Tárgyévben pozitívan zárult egy, a Gazdasági Verseny Hivatal előtti eljárás. A
jogszabályi előírásoknak való további megfelelés érdekében az Egyesület olyan
kötelezettséget vállalt, amelynek pontos összege és esedékességének dátuma még
bizonytalan, ezért a 2016. évi eredmény terhére várható kötelezettségek címén az
Egyesület 16.000 e Ft céltartalékot képzett.
9. Passzív időbeli elhatárolás:
A passzív időbeli elhatárolások értéke 2016. 12.31.-én: 1.334.891 e Ft.
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A bevételek passzív időbeli elhatárolás összege előző évhez képest növekedett,
tartalmát tekintve: az Egyesület eredményes tárgyalásai folytán a felhasználók,
hosszabb időszakra előre fizettek be jogdíjat, amely - a felhasználások tekintetében –
következő évre elhatárolandó bevételek. Más jogkezelőtől kapott, tárgyidőszakot
követő időszakra elszámolandó jogdíjak lényegesen növekedtek, míg tárgyidőszakban
Fonogram díjátadóra előre utalt támogatást nem kapott az Egyesület.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának eltérése az előző évhez
viszonyítva abból adódik, hogy elhatárolásokból kiemelésre került – a ki nem
számlázott szállítókkal szemben – a folyamatos teljesítésű, 2017-ben kiállított, de
még 2016. decemberre vonatkozó kötelezettségek (passzív időbeli elhatárolás helyett
kötelezettségek között szerepelnek ezek a tételek). Elhatárolásokra kerültek továbbá
azok az általános üzletmenetet érintő költségszámlák is, amelyek tárgyévet követően,
de még mérlegkészítés előtt kerültek kiállításra.

A passzív időbeli elhatárolások részletezését a „Passzív elhatárolások leltára”
tartalmazza. (6. sz. melléklet).

10. Jogdíj bevételek, nettó árbevétel és egyéb bevétel részletezése:

Az Egyesület értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 84.178 e Ft
összegű csökkenést mutat, a tárgyévi nettó árbevétel 2.138.133 e Ft.

2013. évtől az SZTNH iránymutatása alapján bruttó módon mutatjuk be az
értékesítés nettó árbevételét. Ez azt jelenti, hogy az értékesítés nettó árbevétele
tartalmazza a kezelési költség bevételt, egyéb értékesítés bevételét, valamint a
jogdíjbevételeket kezelési költség nélkül.
Az Egyesület jogdíj bevételeit a 7. számú melléklet részletezi.
Az előző év adatai között egyéb bevételre, a Számviteli törvény változásának okán,
24 e Ft került átsorolásra az előző év rendkívüli bevételek sorról – nyitó adatok
rendezése.
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Egyéb bevételek között 2.139 e Ft összegben szerepel vevő értékvesztés
visszaírása.

11. Döntés a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek,
ráfordítások bemutatásáról:
Az Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 88. §-ának (4a) bekezdése szerint a
kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes
nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.
Az Egyesület – döntésének megfelelően – kivételes nagyságú és előfordulású
bevételek, költségek és ráfordítások közé tartozónak tekinti a következő gazdasági
események bemutatásra kerülő összegeit:
–

társaság alapításakor, ha az alapított társaságban a vállalkozó legalább jelentős
tulajdoni részesedést szerez;

– a tulajdonolt társaság jogutód nélküli megszűnésekor, ha a megszűnt társaságban
–

a tulajdonolt társaságnál tőkeemeléssel, részesedésvásárlással többséget, illetve
minősített többséget biztosító befolyást szerez a vállalkozó, illetve a tőkeemelés, a
részesedés eredményeként tulajdoni hányada meghaladja a jelentős tulajdoni
részesedés mértékét;

–

a tulajdonolt társaság jogutód nélküli megszűnésekor, ha a megszűnt társaságban
lévő tulajdoni hányad mértéke a vállalkozónál meghaladta a jelentős tulajdoni
részesedés mértékét, továbbá akkor, ha a megszűnt társaságtól kapott nettó
eszközérték kevesebb, mint a részesedés könyv szerinti értéke;

–

a tulajdonolt társaságnál végrehajtott tőkeleszállításkor, a vállalkozónál minden
esetben,

ha

a

tőkeleszállítás

veszteségrendezés

miatt

történt,

továbbá

tőkekivonással történő tőkeleszállításnál, ha a befektetés összege legalább 20
százalékkal csökken;
–

átalakuláskor, beolvadáskor, ha az átalakuló, beolvadó társaságban a vállalkozó
legalább jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
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–

tartozásátvállaláskor az átvállaló vállalkozó, ha az átvállalt tartozások együttes
összege meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 10 százalékát;

–

tartozásátvállaláskor annál a vállalkozónál, akitől átvállalták, ha az átvállalt
tartozások együttes összege meghaladja az összes kötelezettség 10 százalékát;

–

követelés elengedésekor, ha az elengedett követelések együttes összege
meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 10 százalékát;

–

kötelezettség elengedésekor, ha az elengedett kötelezettségek együttes összege
meghaladja az összes kötelezettség 10 százalékát;

– pénzeszközök végleges átadásakor, ha a bármilyen jogcímen átadott pénzeszközök
együttes értéke meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 10 százalékát;
–

pénzeszközök visszafizetési kötelezettség nélküli átvételekor (ide értve a
támogatásokat is), ha az így – bármilyen jogcímen – átvett pénzeszközök együttes
értéke meghaladja az összes kötelezettség 10 százalékát;

–

eszközök térítés nélküli átadásakor, ha az átadott eszközök együttes könyv szerinti
értéke meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 10 százalékát;

–

térítés nélkül nyújtott szolgáltatások esetében, ha a nyújtott szolgáltatások együttes
bekerülési értéke meghaladja az anyagjellegű ráfordítások 10 százalékát;

–

eszközök térítés nélküli átvételekor, ha az átvett eszközök együttes piaci értéke
meghaladja az összes kötelezettség 10 százalékát;

–

térítés nélkül igénybevett szolgáltatások esetében, ha az igénybevett szolgáltatás
piaci értéke meghaladja az összes kötelezettség 10 százalékát.

Az Egyesületnél tárgyévben nem merült fel és ezért az Egyesület a tárgyévben nem
számolt el kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételt, költséget, ráfordítást.

12. SZTNH felügyeleti díj számításának részletezése:
Az Egyesület SZTNH felügyeleti díj számítását a 8. számú melléklet részletezi.
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13. Anyagjellegű ráfordítások bemutatása:

Az

anyagjellegű

ráfordítások

az

előző

évhez

viszonyított

növekedése

a

jogdíjelszámolás (a 9. pontban már említett) bruttó módon történő elszámolás miatt
van, magasabb árbevétel mellett, arányosan magasabb a felosztandó jogdíjat
költsége is, illetve a tárgyévi Fonogram megszervezés költsége 3.552 e Ft-tal
magasabb volt a tavalyi évinél. Szintén az anyagjellegű ráfordítások tárgyévi
növekedését eredményezte a tervezett és kivitelezett ingatlan belső karbantartási
munkálatok.

Az Egyesület anyagjellegű ráfordítások bemutatását a 9. számú melléklet részletezi.
14. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és személy
jellegű egyéb kifizetések:

A személyi jellegű ráfordítások körében a bérek és járulékai a tárgyévben, szülési
szabadságról visszajött alkalmazott arányos bérterheivel, valamint egy új akalmazott
bérterheivel növekedett. Az alkalmazott Cafetéria szabályzat és a változó adózási
környezetből fakadóan, az Egyesület adóterhei magasabbak az előző évhez képest.
Az Egyesületben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és
személy jellegű egyéb kifizetését a 10. számú melléklet részletezi.

15. Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításainak bemutatása:

Az Egyesület egyéb ráfordításait és pénzügyi műveletek ráfordításait 11. számú
melléklet részletezi.
Az előző év adatai között egyéb ráfordításra, a Számviteli törvény változásának okán,
3 e Ft került átsorolásra az előző év rendkívüli ráfordítások sorról – nyitó adatok
rendezése.
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16. A vagyoni, pénzügyi helyzet jellemző mutatószámainak bemutatása:

Az Egyesület vagyoni, pénzügyi helyzet jellemző mutatószámait a12.számú
melléklet részletezi.
17. CASH-FLOW bemutatása:

Az Egyesület CASH-FLOW számítását a 13. számú melléklet vezeti le.
18. Vállalkozási tevékenység költségmegosztása:
Az Egyesület vállalkozási tevékenységből származó bevétele az Egyesület
tulajdonában lévő Phonojus Kft napi adminisztrációs feladatainak ellátásából
származik. Ez éves szinten nettó 300 e Ft vállalkozási tevékenységből származó
bevételt jelent.
Az Egyesület vállalkozási tevékenység költségmegosztását a 14. számú melléklet
vezeti le.
19. Mérlegen kívüli tételek:
Az Egyesület mérlegen kívüli tételei a 15. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Budapest, 2017. április 21.

……………………………
Szűts László Elnök
MAHASZ képviselője
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