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KtEGÉszírŐ uruÉrler
a Magyar Szak_ és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai EgyesÜlete

20í 3. évi mériegbeszámolójához

I. A szervezet bemutatása

A Fővárosi Bíróság 2001.11.20-án jegyezte be, a 7.Pk.60738l2001l3 hat.szám

alatt a társadalmi szervezeteknél, nyilvántartási száma : 01 l01 1967 4'

Az alapszabály kelte: 2001.09'28.

Cégforma: Egyesület

Az EgyesüIet országos hatókörű. Célja az érintett jogosultak érdekeinek

védelme, ezen belül 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 AIapszabálya és Felosztási

Szabályzata rendelkezései alapján felossza.

Az EgyesÜlet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Egyesület éves beszámolóját Bart lsfuán elnök (1126 Budapest, Kléh lstván u. 9.)

illetve/vagy Zentai Péter László igazgató (1114 Budapest, Kemenes u. 8.) jogosult

aláírni.

A Szjt. előírása szerint a beszámolót könywizsgálattal kell alátámasztani.

A könywizsgálói feladatot azEuro - Audit Kft. képviseletében Dr' Bódis Béla látja el.

Nyilvántartási száma: MKVK szám : 0088't





lV. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz, mérleghez kapcsolódó kiegészítések

,nA'' Befektetett eszközök

Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték

Szellemi termékek: 13 13 0

Egyébberendezések: 0 0 0

Az Egyesületnek 2013-ben mindössze 13 eFt értékű beszerzése volt, egy NoD
antivirus program, mely összeg azonnali leírásra került.

A befektetett eszközöket, miután értékÜk nulla, ,,0''-ás nyilvántartási számlákon

vezetjük.

,,B'' Forgóeszközök

- Készletek - Mérleg l. sor

állománya változatlan, 104 eFt betétdíjas göngyöleg, ásványvizes készülék és
kellékei.

- Követelések - Mérleg !l.sor

ÁFA kcivetelés 9405 eFt, szállítónak adott előleg 5 eFt, el nem számolt utazási

bérlet 11 eFt, összesen: 942'l eFt.

_ Pénzeszközök - Mérleg lV.sor

Elszámolási betétszámla egyenlege 17 322 eFt, a pénztárban 80 eFt készpénz {

volt a zárő egyenleg, és a kamatozó betétszámla zárő összege 160.000 eFt.

Összesen 177 .402 eFt.

,,c'' Aktív időbeli elhatárolások

Lekötött pénzeszközök után járó kamat 139 eFt

,,D'' Saját tőke alakulása

nyitó növekedés csökkenés zárő

201.234 11.564 125.045 87.753



,,F'' Kötelezettségek

Rövidlejáratú kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek - Mérleg Ill./4.sor

kiadóijogdíjra benyújtott számlák értéke 4.774 eFt.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek _ Mérleg lll./8. sor

Adó és járulék, valamint bér tartozás 657 eFt

Jogdíi kötelezettségek 93.88í eFt

Ebbőlfelosztásravárőjogdlj 6.289 eFt

Ebből felosztott jogdu - egyéni jogdlj 1'534 "

kiadóijogdlj 3.205 "

' - NKA 82.953 "

Összes egyéb rövidlejáratú kötelezettség 94.538 eFt

,,G'' Passzív időbeli elhatároIás - nem volt

V. Kiegészítések az eredmény kimutatáshoz

Az Egyesület az RSZ-től kapott reprográfiai jogdíjat mint közvetítő adja tovább

az eredeti jogosultaknak.

1. Az átvett cél szerinti tevékenységre kapott forrás atakulása

Előző évről maradt RsZ forrás - nyitó 11'264 eFt
RSZ tárgyévi átadás 201.165 "

Felosztott egyénijogdU 19.443 eFt

kiadóijogdu 38.037 ,,

NKA-nak átadás 129.653 ,,
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c _ d.) Az Egyesület a fe! nem osztható jogd'tjat' mint közös jogkezelő

szervezet kulturális célra a Nemzeti Kulturális Alappal kötött egyÜttműködési

megállapodás keretében adja át.

- kulturális támogatások és azok lebonyolítására 46.800 eFt - ot.

- meghívásos pályázati felhívás kiírására és lebonyolítására 82.853 eFt -ot.

(2014-ben kerüI kifizetésre, elhatárolt, az eredménykimutatás nem tartalmazza\

20í 3_ban kifizetett támogatások bemutatása

Kapott jogdíjbó! Összes kifizetés

46.800.000

41.000.000

31.333.332

46.800.000

Pályázati utón adott tám. 52.024.482 7.475.518 59.500.000

Vagyonból

NKA-nak alkotói támogatás 41.000.000

Meghívásos pályázat 31.333.332

NKA részére átadott jogdlj

124.357.814

e.) Az egyesÜlet nem szed tagdíjat.

54.275.518 178.633.332

f.) Korábban kifizetett támogatásból visszafizetett összeg 4.079 eFt

Egyéb bevételek - Eredmény kimutatás lll' sor

NKA-nak átadott jogdlj 46.800 eFt

Pályázati úton adott tám. 7 .476 "

Visszautaltpályázati összeg 4.079 "

Kapott jogdíjból levont működési ktg. 19.007 '
77.362 eFt

Vl. Tájékoztatő adatok

Az EgyesÜletnek jelenleg egy főállású és egy mellékálIású munkavállalója van,

valamint az EgyesÜlet igazgatója megbízásijogviszonyban látja elfeladatát.
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Az igazgató megbízási díja 200.000._FUhó'

A könywizsgáló évi díjazása 1.309.200._Ft volt ( mely összeg az AÍa-t is tartalmazza)

Az Egyesület más tisztségviselŐi részére tiszteletdíjat nem fizetett.

A beszámolót Székely Lászlóné készítette, PM igazolvány száma: t22255

Budapest, 2014. áprills 15.


