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Magyar Reprográfiai Szövetség 2020. évi Eves Beszámoló -Mérleg
1---.----------,*-------1,-,----------------------------,1.1----,-------1------------------1----1-1-----1_1.11------1--------------------'--I

MERLEG „A" Változat
Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám A tétel megnevezese Előző év
Előzőév(ek)módosításai

Tárgyév

a b C d e

01. A.  Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 26 893 29 869

02. 1.   IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 21794 25 547

03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05. Vagyoni értékű jogok 229 144

06. Szellemi temékek 21565 25 403

07. Üzleti vagy cégérték \.

08. Immateriális javakra adott előlegek

09. Immateriális javak értékhelyesbítése

10. 11. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 5099 4322

11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni éftékű jogok 405 381

12. Műszaki berendezések, gépek, járművek
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4694 3941

14. Tenyészállatok

15. Beruházások, felúj ítások
16. Beruházásokra adott előlegek
17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18. 111. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (19-25: sorok) 0 0

19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21. Egyéb tartós részesedés

22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

23. Egyéb tartósan adott kölcsön
24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Budapest, 2021. március 31.
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A civil szervezet vezetője
(képviselője)
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MagyarReprográfiaiSzövetség2020.éviÉvesBeszámoló-Mérleg

MÉEmEG „A" Változat
Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban
_

Sor-szám A tétel megnevezese Előző év Előző év(ek)módosításaid Tar8yev

a b C458 218 e437 732

26.27

:.  F±rgzeLS:kTö==k((2287=::s=::±i45  Sor)                                        |[AnyagokBefejezetlentermelésésfélkésztemékekNövendék-,hízó-ésegyébállatokKésztermékekAruk
0 0

28.29.

30.31.32.33.34.135.

iiiiiiiiiill

[[.  ±eáz€=t=kíeL=dsof±[%[::.e3kg. sorok,                                    TKövetelésekáruszállításbólésszolgáltatásból(vevők)KövetelésekkapcsoltvállalkozássalszembenKövetelésekegyébrészesedésiviszonybanlévővállalkozássalszemben
94 33

36.37.

38.39 VáltókövetelésekEgyébkövetelések|lll.ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)RészesedéskapcsoltvállalkozásbanEgyébrészesedés      .Sajátrészvények,sajátüzletrészekForgatásicélúhitelviszonytmegtestesítő értékpapírok|IV.PÉNZESZKöZöK(46.-47.sorok)Pénztárcsekkek
94 33

40.41.42.
0 0

43.44.45.46

458 124 437 699

5 19

47. B ankb etétek 45811911573 437  68011776I
| C.  Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)BevételekaktívidőbelielhatárolásaKöltségek,ráfordításokaktívidőbelielhatárolásaHalasztottráfordítások48.

49.
1573 1776

50.51

|         KöZöKöSSZESEN(01 +26+48.sor) |    486684                       |    46937752.    ESZ                                                       .        .

Budapest, 2021. március 31.
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A civil szervezet vezetője
(képviselője)
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TelJFax:214-73-ö3
Ar,7~:  1 fil 71 n37. i . f. i

21
17
07

6



Magyar Reprográfiai Szövetség 2020. évi Eves Beszámoló - Mérleg
_,-__-_-------------------------------------------l.--------------------------------------I.-------lI-----------lp-------_---_--

MERLEG „A" Változat
Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám A tétel megnevezese E]őző év E]őző év(ek)módosításai Tár8yev

a b C d e

53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 207 573 203 993

54. 1.   JEGYZETT TŐKE
55. 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56. 11.  JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
57. 111. TŐKETARTALÉK

58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK (Tőkeváltozás) 208 314 207 574

59. V.  LEKŐTŐTT TARTALÉK
60. V.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61. VI. ADÓZOTT EREDMÉNY L741 -3  581

62. E.  Céltartalékok (63.-65. sorok) 0 0

63. Céltartalék a várható kötelezettségekre
64. Céltartalék a jövőbeni költségekre

65. Egyéb céltartalék

66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 279111 265 384

67. 1.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 0 0

68.69. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.

szemben
70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Budapest, 2021. március 31.
A civil szervezet vezetője

(képviselője)
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MagyarReprográfiaiSzövetség2020.éviÉvesBeszámoló-Mérleg

MÉRLEG „A" Változat
Források'(passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám A tétel megnevezese Előző év Előző év(ek)módosításai Tárgyév

a b                   , C       0 d e

71.72.73.4 11.  HOSSZÚLEJÁRATÚ KŐTELEZETTSEGEK (72.-79. s.)HosszúlejáratrakapottkölcsönökÁtváltoztathatókötvényekTartozásokkötvénykibocsátásbólBeruházásiésfejlesztésihitelekEgyébhosszúlejáratúhitelekTartóskötelezettségekkapcsoltváll.szembenTartósköt.egyébrészesedésiviszonybanlévőváll.szembenEgyébhosszúlejáratúkötelezettségek111.RÖVIDLEJÁRATÚKÖTELEZETTSÉGEK(81.,83.-89.s.)Rövidlejáratúkölcsönök81.sorból:azátváltoztathatókötvényekRövidlejáratúhitelekVevőktőlkapottelőlegekKötelezettségekáruszállításbólésszolgáltatásból(szállítók)VáltótartozásokRövidlejáratúkötelezettségekkapcsoltváll.szembenRövidlejáratúköt.egyébrészesedésiviszonybanlévőváll.Egyébrövidlejáratúkötelezettségek|G.Passzívidőbelielhatároláspk(91.-93..sorok)BevételekpasszívidőbelielhatárolásaKöltségek,ráfordításokpasszívidőbelielhatárolásaHalasztottbevételek
0

7.75.

76.77.78.

79.
279  111 265  384

80.81

82.83.84

140 492
85.86

87.

88.
278 971 264 892

89.90
0 0

91`92.93.

|    486684 |     4693_7794. | FORRÁSOK öSSZESEN (53 .+62.+66.+90. sor)

Budapest, 2021. március 31.

5

A civil szervezet vezetője
(képviselője)
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Magyar Reprográfiai Szövetség 2020. évi Éves Beszámoló -Eredménykimutatás

Összköltségelj árással készített eredménykimutatás
„A„ változat

Adatok eFt-ban

Sor-szám A tétel megnevezese Előző év
Előzőév(ek)módosításai

Tár8yév

a b C d e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 346 264 327119

02.1. Export értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 346 264 327119

03. Saj át termelésű készletek állományváltozása

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
11.111. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.) 0 0

Egyéb bevételek 1039 525

111. sorból: visszaírt értékvesztés \,

05.06. Anyagköltség 1344 1047

Igénybe vett szolgáltatások értéke 32 532 30 476

07. Egyéb szolgáltatások értéke 1900 1830

08.09.IV.10.11. Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 205 643 195  848

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08+09.) 241 419 229 201

Bérköltség 29187 27 363

Személyi jellegű egyéb kifizetések 839 762

12.V.VI.VII. Bérjárulékok 4585 4149

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 34 611 32 274

Ertékcsökkenési leírás 3381 5625

Egyéb ráfordítások 68 633 64 125

VII. sorból: értékvesztés

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -741 _3 581

Budapest, 2021. március 31.
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Magyar Reprográfiai Szövetség 2020. évi Éves Beszámoló -Eredménykimutatás

Összköltségelj árással készített eredménykimutatás
„A" változat

Adatok eFt-ban
Előzőév(ek)módosításai

Tárgyév
So,.-szám A tétel megnevezese Előző év

a b C d e

13. Kapott Űáró) osztalék és részesedés13.sorból:kapcsoltvállalkozástól kapottRészesedésekértékesítésénekárfolyamnyeresege14.sorból:kapcsoltvállalkozástólkapottBefektetettpénzügyieszközökkamatai,árfolyamnyeresége15.sorból:kapcsoltvállalkozástólkapottEgyébkapottŰáró)kamatokéskamatjellegűbevételek16.sorból:kapcsoltvállalkozástólkapottPénzügyiműveletekegyébbevételeiPénzügyiműveletekbevételei(13.+14.+15.+16.+17.)Befektetettpénzügyieszközökárfolyamvesztesége18.sorból:kapcsoltvállalkozásnakadottFizetendőkamatokéskamatjellegűráfordítások19.sorból:kapcsoltvállalkozásnakadottRészesedések,értékpapírok,bankbetétekértékvesztésePénzügyim-űveletekegyébráfordításaiPénzügyiműve-letekráfordításai(18.+19.+20.+21.)|PÉNZÜGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE(VIII.|IX.)ADÓZÁSELŐTTIEREDMÉNY(+A.+B.)AdófizetésikötelezettségADÓZOTTEREDMENY(+C.-X.) I
1

1'''1'-
14.

15.

11''''-
16.

\,

111'''''1-17.VIII.18.
0 0

19

2_0.21.IX

0 +P

8.CX.D. 0 0
-741 -3 581

_741 -3 581

Budapest, 2021. március 31.
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A civil szervezet vezetője
(képviselője)
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Magyar Reprográfiai Szövetség 2020. évi Eves Beszámoló -Eredménykimutatás
------------..------,1,---,------1---------1.-------------1----------,---------------------1-11-----1---1---------1.1.--11-.---1---.11------

Eredmény bemutatása egyéb szervezetnél
479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet szerint

Adatok eFt-ban

A tétel megnevezese Előző év Tárgyev

Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev, összes

Értékesítés nettó árbevétele 346 264 346 264 327119 327119

Aktivált saját teljesítmények ért.
Egyéb bevételek 1039 1039 525 525

Ebből: - Támogatások
Alapítói

Központi költségvetési
Helyi önkományzati
Egyéb

Pénzügyi műveletek bevételei

Tagdíjak
ÖSSZES BEVÉTEL 347 303 347 303 327 644 0 327 644

Anyagj ellegű ráfordítások 241419 241419 229 201 229 201

•     ebből továbbítottjogdíj * 205 643 *  195  848

Személyi jellegű ráfordítások 34  611 34  611 32 274 32 274

Értékcsökkenési leírás 3381 3381 5625 5625

Egyéb ráfordítások 68 633 68 633 64125 64125

Pénzügyi műveletek ráfordításai
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 348 044 348 044 331225 0 331225

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -741 _741 -3 581 0 -3 581

Adófizetési kötelezettség

TÁRGYÉVI ADÓZOTT ER. _741 _741 -3 581 -3 581

Budapest, 2021. március 31.
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A civil szervezet vezetője
(képviselője)
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MagyarReprográriaiSzövetség2020.éviÉvesBeszámoló-Közhasznúságimelléklet

Melléklet a 350/2011. (XII.30.) Kom. rendelethez

v_yü
Budapest, 2021. március 31.
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A civil szervezet vezetője
(képviselője)
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Magyar Reprográfiai Szövetség 2020. évi Eves Beszámoló -Kiegészítő Melléklet
__.I-----.-------1----------------,.---------------------1---------1--,-------------,--------------------------,--.------1l'I-----1._

Kiegészítő Melléklet

J. Áitaiános rész

1. A szervezet bemutatása

A cég neve:

A cég székhelye:

Az alapítás időpontja:

Működési forma:

Bírósági bejegyzés száma:

Adószáma:

Tevékenységi kör:

Alapítók:

Magyar Reprográfiai Szövetség

1012 Budapest Pálya u. 4-6.

2000. április 8.

civil szervezet

Fővárosi Bíróság 8922

1817103 7-1 -41

reprográfiai díjak beszedése, továbbítása

A:B(IrsIUS (Magyar Szerzői Jogvédő lroda Egyesülete)
H:[JNGA:KI (Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága)
MA;SZ:RE (Magycw Szak-és Szépírók és Kiadók Reprográfiai Egyesülete)
RE;PTUOPRE;SS (Magyar Lapkiadók Reprográf iiai Egyesülete)

Szakmai felügyeleti szerv:        Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)

A Magya,r Reprográfiai Szövetség elnöke:
Szilágyi Akos
1012 Budapest Attila út 73 .

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Vas Eva (FB elnök),1121 Budapest, Tállya u. 26.
Hévízi Éva,  1118, Budapest, Tűzkő u. 7.
Cs. Tóth János, 4060, Balmazújváros, Semsey u. 56.

A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi megbízatásban végzik.
A Szövetség elnöke költségtérítésben részesül.

A beszámoló aláírására jogosult személy:
Vaskovics Péter igazgató
1114 Budapest, Bartók Béla u. 23 .

Könywite]i szolgáltatás végzésére jogosult szemé]y:
Farkass Gergelyné mérlegképes könyvelő, reg.szám:  124957
1221  Budapest Tábla utca 8.

A társaság könywizsgálója:
dr. Stafira Zsuzsanna 003453 sz. bejegyzett könywizsgáló
1122 Budapest Határőr út 74.

Internetes honlap címe:

'    ,t          10
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MagyarReprográfiaiSzövetség2020.éviÉvesBeszámoló-KiegészítőMelléklet

Jogi, működési háttér

A  szerzői jogról  szóló  1999.évi  LXXVI.  törvény  (továbbiakban  Szjt.)  hatályos  21.§  (1)
bekezdése  értelmében  az  olyan  művek  szerzőit,  amelyeket  fénymásolással,  vagy  más
hasonló   hordozón   (továbbiakban   együtt:   reprográfiával)   többszöröznek   a  magáncélú
másolásra tekintettel megfelelő díjazás illet meg.   A 21.§  (1)  (3) bekezdése értelmében a
díjataközösjogkezelőszervezetállapítjamegésszedibe.

Areprográfiaijogdíjigényjogosultjaitképviselőközösjogkezelőegyesületek2000.április
28-ánareprográfiaijogdíjbeszedéséremegalakítottákaMagyarReprográfiaiSzövetséget.

A  Szövetséget a Fővárosi Bíróság  60420/2000-8922  számon jegyezte be.  A  szerzői  és  a
szomszédosjogokközöskezelésétvégző„egyesületeknyilvántartásánakszabályairólszóló
korábbanhatályos16/1999.(XI.18.)NKOMrendeletalapjánanemzetikulturálisörökség
minisztere  a  Szövetséget  2000.  szeptember  1-én  a közös jogkezelést  végző  egyesületek
nyilvántartásába vette.

A  nyilvántartás  vezetését  és  a  szerzői   és   szomszédos  jogok  közös  kezelését  végző
egyesületekfelettaszakmaifelügyeletet2011.január1.-tőlaSzellemiTulajdonNemzeti
Hivatala (SZTNH), mint kormányhivatal látj a el.

A  Szövetség  „A szerzői jogok és  a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről"
szóló  2016.  évi XCIII.  törvény  (továbbiakban Kjkt.)  4.§  10.  pontja szerinti reprezentatív
közösjogkezelőegyesület,amelykizárólagosanjogosultazSzjt.21.§(1)és(3)bekezdései
alapjánlhogyazérintettjogosultakatmegilletőreprográfiaidíjatmegállapítsa,ésadíjigényt
érvényesítse.

AMagyarReprográfiaiSzövetségalaptevékenységét2000.11.08.|ánkezdtemeg.Jelenleg
a1012Budapest,Pályau.4-6.számalattbéreltirodábanvégzi.ASzövetségmegalakulása
ótaszámvitelipolitikávalisrendelkezik,amelymeghatározzaazt,hogyTilyenmódszerek,
elj árások alkalmazásával kívánj.a a számvitéli alapelveket érvényesíteni annak érdekében,
hogyabeszámolóvalósésmegbízhatóösszképetmutassonagazdálkodáshelyzetéről.

A  Szövetség  alapszabályban  meghatározott  célja,  hogy  az  Szjt.  21.§  (1)-(3)  alapján  a
reprográfiai  többszörözéssel  érintett  jogosultakat  1  a  reprográfiával  történő  magáncélú
másolásra tekintettel  - megillető  díjat megállapítsa és beszedje.  További feladata, hogy  a
beszedettdíjakatazszjt.21.§(6)-(7)bekezdésébenmeghatározottakszerintátadjat,?riainak,
azoknak a közös jogkezelő  szervezeteknek,  amelyek a reprográfiával érintett muveket és
jogosultakat nyilvántartják és a díjakat tagjaik, valamint az egyéb érintett bel-, és külföldi
j ogosultak részére egyedileg felosztj ák.
A fenti,  alapcél  szerinti tevékenységének keretében,  a 2020.  évre vonatkozó reprográfiai
díjakat a Szövetség megállapította. Az igazságügyi miniszter a fenti időszakra vonatkozó
díjszabást a 2019. évi 68. számú Hivatalos Értesítőben tette közzé.

A reprográfiai díjak beszedése 2020. évben is folyamatos volt. A Szövetség a 2019. évben
befolyt díjakat,  -a Szövetség és tagjai között 2016.12.15.-én létrejött szerződés  szerintit

arányoknak megfelelően -tastai részére az év folyamán átadta.
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11. A számviteli politika főbb vonásai

Üzleti év, a mérleg fordulónapja
Üzleti év időtartama megegyezik a naptári éwel, a mérleg fordulónapja: december 31.

Mérleg készítés időpontja
Üzleti év mérleg fordulónapját követő március 31.

A könywezetés módja
Az Éves beszámolóhoz szükséges számviteli adatokat a kettős könywitel rendszerében rögzítjük. A
főkönyvi és az analitikus nyilvántartás rendjét és kapcsolatát a társaság számviteli rendje tartalmazza.

A beszámoló formája
A társaság Eves beszámolót készít a számviteli törvény szabályai szerint, melyet kiegészít a 479/2016.
(XII.  28.)  kormányrendelet  a  számviteli  törvény  egyes  egyéb  szervezetek  beszámoló  készítési  és
könywezetési      kötelezettségének      sajátosságairól      (továbbiakban      kományrendelet)      szerinti
Eredménykimutatással.

Közhasznúsági jelentés
Az  RSZ  a  350/2011.  (XII.  30.)  Kományrendelet  szerinti  közhasznúsági  mellékletet  is  közzé  teszi,
melyben kinyilvánítja, hogy a nem végez közhasznúsági tevékenységet.

Éves átláthatósági jelentés

A  Kjkt.  55.  §  szerint  az  egyesület  köteles  az  adott  évben  végzett  tevékenységével  kapcsolatban  a
számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló mellett éves át]áthatósági jelentést készíteni Az
éves  átláthatósági jelentést  az  éves  pénzügyi jelentéssel  együtt  a  közgyűlés  fogadja  el  és  a  közös

jogkezelő szervezet honlapján legalább öt éven át a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. A Kjkt.
159. §. (4) bekezdése értelmében az egyesület ennek az előírásnak eleget tesz.

Az eredmény kimutatás választott formája
A társaság a tevékenység eredményét az éves beszámoló szerinti bontásban az „A" típusú összköltség
eljárássalállapítjameg.Eztkiegészítia479/2016.(XII.28.)kományrendeletaszámvitelitörvényegyes
egyéb    szervezetek    beszámoló    készítési    és    könywezetési    kötelezettségének    sajátosságairól
(továbbiakban kormányrendelet) szerinti Eredménykimutatással.

A mérleg választott formája
A társaság "A" típusú mérleget készít.

Költségelszámolás módja, rendszere
A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban, költségnemek szerinti gyűjtésben könyveljük, a 6. és
7. számlaosztályt nem használjuk.

Értékelési eljárások
A  társaságnál   alkalmazott  értékelési   szabályokat   a   Számviteli   Politika  részét  képező   értékelési
szabályzat tartalmazza.

Eszközök és források értékelése
A  mérlegben  szereplő  eszközök és  források értékelésénél  a hatályos  számviteli  törvény  előírásainak
megfelelően járunk el. Az év során figyelembe veszünk minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést,
mely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érintette és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.
Társaságunk nem él az értékhelyesbítés, ill. a valós értéken történő értékelés lehetőségével.

Amortizációs politika
A Szövetség az immat{
Hasznos élettartam:

i eszközöket bekerülési értéken tarja nyilván.
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iiiiiiiiii
Számítógép, ügyviteli berendezés

Egyéb berendezés 7év5év4év6év

Jáművek

Általános szoftverek, jogok

Saját készítésű jogkezelő szoftver

Maradványérték
A maradványértéket egyedileg kell megítélni.  Amennyiben  a hasznos  élettartam  lejáratakor várható
eladási ár értékét nem minősítjük jelentősnek, akkor a maradványérték nulla.
Jelentős maradványérték: az egy évi amortizációt meghaladó összeg.

A terv szerinti értékcsökkenési leírás módszereinek meghatározása
A   Szövetség   saját  döntése   alapján   az   értékcsökkenés   elszámolásánál   a   következő   szabályokat
alkalmazza:

® a   leírás   módja   lineáris,   és   a  maradványértékkel   csökkenteft  értéket  kell   elosztani
megtervezett használati idővel,

•     a  terv  szerinti  értékcsökkenést  az  üzembe  helyezést  követő  naptól  kezdődően  kell
elszámolni legalább félévi gyakorisággal,

•     a l00 000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközöket, valamint az immateriális javakat
felhasználáskor, egy összegben számolja el költségként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása és visszaírása

A terven felüli értékcsökkenés a nem tervezhető, váratlan mértékű elhasználódást, a jelentős piaci ár
csökkenését   jelenti,   mely   nem   értékcsökkenési   leírásként,   hanem   egyéb   ráfordításként   kerül
elszámolásra  év  végén.   Selejtezést,  káresemény,   leltári  hiányt  az  esemény  bekövetkeztekor  kell
elszámolni.Apiaciértékmiattitervenfelüliértékcsökkenéstésvisszaírástcsakjelentősösszegűeltérés
esetén számol el a szövetség.                                       .
„Jelentős   összegű"   az   az   eltérés,   amely   meghaiadja   azúéves   amortizáció   összegét.   Piaci   érték
meghatározásárakétfüggetlenszakértőtkellfelkérni,vagykétárajánlatotkellbeszerezni.

Készlet nyilvántartási rendszer
A Szövetség év végi készlettel nem rendelkezik, az évközi rezsianyag beszerzéseit azonnal költségként
számolja el.

Követelések értékelése
Általános szabály
A    jogszerű    követeléseket    (befekteteft    pénzügyi    eszközök    és    forgóeszközök    közöft    lévő
követeléstartalmú elemeket is beleértve) bekerülési értéken kell állományba venni. A bekerülé.si értéket
a törlesztések  összege  csökkenti.  (Ez  alól  kivételt  képeznek  negyedévente  a  Jogdíjfizetési  értesítők
kiállítása és kiküldése.)
A mérlegben követelést csak addig szabad kimutatni,  amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon nem
rendezték,elnemengedték,behajthatatlanköveteléskéntlenemírták.Amérlegfordulónapjánfennálló,
amérlegkészítésnapjáigpénzügyilegnemrendezeftköveteléseketaminősítésalapjánértékelnikell.

\

Értékvesztés elszámolása: Értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés befolyása bizonytalan, és az
összeg jelentősnek minősül.
Jelentősnek  minősíthető   a  könyv   szerinti   érték   és   a  várhatóan   megtérülő   összeg  különbözete,
amennyiben az egyedi köv

Ajogdíjfizetési

a könyv szerinti értékének több mint 10 %-a.

iális szabály)
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Az  RSZ  a  Jogdíjfizetési  értesítővel  az  országba  behozott  import,  valamint  az  ellenérték  fejében
üzemeltetett reprográfiai eszközök után fizetendő jogdíj mértékét és befizetésének határidejét közli a
felhasználókkal.
Jogdíjról számlát csak pénzügyi befolyáskor állítanak ki, így a mérlegben kiegyenlítetlen „vevőéfték"
nem szerepelhet. Az RSZ alap tevékenységének -szerzői jogdíjigény érvényesítése -jellegére tekintettel
a  kibocsátott jogdíjfizetési  értesítőkben  szereplő,  de  a  kötelezettek  által  nem  megfizetett jogdíj  a
számviteli  politika  értelmében  nem  minősül  vevőkövetelésnek,  de  ezeket  analitikusan  nyilván  kell
tartani.

A be nem folyt jogdíjkövetelések kezelése
A még be nem szedett jogdíjakkal kapcsolatban a tárgyév végi és az előző időszak végi állományt mű-
és kapcsolódó jogi teljesítménytípusonként és vagyoni jogonként elkülönítve kell nyilvántartani.
A díjbekérőre be nem érkezett reprográfiai díjakat egyedi nyilvántartással analitikus rendszerben kell
tartani mindaddig, amíg

•     azok pénzügyileg nem rendeződnek,
•     amelyek behajtás alatt vannak,
•     peres eljárás alatt vannak,
•      amígnemévülnekel.

A behajtási eljárás rendje
A jogdíjat nem fizető felhasználók negyedévente ügyvédi felszólítást kapnak.
A  tartozásuk jogalapját  nem  vitató  felhasználókkal,  egyeztetést  követően  az  összeg  megfizetésére,
illetve részletfizetésre vonatkozó megállapodást kötnek.
A jogdíj jogalapját vitató, vagy a felszólításra nem válaszoló felhasználók ellen az RSZ -az eljárásjogi
feltételek megléte esetén -a behajtási eljárást megindítja:

•     A   100  000  -  600  000  Ft  közötti  kintlévőséget  elsősorban  fizetési  meghagyás  útján
érvényesíti a Szövetség.

•     A  100  000  Ft alatti kintlévőségek behajtása érdekében fizetési meghagyás kibocsátását
akkor nem kéri az RSZ, ha és amennyiben a felhasználó többet nem folytat reprográfiai
jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló tevékenységet.

•     Amennyiben a reprográfiai tevékenységet a felhasználó folytatja, és a tartozás meghaladja
a   100  000  Ft-ot,  a  be.hajtási  eljárás  a  körülményektől  fiiggően  fizetési  meghagyás
kibocsátása iránti, vagy bírósági kereseti kérelémmel folytatódik.

A  jogerős   fizetési  meghagyások  és   ítéletek,   azaz  követelések  behajtása  közjegyzői   és  bírósági
végrehajtás útj án történnek.

A behajthatatlan jogdíjkövetelés leírása
Behajthatatlannak minősülnek azok a jogdíjkövetelések, és az analitikus nyilvántartásból
kivezethetőek:

•      amelyet  sem  bíróság  előtt,  sem  egyéb  peres  eljárással  érvényesíteni,  vagy  a  megítélt
követelést behajtani nem lehet,

•     amelyre az adós elleni végrehajtás során nincs fedezet,
•     amely behajtása az adós vagyoni állapota miatt nem lehetséges (felszámolási eljárás során

felszámolói nyilatkozat),
•     amelynél a kártérítési igény eredményesen nem érvényesíthető,
•     amelyelévült,
•     amely behajtási vagy/és ügyvédi, perköltsége magasabb*, mint a behajtandó összeg.

(*A per és ügyvédi költség kalkulációját minden év végi záráskor el kell készíteni és ennek
függvényében kell megítélni a kivezetendő követeléseket.

•     amely  esetekben  a bírósági végrehajtási  eljárások eredménytelenek és  a követelés nem
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AdevizástételekforintratörténőátszámításánálazMNBhivatalosdevizaárfolyamátalkalmazzuk.A
mérlegfordulónapjánnyitofttételeketátértékeljükafordulónapiárfolyamra.

Céltartalék képzés
Társaságunkaszámvitelitörvényadtaelőírásokalapjánajövőbenvárhatókötelezettségekfedezetérq
amennyibenilyentételekfelmerülésétvalószínűsítjük,céltartalékotképzünk.

Árbevétel elismerése
Az  Egyesület  az  eredmény-kimutatásban  értékesítés  nettó  árbevételeként  mutatja  ki  a  tárgyévben
pénzügyilegrendezett,ténylegesenbefolyt,számlávalalátámasztottjogdíjakösszegét.

Az előző időszakokhoz tartozó díjbeszedések elkülönítése
Azárbevételhezkapcsolódóanolyannyilvántartástkellvezetnie,amelyatárgyév,valamintazelőző
év vonatkozásában elkülönítve tartalmazza
a) beszedett jogdíj összegét,
c)azösszesbeszedeftjogdíjösszegébőlbecslésieljárássalleTqntkezelésiköltségbevételekösszegét,
d)mű-éskapcsolódójogiteljesítménytípusonkéntésvagyonijogonként,elkülönítveamásközös
jogkezelő szervezet részére átadandó jogdíjak összegét.

AzEgyesületáltalkiértesített,debenemszede«(ésemia«kinemszámlázott)jog`díjakbevételkéntnem
kerülnekelszámolásra,azokatamérlegenkívülikövetelésekközö«kellnyilvántartani.
AzEgyesületajogkezelésitevékenységévelösszefüggőindokoltköltségeinekfedezésérenemjogosult
díjat megállapítani  külön.  Az  indokolt  kezelési  költség  a működési  költséggel  együ«  a felosztandó
jogdíjból kerül levonásra

Ráfordítások, költségek elismerése

Ráfordítások, költségek elszámolásánál tekintettel vagyunk az összemérés elvérg  így a kiszámlázoft
árbevételhez minden esetben elszámoljuk, ill. hozzárendeljük a kapcsolódó ráfordításokat, melynek az
alábbi csoportjait különböztetjük meg:

Indokolt és okszerű működési/kezelési költségek, ráfordítások.
NKA-nakátadandó,jogszabályonalapulódíj(egyébráfordításkéntjelenikmeg).
Atagoknakfelosztoftésátadoftdíj(továbbítoftszolgáltatáskéntjelenikmeg).

Az önellenőrzés jelentős tételek elkülönítésének szempontjai
A számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek tekintjük az ellenőrzés, önellenőrzés során feltáft
olyan hibákat,  amelyek az egyes  évek vonatkozásában a már közzéteft beszámoló  adatait - és  ezen
keresztül   vállalkozásunk   vagyoni,   pénzügyi,   jövedelmi   helyzetének   megítélését   -   jelentősen
megváltoztatják.

Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében, az ellenőrzések során - ugyanazon
évet érintően - megállapíto« hibák,  hibahatások eredményt,  saját tőkét növelő-csökkentő  értékének
együttes  (előjeltől  független)  összege  meghaladja  az  ellenőrzöft  üzleti  év  mérlegfőösszegének  a  2
százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az  1  millió forintot, akkor az  1
millió forintot.

111. A beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

A mérleghez ko[pcsolódó kiegészítések.

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása bruttó
értéken
lmmateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének
kimutatása
Halmozott értékcsökkenés kimutatása
Egyéb követelések tartalmának részletezése
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5. sz. tábla:
6. sz. tábla:
7. sz. tábla:
8.  sz. tábla:
9. sz. tábla:
10. sz. tábla:

Egyéb kötelezettségek tartalmának részletezése
Aktív időbeli elhatárolások részletezése
Passzív időbeli elhatárolások
Vagyoni helyzet alakulása
Munkavállalókkal kapcsolatos infomáció
A vezetőnek, a könywizsgálónak, a választott tisztségviselőknek
kifizetett díjak, összegek bemutatása

Eredmény kimuiatáshoz kapcsolódó kíegészítések
11. sz. tábla: Devizás követelések, kötelezettségek árfolyam differenciája
12. sz. tábla: Költségek költség nemek szerinti bontása
13. sz. tábla: Jogdíjbevételek megoszlása
14. sz. tábla: Be nem szedettjogdíjak állományának alakulása

Cash-flow
15. sz. tábla:       Cash-flowkimutatás

A Szövetség vagyoni és pénzügyi helyzetének főbb mutatói

Tárgyi Eszközök                  4 322
1. Tárgyi eszközök aránya:

2. Saját tőke aránya:

Eszközök összesen             469 377

Sajáttőke                203 993

Források összesen       469 377

3 . Saját tőke és befektetett eszközök aránya:

4. Likviditási gyorsráta:

5. Likviditási mutató:

Budapest, 2021. március 31.

=0,0090/o

=43,460/o

Befektetett eszközök        29 869
Sajáttőke                   203 993

Pénzeszközök                        437 699

Rövidlejáratúkötelezettségek       265 384

Forgőeszközök+Aktívid.elh.       439
1___,_                                      _    _1                             ----                             =        --                  __

508

Kötelezettségek                    265 384

16

-14,640/o

=  164,93°/o

=  165,612%

A civil szervezet vezetője
(képviselője)

tMGVARREp#Gffi#Ai szőmsÉG
t 012 Budapest, Pá{ya u. 4ú,

Tel/Fax:214~73-63
étS`3~.  Sr í, , 7 t í337.. í rití
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Kiegészítő Melléklet Táblái

1. sz. tábla: Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása bruttó értéken

•  ,  ,  -  . = -  :  :  , :  :  =  í _' .: .` : ,

adatok eFt-ban`,::;._í'..

1054 35 727`''    .        k 29 161 76201. Immaterialis ]ava1.Vagyonértékűjogok2.Üzletiv.cégérték3.Szellemitemékek4.Kísérletifejl.aktivált értéke5.Alapítás-átszervezésakt.ért.11.Tárgyieszközök1.Ingatlanok2.Műszakiberendezések,gépek3.Egyébberendezések,felsz.4.Beruházások5.Beruházásraadottelőleg'.sEN
1516

1'1111111-
1054 462

0 0

27 6450 7620 35  265

0

0 0

16 530406 981 160 17 351

406

0161240 0

981 16o` 16 945

0

045691 0

8601 1214 53 078
OSSZE

2. sz. tábla: Immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének
kimutatása

adatok eFt-ban

11 1 1 .`.1 1 ``•,1..k

3867 0 0 3867
1. Immateria is ]ava1.Vagyonértékűjogok2.Üzletiv.cégérték3.Szellemitemékek4.Kísérletifejl.aktivált értéke5.Alapítás-átszervezésakt.ért.

85 85

3782 3782

156124 0 197 1758
11. Tárgyi eszközök1.Ingatlanok2.Műszakiberendezések, gépek3.Egyébberendezések,felsz.4.Beruházások5Beruházásraadottelőleg

24

1537 197 1734

ÖSSZESEN                                              |           5 428 0 197 5625
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3. sz. tábla: Halmozott értékcsökkenés kimutatása

adatok eFt-ban

1. Immateriális javak 7367 3866 1054 10 179

1. Vagyonértékű jogok 1287 85 1054 318

2. Üzleti v. cégérték 0 0

3. Szellemi temékek 6080 3781 9861

4. Kísérleti fejl. aktivált értéke 0 0

5. Alapítás-átszervezés akt. ért. 0 0

11. Tárgyi eszközök 11432 1759 16,1 13 030

1 . Ingatlanok 1 25 26

2. Műszaki berendezések, gépek 0 0

3 . Egyéb berendezések, felsz. 1  1  431 1734 161 13  004

4. Beruházások 0 0

5. Beruházásra adott előleg 0 0

ÖSSZESEN 18 799 5625 1215 23 209

4. sz. tábla: Egyéb követelések tartalmának részletezése

ad'atok eFt-ban

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 17 20

MOL Rt. elszámolási szla. 78 13

ÖSSZESEN: 95 33
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5. sz. táblázat: Egyéb kötelezettségek tartalmának részletezése

adatok eFt-ban1-
AI

E  észségbiztosítás és munkaerő-piaci járulék 5288Nyugdíjbiztosítási AlapSZJASzociálishj.adóMunkavállalókkalkapcsolatos kötelezettségekTévesutálásokCégautóadóBankifolyószámlaTBjárulékARTISJUSTagszervezetHUNGARTTagszervezetMASZRETagszervezetREPR-OPRESSTagszervezetNemzetiKulturálisAlap
621

1016 944

1091 975

1964 1991

101

53 53

19

1149

6169 5875

27 762 26 439

159 785 152174

1 1  927 11359

67 954 63  914

ÖSSZESEN: 278 971 264 892

6. sz. tábla: Aktív időbeli elhatárolások részletezése
adatok eFt-ban

r _'_-  _-_J-J_iJi=

-Tárgyidőszakot illető bevétel`--g-..g'...`   -`--...     ..

1573 1776kiadás
öSSZESEN: 1573 1776

7. sz. tábla: Passzív időbeli elhat. részletezése
adatok eFtlban

•.,í:_,_:-,:,_f:,::-'``

-:-      -.         ```      :----      -.

Következő évet illető bevétel-Tárgyévet terhelő azt követően kifizetendő költség
0 0

Tárgyévet terhelő ráfordítás

ÖSSZESEN: 0 0
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8. sz. tábla: Vagyoni helyzet alakulása
adatok eFt-ban-

A. Befektetett eszközök 26 893 29 869 2976

1.    IMMATERIÁLIS JAVAK 21794 25  547 3753

11.  TÁRGYI ESZKŐZŐK 5099 4322 -777

111. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKŐZŐK 0

8. Forgóeszközök 458 218 437 732 _20 486

1.     KÉSZLETEK 0

11.    KŐVETELÉSEK 94 33 _61

111.  ÉRTÉKPAPÍROK 0

IV.  PÉNZESZKŐZŐK 458124 437 699 -20 425

C. Aktív időbeli elhatárolások 1573 1776 203

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) öSSZESEN 486 684 469 377 -17 307

adatok eFt-ban
:        :X.l-,---_.íí-_í

D. Saját tőke 207 573 203 993 -3 580

1.    INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 0

11.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 208 314 207 574 _740

111.  LEKŐTŐTT TARTALÉK 0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0

V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY Alaptevékenységből -741 -3  581 -2 840

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Vállalkozási tev.-ből 0

E. Céltartalék 0

F. Kötelezettségek 279111 265 384 _13 727

1.      HÁTRASOROLT KŐTELEZETTSÉGEK 0

11.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KŐTELEZETTSÉGEK 0

111.   RŐVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 279  111 265 384 -13  727

G. Passzív időbe]i elhatárolások 0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 486 684 469 377 -17 307
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9. sz. tábla: Munkavállalókkal kapcsolatos információ

Átlagos
TárgyévettrhÉlő

aoatoK Cr 1-Udll

TárgyévettSrhelő Személyijellegű

®

Allom sopoftok S 1éts%ám elszámolt,,+, személyi'"k`fi O tsegösszesen
berkoltseg jeiiegu   i izL

4 27 363 27 363
AlkalmazottaÁllományonkívüli

578 578

ÖSSZESEN                                                      4 27 363 578 27 9411111111-

datok eFt ban

10. sz. tábla: A vezetőnek, a könywizsgálónak, a választott tisztségviselőknek kifizetett
összegek bemutatása

adatok eFt-ban

--Z •       -_.S,í       `      -

iiiiiiiiiiiiiiiiii-
17 96417 964VezetesKönvvizs  álatElnöksétiszteletdí.®*

1143 1143

578 578

17 964 1143 578 19 685
OSSZESEN

11. sz. tábla: Devizás követelések, kötelezettségek árfolyam differenciája
adatok eFt-ban

-::-.-..-.:,-`:::__:-._

Vevői követelésEgyébkövetelésSzállítóikötelezettségEgyébkötelezettségÖSSZESEN:

0 0
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12. sz. tábla: Költségek költség nemek szerinti bontása
adatok eFt-ban

_  ` ;  .  J _  .- - ` ;  ,  -  ;  J : : : _:::,.,.-1...._:..-r-_í.-í-ííí-.-.-;;.,.`..:.::.í:..,-:==:.--..=`:--:-!,::-:,:.,-',.J;-:::;:..::i:,::;:--::--:--::--_:-::'--`--=--_----_-`.-_-,.-:.`_--`---:----.-,_;_:.;.:.,-..,-í:í_-/íí=_..,.._..:::.,::-:.-:í::`----:--;:`=::.-:::::::.Jí:-.;-I-:_-1--.-.:-:.1------:-_--_-í`:_-í:.;-;_!';::,.,::, :  :  :  .      .  -  :  :  -  ,  : .:  .  .  -  -  : ` -

Anyagköltség 1047

Igénybevett szolgáltatások 30 476

Egyéb igénybevett szolgáltatások 1830

Bérköltség 27 363

Egyéb személyi jellegű kifizetések 762

Bérjárulékok 4149

Értékcsökkenési leírás 5625

Költségek költségnemenként 71 252

13. tábla: Jogdíjbevételek megoszlása

a., A beszedett jogdíj összege
adatok eFt-ban-

Importőrök 191554 55,3 221450 67,7

Üzemeltetők 154  710 44,7 105  668 32,3

Összesen: 346 264 100, 327118 100,0

b., A beszedett jogdíjak összegéből levont kezelési költség bevételek összege

á`      hSzaas-fiö               Sg©

-_        -     _    .,i:.         í    í+

Jogdíjbevételre 273  565 79,00 259 405 79,30

Kezelési költség bevételre 72 699 21,00 67 713 20,70

Összesen: 346 264 100 327118 100
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c.,Amásközösjogkezelőszervezetrészéreátadott/átadandójogdíjakösszegemű-éskapcsolódó

jogi teljesítménytípusonként és vagyoni jogonként

„**.,..',,.,.,

5875Zeneszövegekszerzőiéskiadói
az irodalmi és zenei művekszerzőit,valamintazeneműkiadókatképviselőközösjogkezelőegyesület

ARTISJUS 3,0 6169

Grafikai ésfotóművekszerzői
a képzőn, iparművészeket, és afotóművészetialkotásokszerzőitképviselőközösjogkezelőegyesület

HUNGART 13,5 27 762 26 439

Szak- és szép-, és szakirodalmi művek,
MASZRE 77,7 159  785 152174szépirodalmiművekszerzői'skiadói szerzőit, valamint akönyvkiadókatképviselő közösjogkezelőegyesület

eIdőszaki1apokbanmegjelentművekkiadói

1apkiadókat képviselő közösjogkezelőegyesület REPROPRESS,, 5,8 11  9273 11359195847

sszesen ''
11111111111111111111111111-

14. tábla: Be nem szedett jogdíjak állományának alakulása

•       .   ..     ..tt   '    e     ő     eo      jog  íja
2020.december31|ig   i  u   o   ,es

+    _

327 631490K.ment .o  dí.bekérő 5064 29521J8JEbbőlpénzügyileg rendezettTárévbennemfizetett
4558506 2622 302 390 496

330 25 240 994
8y

Tel.es tartozó állomán   2020.12. 3 1.-én::r-_-..-í.í;í-_í.---=-.`-J.---::'

U\\

Ertesítő 82 73 16 036114

16 007 471
Felszólítás 64831 256

28 6 428 714
Fizetési meghagyasŐSSZESEN:

761 332 38 472 299
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15. tábla: Cash-flow kimutatás 2020

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31

1. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow,1 -
3140 _1182513. sorok

1.     Adózás előtti eredmény -741 -3  581

2      Elszámolt amortizáció + 3381 5625

3      Elszámo lt értékve sztés és visszaírás +,-

4      Céltartalék képzés é s felhasználás különbözete

5      B efektetett eszközök értékesítésének eredménye +,-

6      Szállítói kötelezettségek változása +,- -136 352

7      Egyéb rövid lej áratú köte lezettség változása +,- 590 -14 079

8      Passzív időbeli elhatárolások változása +,-

9      Vevőkövetelés változása +,-

10    Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 71 61

1 1    Aktív időbeli e lhatáro lás ok változása +,- -25 -203

12    F izetett  fizetendő adó (nyereség után) -.,13Fizetett fizetendő osztalék  részesedés

11.

•,,Befektetésitevékenységből származó pénzeszköz-változás (14.-16. sorok)
-21  120 -8 600

14    Befektetett eszközök beszerzésére kiadás -21120 -8 600

15    Befektetett eszközök eladásából bevétel +

16    Kapott osztalék  részesedés +

111 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok)*

17   Részvénykibocsátás  tőkemelés bevétele +

18    Kötvénykibocsátás bevétele +

19    Hitel és kölcsön felvétele +

20 .  Hosszú lej áratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
+törlesztése  megszüntetése  beváltása

21    Véglegesen kapott pénzeszköz +

22    Részvénybevonás  tőkekivonás(tőkeleszállítás)

23   Kötvény és hitelviszonyt megt. ép. visszafizetése

24    Hitel és kölcsön törlesztése  visszafizetése

25  Hosszú leiáratra nyúitott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek ~

26    Véglegesen átadott pénzeszköz

2 7    Alapítókkal szembeni  ill . egyéb hosszúlej . köt.vált. +.-

IV. Pénzeszközök változása (+ -1. + -11. + -111. sorok) _17 980 _20 425

Ellenőrzés

Nyitó pénzeszköz állomány 476104 458124

Záró pénzeszköz állomány 458124
t   43 7 699

Allomány változás 17 980 20 425
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Magyar Reprográfiai Szövetség
1012 Budapest,
Pálya u. 4-6.
Fővárosi Törvényszék ny.sz.: 8922

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

dr. Stafira Zsuzsanna könywizsgáló részére

A jelen teljességi  nyilatkozat a Magyar Reprográfiai  Szövetség  (továbbiakban  Szövetség)  2020.
december 31uével végződő évre vonatkozó Eves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás:
kiegészítő  melléklet,  üzleti  jelentés,  közhasznúsági  jelentés)  a  továbbiakban  együtt:   „a  p€nzügyi
kimutatások")  ön  által  végzett  könywizsgálatával  kapcsolatosan  készült,  amely  könyvvizsgálat
célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámolója a 2000. évi
C.törvény("aSzámvitelitörvény")előírásaiszerintkészült,ésennekmegfelelőenmegbízhatóésvalós
képetadaszövetségvagyoniéspénzügyihelyzetéről,aműködéseredményéről.

Lestobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kímuiatások

1.    Teljesítettem  a könyvvizsgálatára vonatkozó  2019.  május  7.-i  dátumú  megbízási  szerződésében
rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően

o     az    én    felelősségem    volt    a    pénzügyi    kimutatások    Számviteli    törvénnyel    és
kormányrendelettel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint

o     meggyőződésem, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A  Számviteli  törvényben  foglalt  alapelveket  következetesen  alkalmaztam  az  előző,  a  2019.
december 31|én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.

2.    Felelősségem az olyan belső kontroll kialakítása.és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással
megbízoft személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi
kimutatások készítését,  amelyek nem taftalmaznak akár csalásból,  akár hibából eredő lényeges
hibás állítást.

3.    A számviteli becslések -beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is -készítése során
általunk alkalmazott jelentős feltételezések észszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során
tettjelentősebbbecslésekaSzövetségpénzügyikimutatásaibanmegfelelőenkerültekkimutatásra.

4.    Sor  került  minden  olyan  módosításra  vagy  közzétételre  a  pénzügyi  kimutatásokban,  amelyre
vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni  időszakban bekövetkezett események
miatt a Számviteli törvény helyesbítést, vagy közzétételt ír elő.

5.    Meggyőződésem szerint a nem helyesbített hibás állítások -amelyeket Ön a könywizsgálata során
feltárt  és  beazonosított -,  valamint  ezek  hatásai  sem  önmagukban,  sem  összességükben  nem
lényegesek  a  pénzügyi  kimutatások  egésze  szempontjából.  A  nem  helyesbíteft hibás  állítások
listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.

6.    Elismerem felelősségem, hogy a Szövetség teljesítse az adók, a díjak bevallással, a munkavállalók
személyi jövedelemadójának levonásával,  a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb
adókkal,   díjakkal  és   illetékekkel  kapcsolatos  kötelezettségeit.   Továbbá  megerősítem,   hogy
legjobb  tudomásom  szerint  a  mai  napig  minden  ilyen jellegű  bevallást  a  szövetség  rendben

nem  értve  az  adózással  kapcsolatban  a  könywizsgálat  által  feltártelkészített  és
hibákat, ósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Szöveteség
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vezetése felel).

7.    Nincs  tudomásom  bárminemű  egyéb  lényeges  tartozásról  vagy  követelésről,  amely jelentősen
befolyásolná a szövetség pénzügyi helyzetét.

8.    Kijelentem, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintés és felmérés alapján nem
azonosítottam olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan
lényeges   bizonytalanságot  jeleznének,   amely  jelentős   kétséget   vethetne   fel   a   szövetség
alaptevékenység  folytatására  való  képességét  illetően,  a  pénzügyi  kimutatások  fordulónapját
követő  12  hónapot átölelő pénzügyi  időszak vonatkozásában.  Ennek alapján meggyőződésem,
hogy   nincsenek   olyan   események   vagy   körülmények,   és   nem   áll   fenn   olyan   lényeges
bizonytalanság, amelyeket az alaptevékenység folytatásával kapcsolatban közzé kellene tenni a
kiegészítő mellékletben.

9.    A következők megfelelően közzétételre kerültek a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel
összhangban:

•     a  Számviteli törvény  által  előírt,  továbbá  a  Szöveteség  vagyoni,  pénzügyi  és jövedelmi
helyzetéről  szóló  megbízható  és  valós  kép tulajdonosok,  befektetők  és  hitelezők részére
történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;

•     a  Szövetség  számviteli politikájának meghatározó  elemeit és  azok tárgyévi változását,  a
változás   eredményre   gyakorolt   hatását   a   mérlegen   kívüli   tételeket,   azok   jellegét,
kockázatait.

10.  Megerősítem,  hogy  a  Szövetség  pénzügyi  kimutatásaiban  megfelelően  kerültek  kimutatásra  az
alábbiak:

A rendelkezésre bocsáiott információ

11.  Megadtam Őnnek az alábbiakat:
•     hozzáférést valamennyi olyan infomációhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi

kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások,
dokumentumok, valamint egyéb anyagok;

•     további információkat, amelyeket a könywizsgálat céljára kért tőlünk;
•     továbbá korlátlan hozzáfiérést a szöve.tségben lévő olyan személyekhez, akiktől őnök

szükségesnek tartották köhywizsgálati bizonyíték beszerzését.

12.  Valamennyi  ügylet  rögzítése  megtörtént  a  számviteli  nyilvántartásokban,  és  azokat  a  pénzügyi
kimutatások  tartalmazzák.  A  pénzügyi  kimutatásokban  nincsenek jelentős  tévedések  és  nem
kerültek jelentős  tételek  sem  kihagyásra.  A  pénzügyi  kimutatások  minden  olyan  információt
taftalmaznak, amelyek a Szövetség pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és
valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a
bemutatandó  információkat,  amelyeket  a  szövetségre  vonatkozó  törvények  és  jogszabályok
előírnak.

13.  Közöltem  Őnnel  azon  kockázat  általunk  való  felmérésének  az  eredményeit,  hogy  a  pénzügyi
kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

14.  Közöltem Őnnel a Szövetséget érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással
vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásom van:

•     avezetés,
•     a belső kontrollban fontos szerepetjátszó munkatársak, vagy
•     mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.

15.  Közöltem   Őnnel   minden   a   Szövetség   pénzügyi   kimutatásait   érintő,   munkavállalók,   korábbi
munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó
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16.  Közöltem Önnel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést, vagy vélt meg nem
felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor, vagy
a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja
lehetne. Felettes  szervektől nem érkezeft olyan visszajelzés,  amely szerint pénzügyi számviteli
beszámolásigyakorlatunknemlennemegfelelő,vagyolyanhiányosságokmutatkoznánakbenne,
amelyekjelentőshatássallehetnénekapénzügyikimutatásokra.Aszövetségmindenszempontból
teljesítette  azon  szerződéses  megállapodásait,  amelyek  nem-teljesítés  esetén jelentős  hatással
lennének a pénzügyi kimutatásokra.

17.  Közöltem Őnnel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a
kapcsolt  felek  közti  viszonyokat  és  ügyleteket,  amelyekről  tudomásunk  van.  A  számviteli
nyilvántartás,   ami   a   pénzügyi   infomáció   alapja,   pontosan   és   megbízhatóan,   megfelelő
részletességgeltükröziaTársaságkapcsoltfelekkelmegvalósultügyleteit.

18.  A 2020. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Szövetség összes olyan készpénz és
bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb  ingatlanát és vagyonát,  amelyről tudomásunk
van.   A   Szövetség  megfelelő  jogcímmel  rendelkezik  a  tulajdonában  lévő  összes  eszközr&
Nincsenekolyanjelentőskövetkezményekkeljárójelzálogok,biztosítékokvagyegyébterhelések
aszövetségegyetleneszközénsem,amelyeknelennénekbemutatvaapén`zügyikimutatásokban
vagy a kiegészítő mellékletben.

19.  Nincsenek a Szövetséggel szemben olyan nem érvényesíteft igények, amelyek szövetségünk jogi
képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

20.  Nincs  olyan  tervünk  vagy  szándékunk,  amelyet  nem  hoztunk  volna  tudomásukra,  és  amely
lényegesenbefolyásolnáeszközeinkésforrásainkbesorolásátvagykönyvszerintiértékét.

21.  Nem merültek fel  olyan jelentős kérdések,  amelyek szükségessé tennék az előző  időszaki hibák
korrigálásának  külön  (harmadik)  oszlopban  történő  megjelenítését  a  tárgyidőszaki  pénzügyi
kimutatásokban.

22.  A  Társaság  vezetésének,  illetve  az  irányítá.ssal  megbízo«  személyének  nincs  tudomása  olyan
eseményekről,  olyan  szabálytalanságról,  ame'lyek a Pénzmosás  és  a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  hatályo§  törvényben  meghatározo«  visszaélések
fogalmátkimerítenék,különöstekintetteladevizáskölcsönvisszafizetésére.

23.Jelennyilatkozatmegtételénekidőpontjáignemjutofttudomásunkrasemmiféleolyanügyvagyeset,
amely jelentős hatással  lehetne a 2020.  december 31-én zárult üzleti  évre vonatkozó pénzügyi
kimutatásokra  és  az  azokkal  kapcsolatban  közzéteft  információkra.  Nincs  ismeretem  olyan
tényről,amelylényeges,kedvezővagykedvezőtlen,változástidézeftvagyidézhetelőaszövetség

pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Budapest, 2021. március 31.
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Független könywizsgálói vélemény

Magyar Reprográfiai Szövetség alapítóinak
1012 Budapest,
Pálya u. 4-6.
Fővárosi Törvényszék ny.sz.: 8922

Vélemény

Elvégeztem   a   Magyar   Reprográfiai    Szövetség   (továbbiakban   RSZ)   2020.   évi   éves
beszámolójának  könywizsgálatát,  amely  éves  beszámoló  a 2020.  december  31-i  fordulónapra
készített mérlegből -melyben az eszközök és források egyező végösszege 469 377 eFt, az adózott
eredmény (veszteség) -3  581  eFt -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból,   valamint  a   számviteli-politika  jelentős   elemeinek  összefoglalását  is
tartalmazó kiegészi'tő mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós ,képet ad a Szövetség
2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő   üzleti   évre   vonatkozó   jövedelmi   helyzetérő]   a   Magyarországon   hatályos,   a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban számviteli törvény) összhangban.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat  a  Magyar  Nemzeti  Könywizsgálati   Standardokkal   összhangban  és   a
könywizsgálatravonatkozó-Magyarországonhatályos-törvényekésegyébjogszabályokalapján
hajtottam végre. Ezen standardok értelmében femálló felelősségem bővebb leírását jelentésem ,4
könywizsgáló éves be számoló könyíwizsgálatáért való felelőssége" s;zírkJasz;aL tartdL"aíz:za.

Független vagyok  a Társaságtól  a vonatkozó,  Magyarországon hatályos jogszabályokban  és  a
Magyar Könywizsgálói Kamara „A könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a
fegyelmi   eljárásról   szóló   szabályzata"   -ban,   valamint  az  ezekben  nem  rendezett  kérdések
tekintetében  a  Nemzetközi  Etikai  Standardok  Testülete  által  kiadott  „Könywizsgálók  Etikai
Kódexe" -ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen nomákban
szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk:

Az RSZ Üzleti jelentése és Közhasznúsági jelentése

Az egyéb információk a Magyar Reprográfiai Szövetség 2020.  évi üzleti jelentéséből és a
közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti j elentésnek a számviteli törvény,
illetve egyéb más j ogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve
a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban
történő elkészítéséért. A független könywizsgálói j elentésem „ ye'/eme'#);" szakaszában az éves
beszámolóra  adott  véleményem  nem  vonatkozik  az  üzleti  jelentésre  és  a  közhasznúsági
mellékletre. Az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki
semmilyen fomájú
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Az éves beszámoló  általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem  az
üzleti jelentés, a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy
az üzleti jelentésben és  a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényFgesen
ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek,
vagyegyébkéntúgytűnik-e,hogyazlényegeshibásállításttartalmaz.Haazelvégze«munkám
alapján  arra  a  következtetésre  jutok,  hogy  az  egyéb  információk  lényeges  hibás  állítást
tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény  alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés  átolvasása során
annakamegítélése,hogyazüzletijelentésaszámvitelitörvény,illetveazegyébmásjogszabály
vonatkozó  előírásaival  összhangban  van-e,  és  erről,  valamint  az  üzleti jelentés  és  az  éves
beszámoló összhangj áról vélemény nyilvánítása.

E felelősségem teljesítése  során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményem kialakításánál
figyelembevettemméga216/2016(VII.22.)kormányrendeletkövetelményeit,m.ely„Aközös
jogkezelő  szervezetek és  a független jogkezelő  szervezetek működésének és a jogkezeléssel
kapcsolatos eljárások részletes szabályairól" szól.

Véleményem   szerint   a   Magyar   Reprográfiai   Szövetség   2020.   év`i   Üzleti  jelentése,
Közhasznúsági melléklete minden lényeges vonatkozásában összhangban van a Magyar
Reprográfiai Szövetség 2020. évi Éves beszámolójával, és a számviteli törvény, valamint
az előzőekben felsorolt, egyéb más jogszabályok vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a
közhasznúságimellékletbenlévőlényegesellentmondásvagylényegeshibásállításnemjutoft
a tudomásomra, így ezek tekintetében nincs j elentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

Avezetésfelelősazévesbeszámolónakaszámvitelitörvénnyelösszhangbantörténőésavalós
bemutatás  követelményének  megfelelő  elkészítéséért,  valamint  az  olyan  belső  kontrollért,
amelyet  a  vezetés  szükségesnek  taft  ahhoz,. hogy  lehetővé  váljon  az  akár  csalásból,  akár
hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsíteft éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás  folytatására  való  képességét  és  az  adott  helyzetnek  megfelelően  közzétegye  a
vállalkozás  folytatásával  kapcsolatos  információkat,  valamint  a  vezetés  felel  a  vállalkozás
folytatásának  elvén  alapuló  éves  beszámoló  összeállításáért.  A  vezetésnek  a  vállalkozás
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés
nem  akadályozza,  illetve  a  vállalkozási  tevékenység  folytatásának  ellentmondó  tényező,
körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az RSZ pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.

A könywizsgáló éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat  során  célom kellő  bizonyosságot  szerezni  arról,  hogy  az  éves  beszámoló
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az,
hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak
ki.Akellőbizonyosságmagasfokúbizonyosság,denemgaranciaarra,hogyaMagyarNemzeti
Könywizsgálati   Standardokkal   összhangban   elvégzett   könyvvizsgálat   mindig   feltárja   az
egyébként létező lényege~,S~ hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából,-         -               ,           {                                    1        -           L  _  ___1_1___L     _+^-''

ésszerű lehet az  a várakozás,  hogy  ezek  önmagukban vagykés  lényegesnek minő
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együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.
A Magyar Nemzeti  Könywizsgálati  Standardok szerinti könywizsgálat egésze  során szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:
•        Azonosítom  és  felbecsülöm  az  éves  beszámoló  akár  csalásból,  akár  hibából  eredő

lényeges   hibás   állításainak   kockázatait,   az   ezen   kockázatok   kezelésére   alkalmas
könywizsgálati   eljárásokat   alakítok   ki   és   hajtok   végre,   valamint   véleményem
megalapozásához   elegendő   és   megfelelő   könywizsgálati   bizonyítékot   szerzek.   A
csalásból  eredő  lényeges  hibás  állítás  fel  nem  tárásának  kockázata  nagyobb,  mint  a
hibából  eredőé,  mivel  a  csalás  magában  foglalhat  összejátszást,  hamisítást,  szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

•        Megismerem a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt amak érdekében,
hogy  olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzek meg,  amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

Következtetést   vonok   le   arról,   hogy   helyénvaló-e   a   vezetés   részéről   a   működés
folytatásának     elvén    alapuló     számvitel     alkalmazása,     valamint     a    megszerzett
könywizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a
Szövetség    működés    folytatására    való    képességét    illetően.    Amemyiben    azt    a
következtetést    vonom    le,    hogy    lényeges    bizonytalanság    áll    fem,    független
könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő
kapcsolódó  közzétételekre,  vagy  ha  a  közzétételek  e  tekintetben  nem  megfelelőek,
minősítenem    kell    véleményemet.    Következtetéseim    a    független    könywizsgálói
jelentésem  dátumáig  megszerzett  köny,wizsgálati  bizonyítékon  alapulnak.   Jövőbeli
események  vagy  feltételek  'azonban  okozhatják  azt,  hogy  a  szövetség  nem  tudja  a
vállalkozást folytatni.
Értékelem az éves beszámoló  átfogó prezentálását,  felépítését és tartalmát, beleértve  a
kiegészítő  mellékletben  tett  közzétételeket,  valamint  értékelem  azt  is,  hogy  az  éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

•        Az  irányítással  megbízott  személyek  tudomására  hozom  1  egyéb  kérdések  mellett  -  a
könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat j elentős megállapításait,
beleértve a szövetség által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatom során általam
azonosított j elentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021 . március 31.
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dr. Stafira Z
003453 sz. bejegyzett
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A Szövetség 2020. évi üzleti jelentése

Az  alábbiakban  összefoglaljuk  a 2020.  évet  érintő,  tagjaink  számára  leglényegesebb  üzleti
információkat.

Magyar  Reprográfiai  Szövetség  2020.  évben  327118   796  Ft  nettó  jogdíjbevételt  éft  el,
amelyből az importőri bevétel 67,7°/o, az üzemeltetői bevétel pedig 32,3°/o volt. A szövetség a
nettójogdíjbevételeinfelül,tagjainakátadjaazalaptevékenységgelösszefüggőkamatésegyéb
bevételeit is. A teljes bevétel 327 644 359 Ft volt.
Bevételeibőlaténylegesműködésiköltségein,valamintaNemzetiKulturálisAlapszámárajáró
(Kjkt. 44 § (19) és 45  § (2)) 25%-on kívül nem von le semmit, azt felosztás céljára továbbítja
tagszervezeteinek, azaz a j ogosulti csoportoknak.
A  2020.  évre  tervezett  kezelési  költség  keret  26,1%  volt.  A  szervezet  működési  költségei
összesen  67 883  121,~  Ft-ot  tettek  ki,  így  az  összbevételhez  viszonyított  tényleges  kezelési
költség 20,7 % volt.

1.   2020. évi bevétel

327119d-b    ,tl ttó árbevételJo     i     evee    neEébbevételnem vállalkozásiPénzüibevétel
525

0327644

Tel.es Bevétel

2.   2020. évi Költségek

Ídőszaki kezelési/működési költsé 71 252

Egyéb ráfordítás, mint működési ráfordításÉénzügyiráfordítás2_mintműködésiréfordításMűködésiköltséésráfordításfőkönvszerintKorrekció(fejlesztésértékcsökk_enéseresztesékéntKorrigáltműkődésiköltséésráforaítás 212
0

71464
-3  581

67  883

3.   NKA-nakjáró díj levezetése 2020
`í.í,``=    .í*_..`í_:,--`    -

_    -         -i--í_+ír_

1 2020. évi jogdíjbevétel 327119

71464234 - Működési költségek és ráfordítások főkönyv szerintNKA-nakátadandót-ámogatásalapja(1-2)Támogatásösszege=tÉmogatásalaja*0,25
255  655

63 914
t
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4.   Tagoknakjáró díj levezetése 2020

` : ..' :  .` . r    í _x  : - _  :  :  ` _- =

1 Teljes bevétel 327 644

2 -  NKA-nak átadandó 25 % támogatás 63  914

3 -  Működési költség és ráfordítás főkönyv szerint 71464

4 Felosztandó jogdíj a tagoknak (1-2-3) 192 266

5 Korrekció (fej lesztés értékcsökkenése veszteségként) 3581

Korrigált díj a tagoknak 195 847

A tagok az általuk 2016.12.15.-én kötött szerződés szerint részesülnek a befolyt jogdíjakból.
A  beszámoló  elfogadását  követően,  műtípusonként  és  jogosultanként,  reprográfiai  jogdíj
címén, az alábbi összegek adhatók át felosztás céljára.

r,,,
S          i                  S±           l          a        a                      S                 d

Zeneszövegekszerzőiéskiadói az irodalmi és zenei művek szerzőit,
ARTISJUS 3 5875valamint a zeneműkiadókat képviselő

közös jogkezelő egyesület

Grafikai ésfotóművekszerzői a képző-, iparművészeket, és a
HUNGART 13,5 26 439fotóművészeti alkotások szerzőit

képviselő közös jogkezelő egyesület

Szak- és szép-, és szakirodalmi művek szerzőit,
MASZRE 77,7 152174szépirodalmi művek valamint a könyvkiadókat képviselő

szerzői és kiadói közös jogkezelő egyesület

Időszaki lapokbanmeüelentművekkiadói lapkiadókat képviselő kózös jogkezelő REPROPRESS 5,8 11359
egyesület

Összesen 100 195 847

5.   2020. évi Eredmény

1 Teljes bevétel 327 644

2 - Működési költség főkönyv szerint 71464

3 -NKA-nak járó összeg 63  914

4 -Tagoknak járó díj 195  847

5 Eredmény 1-(2+3+4) -3 581
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A Szövetség 2021. évi üzleti terve

1.   Bevételterv

A Szövetség 2021 -re nettó 300 millió forint jogdíjbevételt tervez.
Aköltségvetésírásakorakoronavírusjárványterjedésemiattazegyetemek,kollégiumokmég
zárva tartanak, számos reprográfiai díjat fizető intézmény, így könyvtárak, művelődési házak
szintén bezártak. A kialakult helyzet, érthető módon, nemcsak az üzemeltetői, de vélhetően az
importőri  bevételekre  is  hatással  lesz.   2020-ban  márciusában,  a  karantén  bevezetésekor
tapasztaltimportőridíjemelkedés,ebbenazévbenvélhetőenelmarad.Abevételkiesésmértéke
előre  nem kalkulálható,  azt a vírus helyzet alakulása határozza majd meg.  Jelen bevétel  és
költségterv  egy  optimistább  forgatókönyv  megvalósulásával  számol.  Ebben  az  esetben  a
jogdíjfizetőintézményekmaximumegynegyedévremaradnakzárva,ésazimportőribevételek
is csak kisebb mértékben csökkemek.

Kcimc7fok.. A banki kamatpolitika miatt a Szövetség pénzügyi bevétellel nem számol.-=:ÉI
EL#Nemvállalkozásiegyébbevételként,pl.késedelmikamat,jóvátétel,perköltség
stb. jogcímen 3mFt beérkezésével számolhatunk.

ÉriTekintettelafentiekre,a2021-esévbenamúltévitervhezképestbevételcsökkenést
prognosztizálunk.

Bevétel terv 2021

300 000
Jo  dí. bevétel
E    éb bevétel  nem vállalkozásiPénzüibevétel

3000
0303000

Összes bevétel

2.   Beruházási terv

2.1.     Saját tőke terhére tervezett beruházás
A  Szövetség taüai  a 2018.  évi taggyűlésen a 2018/10.sz határozata alapján informatikai  és
szoftver fejlesztésről döntöttek 25 millió Ft + Áfa (31  750 eFt) összegben, melyet a saját tőke
terhére kell megvalósítani. Ez számvitelileg azt jelenti, hogy a fejlesztéssel létrejött eszközök
és  szoftverek  az amortizációjukon keresztül,  mint kimutatott vesztéség  fogják  a  saját tőkét
csökkenteni. A 2020-re tervezett 5  080 eFt helyett, végül a fejlesztés amortizációja 3  581  eFt
lett. Emek oka, hogy a 2020|ban átadott szoftver elem értéke kevesebb lett, ugyanis az utolsó
elem átadása áthúzódik 2021 -re. Az alábbi táblázat tartalmazza a már kimutatott, valamint a
femmaradó  időszakra  várható  leírásokat  is.  A  fejlesztés  a  korrigált  leírási  ciklus  alatt  az
alábbiak szerint jelenik meg a saját tőkében:
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A beruházás/fej lesztés saját tőkére gyakorolt hatása

Fejlesztés Fej lesztés értékcéökk€nSs® {±Sr€dmémyhatás flE adSft évben *.€ru,
megnevezése év e           értéke

3Ü18          Sülg          Z®SÜ 2Ö21          2Ü22         3ü23         2Ü24         2®$5 2026 2027

Importőri weboldal 2018                    1270                  12              212              212              21 2              212              212              198                   0                   0 0

Webalapú díjbeszedőszoftver1 2019                15 240                  0             529         2 540         2 540         2540         2540         2540         2011                   0 0

Webalapú díjbeszedőszoftver2
2020                12 700                   0                   0              829          211 6           2116           2116           2116           2116            1291 0

Webalapú díjbeszedőszoftver3 2021                   2  540                  0                   0                   0             247            424            424            424            424            424 173

Ősszesen (25 mFt +ÁFA) 31750                12             741         3 581          511 5         5292         5292         5278         4551         1715 173

2.2.      Egyéb (nem saját tőke terhére megva]ósítandó) tervezett beruházás

•     1 dblapszkenner30eFt
•     szoftver, honlap fejlesztés 2 780 eFt

A költségtervbe beállított 2 280 eFt a felsorolt beruházások 2021. évre vetített értékcsökkenését
a meglévő eszközök leírásával együtt tartalmazza.

3.   Költségterv

A  2021.  évre  előirányzott költségvetés  tarta.lrnazza azokat  a működési  kiadásokat,  amelyek
feltétlenül  szükségesek  a  Szövetség  gazdálkodásához,  valamint  kapcsolódnak  a  fentiekben
felvázolt elképzeléseink megvalósításához.  A Szövetség AFA levonásra, visszatérítésre nem
jogosult, emiatt a költségelemek jelentős része az ÁFÁlval bővített értéken kerül kimutatásra.
A 2.1. pont alatt bemutatott programfejlesztés költsége tagi döntés értelmében a saját vagyon
terhére kerül elszámolásra, így az nem kezelési költségként jelentkezik, a felosztási alapot nem
csökkenti. Az előző évi bázishoz képest a Szövetség költségterve nem emelkedik. A költségterv
73,3 millió forint.
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Működési / kezelési költsé   főkön  v szerintKorrekciófe.lesztésértékcsökkenésevesztesé  kéntMűködésiköltséésráfordítás
78 384
-5115

73 269

A Magyar Reprográfiai  Szövetség vezetése által  felvázolt terv elfogadása esetén a terveze«
jogdíj   bevételek  mellett,  az  összbevételhez  viszonyíto«  26,1°/o-os  költséghányad  adódik.
Szükséges   azonban   megjegyezni,   hogy   a  koronavírus   helyzet   és   annak   a  reprográfiai
díjfizetésre  gyakorolt  hatása  jelen  pillanatban  beláthatatlan,  egy  hosszabb  távú  krízis  és
bevételkiesés   esetén   magasabb   költséghányad   is   elképzelhető.   A   Szövetség   vezetése
természetesen a rendelkezésre  álló  lehetőségein belül,  adott esetben eseti  intézkedésekkel  is
törekedni fog a költséghatékony működésre.

4.   2021 évi bevétel után NKA-nak járó tervezett díj

1 2021   évi jogdíjbevétel
300 00078384

234
®-Működési költségek és ráfordítások főkönyv szerintNKA-nakátadandótámogatásalap.a(=1-2)Támogatásösszege(=támogatásalapja*0,25)

221616

55 404

5.   2021 évi bevétel után tagoknak járó tervezett díj

1 Ősszes bevétel
303  000

Működési / kezelési költség főkönyv szerintNKArészéreátadandóTagoknakmaradódíj(=1-2-3)Korrekció(afejlesztésértékcsökkenésemiatt)Tagoknakjárótervezettdíj
-78 384

234 -55 404

169 212
+5115

56
174 327

6.   2021. évi eredményterv
--.-.     í,::íííí

303  00078384
1

- . ' : í ,' - . , . ., _, í í r _ ;Őssze s  bevétel

234 -Összes működési / kezelési költség ráfordítás-NKArészéreátadandó-TagoknakjárótervezettdíjEd'/vesztesé1-(2+3+4)
55 404

174 327
-51155   re meny       g=:es-"„                            ,..\/ -lt#

35
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