Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2017.

Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.
Adószám: 18066328-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-884688
Statisztikai számjel: 18066328-4761-572-01

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2017. év

Budapest, 2018. február 25.

Tőczik Zsolt
ügyvezető igazgató
Könyvtárellátó Nonprofit Kft

1

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2017.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
(350/2011. (XII.30) Korm.rendelet melléklete szerint)
Közhasznú szervezet azonosító adatai:
Név:
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövid elnevezés:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Székhelye:
1134 Budapest, Váci út 19.
Cégjegyzékszáma:
01-09-884688
Képviselő neve:
Tőczik Zsolt ügyvezető
Telephely:
Kódex Tankönyvcentrum, 1054 Budapest, Honvéd u. 5.
A Társaság alapítója:
A jogelőd alapításának időpontja:
Közhasznúsági fokozat:

Magyar Állam
1991. november 1.
„közhasznú”

A közhasznúság időpontja:

„közhasznú”: 1998. május 27.
„kiemelkedően közhasznú”: 2006. március 13.
„közhasznú”: 2007. augusztus 30.

Átalakulások: 1994. január 1.
1994. október 1.
2007. augusztus 30.
2014. május 31.

vállalatból korlátolt felelősségű társasággá
kft.-ből közhasznú gazdasági társasággá
kiemelten közhasznú társasággá alakult
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A Társaság tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása:
A Társaság az általa ellátandó közfeladatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban:
Ectv.) rendelkezései szerint látja el.
A Társaság oktatási és kulturális tevékenységet végez: feladata a tankönyvek országos
megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a
tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése (tankönyvellátás), továbbá állománygyarapítást
segítő szakmai és dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és szakkönyvtárak
részére a könyvtári rendszer hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében.
A Társaság tankönyvellátási feladatát a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXII. törvény
alapján végzi.
A Társaság a további, általa ellátandó közfeladatként a közhasznú feladatok elősegítése érdekében,
azokat nem veszélyeztetve, az Alapító Okiratban meghatározott üzletszerű gazdasági
tevékenységeket folytathat.
Jegyzett tőke:
Ügyvezető igazgató:
Cégjegyzés:

190 000 000 Ft
Tőczik Zsolt
Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre.
Az általa képviselettel felruházott munkavállalók közül kettő
együttesen ír alá.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a
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nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Vtv. alapján az MNV Zrt. helyett és
nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a
tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.
Könyvvizsgáló:
Név:
Székhely:
Kamarai azonosítószám:

Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.
1115 Budapest, Ozorai utca 4.
MKVK 002082

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló adatai:
Név:
Dr Matukovics Gábor
Kamarai tagsági szám:
MKVK 003287
A társaságnál felügyelőbizottság működik.
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet, amellyel a társaság a közhasznú
tevékenység folytatására szerződést kötött: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest,
Akadémia u. 3.).
A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
A társaság nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból alapító tagján kívül más is
részesülhessen.
A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A társaság a működésére,
szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan az Alapító
Okirat 13. fejezetében foglaltak szerint biztosítja a nyilvánosságot.
A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a legfőbb szervének
hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben többek között az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI törvény, az Ectv. alapján továbbra is alkalmazandó Ksztv. a cégnyilvántartásról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Könyvtárellátó 2017. december 31-én 231.007 e Ft könyv szerinti értékű ingatlanvagyonnal
rendelkezett.
Az ingatlan egy részét bérbe adta. A bérleti díjakból származó bevétel 15 604 e Ft volt a 2017.
évben.
A cél szerinti juttatások kimutatása:
A társaság pénzbeli szolgáltatásokat nem nyújt, pályázatokat nem ír ki. Működésének
sajátosságaiból következik, hogy a közhasznú feladatok körében szorosan összekapcsolódik a
szakmai szolgáltatások biztosítása a könyvtárakkal folytatott kereskedelmi tevékenységgel. A
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Könyvtárellátó versenyhelyzetben van a könyvtárak piacán, s mivel a szakmai szolgáltatásokat a
piaci bevételeiből finanszírozza, abban érdekelt, hogy lehetőleg szinten tartsa, ill. növelje a
könyvtári vásárlásokat.
A társaság közhasznúságának egyedi sajátossága, hogy a könyvtárakkal folytatott kereskedelmi
tevékenységével is közhasznú feladatot lát el. Az évente több ezer új és több tízezer korábban
megjelent művel, több száz, viszonylag tőkeszegény kiadóval, alacsony példányszámokkal
jellemezhető könyvpiacon a Könyvtárellátó kiszámítható, biztonságos és teljeskörűségre törekvő,
nem nyereségorientált kereskedelmi szolgáltatást nyújt a könyvtári rendszer számára. Olyan szűk
érdeklődésre számot tartó kiadványokat is feldolgoz és felkínál a könyvtáraknak, amelyekkel
profitorientált kereskedőknek nem éri meg foglalkozni, ezért nem jutnak el a könyvesboltokba.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
2017-ben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 272 278 e Ft támogatást kapott ebből 272 278 e Ft
pályázati úton elnyert támogatás.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Vezető tisztségviselők bruttó bérköltsége összesen:
2016. évben:
91.901 e Ft/év
2017. évben
96.653 e Ft/év
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 2017. évben vezető tisztségviselőinek (ügyvezető,
felügyelőbizottság elnöke és tagjai) nem nyújtott közhasznú juttatásokat.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 2017. évben a közhasznú tevékenység folytatására kötött
szerződések és egyéb megállapodások alapján a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
❖

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolák számára történő eljuttatásának
megszervezése, a tankönyvek vételárának beszedése.

❖
Az állami tankönyvek sokszorosítása 2017-től a Könyvtárellátó feladatai közé került, ami
nagyon fontos lépés az egész tankönyvellátás integrált és hosszú távon fenntartható működésének
kialakításához.
❖
A Társaság 2017-ben új alapokra helyezte az intézmények által az SNI tanulók számára
beszerezhető tan- és segédeszközök forgalmazását, melynek köszönhetően jelentősen megnőtt az
iskolai rendelések száma és mennyisége egyaránt. A Könyvtárellátó a beszerzési, értékesítési és
logisztikai folyamatok átalakításával, kedvezőbb szállítói és infrastrukturális környezet
kialakításával tette szolgáltatását hatékonyabbá az intézmények számára.
❖
A Könyvtárellátó nyilvános-, iskolai- és szakkönyvtárak, ill. egyéb közművelődési
intézmények számára forgalmaz elsősorban magyar nyelven kiadott könyveket és folyóiratokat,
hang- és filmfelvételeket, könyvtári ügyviteli nyomtatványokat. A megrendelt könyveket a
Társaság igény szerint felszereli a könyvtári használathoz szükséges kellékekkel (könyvsarok,
olvasókártya, katalóguskarton, raktári azonosító szám) és így szállítja partnereinek.
A Társaság üzletei, webshopjai és nagykereskedelmi csatornája a jegyzéki tankönyvek és más
oktatást segítő kiadványok mindenkor piacon lévő kínálatát egész évben folyamatosan árusítja. A
könyvtári szakmai weboldal kiegészítő információkkal látja el a hazai könyvtárakat e kiadványok
tekintetében is.
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❖
A József körúti Könyvesboltot 2017. februárjában nyitottuk meg. A könyvesbolt kínálatát
minőségi szempontok alapján alakítottuk ki, elsősorban szépirodalmi, gyermek-és ifjúsági
tematikákra fókuszálva. Az üzlet mögött elhelyezkedő rendezvénycentrum forgalma és eseményei
a bolt látogatottságát, forgalmát is kedvezően befolyásolják. A rendezvénycentrum kiváló
helyszínként szolgál szakmai rendezvények, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók
lebonyolítására.
❖
A 2014-es évben a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumával kötött
együttműködés a 2017-es évben is folytatódott. A program keretében az NKA által megvásárolt
folyóiratokat juttattuk el (350 magyarországi könyvtárba, 21 határon kívüli magyar folyóirat
számait, 300 városi könyvtárba, 38 kulturális és szakmai folyóiratot-kiadványokat szállítottunk ki).
A Könyvtárellátó a program pénzügyi és szakmai lebonyolításáért felelt.
❖
A Honvéd utcán lévő Tankönyvcentrum átalakítása 2017. július 16-ával lezárult. Az
eladótér területe megfelelő a tankönyvpiac teljes bemutatására. Az üzletben az új profilnak
(kizárólag tankönyv és ezzel összefüggő termékek) megfelelően került kialakításra a kínálat. Új,
vásárlóbarát árukihelyezési rendszer került bevezetésre, ezt kiegészítette az egységes
vevőtájékoztató és feliratrendszer kialakítása, az eladótéri világítás átalakítása. Cél az oktatási
kiegészítő termékek körének, szakképzési kiadványok választékának bővítése, bemutatása, az SNI
termékek kínálatának bővítése.
❖
A Könyvtárellátó közhasznú cél szerinti tevékenységeinek feltételeit a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött keretszerződés mellett a könyvtárakkal kötött éves
"könyvtárellátási szerződés" határozta meg.
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érték: ezer Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Előző időszak

Tárgyidőszak

2016

2017

91 901

96 653

14 061 380

13 532 324

0

0

0

0

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

1. mutató

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott résézének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)

0

0

14 061 380

13 532 324

H. Összes ráfordítás (kiadás)

14 001 993

13 477 142

732 293

984 397

13 998 776

13 477 142

59 387

55 182

0

0

I. ebből: személyi jellegű ráfordítás
J: Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

2. mutató

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közrdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000 Ft] Igen/Nem

igen

igen

Ectv. 32. § (4) a) [(K1+K2)/2>0Ft] Igen/Nem

igen

igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen/Nem

nem

nem

Társadalmi támogatottság mutatói
ECTV.32. § (5) a) [C1+C2)/G1+G2)>0,02] Igen/Igen

Mutató teljesítése
-

-
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14 044 777

Tárgy időszak
2017
13 516 720

296 700

272 278

13 359 047

12 995 908

389 030

248 534

Előző időszak 2016

Közhasznú célra kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú
tevékenység)
Saját termelésű készletek állományváltozása
(közhasznú tevékenység)
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
(közhasznú tevékenység)
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

16 603

15 604

C. Összes Bevétel

14 061 380

13 532 324

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

13 998 776

13 477 142

12 573 718

11 166 304

Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)

732 293

984 397

Értékcsökkenési leírás (közhasznú)

174 154

244 060

Egyéb ráfordítások (közhasznú)

518 396

1 082 019

215

362

3 217

0

3 217

0

Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)

0

0

Értékcsökkenési leírás (vállalkozási)

0

0

Egyéb ráfordítások (vállalkozási)

0

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)

0

0

14 001 993

13 477 142

59 387

55 182

13 386

15 604

46 001

39 578

Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)

Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)

F. Összes Ráfordítás
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény
G.2. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
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Kiegészítő adatok:
Eredmény-kimutatás (kettős könyvvezetésű non-profit társaságok)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Export értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)
Egyéb bevételek (A)

13 373 659

Tárgy időszak
2017
13 009 481

1 991

2 031

13 375 650

13 011 512

0

0

Előző időszak 2016

682 573

506 705

12 576 935

11 166 304

Személyi jellegű ráfordítások

732 293

984 397

Értékcsökkenési leírás

174 154

244 060

Egyéb ráfordítások (A)

518 396

1 082 019

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

56 445

41 437

3 157

14 107

Anyagjellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye
C. Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény

215

362

2 942

13 745

59 387

55 182

0

0

59 387

55 182
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