GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és
Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Nyilvántartási szám: 01-10-045991, Adószám: 14300011-2-41)

2020. január 01. - 2020. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Éves beszámoló

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási szám: 01-10-045991
Adószám: 14300011-2-41
KSH szám: 14300011-8299-573-01
Székhely: Magyarország, 1139 Budapest Fáy utca 1/B.
Első létesítő okirat kelte: 2008. március 12.

A vonatkozó időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2021.(05.07); szövege: magyar)
■ független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Könyvelő

Könyvvizsgáló

Szakértő Gazdasági Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 01-09-566941
Adószám: 12232897-2-42
Székhely: Magyarország, 1073 Budapest Károly körút 3/A.

LD Audit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 13-09-158279
Adószám: 13072232-2-13
Székhely: Magyarország, 2141 Csömör Formás utca 51/A.

Ács Kinga
Regisztrációs száma: 163679
Beküldő

Dr Lőrincz Dezső
Regisztrációs száma: 006085

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Ács Kinga

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.
A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy
más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.gs1hu.org

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

27

25

24

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2 / 9 oldal

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. május 07.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Magyar Béla József

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 01-10-045991
Adószáma: 14300011-2-41
2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám

001.

Előző üzleti év
adatai *

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

612 231

690 222

003.

I. Immateriális javak

566 783

642 882
37 834

004.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

005.

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

11 120

006.

3. Vagyoni értékű jogok

19 572

27 436

007.

4. Szellemi termékek

329 387

302 873

008.

5. Üzleti vagy cégérték

009.

6. Immateriális javakra adott előlegek
206 704

274 739

38 115

44 840

582

449

36 733

30 568

800

13 823

7 333

2 500

4 000

0

3 333

2 500

256 621

276 205

221

86

33

33

010.
011.

7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök

012.

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

013.

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

014.

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

015.

4. Tenyészállatok

016.

5. Beruházások, felújítások

017.

6. Beruházásokra adott előlegek

018.
019.

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök

020.

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

021.

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

022.

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023.

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024.

5. Egyéb tartós részesedés

025.

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

026.

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

027.

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

028.

9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

029.

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

030.

B. Forgóeszközök

031.

I. Készletek

032.

1. Anyagok

033.
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 01-10-045991
Adószáma: 14300011-2-41
2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám

034.

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

035.

4. Késztermékek

036.

5. Áruk

037.

6. Készletekre adott előlegek

038.

II. Követelések

039.

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők)

040.

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041.

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

042.

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

043.

5. Váltókövetelések

044.

6. Egyéb követelések

045.

7. Követelések értékelési különbözete

046.

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

047.

III. Értékpapírok

048.

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

049.

2. Jelentős tulajdoni részesedés

050.

3. Egyéb részesedés

051.

4. Saját részvények, saját üzletrészek

052.

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

053.

6. Értékpapírok értékelési különbözete

054.

IV. Pénzeszközök

055.

1. Pénztár, csekkek

056.

2. Bankbetétek

057.

C. Aktív időbeli elhatárolások

058.

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059.

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása

060.
061.
062.
063.
064.

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Előző üzleti év
adatai *

Tételsor elnevezése

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

175

40

13

13

49 403

62 845

15 741

24 733

33 662

38 112

0

0

206 997

213 274

349

384

206 648

212 890

28 341

31 265

28 341

31 265

897 193

997 692

766 630

855 846

5 000

5 000

3. Halasztott ráfordítások
Eszközök (aktívák) összesen
Források (passzívák)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke

Ebből: ─ Visszavásárolt tulajdoni részesedés
065.
névértéken
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 01-10-045991
Adószáma: 14300011-2-41
2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Előző üzleti év
adatai *

Tételsor elnevezése

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

066.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

067.

III. Tőketartalék

0

0

068.

IV. Eredménytartalék

542 458

554 926

069.

V. Lekötött tartalék

070.

VI. Értékelési tartalék

071.

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

072.

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

073.
074.

VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok

075.

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

076.

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

077.

3. Egyéb céltartalék

078.
079.

F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

080.
081.

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

082.

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

083.

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

085.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

086.

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

087.

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

088.

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

089.

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

090.

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben

091.

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

092.

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

093.
094.

0

0

206 704

274 739

206 704

274 739

12 468

21 181

0

10 000
10 000

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

084.

0

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

115 624

122 200

0

0

42 290

0

42 290
73 334

122 200

095.
1. Rövid lejáratú kölcsönök
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 01-10-045991
Adószáma: 14300011-2-41
2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám

096.

Előző üzleti év
adatai *

Tételsor elnevezése

Tárgyévi adatok

Ebből: ─ Az átváltoztatható és átváltozó
kötvények

097.

2. Rövid lejáratú hitelek

098.

3. Vevőktől kapott előlegek

099.

4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

100.

5. Váltótartozások

101.

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

102.

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal
szemben

103.

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

104.

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

105.

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

106.

11. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

107.

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

G. Passzív időbeli elhatárolások

52 301

52 702

21 033

69 498

14 939

9 646

108.

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

529

596

109.

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

3 346

469

110.

3. Halasztott bevételek

11 064

8 581

111.
Források (passzívák) összesen
897 193
997 692
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 01-10-045991
Adószáma: 14300011-2-41
2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

002.

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

003.
004.

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

005.

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke

007.

III. Egyéb bevételek

008.

Ebből: ─ Visszaírt értékvesztés

009.

05. Anyagköltség

010.

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

011.

07. Egyéb szolgáltatások értéke

012.

08. Eladott áruk beszerzési értéke

013.
014.

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások

015.

10. Bérköltség

016.

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

017.

Tárgyévi adatok

663 504

I. Értékesítés nettó árbevétele

006.

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Előző üzleti év
adatai *

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

696 408

15 491

17 774

678 995

714 182

-27

-135

66 273

79 063

66 246

78 928

4 235

11 592

31

231

11 400

9 674

377 766

387 882

4 346

4 407

0

408

393 512

402 371

194 122

216 300

35 789

18 018

229 911

236 347

12. Bérjárulékok

2 029

018.

V. Személyi jellegű ráfordítások

019.

VI. Értékcsökkenési leírás

81 108

90 044

020.

VII. Egyéb ráfordítások

10 833

40 968

021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.

Ebből: ─ Értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

1 005

34 112

34 972

53

43

4 621

12 417

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek
Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,
árfolyamnyereségek

028.

Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

029.

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

030.

1 838

Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozástól kapott

031.

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

032.

Ebből: ─ Értékelési különbözet

033.
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
4 674
12 460
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 01-10-045991
Adószáma: 14300011-2-41
2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

034.
035.
036.

Előző üzleti év
adatai *

Tételsor elnevezése

Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Befektetett pénzügyi eszközökből
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó
ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

038.

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű
ráfordítások
Ebből: ─ Kapcsolt vállalkozásnak adott

040.

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott
kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

041.

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

042.
043.

2 016

4 234

2 016

4 234

Ebből: ─ Értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

044.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

045.

C. Adózás előtti eredmény

046.

Tárgyévi adatok

18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

037.

039.

Lezárt üzleti
év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

X. Adófizetési kötelezettség

2 658

8 226

36 770

43 198

24 302

22 017

047.
D. Adózott eredmény
12 468
21 181
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 20. (15:02:12)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 07.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2021. 05. 20. 15:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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I.
1.

A társaság bemutatása
A társaság neve:
Címe:
Cégjegyzékszáma:
Statisztikai számjel:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.
HU1139 Budapest Fáy utca 1/b
01-10-045991
14300011-8299-573-01

1.1. Tevékenységi kör
A fő és fontos tevékenységek:
TEÁOR kód Tevékenység megnevezése
8299 '08
5814’08
5819’08
5829’08
6201’08
6209’08
7022’08
7120’08

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Közhasznú főtevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftver kiadás
Számítógépes programozás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés

1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonos, cégtörténet
Tevékenység megkezdésének időpontja:
Cégbejegyzés dátuma:
Induló tőke:
Rövid történet:
A Táraság neve:
A Társaság székhelye:
Alapítás dátuma:
Bejegyzés kelte:
Cégjegyzék szám:
Közhasznúsági fokozat:
Adószáma:
Közösségi adószáma:
Számlavezető bank 1.:
Számlavezető bank 2.:
Telefonszám:
Telefax szám:
E-mail:
Beszámoló közzététele:
Fő tevékenység:
Tulajdonosi összetétel:
Jogelőd:

2008 év 06 hó 01 napján
2008 év 05 hó 14 napján
5 000 ezer forint

GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs
Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1139 Budapest, Fáy u. 1/b.
Alapító okirat kelte: 2008. március 12. utolsó módosítás: 2020.05.22.
(bejegyezve 2020.06.17.)
2008. május 14.
01-10-045991
Közhasznú
14300011-2-41
HU14300011
CIB Bank Zrt. Főszámla száma: 11100104-20586933-36000001
Raiffeisen Bank Zrt. Főszáma sz.: 12001008-01718964-00100001
(06-1) 412-3940
(06-1) 412-3949
info@gs1hu.org
www.gs1hu.org
8299’08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 100 %
GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs
Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság
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A társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli
részvényese, illetve tagja:
Név:
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
Székhely:
1146 Budapest, Hungária körút 140-144.
Nyilvántartási száma:
01-02-2182
Képviseli:
Bencs Attila elnök
A Részvénytársaság a GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket
Működtető Közhasznú Társaság általános jogutódja. A Részvénytársaságot, megilletik a jogelőd
közhasznú társaság jogai és terhelik annak kötelezettségei. A GSl Magyarország Nonprofit Zrt. a
GSl nemzetközi hálózat tagja.
A GSl egy olyan nemzetközi rendszer, amely lehetővé teszi a termékek, szolgáltatások, szállítási
egységek, szervezetek, helyek és dokumentumok azonosítását és az ehhez kötődő kommunikációt.
A GS1 közösség a GS1 szabványrendszert működteti, amely az ellátási láncokban az egyik
legszélesebb körben használt szabvány- és megoldásrendszer a világon. A GS1 szabványok
alkalmazása számos szektorban (pl. élelmiszeripar, egészségügy, szállítmányozás) javítja az
ellátási láncok hatékonyságát, biztonságát és átláthatóságát. A rendszer alapját az egyedi
azonosítás jelenti egy szabályozottan karbantartott számozási rendszeren keresztül, amit számos
nemzetközi szervezet, így többek között az ISO és a CEN is elismer. A rendszer irányítását globális
szinten a GS1 védjegy és szellemi tulajdonjogok birtokosa, a semleges és nonprofit GS1 AISBL
szervezet látja el. A nemzeti GS1 tagszervezetek a GS1 AISBL tagjaként használják a GS1
szellemi tulajdonát, gyakorolják a GS1 védjegy, szerzői és márka licenc jogokat, ezáltal
hozzájárulnak azok értékeinek terjesztéséhez és növekedéséhez. Ezen feladat nemzeti szinten
történő megvalósítása érdekében a GSl Magyarország tagsági jogviszonyban áll a GSl AISBL
nonprofit társasággal, melynek alapján rendelkezik mindazon felhasználási jogosultsággal,
amelynek alapján a Részvénytársaság Általános Üzleti Feltételeiben nevesített termékeket és
szolgáltatásokat a gazdálkodó szervezetek felé nyújthatja.
A Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseinek megfelelően kialakított működési rendje mellett a Fővárosi Törvényszék által a
Civil törvénynek megfelelő bejegyzett keretek szerint működik. A Részvénytársaság közhasznú
tevékenységét egyrészről Magyarország euroatlanti integrációjának elősegítése érdekében az
egységes termékazonosító kódot és egyéb globális azonosító számokat magában foglaló termékszolgáltatás- és vállalatazonosító-rendszer kialakításában, fenntartásában és működtetésében való
részvétel, melyet jogelődjének a Gazdasági Minisztériummal kötött - és a Fővárosi Bíróság
Cégbíróságánál letétbe helyezett - szerződésben foglaltak alapozzák meg a 145/1991. (XI. 22.)
Kormányrendeletben meghatározott, az egységes termékazonosító kód alkalmazásával összefüggő
közfeladathoz kapcsolódóan. Másrészről a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben hivatkozott globális
áru azonosító szám (GTIN szám) valamennyi jogalany számára történő biztosítása, továbbá az
ehhez kapcsolódó együttműködés a vámhatósággal. A Részvénytársaság ezen közfeladat
teljesítéséhez kapcsolódóan együttműködési keretmegállapodást kötött a Vám- és
Pénzügyőrséggel, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezett Közhasznú
tevékenységének részeként közreműködik az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrzési
és felügyeleti feladatok ellátásában, különösen annak hatékonyabbá tételében, valamint az
élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége érdekében az ehhez szükséges nyomon
követhetőségi eljárás létrehozatalában és fenntartásában. A Részvénytársaság e közhasznú
tevékenysége körében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (a továbbiakban: NÉBIH)
– a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezett – szerződés rendelkezései szerint
együttműködik. 2015-ben együttműködési megállapodást kötött a 1169/2011 EU uniós
rendeletnek való megfelelés előmozdítása érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézettel, valamint az Agrárminisztériummal, ez utóbbival együttműködve részt
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vett a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform (NÉNYP) megalapításában és azt az
Agrárminisztériummal együttműködve működtette 2019. év végéig. A platform sikerének
elismeréseként az agrár tárca újabb két évre meghosszabbította a Minisztérium és a
Részvénytársaság közötti együttműködési megállapodást.
A Részvénytársaság tagja továbbá a Magyar Szabványügyi Testületnek, a CEN TC 440 és TC 434
tükörbizottságainak koordinátora és megbízóként közreműködik az ISO és CEN szabványok
honosításában és nemzeti szabványként történő közzétételében. Az MSZ ISO/IEC 15420:2015
nemzeti előszavában külön és kifejezetten nevesíti, hogy a szabványban leírt megoldás
Magyarországon történő jogszerű felhasználása a Részvénytársasággal létesített és fenntartott
szabályszerű jogviszonyhoz kötött.
A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: 5 000 ezer forint.
A jegyzett tőke 100%-a a tulajdonos által jegyzett összeg, az arány üzleti éven belül nem változott.
Részvények száma:
5 db.
Egy részvény névértéke
1.000 ezer forint.
Részvényfajta:
törzsrészvény.
A törzsrészvények sorozat- és sorszáma:
„A” sorozat 0000001-0000005
A tárgyévben kibocsátott részvény nem volt.
Egyebek:
A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.
A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, választott könyvvizsgálója:
LD Audit Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám:
13-09-158279,
képviselője:
Dr. Lőrincz Dezső könyvvizsgáló
kamarai igazolvány száma:
006085.
A jogviszony kezdete 2020.05.22, a jogviszony vége 2022.05.31.
A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított, díj: 1.920 ezer Ft + ÁFA.
A szerződés időtartamára tekintettel az első hónap számlája 2020. júniusra vonatkozik, így 2020ban 7 havi díj, azaz 1.120.000 Ft + ÁFA került számlázásra. Egyéb, nem könyvvizsgálói
szolgáltatásért, hanem szakmai segítség nyújtásért számviteli, adózási, adójogi tanácsadás tárgy
körben felszámított díj a könyvvizsgálói megbízás előtti időszakban 600 ezer Ft + ÁFA.
A cég képviseletére feljogosított személyek:
Neve:
Beosztása
Viszkei György Igazgatósági tag (elnök)
Magyar Béla
Igazgatósági tag (gazdasági igazgató)
Fekete Balázs

Igazgatósági tag (operatív igazgató)

Kétszeri Dávid

Igazgatósági tag (nemzetközi és üzleti
kapcsolatok igazgató)

Lakóhelye
1164 Budapest,Vízesés u.4.
1137 Budapest,
Katona J.u.16. 6.em.18.
1037 Budapest,
Forrás u. 020076/7
1163 Budapest,
Vámosgyörk u. 22.1/a

Az Igazgatóság tagjainak összetételében nem volt tárgy évi változás.
A beszámolót Magyar Béla írja alá.
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A beszámolót összeállító, – törvényben előírt képzettséggel rendelkező – személy adatai:
neve:
Ács Kinga
beosztása:
könyvelő, a Szakértő Kft. alkalmazottjaként
PM regisztrációs száma:
163679
nyilvántartásba vételi igazolvány száma: 8135
szakterület:
vállalkozási
anyja neve:
Sallay Anna Mária
címe:
1101 Budapest, Gép u.17.
A társaság leányvállalata, melynek 100 %-os tulajdonosa volt a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
a Globális IT Megoldások Kft. volt. Székhelye: 1139 Budapest Fáy utca 1/b. volt. 2019.12.31ével elhatározta az egyszerűsített végelszámolását, 2020. április 30-i fordulónappal elkészült a
végelszámolást lezáró zárómérlege, majd megszűnt. 2020.08.27-én törölték a cégnyilvántartásból,
így 2020.12.31-én a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-nek már nem volt leányvállalata.
2.

A társaság gazdasági helyzetének bemutatása
2.1. A vagyoni helyzet alakulása

Mutató
megnevezése
Tartósan
befektetett
eszközök aránya

Mutató számítása

Előző év
Összeg

Tárgyév
Összeg

Befektetett eszközök

612 231

690 222

Eszközök összesen

897 193

997 692

Forgóeszközök
aránya

Forgóeszközök

256 621

276 205

Eszközök összesen

897 193

997 692

Befektetett
eszközök
fedezettsége

Saját tőke

766 630

855 846

Befektetett eszközök

612 231

690 222

Tárgyi eszközök
fedezettsége

Saját tőke

766 630

855 846

Tárgyi eszközök

38 115

44 840

Saját tőke
Tőkeerősség
(Saját tőke arány)
Források összesen

766 630

855 846

897 193

997 692

Rövid lejáratú
kötelezettségek
aránya

Rövid lejáratú köt.

73 334

122 200

Források összesen

897 193

997 692

Hosszú lejáratú
kötelezettségek
aránya

Hosszú lejáratú köt.

42 290

0

Források összesen

897 193

997 692

Kötelezettségek
aránya

Kötelezettségek

115 624

122 200

Források összesen

897 193

997 692

EZER HUF
Változás
%

Előző év
%

Tárgyév
%

68,24

69,18

101,38

28,60

27,68

96,78

125,22

124,00

99,02

2 011,36

1 908,67

94,89

85,45

85,78

100,39

8,17

12,25

149,94

4,71

0,00

0,00

12,89

12,25

95,04
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VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA
EZER HUF
Mutató
megnevezése

Mutató számítása

Előző év
Összeg

Tárgyév
Összeg

Eszközök
fordulatszáma

Nettó árbevétel

678 995

714 182

Eszközök összesen

897 193

997 692

Tárgyi eszközök
fordulatszáma

Nettó árbevétel

678 995

714 182

Tárgyi eszközök

38 115

44 840

Készletek
fordulatszáma

Nettó árbevétel

678 995

714 182

260

154

Nettó árbevétel

678 995

714 182

Saját tőke

766 630

855 846

Saját tőke
fordulatszáma

Átlagos készletek

Előző év
%

Tárgyév
%

Változás
%

75,68

71,58

94,58

1 781,43

1 592,73

89,41

261 151,92

463 754,
55

177,58

88,57

83,45

94,22

2.2. A Társaság pénzügyi helyzete
Nettó forgótőke állomány (ezer Ft)
Folyó források (ezer Ft)
Működés pénzjövedelme (ezer Ft)

154 005
122 200
111 225
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató
megnevezése

Mutató számítása

Üzemi tev.
eredménye
Kamatfedezet
Fizetett kamatok
és kjr.
Üzemi tev.
Kamat,adó és
eredménye + écs.
értékcs. előtti
fedezet
Fizetett kamatok
(EBITDA fed)
és kjr.
Adózott eredmény
+ amortizáció
Cash Flow fedezet
Fizetett kamatok
és kjr.
Adózott eredmény
Adósság
+ amortizáció
visszafizető
képesség
Kötelezettségek

Előző év
Összeg

Tárgyév
Összeg

34 112

34 972

0

0

115 220

125 016

0

0

93 576

111 225

0

0

93 576

111 225

115 624

122 200

Előző év
%

Tárgyév
%

EZER HUF
Változás
%

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

nem
értelmezhető

80,93

91,02

112,46
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LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése
Likviditási mutató I.
Likviditási mutató
II. (gyors ráta)
Likviditási mutató III.
Likviditási mutató IV.
Pénzhányad

Mutató számítása
Forgóeszközök
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Forgóeszközök-Készletek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Pénzeszk.+ értékpapírok
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Pénzeszközök
Rövid lejáratú
kötelezettségek

Előző év Tárgyév
Változás
Összeg Összeg Előző év Tárgyév
%
256 621 276 205
3,50
2,26
64,57
73 334 122 200
256 400

276 119

73 334

122 200

206 997

213 274

73 334

122 200

206 997

213 274

73 334

122 200

3,50

2,26

64,57

2,82

1,75

62,06

2,82

1,75

62,06

A likviditási mutatók alapján nem merül fel folyó fizetési kockázat.
PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI
Mutató
megnevezése

Mutató számítása

Követelések
Hitelfedezettségi
Rövid lejáratú
mutató
kötelezettségek
Eladósodottság Kötelezettségek
foka
Eszközök összesen
Üzemi tev. eredménye
Dinamikus
Rövid lejáratú
likviditás
kötelezettségek
Vevő / Szállítói Vevők
állomány aránya Szállítók
Vevők átfutási Átlagos vevő állomány
ideje
Nettó árbevétel
Szállítók átfutási Átlagos szállítói állomány
ideje
Anyagjellegű ráfordítások

Előző év
Összeg

Tárgyév
Összeg

49 403

62 845

73 334

122 200

115 624
897 193
34 112

122 200
997 692
34 972

73 334

122 200

15 741
52 301
33 351
678 995
42 787
393 512

24 733
52 702
20 237
714 182
52 502
402 371

Előző év
%

Tárgyév
%

Változás
%

67,37

51,43

76,34

12,89

12,25

95,04

46,52

28,62

61,52

30,10

46,93

155,91

17,93

10,34

57,67

39,69

47,63

120,00

A jövedelmezőség alakulása
Mutató megnevezése
Árbevétel arányos
üzleti eredménye
Tőkearányos
üzleti eredmény
Eszközarányos
üzleti eredmény

Mutató számítása
Üzemi (üzleti) eredmény
Nettó árbevétel
Üzemi (üzleti) eredmény
Saját tőke
Üzemi (üzleti) eredmény
Összes eszköz

Előző év
34 112
5,02
678 995
34 112
4,45
766 630
34 112
3,80
897 193

Tárgyév
34 972
4,90
714 182
34 972
4,09
855 846
34 972
3,51
997 692
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Jövedelmezőségi Mutatók

Előző év

Eszközarányos árbevétel
Nettó haszonkulcs
Earnings (ezer Ft)
EBIT (ezer Ft)
EBITDA (ezer Ft)
Átlagos napi bevétel (ezer Ft)
ROA
ROE

Tárgyév

76%
1,84%

72%
2,97%

12 468
36 770
115 220
1 860
1,39%
1,63%

21 181
43 198
125 016
1 951
2,12%
2,47%

Eszközök összetétele
Előző év
Tárgyév
Összeg
Részarány Összeg e Részarány
e Ft
Ft
(%)
(%)
612 231
68,24
690 222
69,18
566 783
63,17
642 882
64,44
38 115
4,25
44 840
4,49
7 333
0,82
2 500
0,25
256 621
28,60
276 205
27,69
221
0,02
86
0,01
49 403
5,51
62 845
6,30

Megnevezés
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapirok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

206 997
28 341
897 193

23,07
3,16
100,00

213 274
31 265
997 692

21,38
3,13
100,00

Változás
(%)
112,74
113,43
117,64
34,09
107,63
38,91
127,21
103,03
110,32
111,20

Források összetétele

Megnevezés
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettség
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatározások
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN

Előző év
Összeg
Részarány
e Ft
(%)
766 630
85,45
5 000
0,56

Tárgyév
Összeg Részarány
e Ft
(%)
855 846
85,78
5 000
0,50

Változás
(%)
111,64
100,00

542 458

60,46

554 926

55,62

102,30

206 704
12 468

23,04
1,39
12,88

27,54
2,12
1,00
12,25

132,91
169,88

115 624

274 739
21 181
10 000
122 200

42 290
73 334
14 939
897 193

4,71
8,17
1,67
100,00

0
122 200
9 646
997 692

12,25
0,97
100,00

166,63
64,57
111,20

105,69
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3.

Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa
3.1. Alapvető információk
Könyvvezetés módszere:
Kettős könyvvitel
Könyvelési eljárás:
Költségnem könyvelés,
A Társaságunk könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját ezer forintban,
magyar nyelven készíti el.
3.2.A beszámoló választott formája
Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli törvény szerint:
Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás.

A típusú.

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli törvény szerint
A beszámoló összevontsága:
részletes beszámoló
3.3.A beszámolási időszak:
Kezdete
2020.01.01.

Vége
2020.12.31.

Mérleg fordulónap
2020.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
A mérlegkészítés napja:
tárgyévet követő év január 31.
3.4.A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése
(amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével)
A szabályzat célja, hogy a Társaságnál olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján
megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze és amely
egyidejűleg a vezetői döntések számára is használható információ bázissal szolgál.
A vállalkozás számviteli célkitűzése, hogy a számviteli rendszer által nyújtott információk
megbízható alapjai lehessenek az elemzéseknek, az eltérések vizsgálatának, megbízható
alapot nyújtsanak a gazdasági döntések megalapozásához, ugyanakkor a számviteli rend a
hatályos szabályozásnak mindenben megfeleljen.
Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:
A befektetett eszközök bekerülési értékének megállapítása beszerzési áron történik.
A támogatott tevékenységek esetében (függetlenül attól, hogy a költségek-ráfordítások
fedezetére, vagy fejlesztési célra kapott támogatásról beszélünk) a közvetlen önköltség
fogalmába beletartozik minden olyan tétel, amit a támogatás elszámolásakor figyelembe lehet
venni. Tehát a támogatási szerződés előírásainak megfelelő tevékenységek érdekében
felmerült költségeket a 2000. évi C. törvény a számvitelről 51. § (1) pontja alapján közvetlen
önköltségként kezeli a társaság, mivel a törvény szerinti szoros kapcsolat a támogatás
feltételei alapján megvalósul.
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lineáris, időarányos
értékcsökkenést alkalmazunk, az értékcsökkenést havonta számoljuk el.
A mérlegérték az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték.
A vásárolt készleteket a Mérlegben a tényleges beszerzési áron szerepeltetjük, a saját
termelésű készleteket utókalkuláció szerint tényleges önköltségen mutatjuk ki.
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A Választott devizaárfolyam: Számlavezető CIB Bank Zrt. által közzétett hivatalos deviza
kereskedelmi eladási árfolyamáról 2021. január 1-től áttértünk az MNB devizaközép árfolyam
alkalmazására, ezért már a 2020.12.31-i átértékelésnél is az MNB devizaközép árfolyamot
alkalmaztuk, ezáltal biztosított a megbízható, valós összkép.
A Társaság költségeit az 5. költségnemek számlaosztályban könyveli.
A vagyoni értékű jogok közt nevesítve a GS1 licencjog értékére vonatkoztatva a társaság él a
számviteli törvény 57.§ (3) bekezdése alapján biztosított és választhatóan a vagyoni értékű
jogokra, szellemi termékekre, tárgyi eszközökre és befektetett pénzügyi eszközökre
vonatkoztatható értékhelyesbítés (évenkénti, december 31-i piaci értéken történő értékelés)
lehetőségével, az értékelési tartalék egyidejű kimutatása mellett.
Társaságunk a pénzügyi instrumentumai értékelésére nem alkalmazza a valós értéken történő
értékelés szabályait.
Források értékelése könyv szerinti értéken történik.
A Számviteli Törvény 15-16.§ foglalt alapelvektől való eltérésre nem került sor.
Társaságunknál sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés a következő esetekben:
-

-

tárgyi eszközöknél a számításba vett érték és a később számlázott, kivetett összeg
különbözete, ha az az adott eszköz értékét jelentősen módosítja (20%),
a 200e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk, a 200e Ft
egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek
értékcsökkenését egyedi elbírálás alapján számoljuk el.
terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték tartósan és
jelentősen magasabb, mint a piaci érték (legalább 50%),
értékvesztés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű (50%),
vevőnként, adósónként kisösszegű követeléseknél (100 EFt alatt), ahol százalékos
arányban is lehet értékvesztést elszámolni (50%),
készleteknél, befektetett pénzügyi eszközöknél, értékpapíroknál úgynevezett FIFO
módszerrel
valutánál, devizánál év elejétől halmozott átlagos beszerzési áron történik a csoportba
tartozó eszközök állomány csökkenési értékének meghatározása.

Minősítések az önrevízió, ellenőrzés által feltárt hibák vonatkozásában:
-

-

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően - (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független)
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha
a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió
forintot.
Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik,
úgy figyelembe véve a Vállalkozás gazdálkodásának körülményeit - a számviteli
elszámolás, az értékelés szempontjából az egyes tételek esetében jelentős összegnek az
utolsó lezárt év beszámolója mérlegfőösszegének 2 %-át tekintjük. Ezen értékhatárt meg
nem haladó összeg a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából nem minősül
jelentős összegnek.
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Egyéb küszöbértékek:
Az egyéb tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét 10 millió forintban,
a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összegét 100 millió forintban,
a kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek összegét 100 millió forintban,
a kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások összegét 100 millió forintban
határoztuk meg.
4.

A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások
4.1. Az össze nem hasonlítható adatok és okaik részletezése:
nem volt össze nem hasonlítható adat.
4.2. A tárgyidőszakban feltárt jelentős összegű, előző időszakokra vonatkozó hibák és
önrevíziók bemutatása a középső oszlopban:
nem volt az előző időszakra vonatkozó feltárt hiba.
4.3. Az értékelési eljárások változtatásának hatásai a mérleg szerinti eredményre:
nem voltak.
II.

1.

KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1 Immateriális javak állományának alakulása
EZER HUF
NETTÓ ÉRTÉK

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

1. Alapítás, átszervezés
aktívált értéke

Nyitó Növekedés

ÁtCsökkenés
sorolás

Záró

Korábbi
évek

Nyitó

Záró

0

0

0

0

0

0

0

0

11 120

26 714

0

0

37 834

11 120

0

37 834

3. Vagyoni értékű jogok 146 691

21 083

0

-3 964

163 810

19 572

0

27 436

4. Szellemi termékek

517 604

61 247

0

-42 731

536 120

329 387

0

302 873

5. Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Immateriális javakra
adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

206 704

68 035

0

0

274 739

206 704

0

274 739

IMMATERIÁLIS JAVAK 882 119

177 079

0

-46 695

1 012 503

566 783

0

642 882

2. Kisérleti fejlesztés
aktívált értéke

7. Immateriális javak
értékhelyesbítése
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EZER HUF
AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

Terven
felüli

Nyitó

Terv
szerinti

Kivezetés

Visszaírás

Záró

1. Alapítás, átszervezés
aktívált értéke

0

0

0

0

0

0

2. Kisérleti fejlesztés aktívált
értéke

0

0

0

0

0

0

3. Vagyoni értékű jogok

127 119

0

13 219

-3 964

0

136 374

4. Szellemi termékek

188 217

0

66 235

-21 205

0

233 247

5. Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

6. Immateriális javakra adott
előlegek értékvesztése

0

0

0

0

0

0

315 336

0

79 454

-25 169

0

369 621

IMMATERIÁLIS JAVAK
LEÍRÁSAI

Kiemelt tételek:
A befejezetlen kísérleti fejlesztés tárgy évi közvetlen önköltsége 26.714 e Ft, mely a CEF Telekom
eDelivery pályázat kapcsán az elvégzett feladatokkal összefüggésben felmerült bérköltséget és az
azt terhelő KIVA összegét tartalmazza. A pályázat témája az ellátási láncok kölcsönös
átjárhatóságának, átláthatóságának és biztonságának növelése globális szabványok alapján.A
kísérleti fejlesztés bekerülési értékét független könyvszakértő állásfoglalása alapján állapítottuk
meg.
A pályázatban vállalt feladatokat 2020.12-31-ig teljesítettük, az elszámolás 2021 első
negyedévében történik. Konzorciumi megállapodás alapján a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a
konzorcium koordinátora, vezetője. E megállapodásban rögzítették a feladatokat, amelyeket a
Társaság ellátni köteles. Különösen, hogy a konzorciumi tagok nevében eljárjon a pályázati
szakaszban, a szerződés előkészítése és a tárgyalások során, valamint az azt követő megvalósítási
fázisban, és a kifejlesztett szolgáltatások további működtetésében. A konzorciumi tagok közösen
felelnek a tevékenység, azaz az eDelivery szolgáltatások kifejlesztéséért, megvalósításáért és
működtetéséért. A támogatást erre a tevékenységre tekintettel kapják.
A felek valószínűsítik, hogy a tevékenység eredményeképpen szellemi termék jön létre.
Ez alapján mutatjuk ki (befejezetlen) kísérleti fejlesztésként a tevékenység időtartama alatt az
ezzel kapcsolatban felmerült költségeket.
Vagyoni értékű jogaink között a tárgy évi legnagyobb beruházás a Veritas Netbackup 2 éves
licencek vásárlása volt, összesen 13.233e Ft értékben. A Társaság által használt Microsoft
Dynamics Axapta integrált rendszerhez 2019-ben kezdődött egy új, ún. Opten ügyfélkezelő modul
fejlesztése, mely 2020 év elején került élesítésre. Ezen fejlesztés közvetlen bekerülési értékéből
1.186 e Ft bérköltség és az azt terhelő KIVA, 3.884e Ft külsős cégektől igénybe vett, a fejlesztéssel
kapcsolatban ellátott feladatok értéke, így a modul összesen 5.070e Ft értékben növelte a rendszer
értékét. Ezen kívül még további fejlesztések történtek rajta 4.306 e Ft értékben. A vagyoni értékű
jogok befejezetlen állománya 51e Ft. Kivezetésre kerültek a lejárt, elavult, használaton kívüli
vagyoni értékű jogok bruttó 3.964e Ft, nettó 0 Ft értékben.
A szellemi termékek befejezetlen állománya összesen 689e Ft, amely egy Lean & Green kiadvány
értékét tartalmazza.
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A tárgyévben a legnagyobb volumenű projekt a GS1 UP, más néven Szabványmenedzser szoftver
fejlesztése volt, melynek nyitó értéke 174.433e Ft volt. 2020-ban a további fejlesztéseknek
köszönhetően 22.291e Ft-tal növekedett az értéke. 2020.12.31-én a bruttó értéke 196.724e Ft, a
nettó értéke 148.383e Ft.
Másik kiemelt projektünk az ehhez kapcsolódó UVM elnevezésű, szellemi termék, menyek nyitó
bruttó értéke 22.443e Ft volt, a tárgyévi fejlesztések értéke 11.661e Ft volt, a záró bruttó értéke
34.104 e Ft, záró nettó értéke 27.326e Ft.
További fontos projektünk a 33.919e Ft nyitó értékű HBSA (Healthcare Barcode Survey App)
elnevezésű szellemi termék fejlesztése volt. Tárgy évben 7.766e Ft értékben továbbfejlesztettük,
2020.12.31-én a bruttó értéke 41.685e Ft , a nettó értéke 29.658e Ft volt.
A szellemi termékek közül kivezettük az EPCIS és EPCIS 1.2 elnevezésű szoftvereinket, mert az
Auto_ID Labs kifejlesztett egy bárki számlára ingyenesen elérhető, nyílt forráskódú
implementációt, ennek következtében a hasonló funkcionalitású szoftvereink már nem
piacképesek. Bruttó értékük összesen 39.050e Ft, nettó 21.525e Ft volt. A kivezetéshez 8.521e Ft
halasztott bevétel feloldás is kapcsolódott.
Kapcsolt vállalkozás által megvalósított fejlesztés nem volt.
A GS1HUb szellemi termék értékének fenntartásához a GDSN szabvány aktuális verziójának
megfelelő továbbfejlesztés lenne szükséges, azonban a hazai piaci igények felmérését követően
úgy látjuk, hogy erre egyelőre nem mutatkozik valós piaci igény. A gyors fejlődés miatt a jelenlegi
állapotában rövidebb ideig lesz használható.
A Logger 3.0 szellemi termék üzemeltetéséért a GS1 Global Office már nem fizet. A következő 3
évben a terméket várhatóan már csak belső használatra tartjuk fenn, a termék továbbfejlesztését
nem tervezzük.
A GS1 Nyomonkövetési szolgáltatás szoftver esetében megállapítottuk, hogy a korábbi üzleti
modell nem volt működőképes, a szolgáltatásra a magyar piacon nem mutatkozik kereslet. Ezért
az a döntés született, hogy a terméket elsősorban oktatási tevékenységünkben használjuk fel,
további fejlesztéseket erre a termékre vonatkozóan sem tervezünk.
Az előbbiek miatt mindhárom szellemi termék esetében a kihasználás és a hasznosítás időtartama
is lecsökken.
A fentiek alapján az Igazgatóság döntése, hogy 2021. január 1-től a korábbi 10 éves várható
hasznos élettartamot - az alábbiak szerint - 7 évre megváltoztattuk:
Leltári szám
1141_0056
1141_0057

Megnevezés
GS1Hub
Logger 3.0

Korábbi
Módosított
Várható hasznos élettartam vége
2026.12.31
2023.12.31
2026.12.31
2023.12.31

Az eredeti 10 éves várható hasznos élettartamot 6 évre megváltoztattuk:
Leltári szám
1141_0060

Megnevezés

Korábbi
Módosított
Várható hasznos élettartam vége
GS1 Nyomonkövetési szolgáltatás szoftver
2027.11.30
2023.11.30

A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a következő 3 évben fog jelentkezni.
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1.2 Tárgyi eszközök állományának alakulása
EZER HUF
A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

1. Ingatlanok és a
kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
2. Műszaki berendezések,
gépek, járművek
3. Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek

Nyitó

Átsorolás

Csökkenés

Záró

Korábbi
évek

Nyitó

Záró

10 393

0

0

0

10 393

582

0

449

3 052

0

0

0

3 052

0

0

0

135 982

4 343

0

-15 772

124 553

36 733

0

0

0

0

0

0

800

17 509

0

-4 486

13 823

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 227

21 852

0

-20 258

151 821

38 115

4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott
előlegek
7. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése
TÁRGYI ESZKÖZÖK

Növekedés

NETTÓ ÉRTÉK

0 30 568
0

0

0 13 823

0 44 840

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

Nyitó

1. Ingatlanok és a
kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
2. Műszaki berendezések,
gépek, járművek
3. Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek

Terven felüli

Terv
szerinti

Kivezetés

Visszaírás

Záró

9 811

0

132

0

0

9 943

3 052

0

0

0

0

3 052

99 249

0

10 458

-15 722

0

93 985

4. Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott
előlegek
TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 112

0

10 590

-15 722

0

106 980

Kapcsolt vállalkozástól vásárolt eszközök nem voltak.
Eszközök csökkenése, kiemelt tételek:
Selejtezett eszközök bruttó értéke 13.246e Ft, nettó értéke 0 Ft. Eladott eszközök bruttó értéke
összesen 2.525e Ft nettó értéke 50e Ft volt eladásukból származó bevétel összesen 185e Ft.
A befejezetlen állományban az iroda belsőépítészeti terve szerepel 2.039e Ft értékben és egy
személygépkocsi 11.784e Ft értékben, melyet 2021-ben helyeztünk üzembe.
A terv szerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:
Leírási mód
Lineáris
Egyösszegű
Összesen:

Ezer forint
87 984
2 060
90 044
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1.3 Befektetett pénzügyi eszközök alakulása
EZER HUF
MÉRLEGÉRTÉK

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

Nyitó

Növ. Csökk.

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

4 000

4 000

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.Egyéb tartós részesedés
6.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban
álló vállalkozásnak
7.Egyéb tartósan adott kölcsön
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Záró

Nyitó

Korábbi évek

Záró

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 333
8 167

833
4 833

2 500
2 500

3 333
7 333

2 500
2 500

0

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban:
Globális IT Megoldások Kft. Részesedés mértéke: 100 %
Cégjegyzékszáma: 01-09-892479
Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 1/b
Tárgyévi változás: A Globális IT Megoldások Kft. végelszámolással megszűnt, az eredetileg
4.000e Ft részesedésünkből az eljárás után fennmaradt 1.680e Ft-ot visszautalta Társaságunknak,
a 2.320e Ft különbözetet pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként számoltuk el. 2020.12.31-én
már nem minősülünk anyavállalatnak.
Az egyéb tartósan adott kölcsön munkáltatói kölcsön, melynek lejárata 2025. január 1.
Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést nem számoltunk el.
Értékvesztés nyitó és záró értéke egyaránt 0 Ft, kivezetés, visszaírás nem történt.
Határidős, opciós, swap, leszállítási, fedezeti, nem fedezeti ügylet nem volt.
1.4 Készletek alakulása
EZER HUF
MÉRLEGÉRTÉK

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

Nyitó

1. Anyagok
4. Késztermékek
5. Áruk
KÉSZLETEK

Növ.

Csökk.

33
175
13
221

135
135

Záró

Nyitó

Korábbi évek

Záró

33

33

33

40
13
86

175
13
221

40
13
86

0

Értékvesztés alakulásának összefoglalása: Készletekre értékvesztést nem számoltunk el.
1.5 Követelések összetétele
EZER HUF
MÉRLEGÉRTÉK

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA
MEGNEVEZÉS

1. Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból
2. Követelések kapcsolt
vállalkozással szemben
5. Egyéb követelések
KÖVETELÉSEK

Nyitó

Növekedés Csökkenés

15 741

945 709

936 717

0
33 662
49 403

4 679
950 388

229
936 946

Záró

Nyitó

Korábbi évek

Záró

24 733

15 741

24 733

0

0

0

38 112
62 845

33 662
49 403

38 112
62 845

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk nem volt 2020.12.31-én.

0
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A 2020.12.31-én fennálló devizás vevőkövetelések átértékelés előtti, nyilvántartásba vételi könyv
szerinti értéke 11.820e Ft volt, átértékelés utáni értéke 11.868e Ft.
A devizás egyéb követelések átértékelés előtti értéke 28.757e Ft olt, átértékelés utáni értéke
31.502e Ft volt.
Értékvesztés alakulásának összefoglalása:
A Vevőkövetelések értékvesztésének nyitó értéke 2.054 e Ft volt, a tárgyévben 1.005e Ft 100%os értékvesztést, valamint 231e Ft értékvesztés visszaírást számoltunk el. A vevőköveteléseink
értékvesztése és visszaírásának záró egyenlege 2.828e Ft.
Az egyéb követelések összegéből a CEF Telekom pályázat kapcsán kapott, az egyéb
kötelezettségek között szereplő 126.875€-ból 81.200€ az ERBA 96 Kft. konzorciumi tagnak
tovább utalt összeg, 5.075€, a Blockchain Competence Center Kft. konzorciumi tagnak tovább
utalt összeg. 2020.12.31-i MNB devizaközép árfolyamon számolva összesen 31.502e Ft. 833 e Ft
pedig az egyéb tartósan adott munkáltatói kölcsön összegéből az éven belül esedékes rész.
1.6 Értékpapírok: nincsenek, tárgyévi változás nem volt.
1.7 Pénzeszközök:
Pénzeszközök összesen:
Ebből forintban:
USD folyószámlán:
EUR folyószámlán + kártyaszámlán:

213.274 e Ft
196.157 e Ft (ebből készpénz: 384e Ft)
253,23 $ 75 e Ft (átértékelés előtt 81e Ft)
46.671,48€ 17.042 e Ft
(átértékeléselőtt:16.728e Ft)
Megkezdtük a tárgy évi gazdálkodás pénzeszközeinek átcsoportosítását a korábbi számlavezető
CIB Bank Zrt-től a Raiffeisen Bank Zrt-hez. A vagyongazdálkodás továbbra is a CIB Bank Zrtnél történik, így mindkét banknál vannak bankszámláink.
1.8 Aktív időbeli elhatárolások
EZER HUF
MEGNEVEZÉS
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Nyitó

2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

28 341

31 265

0

0

3. Halasztott ráfordítások
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

28 341

Korábbi évek

0

Záró

31 265

Értékvesztés alakulásának összefoglalása: aktív időbeli elhatárolásra értékvesztést nem
számoltunk el.
Kiemelt tételek:
Költségek aktív időbeli elhatárolásából 20.414 e Ft a GS1 AISBL 2021.1. féléves tagdíjának
összege, 3.003e Ft MS office licencek 2021.01-09-hóra jutó összege, 2.158e Ft VMware liecencek
2021.01.01-12.10-ig tartó időszakra vonatkozó díja.
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1.9 Értékhelyesbítések
EZER HUF
BRUTTÓ ÉRTÉK
Megnevezés

Nyitó

IMMATERIÁLIS JAVAK értékhelyesbítése
206 704
TÁRGYI ESZKÖZÖK értékhelyesbítése
0
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. értékhelyesbítése
0
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. valós értékelése
0
KÖVETELÉSEK valós értékelése
0
ÉRTÉKPAPÍROK valós értékelése
0
KÖTELEZETTSÉGEK valós értékelése
0
ÁTÉRTÉKELÉSEK ÖSSZESEN
206 704
- ebből Értékhelyesbítés miatt saját tőkével szemben 206 704
- ebből Valós értékelés miatt saját tőkével szemben
0
- ebből Valós értékelés miatt eredménybe elszámolt
0

Növekedés Átsorolás Csökkenés

Záró

68 035
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

274 739
0
0
0
0
0
0

68 035

0

0

274 739

68 035
0
0

0
0
0

0
0
0

274 739
0
0

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. fő tevékenységének alapját képező kizárólagos GS1 licenc
jog a szerződések és a licenc tartalmának átvizsgálásával 2013-ban önálló vagyoni értéket
kapott. A diszkontált cash-flow módszerrel (DCF, a jövőbeni szabad pénzáramok
figyelembevételével) történt szakértői értékelés alapján a GS1 licencjog számított értéke
274 739e Ft.
A GS1 licencjoghoz tartozó tény bevételek, valamint a Társaság jövőbeli cégszintű bevételi
terveinek figyelembevételével került meghatározásra a GS1 licencjoghoz tartozó bevételek
összessége a tervidőszakra. A GS1 licencjoghoz tartozó szétválasztások esetén meghatározásra
kerültek a tény időszakra vonatkozó egyes főbb költségösszetevők költségarányai. Ezen
költségarányok figyelembevételével, valamint az értékelői megfontolások alapján kialakításra
került a tervidőszak költségterve, magában foglalva a szükséges fejlesztések terveit is, továbbá
a mérleg összeállításához szükséges dinamikus tételek terve is. Az így kialakított bevételi és
költségtervek, és a dinamikus tételek terve alapján készült el a tervidőszakra vonatkozó
eredmény-kimutatás, mérleg, cashflow kimutatás, amely meghatározza a szabad pénzáramot,
melynek diszkontált értéke (jelenértéke) adja a GS1 licencjog előzetes értékét.
A vagyoni értékű jog nettó könyv szerinti értéke 0, értékhelyesbítés 274 739e Ft.
1.10 Saját tőke

Megnevezés
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke összesen

Előző év
Összeg Részarány
(%)
5 000
0,65
542 458
70,76
206 704
12 468
766 630

26,96
1,63
100,00

Tárgyév
Változás (%)
Összeg Részarány
(%)
5 000
0,58
100,00
554 926
64,84
102,30
274 739
21 181
855 846

A jegyzett tőke éven belül nem változott.
Lekötött tartalék nincs.
Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek a saját tőkén belül.

32,10
2,48
100,00

132,91
169,88
111,64
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A saját tőke összetevőinek változása:
Nyitó
Megnevezés
Saját tőke arány
saját tőke/összes forrás
Saját tőke növ. aránya
2.
saját tőke/jegyzett tőke
Saját tőke és befektetett eszk.
3.
aránya
Idegen és saját tőke aránya
4.
Kötelezettségek/összes forrás
1.

Záró

összeg

Arány %

összeg

Arány %

766 630 / 897 193

85

855 846 / 997 692

86

766 630 / 5 000

15 333

855 846 / 5 000

17 117

766 630 / 612 231

125

855 846 / 690 222

124

115 624 / 897 193

12

122 200 / 997 692

12

1.11 Céltartalékok

Céltartalékok összetétele
EZER HUF
Megnevezés

Előző év
Részarány
Összeg
(%)

Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék
Céltartalékok összesen

Tárgyév
Részarány
Összeg
(%)
10 000

100,00

10 000

100,00

Változás
(%)

Céltartalék képzés történt 10.000 Ft értékben az eDelivery szolgáltatások jövőbeni költségeire,
mivel a jelenlegi piaci helyzetre való tekintettel a Tevékenység eredményének, mint szellemi
terméknek bizonytalan, hogy lesz-e potenciális vevője, ezért feltehetően keletkezik
veszteségünk a projekt kapcsán, amelyre más módon nem biztosítottunk fedezetet.
Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségre képzett céltartalék nincs.
1.12 Kötelezettségek
Megnevezés
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kölcsönök
- Ebből: az átváltoztatható kötvények
Rövid lejáratú hitelek
Vevőtől kapott előlegek
Kötelezettségek áruszállításból és
szolg.-ból
Váltótartozások
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll.
szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek összesen

Előző év
Részarány
Összeg
(%)

Tárgyév
Részarány
Összeg
(%)

Változás
(%)

42 290
73 334

36,58
63,42

0
122 200

0,00
100,00

166,63

52 301

45,23

52 702

43,13

100,77

21 033
115 624

18,19
100,00

69 498
122 200

56,87
100,00

330,42
105,69
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5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs.
Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből éven belüli esedékesség miatt átcsoportosított tétel:
a 2019-ben a CEF Telekom pályázattal kapcsolatban kapott 126.875€ előleg összege, melynek
elszámolására a konzorcium vezetőjeként 2021-ben kerül sor, ezért átsoroltuk az egyéb rövid
lejáratú kötelezettségek közé. Átértékelés előtti könyv szerinti értéke 42.290e Ft 2020.12.31-i
árfolyamon számított értéke 46.326e Ft.
Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nincs.
Tartósan adott kölcsön, hátra sorolt kötelezettség, tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással
szemben nincs.
A devizás értékelések megtörténtek a számviteli törvénynek megfelelően.
A 2020.12.31-én fennálló devizás szállítói kötelezettségek átértékelés előtti, nyilvántartásba
vételi könyv szerinti értéke 21.963e Ft volt, átértékelés utáni mérlegfordulónapi értéke 22.512e
Ft.
Szállítói kötelezettségek összege: 52.702e Ft, ebből 30-napon túl lejárt 0 Ft, kiegyenlítésük a
mérlegkészítés napjáig megtörtént.
Kapcsolt vállalkozással/leányvállalattal szemben fennálló kötelezettség nem volt 12.31-én.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 69.498e Ft, ebből 23.160e Ft NAV felé fennálló 2021ben esedékes kötelezettség, melyből 18.135e Ft kiegyenlítése a januári határidejében
megtörtént.
1.13

Passzív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS
Nyitó érték Korábbi évek
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
529
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli
3 346
elhat.
3. Halasztott bevételek
11 064
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
14 939
0

EZER HUF
Záró érték
596
469
8 581
9 646

Kiemelt tételek:
Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 382e Ft szolgáltatói program bevétel elhatárolása
2021.01.hóra
Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 469e Ft 2020.12.havi díjak
Halasztott bevételek:
- a dán-magyar közös finanszírozású GDSN magyar verzió a GS1 Hub halaszott
bevételéből tárgyévben feloldásra került és egyéb bevételként szerepel 208e Ft, a
fennmaradó egyenleg 1.244 e Ft (2021-2023).
- A GS1 AISBL-el közös tulajdonú HBSA elnevezésű szellemi termék fejlesztéséhez
kapcsolódó halasztott bevétel 7.337e Ft (2021-2024.)
Kapcsolt vállalkozást érintő elhatárolt tételek nincsenek.
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2. Kiegészítések az eredménykimutatáshoz
A költségszerkezet alakulása az összes bevétel arányában (pénzügyi műveletek nélkül)
EZER HUF
Előző év
Tárgyév
A tétel megnevezése
Összeg
%
Összeg
%
Nettó árbevétel
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktívált értéke
Bruttó árbevétel
Egyéb bevétel
Összes bevétel
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összes költség és ráfordítás
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

678 995
-27
66 273
745 241
4 235
749 476
11 400
377 766
4 346
0
0
393 512
194 122
35 789
0
229 911
81 108
10 833
715 364
34 112

90,59
0,00
8,84
99,43
0,57
100,00
1,52
50,40
0,58
0,00
0,00
52,50
25,90
4,78
0,00
30,68
10,82
1,45
95,45
4,55

714 182
-135
79 063
793 110
11 592
804 702
9 674
387 882
4 407
0
408
402 371
216 300
18 018
2 029
236 347
90 044
40 968
769 730
34 972

88,75
-0,02
9,83
98,56
1,44
100,00
1,20
48,20
0,55
0,00
0,05
50,00
26,88
2,24
0,25
29,37
11,19
5,09
95,65
4,35

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás nem volt.
2.1 Eredménykategóriák
EZER HUF
A tétel megnevezése
Üzemi eredmény
Pénzügyi műveletek eredménye
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény

Előző év
Üzemi eredmény
Összeg
%-ban
34 112
2 658
36 770
24 302
12 468

100,00
7,79
107,79
71,24
36,55

Tárgyév
Üzemi eredmény
Összeg
%-ban
34 972
8 226
43 198
22 017
21 181

100,00
23,52
123,52
62,96
60,57
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2.2

A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként

Tevékenység csoport
GS1 Rendszer regisztráció
Cégprefix regisztrációs díjak
GTIN- szám
GS1 Rendszer licenc,cégprefix lienc, GTIN8 licenc
Használati jogok átadásának díja
Oktatás
Egyéb szolgáltatások
Nyomonkövetési tanácsadás
Szolgáltatói program (belföldi partnerek)
Vonalkód mérés, ellenőrzés
Brandsync szolgáltatás
Lean&Green szakértői szolgáltatás/tanácsadás, tagdíj
Egyéb
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:
LEI ügynöki jutalék bevétele
Szolgáltatói program bevétele (külföldinek számlázva)
Egészségügyi szakértőképzés (külföldinek számlázva)
Általános export (külföldinek számlázott licenc típusú) bev.
GS1 Logger Healthcare bevétele
GS1Lib bevétele
GDSN bevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

Előző év
20 090
13 455
352
604 450
1 975
7 245
1 545
3 051
191
11 131
19
663 504
3 377
253
2 285
7 750
1 826
15 491

EZER HUF
Tárgy év
23 685
17 595
444
626 945
1 600
6 271
2 478
1 260
3 626
360
11 878
266
696 408
4 241
287
195
2 249
8 314
680
1 808
17 774

Az értékesítés nettó árbevételében nincs a Globális IT Megoldások Kft. leányvállalattól
származó összeg.
2.3 Az export és Európai Közösségi árbevétel bontása piacok szerint:
Felvevő piac

Bázis érték

Európai Unió országai

15 078

Tárgy időszak
Termékértékesítés

Szolgáltatás

Összesen

0

16 668

16 668

680

680

426

426

Nagy-Britannia
Svájc

413

0

Az export értékesítés árbevétele szolgáltatásexportból ered.
Ebből 12.555e Ft belga, 1.033e Ft szlovák, 1.009e Ft dán, 902e Ft angol, 680e Ft holland,
603e Ft német, 426e Ft svájci, 253e Ft osztrák, és összesen 313eFt egyéb: luxemburgi, horvát,
román, svéd, cseh székhelyű partnerektől származik.
Exporttámogatás nem volt.
Központi, önkormányzati, illetve más gazdálkodótól, a tevékenység fenntartását, fejlesztését
célzó támogatást, adományt a tárgy évben nem kaptunk.
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2.4 Egyéb bevételek
Az egyéb bevételekből 9 612 e Ft az EPCIS-hez kapcsolódó halasztott bevétel feloldása,
melyből 8.521e Ft kivezetés miatt történt. 483e Ft behajtási költségátalány, 459e Ft
káreseménnyel kapcsolatos bevétel.
2.5 Aktivált teljesítmények értéke
EZER HUF
MEGNEVEZÉS

Saját termelésű készletek állományának csökkenése
Saját termelésű készletek állományának növekedése
Saját termelésű készletek állományának változása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTÉKE

Előző év

Korábbi évek

3 166
3 139
-27
66 273
66 246

Tárgyév

0

135
0
-135
79 063
78 928

Megjegyzés:
Saját termelésű készletek állományának változása, a GS1 kiadványok készítéséből és annak
felhasználásából adódik, de 2020-ban csak online kiadványok készültek, melyeket nem vettünk
készletre.
A saját előállítású eszközök aktivált értéke az eDelivery befejezetlen K+F közvetlen önköltsége
26.713e Ft, valamint a saját fejlesztésű immateriális javak közvetlen önköltsége. Ebből 22.291
e Ft a GS1 UP, más néven Szabványmenedzser fejlesztéssel, 11.662e Ft UVM elnevezésű
szellemi termék fejlesztéssel, 7.766 e Ft a Healthcare Barcode Survey App elnevezésű szellemi
termék fejlesztésével, 4.957 e Ft a GS1 Lib nevű szellemi termékkel kapcsolatos fejlesztés
közvetlen önköltsége.
2.6 Költségek költségnem szerinti részletezése
EZER HUF
Megnevezés
Anyagköltség

Előző év
11 400

Tárgyév
9 674

377 766

387 882

102,68

4 346

4 407

101,40

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0,00

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

408

0,00

Anyagjellegű ráfordítások összesen

393 512

402 371

102,25

Bérköltség

194 122

216 300

111,42

35 789

18 018

50,35

0

2 029

0,00

229 911

236 347

102,80

Értékcsökkenési leírás

81 108

90 044

111,02

Egyéb ráfordítások

10 833

40 968

378,18

715 364

769 730

107,60

2 016

4 234

210,02

717 380

773 964

107,89

Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen

Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Költségek és ráfordítások

Változás %
84,86

Az igénybe vett szolgáltatások értékéből 63.178e Ft szoftverfejlesztésekhez kapcsolóprojekt
költség, egyéb igénybe vett szolgáltatás 49.216 e Ft, licencek, domainek, supportok költsége,
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30.375 e Ft 42.593e Ft tagdíjak költsége, ebből 39.095e Ft a GS1 AISBL tagdíja, 32.861 e Ft
ügyvédi költség, szaktanácsadás 30.811 e Ft, számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási
költsége 27.565e Ft, könyvviteli szolgáltatás. 26.289 e Ft, egyéb szolgáltatások értéke 24.609e
Ft, helyiség bérleti díj, 22.252 e Ft, tanácsadás költsége 22.176e Ft.
Az igénybe vett szolgáltatások értékéből nem volt a Globális IT Megoldások Kft-től igénybe
vett szolgáltatás.
Termék import nem volt. Az igénybe vett szolgáltatások értékéből 83.690e Ft, származott
külföldi partnertől. Európai Unión belüli székhelyű partnertől igénybe vett szolgáltatások értéke
74.988.e Ft, ebből 43.112e Ft belgiumi, 18.740e Ft írországi, 12.462e Ft dán, 379e Ft holland,
211e Ft lengyel,37e Ft norvég, 28e Ft, 19e Ft cseh.
Európai Unión kívüli országokban lévő székhelyű partnerektől igénybe vett szolgáltatás értéke
8.702 e Ft, ebből 5.285 e Ft USA-, 3.011 e Ft Ausztrália béli, 406e Ft svájci székhelyű partnertől
származik.
2.7 Egyéb, a költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések
Kutatásra, kísérleti fejlesztésre elszámolt költség a már említett eDelivery pályázattal
kapcsolatban saját előállítású eszközök aktivált értékeként elszámolt 26.713e Ft volt, mely
bérköltségből, annak KIVÁ-jából, alvállalkozói, és általános költségekből adódott.
Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák nem voltak.
Az egyéb ráfordítások 40.968e Ft értékéből 21.525e Ft immateriális javak kivezetéséből,
10.000e Ft céltartalék képzésből, 4.403e Ft iparűzési adóból, 2.734e Ft a behajthatatlan
követelések leírt összegéből adódik, melyek a Sztv. 3.§ 10.e) pontja alapján kerültek leírásra,
miszerint" a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek
arányban a követelés várhatóan behajtható összegével”.
A pénzügyi műveletek 4.234e Ft összegű ráfordításaiból 2.320e Ft az eredetileg 4.000e Ft
a részesedés árfolyamvesztesége, 1.914e Ft a devizás tételek árfolyamvesztesége.
2.8 Pénzügyi műveletek bevételei
A pénzügyi műveletek bevételeiből 12.417e Ft deviza- és valutakészletek
árfolyamnyereségéből származik, melyből a legnagyobb összeg 300e EUR eladás
árfolyamnyeresége 1.195e Ft volt.
2.9 A KIVA alap és adó kiszámítása
MEGNEVEZÉS
Tbj. Szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összege:
Kedvezményezett folgalkoztatottak (munkaerőpiacra lépők) utáni kedvezmény:
Adóalapot növelő tényezők (+)
Nem a vállalkozás érdekében felmerül költségek:
Adóalapot csökkentő tényezők (-)
Fel nem használt elhatárolt veszteség
Adóalap:
Adó 12%

Tárgyév
186 106 766
- 3 282 000
651 414
0
183 476 180
22 017 146
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2.10

A tárgyévi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat
Előző év

MEGNEVEZÉS

ADÓZOTT EREDMÉNY
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
ADÓZOTT EREDMÉNY

Korábbi évek

12 468
0
0
12 468

Tárgyév

0

0

Az adózott eredmény teljes egészében eredménytartalékba helyezése.
III.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma
Fizikai besorolásúak:
Szellemi foglalkozásúak:
Összesen:
(27,3)

0
27
27

fő
fő
fő

A foglalkoztatottak állománya 100%-ban szellemi foglalkozású.
Szellemi foglalkozásúak bérköltsége
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérköltség utáni KIVA
Cafeteria juttatások utáni KIVA
Napidíj, személyi jellegű egyéb kifizetések utáni KIVA

203.899e Ft
18.018e Ft
19.556e Ft
1.071e Ft
760e Ft

Ezen felül tiszteletdíj, hallgatói munkaviszony, életműdíj összege: 12.401e Ft,
tiszteletdíj utáni KIVA:
630 eFt
2. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik
A 2. pontból az igazgatóság összes járandósága:
- ebből
igazgatósági tagságra tekintettel kapott összeg
pótlék, prémium
egyéb munkabér
természetbeni juttatás, távmunka ktg.térítés, napidíj:
Felügyelő bizottság járandósága
Vezetőség díjazása összesen:

57.697 eFt
25.185e Ft
30.205e Ft
2.307e Ft
8.700e Ft
66.397e Ft

A vezetőség részére folyósított előlegek, kölcsönök nem voltak.
A társaságnak tartozása a vezetőség tagjai felé nincs.
3. Nyilatkozat veszélyes hulladék képződéséről:
A Részvénytársaság szolgáltató tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek a
Társaság pénzügyi
helyzetét meghatározó befolyása nincsen, az uniós
hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv szerinti ún. kiterjesztett gyártói felelősség
hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat.
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz nincs.

21 181
0
0
21 181
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A GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Részvénytársaság vagy GS1 Magyarország)
Üzleti jelentésében bemutatja – az Éves beszámoló és a Közhasznúsági melléklet időszakára vonatkozóan –
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, üzletmenetét, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal együtt,
abból a célból, hogy a múltbeli tények és a várható jövőbeni adatok alapján a teljesítményéről, fejlődéséről és
helyzetéről a körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

1. A Részvénytársaság működési környezete
A Részvénytársaság célja a GS1 nemzetközi szervezet célkitűzéseivel összhangban álló globális termék- és
szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító rendszer biztosítása, továbbá az erre épülő kommunikációs
rendszerek létrehozása és működtetése. Célja és feladata továbbá a nemzetközileg elfogadott szabványokon
alapuló azonosító rendszerek működésének elősegítése azok kialakításával, elérhetővé tételével és alkalmazásba
vételének támogatásával, továbbá az ezekkel összefüggésben rendelkezésére álló adatok és információk egységes
szempontok szerinti rendszerezése és hozzáférhetővé tétele. Ennek érdekében törekszik a globális szabványokra
épülő nemzetközi szolgáltatások közvetítésére, illetve a saját szellemi tulajdonaként kifejlesztett további
szolgáltatások nyújtására, az ellátási lánc szereplői közötti kommunikáció elősegítésére. Igyekszik hozzájárulni a
nemzeti, illetve az európai uniós jogszabályok alapján a különböző szektorokban megvalósítandó állami
felügyeleti, ellenőrzési és nyomon követési feladatok ellátásának hatékonyságához is.
A Részvénytársaság a GS1 nemzetközi hálózat tagja.
A GS1 közösség a GS1 szabványrendszert működteti, amely az ellátási láncokban az egyik legszélesebb körben
használt szabvány- és megoldásrendszer a világon. A GS1 szabványok alkalmazása számos szektorban (pl.
élelmiszeripar, egészségügy, szállítmányozás) javítja az ellátási láncok hatékonyságát, biztonságát és
átláthatóságát. A rendszer alapját az egyedi azonosítás jelenti egy szabályozottan karbantartott számozási
rendszeren keresztül, amit számos nemzetközi szervezet, így többek között az ISO és a CEN is elismer. A GS1
számozási rendszer a GS1 tagszervezeteknek kiosztott számtartományokon – prefixeken, illetve, a GS1
tagszervezetek által a felhasználó vállalatoknak kiosztott további cégazonosító számtartományokon, az ún.
cégprefixeken – alapszik. Az így kialakított azonosítási rendszerre épülő adatjelölési és adathordozói módozatok
(pl. vonalkódok, elektronikus rádiófrekvenciás címkék), az adattovábbítást biztosító elektronikus kommunikációs
üzenetek és az azokat kiszolgáló adatbázisszabványok, valamint az ezeken alapuló áru nyomonkövetési,
visszahívási és további üzleti megoldások az egységes integrált GS1 szabvány- és megoldásrendszer részeit
képezik és hozzájárulnak az ellátási láncok működésének hatékonyságához.
A rendszer irányítását globális szinten a GS1 védjegy és szellemi tulajdonjogok birtokosa, a semleges és nonprofit
GS1 AISBL szervezet látja el. A nemzeti GS1 tagszervezetek a GS1 AISBL tagjaként használják a GS1 szellemi
tulajdonát, gyakorolják a GS1 védjegy, szerzői és márka licenc jogokat, ezáltal hozzájárulnak azok értékeinek
terjesztéséhez és növekedéséhez.
A Részvénytársaság számára a GS1 AISBL szervezettel megkötött, a GS1 szellemi tulajdonjogok magyarországi
kizárólagos felhasználására és továbbadására, valamint adatkezelésre vonatkozó szerződés hosszú távra biztosítja
működésének alapját, a GS1 licenc jogokhoz kapcsolódó feladatainak és kötelezettségeinek folyamatos
teljesíthetőségét. A GS1 AISBL kizárólagos felhasználási engedélyt biztosít a Részvénytársaságnak a szellemi
tulajdon elemeire – így többek között a globális védjegyekre, domain nevekre – vonatkozóan Magyarország
területén belül azzal, hogy a megállapodásban rögzített feltételek alapján a felhasználási engedélyt (továbbiakban
GS1 licenc) továbbadhatja partnerei számára. A GS1 licenc felhasználási engedélyek a Részvénytársaság GS1
rendszer működtetése, illetve támogatása érdekében kifejtett tevékenységéhez kapcsolódnak, a GS1 termékekre és
szolgáltatásokra vonatkoznak összhangban a GS1 AISBL Alapszabályában és további kötelezően elfogadott
dokumentumokban foglalt tagszervezeti jogokkal és kötelezettségekkel együtt.
A Részvénytársaság szerződéses kapcsolatban áll továbbá a GS1 AISBL szervezet leányvállalataival, az
EPCglobal Inc., illetve a GS1 Data Excellence Inc. társaságokkal, valamint tagja a GS1 in Europe IVZW-nek.
Ezen túlmenően 2017 óta a globális jogalany-azonosító rendszer (LEI, Legal Entity Identifier) működtetésében a
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GS1 szervezetnek, mint a GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) által elismert Helyi Operációs
Egységnek (LOU) a szerződött regisztrációs ügynöke.
A fentiek alapján a Részvénytársaság folyamatosan rendelkezik mindazon felhasználási jogosultsággal, melyek
alapján a GS1 rendszerhez kapcsolódó licenc és szolgáltatási díjainak megfizetése ellenében az Általános Üzleti
Feltételeiben nevesített termékeket és szolgáltatásokat nyújthatja a gazdálkodó szervezetek, jogalanyok számára.
Alapvető feladatának tekinti a globális azonosító és kommunikációs rendszerekhez kapcsolódó közérdekű
feladatok elsődlegesen nem nyereségorientált ellátását, melynek érdekében a Részvénytársaság társasági formáját
és szervezetét úgy határozta meg, hogy az a nemzetközi kihívásokra is válaszolni tudjon.
A nemzetközi jogi és szakmai elvárásoknak megfelelően a Részvénytársaságnak a GS1 AISBL által kijelölt
stratégia mentén kell működnie és ezért a Részvénytársaság saját öt éves stratégiája összhangban áll a GS1 AISBL
öt éves stratégiájával. Az összehangolt stratégiában megjelölt stratégiai célok a következők:
•
•
•
•

A GS1 szabványok szolgáltatásainak korszerű közvetítése a gyorsan változó, digitális elvárásoknak
megfelelően (gyorsan, egyszerűen és online).
A GS1 profiljába illő, megtérülő szolgáltatások nyújtása a hazai felhasználói és piaci igények alapján (a
GS1 AISBL által meghatározott irányok mentén).
Tulajdonosi szemléletű vezetői utánpótlás megteremtése (pénzügyi és emberi erőforrás tervezés
tekintetében).
Hatékony belső működéssel a szervezeti kultúra és tudás magasabb szintre emelése (kommunikáció,
egység, motiváció, célkijelölés-KPI).

A Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseinek megfelelően kialakított működési rendje mellett a Fővárosi Törvényszék által a Civil törvénynek
megfelelő bejegyzett keretek szerint működik. Közhasznú tevékenységének részeként közreműködik az
élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátásában, különösen annak
hatékonyabbá tételében, valamint az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége érdekében az
ehhez szükséges nyomon követhetőségi eljárás létrehozatalában és fenntartásában. A Részvénytársaság e
közhasznú tevékenysége körében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (a továbbiakban: NÉBIH) – a
Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezett – szerződés rendelkezései szerint együttműködik. 2015ben együttműködési megállapodást kötött a 1169/2011 EU uniós rendeletnek való megfelelés előmozdítása
érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel, valamint az Agrárminisztériummal,
ez utóbbival együttműködve részt vett a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform (NÉNYP)
megalapításában és azt az Agrárminisztériummal együttműködve működtette 2019. év végéig. A platform
sikerének elismeréseként az agrár tárca újabb két évre meghosszabbította a Minisztérium és a Részvénytársaság
közötti együttműködési megállapodást.
A Részvénytársaság tagja továbbá a Magyar Szabványügyi Testületnek, a CEN TC 440 és TC 434
tükörbizottságainak koordinátora és megbízóként közreműködik az ISO és CEN szabványok honosításában és
nemzeti szabványként történő közzétételében. Az MSZ ISO/IEC 15420:2015 nemzeti előszavában külön és
kifejezetten nevesíti, hogy a szabványban leírt megoldás Magyarországon történő jogszerű felhasználása a
Részvénytársasággal létesített és fenntartott szabályszerű jogviszonyhoz kötött.
A Részvénytársaság beszámolási kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján köteles
teljesíteni és elkészíteni, kiegészítve azt a Civil tv. 46 § (1) bekezdése szerinti közhasznúsági melléklettel. Mindezt
az éves beszámolójával azonos módon a Részvénytársaság jóváhagyja, letétbe helyezi és közzéteszi.
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1.1.

Nemzetközi működési környezet változásai

GS1 Global Office a 2020. évben különösen nagy hangsúlyt fektetett a Global Registry Platform fejlesztésére,
valamint a tagszervezetek bevonására a szolgáltatásba. A GS1 Global Office által központilag üzemeltetett
platformnak jelenleg három célja és hozzá kapcsolódó szolgáltatása van. Egyrészt tárolja a tagszervezetek által
kiadott cégprefixeket és a licenszekhez kapcsolódó alapinformációkat. Másrészt begyűjti és tárolja a
tagszervezetek által kiadott termékazonosítást biztosító GTIN számokat és hozzájuk kapcsolódó alapadatokat.
Ezen két szolgáltatásra, illetve az ezen két szolgáltatás keretében a platformba kerülő adatokra épülő rendszer
harmadik pillére, a kereskedelmi belistázási folyamatokat támogató, a kereskedelmi vállalatok számára értéket
jelentő, és 2021. során induló VerifiedByGS1 ellenőrzési szolgáltatás. A Részvénytársaság célja, hogy 2021.
végére a Global Regsitry Platform által kínált valamennyi szolgáltatáshoz csatlakozzon. Ennek megfelelően a
Társaság a cégprefixek valós időben történő átadását adó megoldást 2020-ban kialakította, és az adatszolgáltatást
elindította a Global Office irányába. A platformba küldött adatok minősége különösen fontos, ezért az
adatminőséget a GS1 Global Office folyamatosan monitorozza. Ennek az elvárásnak megfelelően a
Részvénytársaság különösen nagy figyelmet fordított a megfelelő minőségű, teljeskörű adatállományok valós idejű
átküldésére, valamint az ezt lehetővé tevő API alapú szolgáltatás fejlesztésére. A sikeres munka bizonyítéka, a
Global Office által havonta megküldött, az adatminőséget értékelő riportban szereplő folyamatos kiváló osztályzat.
A Részvénytársaság 2020. utolsó negyedévében megkezdte a partnereit az azonosító számkiadásában, a számok
nyilvántartásában és címkék létrehozásában támogató Szabványmenedzser szolgáltatás és a Global Registry
Platform közötti API alapú, informatikai kapcsolat kialakításának megtervezését. A cél, hogy 2021. első felében
megvalósulhassanak azok a fejlesztések, amik lehetővé teszik a Részvénytársaság által a Szabványmenedzserben
kezelt GTIN számok és hozzájuk kapcsolódó kötelező alapadatok valós időben, direkt kapcsolaton keresztüli
átküldését a Global Registry Platform irányába. Ennek a második fejlesztésnek a zárását követően, várhatóan 2021.
második felében tervezi a Társaság indítani Magyarországon is a kereskedelmi vállalkozások számára értéket
jelentő VerifiedByGS1 szolgáltatást, így megfelelve teljeskörűen a GS1 Global Office által támasztott
elvárásoknak.
A GS1 AISBL az általános szolgáltatásai mellett 2019-ben is kiemelt szinten foglalkozott az egészségügyi szektor
számára kínált GS1 szabványokkal és ajánlásokkal, új partnerként bevonva a kórházakat és az egészségügyi
szolgáltatókat. Ezen törekvései keretében a Részvénytársasággal fennálló, Healthcare Barcode Survey App
(HBSA) mobilalkalmazás üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási együttműködését a 2019/2020. üzleti évre is
meghosszabbította. Az Európai Parlament és a Tanács 2017. május 5-én kihirdetett 2017/745. számú
orvostechnikai eszközökre (MDR), és a 2017/746. számú in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre (IVDR)
vonatkozó rendelete az egészség és a biztonság javítása érdekében előírja az átláthatóság és a nyomon
követhetőség megteremtését az orvostechnikai eszközök területén. Az ellátási lánc teljes egészére kiterjedő
nyomon követhetőség érdekében a rendeletek meghatároznak egy egyedi eszközazonosítási rendszert, az ún. UDIt (Unique Device Identification), ami lehetővé teszi a gyors és hatékony intézkedést abban az esetben, ha bármilyen
biztonsági probléma merülne fel a termékekkel szemben. Az UDI rendszer működtetésének alapkövetelménye az
UDI rendszer működését biztosító kibocsátó szervezetek kijelölése. A Bizottság (EU) 2019. június 6-án kiadott
2019/939 végrehajtási határozatában az orvostechnikai eszközök területén az egyedi eszközazonosítók (UDI-k)
kiosztására szolgáló rendszer működtetésére kibocsátó szervezetnek jelölte ki – a HIBCC, az ICCBBA és az IFA
GmbH mellett – a GS1 AISBL-t. Ez nagy felelősséget jelent, de egyben lehetőséget is biztosít a Részvénytársaság
részére a GS1 szabványok gyártók körében történő szabványos, joganyagnak megfelelő, ugyanakkor szélesebb
körű bevezetésével az UDI azonosítók és AIDC megoldások felhasználásán alapuló kórházi betegbiztonsági és
hatékonyabb működési folyamatok fejlesztéseinél.
Az Európai Bizottság 2016/161. számú felhatalmazáson alapuló rendelete az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása
tekintetében történő kiegészítéséről 2019. február 9-ét határozta meg a vényköteles gyógyszerek egyedi
azonosításának és jelölésének bevezetésére, valamint egy „végponttól végpontig” jellegű, a termékek hamisítását
megakadályozó és azok eredetiségét ellenőrző rendszer kiépítésére. A hazai a gyártók és a nagykereskedők
felkészülése a jogszabályi megfelelőségre 2019. év elején, jellemzően a rendeleti határidőig megvalósult. A
Részvénytársaság az ő támogatásuk mellett 2018. őszétől 2019. tavaszáig főleg a közforgalmú, és még inkább a
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betegellátó intézmények gyógyszertárainak informálására és szakmai felkészítésére helyezte a hangsúlyt
intézményi patikai informatikai szolgáltató partnerek, illetve a kórházi betegellátó intézmények fenntartói jogkörét
gyakorló Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) való szakmai együttműködésével.
A Részvénytársaság célja 2020-ban is az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán
elhelyezendő biztonsági elemekről szóló, valamint az orvostechnikai eszközökre, illetve az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökre vonatkozó európai uniós rendeletekben foglalt feladatok hazai megvalósításában
történő együttműködések kialakítása volt. Emellett elkötelezett a kórházi betegbiztonsági és nyomon követési
informatikai és folyamat fejlesztések GS1 szabványos megvalósításában, a szabványokkal támogatott egységes
egészségügyi ágazati termék-törzsadatbázis kialakításában és bevezetésében. Mindezen célok megvalósításában
az adatok automatikus gyűjtéséhez, a tevékenységek mérhetőségéhez a GS1 szabványok – nemzetközi és immár
hazai kórházi esetpéldák alapján is – kellő alapot tudnak biztosítani.

1.2.

Hazai működési környezet változásai

A Részvénytársaság Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának 2020-as frissítését indokolta az
a vezető tisztségviselők mandátumának meghosszabbítása, az igazgatósági tagok szerepének változása az általuk
felügyelt szervezeti területeken, valamint az ennek következtében 2020-ban megvalósult kisebb mértékű
szervezeti változások. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete, azaz az
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálybalépése még 2018-ban új Adat- és Információvédelmi Szabályzat
kibocsátását vonta maga után, amelyet követően a belső adatvédelmi szabályzatok is frissítésre kerültek a
rendeletnek való megfelelés érdekében. A GDPR-nek való maradéktalan megfelelés érdekében a Társaság 2020ban tovább fejlesztette kapcsolódó belső szabályzatait és az adatvédelemmel kapcsolatos folyamatait.
A Részvénytársaság alaptevékenységét meghatározó licencértékesítés az elmúlt 5 évet vizsgálva a partnerlétszám
szempontjából összességében minimális növekedést mutat (1. ábra). A partnerlétszámban a 2019-es enyhe
csökkenést 2020-ban enyhe növekedés követte. A licencértékesítésből származó éves árbevétel 2020-ban szintén
enyhe növekedést mutat, amely a hétezret meghaladó partnerlétszámmal együtt továbbra is stabil működést biztosít
a Társaság számára. (A partnerlétszám meghatározásánál a tárgyév december 31-én érvényes licencszerződéssel
rendelkező partnerek számát vettük figyelembe.)

GS1 licenchasználók (2013-2020)
8 000
7 500
7 000

6 834

6 903

2013

2014

7 075

7 208

7 213

2015

2016

2017

7 368

7 320

7 430

2018

2019

2020

6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000

1. ábra: A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. licenchasználói partnerlétszáma (2013 – 2020)

A Részvénytársaság által a GS1 AISBL-től származtatott licenc alkalmazásba vételének teljesítménymutatójaként
használt licenckódok (GS1 rendszerlicenc, cégprefix licenc és GITN-8 licenc) a felhasználási jogok nyomon
követését szolgálják. A licenckódok száma a 2014. évi bevezetést követően 2015. óta – szerény emelkedés mellett
– éves szinten hasonló értéket mutatott, 2019-ben enyhén csökkent, majd 2020-ban ismét enyhén növekedett.
Teljes mennyiségük 2020-ban átlépte a százezret (2. ábra).
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2. ábra GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. licenckód számainak alakulása (2014 – 2020)

1.1.1

Üzleti és belső folyamatok fejlesztése

A Részvénytársaság összhangban a szervezet stratégiai céljaival, 2020-ban tovább bővítette, pontosította és
kiterjesztette alkalmazását a 2019-ben elindított KPI alapú menedzsmenti és teljesítményértékelő, azt nyomon
követő rendszernek. A belső működés hatékonyságát tudatos folyamatfejlesztési tevékenységgel javítja, amelynek
keretében immár harmadik éve vizsgálja felül és optimalizálja a legfontosabb belső folyamatokat. A belső
folyamatok támogatására egyre szélesebb körben alkalmaz korszerű informatikai megoldásokat, amelyek a
nyomon követhetőséget, a csapatmunkát és a megfelelő, precíz adminisztrációt egyszerre támogatják.
1.1.2

Üzleti befektetések, leányvállalatok

GITM Kft.
A Részvénytársaság leányvállalatát, a Globális IT Megoldások Kft-t (a továbbiakban: GITM Kft.) a GS1 rendszer
magyarországi működtetését közvetve támogató, informatikai (szoftverfejlesztési, -üzemeltetési, szaktanácsadási)
tevékenységek elvégzése céljából hozta létre. A GITM Kft. alapfeladata GS1 szabványokra épülő integrált
rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, valamint a Részvénytársaság saját fejlesztésű termékeinek létrehozása,
működtetése volt. A Részvénytársaság 2017. év elején továbbfejlesztette termékportfoliójával kapcsolatos
stratégiáját, amelynek részeként a GITM Kft. által végzett informatikai tevékenységeket visszacsoportosította a
Részvénytársasághoz. Az átszervezések 2017 második felére sikeresen és tervszerűen lezajlottak, 2018-tól a GITM
Kft. üzleti tevékenységet nem végzett. A Részvénytársaság 2019 végén meghozta a döntést a leányvállalat
egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről. Az egyszerűsített végelszámolás folyamata 2020-ban a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott, a cégbíróság 2020. augusztus 27-ei hatállyal rendelte el
a cég cégjegyzékből való törlését.
1.1.3

Foglalkoztatáspolitika

A Részvénytársaság meghatározó erőforrása a szakképzett munkaerőállománya, melynek utánpótlásáról
gyakornoki program és duális képzés keretében is gondoskodik. Befogadó munkahelyi környezet és alternatív
foglalkoztatási formában történő munkavégzési körülmények biztosításával, a szervezet minden dolgozójára
kiterjedő rendszeres képzésekkel és készségfejlesztéssel igyekszik kizárni a lehetséges munkahelyi kockázatokat,
betartva az összes vonatkozó munkahelyhez kapcsolódó szabályozást, biztonsági és egészségügyi előírásokat.
Rendszeresen elvégezi a munkavédelmi kockázatok értékelését, teljesíti a munka- és tűzvédelmi előírások szerinti
kötelezettségeit.
1.1.4

Környezetvédelem és fenntarthatóság

A Részvénytársaság tevékenysége során a rá vonatkozó környezetvédelmi előírások maximális betartásával jár el.
Szolgáltató tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek a Részvénytársaság pénzügyi helyzetét
meghatározó befolyása nincsen, az uniós hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv szerinti ún. kiterjesztett
gyártói felelősség hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat. A keletkezett hulladékok közül a papír, a műanyag
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és egyéb csomagolási hulladékok, valamint az elektronikai hulladékok és használt fénycsövek gyűjtése szelektíven
történik, az így gyűjtött hulladékok a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtést és szállítást
végző szervezetek részére átadásra kerülnek. A CO2 kibocsátás csökkentésére tett nemzetközi erőfeszítések hazai
adoptációjának bevezetéséhez a Részvénytársaság meghívást kapott a Lean & Green projekt magyarországi
elindítására.
1.1.5

Telephely, fióktelep információk

A Részvénytársaság cégbíróságnál bejegyzett székhelyének címe: 1139 Budapest, Fáy utca 1/b. További
telephelyekkel, fióktelepekkel nem rendelkezik.

1.3.

A rendkívüli veszélyhelyzettel kapcsolatos megállapítások

A koronavírus világjárvány miatt 2020 márciusában kialakult és azóta újra fennálló veszélyhelyzet ellenére a
Részvénytársaság folyamatos működése biztosított, szerződéses kötelezettségeinek eleget tud tenni, a 2020-ra
vonatkozó üzleti tervben foglalt fő célokat a Részvénytársaság megvalósította, továbbá a 2021-es üzleti tervben
kitűzött fő célok megvalósítása elérhetőnek látszik.
A Részvénytársaság munkavállalói számára biztosította és 2021-ben is biztosítja a távoli (otthoni) munkavégzés
technikai és munkaszervezési feltételeit, így tevékenységének végzése, szolgáltatásainak nyújtása a kialakult
helyzetben is biztosított. A munkaerővel kapcsolatos problémák (elbocsátások, munkaerőhiány) egyelőre nem
érintették a Társaságot.
A Részvénytársaság licencértékesítésében jelentősebb elmaradással nem számol, azonban az új belépők
elmaradása és a partnerek évközi felmondásai a szokásosnál nagyobb mértékben előfordulhatnak. Ezek hatása
jelentősebb mértékben 2021-ben várható. A Részvénytársaság a bevételei és a költségei alakulását folyamatos
kontrolling tevékenységgel követi, elemzi, indokolt esetben megteszi a szükséges lépéseket az üzleti terv
korrekciójára. Ehhez kapcsolódóan a Társaság már 2020 márciusában csökkentette költségeit egyes igénybe vett
szolgáltatások mérséklésével, a kiküldetések leállításával és a beruházások újratervezésével. A Részvénytársaságot
érintő likviditási problémák úgyszintén nem merülnek fel. A mérlegtételeket befolyásoló tényezők nem várhatóak,
értékvesztések képzése a Társaság jelenlegi megítélése szerint nem szükséges.
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2.

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenysége és 2021. évi
tervei
2.1.

Stratégia és tudásalapú szervezet

A Részvénytársaság 2018-ban két fő szervezeti egységre tagolta a munkaszervezetet: nemzetközi és üzleti
kapcsolatok, illetve operatív igazgatás (ide csoportosítva a termékfejlesztés és informatika területét is), továbbá
ennek megfelelően frissítette Szervezeti és Működési Szabályzatát 2019. elején. Folyamatos stratégiai cél, hogy
a szervezet gyorsan és rugalmasan reagáljon a piaci igényekre mind hazai, mind
nemzetközi szinten. A kulcsfontosságú értékek, mint az innováció és az
ügyfélközpontúság továbbra is a mindennapi működés meghatározói. Az
értékteremtés kulcsa a GS1 szabványok és az azokra épülő szolgáltatások és
megoldások minél szélesebb körű terjesztése az erőforrások optimálás kihasználása
mellett. A Részvénytársaság küldetése továbbra is az, hogy a meglévő és a potenciális
partnereit hatékonyan kiszolgálja azáltal, hogy megbízható és minőségi humán-,
szervezeti- és információs tőkét teremt, valamint GS1 tudásalapú megoldásokat hoz
létre és terjeszt.
A Részvénytársaság folytatta a 2020. végéig terjedő stratégiai időszak céljainak megvalósítását összhangban a
GS1 szervezet legújabb, globális törekvéseivel. Ezek a törekvések arra irányulnak, hogy a GS1 Tagszervezetek –
meglévő szolgáltatásaik mellett – képesek legyenek egységes, központilag kialakított szolgáltatásokat is nyújtani
a felhasználóik számára.
A Részvénytársaság ennek keretében 2020-ban is folyamatosan nyújtotta a pénzpiaci szereplők globális
azonosítását (LEI) támogató szolgáltatását, sikeresen elindította és bevezette valamennyi partnere számára elérhető
SzabványMenedzser szolgáltatást, amely aktív felhasználóinak száma 2020. év végére meghaladta a 1700-at.
Folytatta a szakmai felkészülést az orvostechnikai eszközök azonosítását (UDI) és nyomon követését szabályozó
uniós rendelet, 2021-re eltolt hatályba lépésével kapcsolatos feladatokra. A Társaság 2021-ra kitűzött egyik fő
célja, hogy a SzabványMenedzser szolgáltatás felhasználói számát tovább bővítse, illetve felkészítse az
szolgáltatást az UDI jogszabályok által támasztott kihívások kezelésére, ezáltal megoldást kínálva több száz
érintett szervezet számára.

2.2.

Termék- és szolgáltatás portfólió

A Részvénytársaság tevékenysége alapvetően négy területre osztható, amelyek mindegyike magában foglalja az
azonosítást, az adatgyűjtést, az adatkommunikációt, a kapcsolódó szabványok feldolgozását, menedzselését és az
ezekre épülő megoldások, szolgáltatások kidolgozását, nyújtását:
−
−
−
−

GS1 Rendszer működtetése és licenc szolgáltatások
GS1 Tudás és ehhez kapcsolódó képzési és oktatási program
Számkiadáshoz és címkegeneráláshoz kapcsolódó szolgáltatás
Adatbanki szolgáltatások

A GS1 globális stratégiájával összhangban a Részvénytársaság alaptevékenységének számít a GS1 azonosító
számok (GS1 licenc) kiadása, a megfelelő szabványalkalmazás és a szabványimplementáció támogatása. Emellett
kiemelten foglalkozik GS1 szabványokra épülő, hozzáadott értékű szolgáltatások és szoftvermegoldások
kialakításával is, amelyek létrehozását egyrészt üzleti modellezéssel, másrészt tudatos vagyon- és
eszközgazdálkodással alapozza meg. A globális elvárásoknak megfelelően teszi ezt többek között más nemzetek
GS1 tagszervezeteivel együttműködve, továbbá – a hazai lehetőségekhez mérten – fókuszálva a kiskereskedelem,
a logisztika és szállítmányozás, valamint az egészségügyi szektorokra.

Azonosítás:

Adatgyűjtés:

Megosztás:

Felhasználás:
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2.2.1.

GS1 Rendszer működtetése és licenc szolgáltatások

A szervezet alaptevékenysége keretében továbbra is magas színvonalon biztosítja partnerei
számára a GS1 rendszer használatához kapcsolódó licencszolgáltatásokat. Folyamatosan
működteti telefonos ügyfélszolgálatát és elektronikusan elérhető szolgáltatásait. Sikerre vitte
webinar alapú képzési rendszerét; a „GS1 rendszer általános ismeretek”, és az
„Azonosítószám képzés és vonalkód alapismeretek” című modulok mellett bevezette a
„Nyomon követés alapjai”, az „UDI webinar” és a „GS1-128 és az SSCC szerepe a
kereskedelemben” című moduljait és rendszeres online képzéssel segítette a
SzabványMenedzser szolgáltatás megismerését. Havi rendszereséggel tájékoztatta partnereit
megújított elektronikus hírlevelein, a Kód Világ, az FMCG és az Egészségügyi hírlevélen
keresztül és félévente megjelentette részletes információkat tartalmazó digitális kiadványát,
a GS1 Világa Magazint. A szakmai ismeretek terjesztése érdekében kiemelt tevékenységei közé emelte a GS1
tudás menedzselését és a tudásmegosztást a felsőoktatási és felnőttképzési intézmények számára, emellett több
együttműködési megállapodást is kötött. Számos szakmai rendezvényen vett részt és publikált, különösen az
élelmiszeripar, az agrárium, a csomagolóipar, az e-kereskedelem, az egészségügy és a gyógyszeripar területein.
2.2.2.

GS1 Tudás és GS1 Eszközök

A GS1 szabványok helyes és jogszerű alkalmazása az ellátási lánc összes szereplőjének érdeke. Ennek
támogatására a Részvénytársaság számos olyan szoftveralapú megoldást hozott létre az elmúlt évtizedben,
amelyek a GS1 szabványokra épülnek és segítik a felhasználókat az ellátási láncban elvégzendő egyes feladataik
szabványos és hatékony elvégzésében. A Részvénytársaság tudatosan és folyamatosan alakítja termékportfólióját,
figyelve arra, hogy hangsúlyosak legyenek a licenc használó partnerek minél szélesebb körét támogató eszközök
és megoldások, amelyek rendszeres használata segíti a felhasználókat a szabványok hatékony és helyes
alkalmazásában. Emellett természetesen olyan szoftveralapú megoldásokat is kifejlesztett, amelyek egy szűkebb
partneri kör, vagy speciális piaci igény GS1 szabványokra épülő kiszolgálását célozzák meg.
Az informatikai megoldások egyik alappillére a GS1 Lib (GS1 Library), mely a GS1 Általános Specifikációk
szabvány tudását foglalja magában informatikai környezetbe átültetve. Évről évre, így 2020-ban is átvezetésre
kerültek a GS1 Lib alkalmazásban az Általános GS1 Specifikációk adott évi frissítései, amely alapján egyéb
szoftverekbe beágyazva a GS1 Lib biztosítja egy adott adathalmaz szabványosságának
mindenkori automatikus ellenőrzését. 2020-ban megújult a digitalizált GS1 tudás másik
fontos alkotóeleme, egy speciális szabálymotor, az UVM (UP Validation Module),
amely a GDSN és EPCIS szabványok által leírt adatvalidációs szabályokat, továbbá
egyéb jogszabályok, vagy felhasználói elvárások alapján alkalmazandó szabályokat is kezelni tud.
A Részvénytársaság által fejlesztett, adatminőséget és szabványosságot támogató megoldás, a
Healthcare Barcode Survey App, amely továbbra is szerepel a GS1 Global Office adatminőséggel
kapcsolatos stratégiájában. Számos GS1 tagszervezet, illetve vállalati felhasználó alkalmazza
aktívan a HBSA mobil applikációját és a hozzá tartozó webes felületet. A HBSA alkalmazás
használata – melynek célja, hogy felhívja az egészségügyi szektor figyelmét a GS1
szabványokban rejlő lehetőségekre – nemzetközileg folyamatosan terjed és nagy elégedettséggel bír a felhasználók
körében, így annak Global Office általi támogatása hosszabb távon kalkulálható. A Részvénytársaság további
adatminőséget és szabványosságot támogató alkalmazása a GS1 Logger, amelynek nemzetközi felhasználása
visszaszorult, így a Részvénytársaság az üzemeltetés szempontjából 2021-ben már kizárólag a hazai piacra
fókuszál.
2.2.3.

Nyomonkövetési platform

A GS1 által létrehozott szabványrendszer és az azokra
épülő megoldások teljes körű és globális választ nyújtanak
a nyomon követés által támasztott kihívásokra. Ennek
legfőbb oka, hogy a GS1 minden, az elosztási láncban
előforduló entitás azonosítására, azokat kiegészítő és a nyomon követést lehetővé tevő adatstruktúrákra, ezek
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jelölésére, illetve ezen információk kommunikálására egyszerre kínál globális szabványokat és megoldásokat. Sőt,
ezek alkalmazásba vételét támogató egységes módszertant is biztosít az érdeklődő partnerei számára.
A Részvénytársaság 2019-ben – a GS1 Dániával korábban megkezdett együttműködést folytatva – befejezte az
ISO szabványrendszer részévé vált EPCIS szabványra épülő GS1 Nyomonkövetési Platform fejlesztését. A felek
megállapodása értelmében a közös fejlesztés eredményeként dán és magyar példány is létrejött az informatikai
megoldásból, amely elsősorban a hús, a hal, és a frissáru nyomon követéséhez kínál komplex informatikai
szolgáltatást, azonban a rendszer alapjaira számos más szektor (pl. egészségügy) igényei és előírásai szerinti
nyomon követési megoldás is ráépíthető. A közös fejlesztés eredményeképpen létrejövő szoftvermegoldás nemzeti
szintű felhasználására kizárólag a nemzeti tagszervezet jogosult, továbbá a Felek között létrejött utolsó
megállapodás alapján, a nemzetközi értékesítéshez külön-külön is rendelkeznek jogosultsággal. A megoldás piaci,
illetve hatósági használatba vétele egyelőre lassú folyamatnak ígérkezik, azonban a Részvénytársaság 2020-ban
felsőoktatási intézményekkel folytatott együttműködése keretében megkezdte a GS1 Nyomonkövetési Platform
oktatási célú felhasználását, ezen keresztül a szabványokkal támogatott, jogszabályi előírásoknak és üzleti
elvárásoknak megfelelő nyomon követési folyamatok egyetemi hallgatók számára történő bemutatását.
2.2.4.

Adatbanki szolgáltatások

2017-ben Brandsync powered by GS1HUb néven elindult a Részvénytársaság GDSN szolgáltatása. A
Részvénytársaság megállapodást kötött a Trade Connectors A/S-sel a szolgáltatás működtetésére és támogatására
vonatkozóan, másrészt az AC Nielsen Kft-vel az FMCG szektorban történő értékesítésre vonatkozóan. 2019-ben
a Trade Connectors A/S társasági formát váltott, ennek megfelelően a szerződés megújítása a Trade Connectors
FMBA-val megtörtént. Ebben az egyesületi formában a Részvénytársaság ’B’ típusú tagként vesz részt, így a
kiemelt fejlesztésekhez nincs hozzájárulási kötelezettsége.
2020. év végéig több mint 40 partner regisztrált a rendszerben, akik több mint 4000
terméküket tették közzé ezen a csatornán. Folyamatosan zajlanak a tárgyalások az
adatfogadó partnerek számának növelésére a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek szektorában. 2018-ban a Drogerie
Markt cseh és szlovák leányvállalatai is bekapcsolódtak adatfogadóként, az ott megfogalmazott adatigények
átvezetését követően a beszállítói kör bővítése megkezdődött, 2020-ban ezeken a piacokon megkezdődött a
Rossmann drogérialánc felé történő adatközlés is.
A 2021. évre megfogalmazott cél – további kereskedelmi láncok adatfogadóként történő bevonása mellett –
továbbra is az, hogy a szolgáltatás fenntartható maradjon és az abból származó bevételek fedezzék a
Részvénytársaság kiadásait.
A nemzetközi folyamatoknak megfelelően a Részvénytársaság folyamatos egyeztetéseket folytat az egészségügyi
szektor kiemelt szereplőivel annak érdekében, hogy a GDSN alapú adatbanki megoldás stratégiai szerepet
alapozzon meg, illetve biztosítson az ágazat számára.
2.2.5.

SzabványMenedzser szolgáltatás

A Részvénytársaság – másfél éves fejlesztési projektet követően – 2019 januárjában elindította a
SzabványMenedzser szolgáltatást, amelynek célja, hogy segítse partnereit az azonosító kulcsok szabványos és
szabályos kiadásában és a vonalkódok létrehozásában. Ezzel a fejlesztéssel a Társaság leváltotta a több mint 10
éve működő Számkiadó Szoftver szolgáltatást és egy korszerűbb, jóval több funkciót tartalmazó megoldással segíti
partnerei munkáját. A szolgáltatás a licencdíj keretében érhető el.
2019 során minden partnerünk megkapta azt az aktiváló emailt, amellyel megkezdhették a szoftver használatát,
azt követően pedig minden újonnan regisztráló partnerünk automatikusan megkapja a hozzáférést. A 3. és 4.
ábrákon követhető az aktív felhasználók számának növekedése, illetve a 2019. és 2020. években regisztrált új
partnerek SzabványMenedzser használati aránya, mely szerint a 2020-ban regisztrált új GS1-partnerek 71 %-a
kezdte el használni szoftverünket.
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3. ábra: SzabványMenedzser felhasználók számának alakulása (2019. március – 2020. december)

4. ábra: Új belépők SzabványMenedzser használati aránya (2019– 2020)

A platformon véglegesített GTIN azonosítók száma a kezdetektől folyamatosan növekszik, egy-egy nagyobb
felhasználó csatlakozásakor pedig jelentősen megugrik, ahogy ez az 5. ábrán követhető. A további azonosítók
közül leginkább a GTIN-Lot párost és az SSCC-t használják partnereink (6. ábra).

12

5. ábra: Véglegesített GTIN azonosítók számának alakulása (2019. március – 2020. december)

6. ábra: GTIN-Lot és SSCC azonosítók számának alakulása (2019. január – 2020. december)

A két legnépszerűbb vonalkódjelkép-típus felhasználóink között az EAN-13 és a GS1-128. Ezek számának
növekedését mutatja a 7. ábra.

7. ábra: EAN-13 és GS1-128 vonalkódjelképek számának alakulása (2019. július – 2020. december)
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2021. évre kijelölt cél 2 300 aktív felhasználó és 450 000 véglegesített GTIN elérése, ugyanakkor tovább
folytatódik a kereskedelmi láncokkal történő egyeztetés annak érdekében, hogy a Társaság partnerei, akik egyúttal
a kereskedők beszállítói is, az elvárásaiknak megfelelő gyűjtő- és logisztikai címkéket tudjanak létrehozni a
SzabványMenedzser segítségével. A szolgáltatás további fejlesztései azt célozzák, hogy a felület még inkább
felhasználóbarát legyen és az Európai Unió szabályozásának megfelelően segítse az egészségügyi szektor
szereplőit az azonosító kulcsok képzésében és a jelölések kialakításában – első körben az orvostechnikai eszközök
gyártóit érintő, 2020-ban életbe lépő ún. UDI szabályozási területen. Az európai egészségügyi szabályozások
megjelenésének késedelme, illetve értelmezésének nehézségei miatt a szektorba történő bevezetés 2021. évre
tolódott, ennek ellenére 2020 végén már megkezdődött az érintett vállalkozások bevonása a SzabványMenedzser
használatába. A szolgáltatás kifejlesztése és működtetése illeszkedik továbbá a GS1 Global Office jelenlegi
fejlesztési stratégiájába, hiszen a tagszervezetek felé immár elvárás az olyan szabványos azonosító kulcsok
előállítását támogató eszköz biztosítása a partnereik számára, amely képes a központi GS1 Registry Platformmal
való adatkommunikációra, biztosítva ezáltal az azonosítókulcsok globális egyediségét és hitelességét, valamint az
azonosítók mögött lévő attribútumok szabványosságát, megfelelőségét. Ennek megfelelően 2021-ben elindul a
SzabványMenedzser és a Global Registry Platform közötti adatkommunikáció, vagyis az alaptermékek GTINjeinek és az azokhoz tartozó, meghatározott attribútumoknak a központi platform felé történő küldése. A fejlesztési
területeket összefoglalva tehát 2021-ben az alábbi területekre helyezzük a hangsúlyt:
•
•
•
•

2.3.

GS1 Globális Regiszter kapcsolat kiépítése;
Egészségügyi szektor felhasználóinak kiszolgálása az UDI modul bővítésével;
Felhasználói felület egyszerűsített kezelhetősége és átláthatósága;
Teljesítőképesség növelése.

Szektorok és együttműködések

A Részvénytársaság, szem előtt tartva a GS1 nemzetközileg is stratégiai fontosságú szektorait – úgymint
élelmiszer, kiskereskedelem, egészségügy és logisztika –, folytatta korábbi kezdeményezéseit a GS1 szabványok
helyes és minél sokrétűbb alkalmazása érdekében a már létrejött szakmai és ágazatspecifikus munkacsoportok
működtetésével és tevékenységeik támogatásával.
2.3.1.

Egészségügy

A Részvénytársaság még 2016-ban hozta létre a hazai egészségügyben érintettek számára a Magyar
GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoportot és a Hatósági GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoportot.
A munkacsoportok célja, hogy a GS1 szabványok egészségügyben történő nemzetközi felhasználási
tapasztalatainak és a változó jogszabályi előírásoknak ismeretében feltárják a hazai ellátási láncok
piaci szereplőinek, illetve a betegállátást végző szervezeteknek a globális szabványok alkalmazásában rejlő
lehetőségeket. Emellett koordinálják a GS1 szabványokra épülő megoldások helyes ágazati bevezetését és
szabályszerű alkalmazását is. A Részvénytársaság 2019-ben folytatta a csoportok működtetését, a találkozók
megszervezését és koordinációját. A két felhasználói csoport ülésen, valamint a munkacsoport üléseken összesen
100 szervezet képviseltette magát mintegy 170 fővel (hatóságok, jogalkotók, gyártók, kórházak, szolgáltatók stb.),
míg a három hatósági ülésen minden érintett meghívott szervezet jelen volt. A munkacsoportok közül az UDI szám
képzését segítő megoldás iránt kifejezetten nagy volt a partneri érdeklődés, ennek munkáját a Részvénytársaság
2019-ben majd 2020-ban is kiemelt prioritásként kezelte. Az UDI téma iránti növekvő érdeklődést jól mutatta,
hogy 2020-ban a COVID okozta járványügyi helyzet ellenére a GS1 által szervezett üléseken a résztvevői létszám
meghaladta a 500 főt és az egészségügyi szakértő képzések is sikeresen folytatódtak. 2021-ben a résztvevői
létszám fenntartása és a munkacsoportok tevékenységének, aktivitásának további erősítése a cél.
A 2020-as évben folytatódott a folyamat, amely során a Részvénytársaság elmúlt négyéves szakmai
információmegosztási tevékenységének sikereként, a GS1 szabványok alkalmazásával jelentősen növelhető
betegbiztonságot, valamint a hatékonyabb működést biztosító potenciált egyre több betegellátást végző intézmény
ismeri fel. 2020-ban, a COVID okozta járványügyi helyzet miatt a GS1 licencet alkalmazó kórházak köre az előző
évhez képest nem változott, és év végén továbbra is 8 intézmény alkalmazta valamely folyamatában a GS1
szabványrendszer egy vagy több elemét. A Részvénytársaság elkötelezett abban, hogy a hazai kórházak szakmai
tájékoztatásán túl szakértői tanácsadással, implementációs szolgáltatásokkal is segítse 2021-ben az elmúlt években
megkezdett szabványbevezetés-támogatási tevékenységét. Ennek keretén belül kiemelt figyelmet fordít az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Egészségügyi Államtitkárságával, az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal,
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valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel kiépült kapcsolatrendszer és közös
szakmai gondolkozás ápolására. Emellett a Részvénytársaság folytatja a 2020-ban elindított szakmai
együttműködéseket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és
segítségükkel a GS1 szabványok és azokra épülő megoldások bevezetését, valamint a hatékony, fenntartható és
biztonságos hazai egészségügyi ellátást erősíti.
2.3.2.

Élelmiszer

A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform (NÉNYP) 2016 januárjában kezdte meg működését
a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkársága és a
Részvénytársaság között létrejött kétéves megállapodás keretében. A Platform célja a hazai
élelmiszeripari vállalkozások helyzetbe hozása az európai piacon, nyomonkövetési rendszereik, üzleti
kommunikációjuk és fogyasztói marketing eszközeik európai szintre emelésével. A Platform keretében a
nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomonkövetési szabványok és az azokra épülő korszerű, internetalapú és mobiltechnológiát alkalmazó megoldások kerülnek bemutatásra. A korábbi évek munkájának
eredményeként 4 szektorra vonatkozó útmutató készült el, amelyek széles körű kommunikációja 2018-ban
megtörtént. A Társaság 2019-ben a megújított megállapodás alapján az Agrárminisztériummal közösen 2 új
munkacsoport indítását kezdeményezte a gabona- és édesipari szektor szereplői számára. A Platform
kommunikációs felülete a Részvénytársaság honlapján érhető el. A 2020-as járványhelyzet miatt a
munkacsoportok megbeszéléseit nem lehetett a tervezettek szerint megtartani, ezért Társaságunk saját erőforrásait
használva dolgozott a kijelölt szektorokat célzó útmutató véglegesítésén. A késedelmesen érkezett minisztériumi
és hatósági visszajelzések következtében a dokumentumot nem lehetett lezárni, így az már csak 2021. I.
negyedévében valósítható meg. A Platform munkájának folytatására 2021-ben széles körű egyeztetést
kezdeményezünk, hogy azt követően gyakorlati megoldások bevezetésének támogatására irányuló lehetőségeket
tárjunk fel és mutassunk be a szektorban működő gazdasági vállalkozásoknak.
2.3.3.

Képzés – Felsőoktatási program

A Szervezetünk célja a speciális program indításával az volt, hogy folyamatosan bővítsük azon szaktanárok és
diákok körét, akik megismerkedhetnek a szervezetünk által kínált szabványokkal és megoldásokkal, valamint az
általunk bemutatott hazai és nemzetközi valós alkalmazásokkal, ezzel is fejlesztve tudásukat az élelmiszeripar, az
egészségügy, a logisztika, az informatika és a kereskedelem, valamint a különböző ellátási láncok területén jól
bevált hatékonyságnövelő megoldásokkal kapcsolatban. (Vendég)előadásaink mellett, szakdolgozati témáink,
duális programunk, valamint gyakornoki pozícióink is nyitottak az intézmények hallgatói számára. 2020. végére
már több, mint tíz felsőoktatási intézmény vesz részt aktívan a programunkban. A program sikerét mutatja, hogy
az oktatási együttműködéseken túl néhány intézménnyel már megkezdődött a szakmai együttműködések
előkészítése is.
2.3.4.

Kereskedői program

A Részvénytársaság szorosabb együttműködést folytatott, illetve új együttműködés reményében
kezdeményezett több hazai piacvezető kereskedő vállalattal, amely célja a minél szélesebb körű,
szakszerű és jogszerű szabványalkalmazás elősegítése mind a kereskedői, mind a gyártói oldalon. A
nemzetközi trendeknek megfelelően a Társaság a 2020. év során tovább folytatta együttműködések
kiépítését az e-kereskedelem szereplőivel, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmüket a GS1 szabványokban
rejlő lehetőségekre. Az egyre szorosabb együttműködésnek köszönhetően 2020-ban a legnagyobb hazai ekereskedelmi szereplő, az eMAG elkötelezte magát a GS1 szabványok alkalmazása iránt és elkezdte annak
bevezetését, amelyet a Részvénytársaság kiemelt tevékenység keretében támogatott. A Részvénytársaság 2021ben ezen tevékenységét tovább bővíti és további e-kereskedelmi szereplővel kíván együttműködni.
2.3.5

Fejlődő szektorok
Az élelmiszeripar és a tágabb értelemben vett fogyasztói termékek előállítását végző iparágak mellett
a Részvénytársaság a nemzetközi trendek és megvalósuló szabványalkalmazási gyakorlatok,
valamint a velük realizálható előnyök ismeretében 2020-ban elkezdte az építőipar, a védelmi szektor,
a szállítmányozás és logisztika, valamint a vasúti kocsi gyártás területén a GS1 szabványok
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alkalmazása hazai bevezetési lehetőségeinek feltárását. 2021. év célkitűzése ezen szektorokban a nemzetközi jó
példák feldolgozásával olyan megosztható információs csomag kidolgozása a hazai vállalkozások számára, amely
segítségével áttekinthetik a GS1 szabvány folyamataikba történő integrálásával elérhető előnyöket.
2.3.6

Szolgáltatói program

A Társaság 2006 év óta működteti együttműködési platformját a GS1 licencet alkalmazó partnerek
segítésére. A program részeként a Részvénytársaság a GS1 szabványok gyakorlati bevezetését és
alkalmazását segítő, illetve megvalósító 22 olyan szolgáltatói céggel működött együtt, akik az
azonosítás, a jelöléstechnika, az adattovábbítás, illetve a nyomon követés és a folyamatfejlesztés
területén magas színvonalat képviselnek és nyitottak a GS1 szabványok alkalmazásában rejlő előnyök partnerek
felé történő képviseletére, illetve a szabványalapú termékeik vagy megoldásaik integrálására. 2021-ben a cél az
együttműködői létszám növelése és az együttműködések további erősítése.
2.3.7

Lean & Green program

A Részvénytársaság 2019. év végén kötött együttműködési megállapodást a Holland Királyság
Magyar Nagykövetségével és a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társasággal
(MLBKT), hogy a Hollandiából induló, a logisztikai folyamatok CO2 kibocsátásának csökkentési
céljával egyetértő és azért tenni akaró vállalkozásoknak szakmai keretrendszert biztosító Lean&Green Programot
idehaza koordinálja. A program hazai működési kereteinek és szolgáltatás csomagjainak kialakítását követően a
COVID-19 pandémia okán 2020 nyarán kezdte el érdemi tevékenységét, amely a program által képviselt célok és
a csatlakozással elérhető előnyök kommunikációjában nyilvánult meg. A 2021-es év célja a program
ismertségének növelése, a már csatlakozott vállalatok elkötelezettségének erősítés, valamint további csatlakozó
tagok, illetve támogató stratégiai partnerek megnyerése.
2.3.8

Szakmai szervezetek

A szabályozói és felhasználói együttműködések mellett a Részvénytársaság folyamatosan mélyítette
és bővítette a szakmai szervezetekhez fűződő kapcsolatait. Így továbbra is szoros együttműködést
tartott fenn a Magyar Logisztikai és Beszerzési Társasággal, a Magyar Logisztikai Egyesülettel, az eCommerce Hungary Szövetséggel, az Országos Kereskedelmi Szövetséggel, a Csomagolási és
Anyagmozgatási Országos Szövetséggel, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával,
valamint az egészségügy területén működő számos szakmai szervezettel, mint például az Orvostechnikai
Szövetség vagy az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete.

2.4.

Pályázatok

A Részvénytársaság a „Connecting Europe Facility in the area of Trans-European Telecommunication Networks”
(CEF Telecom) eDelivery 2018 II. felhívásra konzorciumi vezetőként pályázatot nyújtott be „Javaslat globális
szabványokon alapuló ellátási lánc kölcsönös átjárhatóságának, átláthatóságának és biztonságának növelésére”
címmel. A pályázat elnyerte az Európai Bizottság Innovációs és Hálózati Végrehajtó Ügynökségének (INEA)
támogatását. A pályázati projekt megvalósítása 2019 júliusában megkezdődött és 2020. december 31-én ért véget.
A projekt keretében kifejlesztésre került egy újgenerációs szolgáltatás, amely magában foglalja a globális GS1
szabványrendszer megoldásait, az eDelivery uniós hálózati kommunikációs platform előnyeit, és a blockchainalapú könyvelés biztonságát. A szolgáltatás az IDDA (Integrated Delivery by Digital Assistance) nevet kapta és a
megvalósításra vonatkozó valamennyi információ elérhető angol és magyar nyelven weboldalán:
https://www.gs1hu.org/idda A pályázat teljesítésére vonatkozó végső technikai és pénzügyi jelentést a
Részvénytársaság, mint koordinátor 2021. március 1-jei véghatáridővel az INEA felé benyújtotta elbírálásra. A
Részvénytársaság konzorciumi struktúrában, a 2020-as év második felében újabb sikeres, blockchain
technológiához köthető pályázatot nyújtott be az INEA felé. A pályázati projekt hivatalos indulása 2021 második
félévében várható.
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3.

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 2020. évi gazdálkodása, pénzügyei
helyzete

A Részvénytársaság a GS1 AISBL szellemi tulajdonának kizárólagos magyarországi képviseletét és védelmét látja
el. Egyik legfontosabb erőforrása, a GS1, mint bejegyzett márka, és mögötte álló egyetemes szabvány- és
megoldásrendszer. Ez biztosítja számára az alapműködéséhez szükséges jogokat és bevételi lehetőséget. A GS1
licencelemek felhasználásából származik bevételének közel kilencven százaléka. Mivel a GS1 irányítási szervei
központilag meghatározzák azokat a követelményeket, melyeket az egész világon következetesen kell teljesítenie
és végrehajtania minden tagszervezetnek, ezért a Részvénytársaság tudatosan készül mind szakmai, mind jogi,
mind pedig erőforrás oldalról az elvárások teljesítésére, a származtatott és a saját szellemi tulajdonjogok
gondozására.
A Részvénytársaság stratégiájában kimondta, hogy hosszútávú célja a fenntarthatóság teljeskörű megtartása
mellett az, hogy a vagyonában megtestesülő pénzeszközeinek befektetésével további értéket teremtsen a partnerei
számára. A nemzetközi irányvonallal összhangban a Részvénytársaság – pénzügyi erőforrásainak felhasználásával
– 2020-ban is folytatta az olyan GS1 szabványokra épülő szellemi termékek fejlesztését, amelyekre a felhasználók
igényeit kielégítő, a piacon értékesíthető termékek és szolgáltatások épülnek. Ezek a hosszútávú befektetések
eltérő hatást gyakorolhatnak a Részvénytásaság szokásos működésének éves, illetve hosszútávú gazdálkodására
nézve, és új tervezési, nyomonkövetési és értékelési szemléletet irányoznak elő. Az új szemlélet elkülöníti és
mérhetővé teszi a felhalmozott vagyonból és a tárgyévi gazdálkodás eredményéből származó vagyonnövekedést.
A 2020. évben a szabad pénzeszközök felhasználása főként a SzabványMenedzser szolgáltatás (ideértve a GS1
Lib validáló szoftvermegoldást és az UVM szabálymotort is) funkcióinak továbbfejlesztéséhez, valamint a
kifejlesztett szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő működtetéséhez kapcsolódott. A
Részvénytársaság a 2021. évben továbbra is a kifejlesztett szolgáltatások üzemeltetésére, minőségfejlesztésére és
a minél szélesebb felhasználói kör elérésére fókuszál. Emellett szellemi termékeit és ezekere épülő szolgáltatásait
a felhasználói igények és visszajelzések alapján fejleszti tovább – szem előtt tartva természetesen a GS1
szabványokra vonatkozó előírásokat és szabályokat.
A Társaság ezen túlmenően továbbfejleszti egyéb kiemelt fontosságú szolgáltatásait, így többek között képzési és
oktatási tevékenységét, tanácsadói tevékenységét, valamint igyekszik még magasabb szintre emelni
együttműködését a stratégiai szektorok legfontosabb üzleti és hatósági szereplőivel.
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3.1.

A Mérleg összetétel alakulása 2000-2021.

8. ábra: Eszközösszetétel alakulása (2000 – 2021)
18

9. ábra: Forrásösszetétel alakulása (2000 – 2021)
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Ahogy az a 8. ábrán látható, az eszközök összértékében 2019-hez képest (897 MFt) 2020-ban ~ 11%-os növekedés
következett be, (998 MFt), ami döntően a befektetett eszközök értékében bekövetkezett 78 MFt-os növekedésnek,
valamint a forgóeszközök értékében bekövetkezett közel 20 MFt-os emelkedésnek köszönhető. A befektetett
eszközök értékét legnagyobb mértékben az immateriális javak értékhelyesbítésének változása befolyásolta, amely
2020-ban – a Sztv. által előírt – független szakértői értékelést követően 68 MFt-tal növekedett.
A Részvénytársaság 2021-es terveiben az eszközök összértékének ~5%-os csökkentése (950 MFt) szerepel,
amelyet a kísérleti fejlesztés aktivált értékének tervezett kivezetése indokol. A tervek között szerepel továbbá a
követelés állomány közel 50%-os csökkentése és ezzel párhuzamosan a pénzeszközök értékének ~20%-os
növelése.
A forrásösszetételben a 11%-os növekedés nagy része elsősorban a saját tőkén belüli értékelési tartalék
növekedéséből adódik, amelynek a 2020 évi záróértéke a 2019-es értékhez képest 68 MFt-tal magasabb (9. ábra).
Jelentős, 48 mFt-os változás következett be a kötelezettségek összetételében. Ennek meghatározó része (±42 mFt)
a korábbi évben egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott Európai Unió által finanszírozott
eDelivery pályázat megvalósítására kapott támogatási előleg összege. A pályázat 2021-ben a lezárási és
elszámolási szakaszba lépett, ezért az ezzel kapcsolatban nyilvántartásba vett érték átsorolásra került az egyéb
rövid lejáratú (éven belüli) kötelezettségek közé.
Szintén az eDelivery pályázattal kapcsolatban a részvénytársaság az óvatosság elvét szem előtt tartva a 2020-as
üzleti évben céltartalékot képzett. A képzett céltartalékot a 2021-es évben a K+F projekt lezárásához kapcsolódó
többletköltségek fedezetére tervezi felhasználni.

3.1.1.

A Mérleg összetétele 2019-2020.

10. ábra: Eszközösszetétel (2019)
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11. ábra: Eszközösszetétel (2020)

Az eszközök szerkezetében, a 2019-es arányokban jelentős változás nem történt. Azonban a részvénytársaság
mérlegfőösszege a 2020 üzleti évben 101 MFt -tal emelkedett. Ezen növekedés jelentős részét a befektetett
eszközök növekedése okozta. Az immateriális javak között nyilvántartott értékhelyesbítés piaci értékre történő
módosítása (+68 mFt) valamint a 2020 évi vagyonvisszapótlás címén végrehajtott beruházások végrehajtása (+10
mFt), összeségében 78 mFt növekedést eredményeztek.
A forgóeszközök állományának növekedését a vevőkövetelések (+9 mFt), az egyéb követelések (+4mFt) valamint
a pénzeszközök (+6 mFt) növekedése okozta, összeségében 20 mFt-tal.
Az aktív időbeli elhatárolások növekedése (+3 mFt) a 2020-as üzleti évben teljesített, de 2021 üzleti évet érintő
költségek növekményéből adódik. A változásokat a 10-11. ábrák szemléltetik.

12. ábra: Forrásösszetétel (2019)
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13. ábra: Forrásösszetétel (2020)

A források szerkezetében, a 2019-es arányokban jelentős változás nem következett be. Azonban a
részvénytársaság mérlegfőösszege a 2020 üzleti évben 101 MFt -tal emelkedett. Ezen növekedés jelentős részét a
forrásokban a saját tőke értékének emelkedése eredményezte. A növekedésben érintett saját tőke komponens az
értékelési tartalék, melynek emelkedése 68 mFt, ezen érték megegyezik az immateriális javak piaci értéken történő
nyilvántartásához elszámolt értékhelyesbítés összegével. A másik növekedést okozó saját tőke komponens az
előző üzleti év adózott eredményének eredménytartalékra gyakorolt hatása, mely (+12 mFt). Az emelkedésben
érintett harmadik saját tőke összetevő pedig a 2020-as üzleti év adózott eredményének a 2019-évhez képesti
növekménye (+9 mFt).
A részvénytársaság a céltartalékot az eDelivery pályázat elszámolásából keletkező többletköltségek fedezetére
képezte (+10 mFt).
A kötelezettségek összetételében történt változást (±42 mFt) a korábbi évben egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
között kimutatott Európai Unió által finanszírozott eDelivery pályázat megvalósítására kapott támogatási előleg
összegének egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé történő átsorolása okozta.
A kötelezettségek emelkedését az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek emelkedése (+6 mFt) okozta.
A passzív időbeli elhatárolások csökkenését (-5 mFt) egyrészt a költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolásának (-3 mFt), valamint a halasztott bevételek (-2 mFt) állományának csökkenése okozta. A
változásokat a 12-13. ábrák szemléltetik.
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3.1.2

Saját tőke alakulása 2019-2020.

14. ábra: Saját tőke (2019)

15. ábra: Saját tőke (2020)

A saját tőke értékének emelkedését (+89 mFt) az alábbiakban részletezett tőkeelem változások eredményezték. A
jelentős növekedésben érintett saját tőke komponens az értékelési tartalék, melynek emelkedése 68 mFt, ezen érték
megegyezik az immateriális javak piaci értéken történő nyilvántartásához elszámolt értékhelyesbítés összegével.
A másik növekedést okozó saját tőke komponens az előző üzleti év adózott eredményének eredménytartalékra
gyakorolt hatása (+12 mFt). Az emelkedésben érintett harmadik saját tőke összetevő pedig a 2020-as üzleti év
adózott eredményének a 2019-évhez képesti növekménye (+9 mFt). A változásokat a 14-15. ábrák szemléltetik.

23

3.2.

Bevétel – költség – eredmény alakulása 2000-2021.

16. ábra: Bevétel, költség, eredmény alakulása (2000 – 2021)
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Ahogy az a 16. ábrán látható, a Részvénytársaság a 2019-ben elért teljes bevételeihez (754 mFt) képest a 2020-as
üzleti évben (+63 mFt) növekedést realizált, így teljes bevételeinek összege elérte a 817 mFt-ot. Ez a
bevételnövekedés az előző évhez képest ~8,4%-os emelkedésnek felel meg.
A részvénytársaság a 2019-es teljes költségeihez (742 mFt) képest a 2020-as üzleti évben (+54 mFt) növekményt
ért el, így teljes költségeinek összege elérte a 796 mFt- ot. Ez a költségnövekedés az előző évhez képest ~7,3%
emelkedésnek felel meg. A 2020-as üzleti évben a bevételek és költségek emelkedése mellett a 2019-es adózott
eredményhez (12 mFt) képest magasabb (+9 mFt) adózott eredményt ért el. Így 2020-ban a részvénytársaság
adózott eredménye elérte a 21 mFt-ot.

3.2.1.

Bevétel – költség tárgyévi alakulása

17. ábra: Bevétel alakulása (2020)

18. ábra: Költség / ráfordítás alakulása (2020)
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A bevételek és költségek alakulását a 17-18. ábrák szemléltetik. A 2020-as üzleti évben a részvénytársaság teljes
bevételének 87%-a származott a GS1 licenszekhez kapcsolódó belföldi és nemzetközi értékesítésekből. Az aktívált
saját teljesítményei a teljes bevétel 10%-át teszik ki. Az egyéb bevételek aránya 1%, valamint a pénzügyi
műveletekből a teljes bevételének 2%-át realizálta.
A 2020-as üzleti évben a részvénytársaság teljes költségeinek 51%-át tették ki az anyagjellegű ráfordítások. A
személyi jellegű ráfordításai a teljes költség 30%-át jelentették. Az értékcsökkenési leírás a költségek 11%-a, míg
az egyéb ráfordítások aránya 5%-os. A pénzügyi műveletek ráfordításai a teljes költség 1%-át teszik ki míg a
KIVA szerint adózás a költségek 3%-át képviseli.
A Részvénytársaság figyelembe véve a 2021. évre megvalósított inflációkövető licencdíjemelést,
partnerlétszámának szinten tartását, 2021-ben továbbfejleszteni tervezett szolgáltatásait, valamint mérlegelve
exportlehetőségeit, a 2021. évre a bázis évhez képest, ~3 %-os árbevétel növekedéssel számol. Kiadásait,
költséghatékony gazdálkodását és eredményének alakulását belső folyamataira építve, az elmúlt évek trendjeit
figyelembe véve tervezi meg annak érdekében, hogy vagyona reálértékének szinten tartását biztosítani tudja.

3.2.2.

Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok

Táblázat: Likviditási és jövedelmezőségi mutatók (2020)

A Nettó forgótőke állomány meghaladja a Folyó forrásokat, a likviditási ráta az általánosan elfogadott értéknek
megfelel, a mutatók alapján nem merül fel folyó fizetési kockázat.
3.2.3.

Kockázatkezelés – kockázati tényezők csökkentése

A Részvénytársaság célkitűzéseinek megvalósítását veszélyeztető fő kockázati tényezők között -eltérő súllyal- a
GS1 licencjogok és a hozzájuk kapcsolódó szellemi tulajdon sérülése, a gazdasági és környezeti hatások miatt a
partnerállomány csökkenése, a kezelt adatvagyon, információ és adatvédelem sérülékenysége, a fejlesztések és az
üzleti befektetések elhúzódó finanszírozása, a tudásorientált humánerő-állomány utánpótlásának biztosítása
említendő. A Részvénytársaság kiemelten fontosnak tartja ezen kockázati tényezők folyamatos nyomon követését,
elemzését, ezáltal a kockázatok csökkentését, elkerülését.
A Részvénytársaság szem előtt tartja a GS1 szabvány- és megoldásrendszerhez kapcsolódó szellemi tulajdon teljes
körű védelmét. Célja a saját tulajdonú és a GS1 által nemzetközi szinten elismert szellemi termékeinek értéken
tartása, illetve az önkéntes műnyilvántartásba vétellel szerzői státusza bizonyíthatóságának megerősítése.
A Részvénytársaság folyamatosan figyelemmel kíséri az információbiztonsággal kapcsolatos előírások, elvárások
változását és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az egyre változó technikai megoldások és technológiai
eszközök világában az adatkezelési, adatvédelmi és információbiztonsági kockázatok kezelése folyamatos
felügyeletet igénylő kihívás. A Részvénytársaság a 2020. év után a 2021. évben megújító audit keretében frissítette
az ISO/IEC 27001:2013 szabványnak való megfelelését. Eleget tett a 2018. május 25-én életbe lépett általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27i (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően.
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A Részvénytársaság az üzleti kockázatok csökkentése érdekében termékei és szolgáltatásai fejlesztéséhez üzleti
modelleket és üzleti tervet készít, melyek alapján megállapítható azok kockázati szintje és jövedelemtermelő
képessége. Az üzleti modellek elfogadásakor figyelembe veszi, hogy a termék, vagy szolgáltatás minél kisebb
költségvállalás mellett elindítható legyen a piacon, és a későbbi termékvariációkkal növelhető legyen jövedelemés eredménytermelő képessége. Ehhez nyújtanak megoldást egyfelől a nemzetközi együttműködések során
bevonható pénzügyi erőforrások, másfelől a szakemberek utánpótlására, valamint a jól szervezett munkavégzésre
irányuló, hatékonyságnövelő informatikai támogatással kiépített belső folyamatok.

4.

Összegzés

A Részvénytársaság 2020-ban is az alapítói céloknak megfelelően, hatékonyan működött. Szolgáltatásait, ahol ez
szükséges volt, online formában is elérhetővé tette, így képessé vált partnereit a megváltozott körülmények között
is maradéktalanul kiszolgálni. A korábbi évekhez partnereinek létszáma kismértékben nőtt. Népszerű, immár a
partnereinek negyede által használt SzabványMenedzser szolgáltatása a GS1 szabványalapú azonosítás és
vonalkód generálás gyors és egyszerű támogatását biztosítja A szolgáltatás 2020-ban új, az orvostechnikai
eszközök ISO szabvány szerinti egyedi azonosítását és jelölését biztosító UDI modullal bővült. A minőségi
szabványalkalmazás támogatása mellett előtérbe került a Részvénytársaság tudásmegosztó tevékenysége is.
Tantermi szakmai és szakértői képzéseinek módszertanát, oktatásianyagait és gyakorlati esetpéldáit eredményesen
alakította át online formára és saját oktatási tevékenysége mellett több, mint tíz felsőoktatási intézménnyel lépett
szakmai együttműködésre.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a Részvénytársaság pénzeszközei, elhatárolásai és tartalékai a 2020. évben
is megfelelően biztosították az alapküldetésének megfelelő működést. Likviditása folyamatosan zavartalan volt.
A Részvénytársaság évek óta gyakorlatilag állandó partnerlétszáma évről évre biztosítja a hosszú távú működést.
Küldetésének teljesítésében továbbra is elkötelezett és következetes, továbbá folyamatos fejlesztéseivel,
szolgáltatásai minőségének javításával lépést tart a piaci kihívásokkal. Megfelelően kialakított tervezési és
kontrolling rendszerével, valamint átgondolt erőforrásgazdálkodásával képes a változó piaci és gazdasági
körülményekhez való alkalmazkodásra, stabilitásának fenntartására.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének.

Vélemény
Elvégeztem a GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság („a Társaság”) 2020. évi éves beszámolójának
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az
eszközök és források egyező végösszege 997.692 eFt, az adózott eredmény 21.181 eFt (nyereség) -, és az ugyanezen
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban:
„számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”
szakasza tartalmazza.
Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal
egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban
szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.
Egyéb információk: Az üzleti jelentés
Az egyéb információk a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés
felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban
történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott
véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.
Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves
beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges
hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett 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 annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli
törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti
jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.
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Véleményem szerint a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges
vonatkozásban összhangban van a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 2020. évi éves beszámolójával és a
számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további
követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.
Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így
e tekintetben nincs jelentenivalóm.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes 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 a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért 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. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig
feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:


Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak
a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.



Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati 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 ésszerűségét.
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Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói 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
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, 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 - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. május 10.
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