artisjus
artisjus
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Befektetési és Kockázatkezelési Politika

2016/1.
2016. december 13.

artisjus
Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Befektetési és Kockázatkezelési Politikája

1. Az Egyesület befektetési tevékenysége
Az Egyesület tevékenységét Alapszabálya, belső szabályzatai és a közös jogkezelésre
vonatkozó jogszabályi előírás keretei között végzi. E keretek között jogdíjbevételét, egyéb
bevételeit és rendelkezésre álló pénzeszközeit befektetési célból is felhasználhatja. Az
Egyesület befektetési tevékenysége az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
közös jogkezelésre vonatkozó fő tevékenységének ellátását támogatja, mind rövidtávon, mind
az egyesületi célok hosszútávú, folyamatos megvalósítása érdekében.
Az Egyesület által végzett pénzügyi befektetési tevékenység az Egyesület által képviselt
jogosultak érdekében történik, az Egyesület likviditásának fenntartását célozza, befektetett
pénzeszközei egészének biztonsága, minősége, likviditása és nyereségessége megőrzése
érdekében történik és a befektetett összegek megfelelő kockázatmegosztása útján a bármel y
meghatározott vagyonelemtől való túlzott függőség, valamint a kockázat felhalmozódásának
elkerülését valósítja meg.
Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében szabad pénzeszközeit hozamszerzési célú,
alacsony kockázatú befektetési formákba fekteti be és befektetési gyakorlata során a
spekulatív, magas kockázattal járó ügyleteket kerüli.

2. Az Egyesület befektetési kockázatkezelésére vonatkozó előírások, alapelvek
a) Jövedelmezőség, hozamoptimalizálás: a pénzügyi befektetések célja az ideiglenesen
szabad pénzeszközök minél kisebb kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb
jövedelmezőségű hasznosítása.
b) Likviditás: az Egyesület elsősorban olyan pénzügyi instrumentumokba fektet be,
amelyek esetleges felbontása rövid idő (normál piaci körülmények között legfeljebb
néhány nap) alatt tőkeveszteség nélkül végrehajtható.
c) Gazdasági racionalitás: az Egyesület több banki partnerrel alakít ki üzleti kapcsolatot
és a pénzügyi befektetési ajánlatok versenyeztetésével a lehető legkedvezőbb
befektetési feltételek elérésére törekszik.
d) Az Egyesület gazdálkodásának elősegítése: célja, hogy a hatékony pénzügyi befektetési
tevékenység korlátozott kockázatviselés és a likviditási szempontok folyamatos
érvényesítése mellett többletbevétel realizálását tegye lehetővé.
e) Átláthatóság: a tranzakciókkal kapcsolatos dokumentálási, jelentéstételi és ellenőrzési
előírások betartásával biztosítani kell a befektetési folyamat maximális átláthatóságát,
mind az Egyesület operatív vezetése, vezetősége és a legfőbb döntéshozó szerve
számára.
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f) Piaci kockázatok: az Egyesület rendkívül szűken határozza meg az alkalmazható
pénzügyi befektetési instrumentumok körét (ideértve ezek maximális hátralévő
futamidejét), melyekre a piaci kockázat igen alacsony szintje kell, hogy jellemző legyen.
A pénzügyi befektetési instrumentumoktól várható hozam ezek természetéből
fakadóan jól kiszámítható kell, hogy legyen.
g) A pénzügyi befektetési döntéseket csak két erre kijelölt személy hozhatja meg, melyet
a befektetési megbízás aláírásával igazolnak.
3. A Befektetési és Kockázatkezelési Politika hatálya
A a jelen Politika hatálya kiterjed az Egyesület ideiglenesen szabad pénzeszközeinek pénzügyi
befektetésére, a pénzügyi befektetések likvidálására, az ezekkel kapcsolatos döntés előkészítő, döntéshozatali, ügyletkötési, nyilvántartási és dokumentálási, értékelési,
kockázatkezelési tevékenységekre.

4. Pénzügyi befektetési instrumentumok
Az Egyesület szabad pénzeszközeit kizárólag forint bankbetétben helyezi el. A betéteket
legfeljebb egy éven belüli futamidőre lehet lekötni.

5. Az Egyesület befektetési döntésének szempontjai
Az Egyesület szabad pénzeszközeinek a jelen Poltitika céljainak megvalósítása érdekében a
működéséhez és pénzügyi kötelezettségeihez igazodóan a 4. pont szerinti folyamatos
befektetésére törekszik.
Az Egyesület a rendelkezésére álló pénzeszközökről nyilvántartást vezet a befektetés formája
és időtartama szerint.
Az Egyesület a befektetést megelőzően legalább 3 befektetési ajánlatot kér be.
Az ajánlatok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
-

kamat mértéke,
pénzintézeti kitettség,
várható felhasználás és arra tekintetettel a várható felhasználás költségei az adott
pénzintézetnél,
tranzakciók megvalósulásának ideje.

6. Befektetési partnerek meghatározása:
Az Egyesület csak megbízható és stabil háttérrel rendelkező partnereket választ ki az
együttműködésre.
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7. Befektetések nyilvántartása
A befektetési ügyletekről az Egyesület nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartlamazza a
megkötött ügyletre vonatkozó adatokat és okiratokat, és a döntés előkészítés folyamatának
adatait, különös tekintettel a bekért ajánlatokra és azok értékelésére vonatkozóan.
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