RITEK Regionális Információtechnológiai Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
(Nyilvántartási szám: 06-10-000279, Adószám: 11990778-2-06)

2019. január 01. - 2019. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2020. június 02. (13:32:45)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. április 30.

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 (2020. 06. 02. 13:32:45) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyilvántartási szám: 06-10-000279
Adószám: 11990778-2-06
KSH szám: 11990778-6201-114-06
Székhely: Magyarország, 6724 Szeged Huszár u. 1.
Első létesítő okirat kelte: 2000. február 24.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített 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: 0/00; szövege: magyar)
■ független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
Könyvelő

Könyvvizsgáló

Beleznai Györgyné
Regisztrációs száma: 201649

Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Kft.
Nyilvánt. szám: 06-09-004382
Adószám: 11394567-2-06
Székhely: Magyarország, 6723 Szeged Retek utca 16. 2.
emelet 10. ajtó
Bakó Anikó
Regisztrációs száma: 000484

Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Beleznai Györgyné

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.ritek.hu

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

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

29

29

26

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
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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 (2020. 06. 02. 13:32:45) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2 / 5 oldal

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. április 30.
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.

Maróti Gábor
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A cég elnevezése: RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 06-10-000279
Pénzegység: ezer
Adószáma: 11990778-2-06
2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

61 180

46 610

003.

I. Immateriális javak

42 547

28 647

004.

II. Tárgyi eszközök

18 633

17 963

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

152 884

132 224

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

24 334

2 003

008.

II. Követelések

82 264

71 729

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

0

0

46 286

58 492

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

012.

Eszközök (aktívák) összesen

214 064

178 834

157 841

163 642

100 000

100 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

32 962

52 841

019.

V. Lekötött tartalék

5 000

5 000

020.

VI. Értékelési tartalék

021.

VII. Adózott eredmény

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

19 879

5 801

0

0

51 662

10 888

0

0

4 112

0

47 550

10 888

4 561

4 304

028.
Források (passzívák) összesen
214 064
178 834
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. június 02. (13:32:45)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. április 30.

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 (2020. 06. 02. 13:32:45) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

4 / 5 oldal

A cég elnevezése: RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 06-10-000279
Pénzegység: ezer
Adószáma: 11990778-2-06
2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

003.

III. Egyéb bevételek

004.
005.
006.

VI. Értékcsökkenési leírás

007.

VII. Egyéb ráfordítások

008.

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

841 768

609 512

8 933

0

33 317

22 185

IV. Anyagjellegű ráfordítások

656 899

386 358

V. Személyi jellegű ráfordítások

172 182

201 580

26 034

23 518

6 608

13 648

22 295

6 593

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

Előző üzleti év adatai *

X. Adófizetési kötelezettség

10

9

460

229

-450

-220

21 845

6 373

1 966

572

014.
D. Adózott eredmény
19 879
5 801
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. Tulajdonosa részére

Vélemény
Elvégeztem a RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. (6724 Szeged, Huszár
u. 1., cégjegyzékszám: 06-10-000279) (a továbbiakban „Társaság”) mellékelt 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a
2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben
az eszközök és források egyező végösszege 178.834 eFt,
az adózott eredmény 5.801 eFt (nyereség) –,
és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő
mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság 2019. 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 egyszerűsített 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai
Kódexe”-ben (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.
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves
beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített 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 egyszerűsített éves beszámoló
elkészítése.
Az egyszerűsített 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 egyszerűsített 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 egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített 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 egyszerűsített 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 egyszerűsített 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.
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•
•

•

•

Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített 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 egyszerűsített 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 egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az
egyszerűsített 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.

Szeged, 2020. április 7.

_______________________________
Bakó Anikó
ügyvezető
Reál Controll 2000 Kft.
6723 Szeged, Retek u. 16. II. 10.
MKVK nyt. szám: 001626

___________________________
Bakó Anikó
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 000484
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RITEK ZRT.
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete
Cégjegyzék száma: 06-10-000279
Adószám: 11990778-2-06
Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31
1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti 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 forint.
1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió
forintot.
1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel
számoljuk el.

1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések
indoklása
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben
nem fordultak elő.
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben
nem vállalt garanciális kötelezettséget.
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek a megjelöltek szerinti kapcsolt vállalkozásai.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A kapcsolt vállalkozások követelések mérlegsora 17.733e F-ot tartalmaz.
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
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2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:
29 fő.
2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma
0 fő
2.15./ Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
0 fő

2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
29 fő
3.1./ Könyvvizsgálat
A számviteltől szóló 2000. évi C. törvény 155.§. előírásai alapján Társaságunk
könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgáló: Reál Controll 2000 KFT. 6723 Szeged, Retek utca 16. II/10.
MKVK nyilvántartási szám: 001626 – Bakó Anikó kamarai tag könyvvizsgáló MKVK
tagsági szám: 000484
Az éves könyvvizsgálat díja: 576e Ft.
A könyvvizsgáló részéről egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás nem merül fel, díjfizetés
egyéb jogcímen nem történik.
4.1. Mérleg fordulónap utáni események
Társaságunk a 2019. évi éves beszámoló összeállítása során a kialakult koronavírus járvány
terjedését és annak következményeit a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett
eseménynek tekinti.
A kialakult rendkívüli gazdasági helyzetben különös figyelmet
fordítunk a gazdasági, piaci környezet Társaságunkat érintő hatásainak vizsgálatára, a
szükséges intézkedések megtételére. Lényeges kérdések vetődnek fel az alábbiak
vonatkozásában:
• jelentős mértékű elmaradások az értékesítési bevételekben, ennek például lényeges oka
lehet a beszállítók, szerződött partnerek vonatkozásában: leállások a termelésben, a
szolgáltatásnyújtásban, kapacitás- és létszám leépítések, átszervezések …stb.
• fizetési nehézségek a jelentős vevőknél, a határidőn túli kintlévőségek jelentős
növekedése,

3

•
•
•

likviditási problémák, a likviditás kezelésében rejlő rendkívüli kockázatok, a szükséges
mértékű finanszírozási források hiánya vagy drágulása,
az elérhető képzett munkaerő hiánya és annak kedvezőtlen hatásai az üzletmenetre,
a jövőre vonatkozó üzleti tervek megalapozottsága, megbízhatósága, a már elkészített
üzleti tervek szükséges módosítása.

A rendkívüli helyzetre való felkészülés lényegében szinte lehetetlen a körülmények
bizonytalanságára való tekintettel. A bizonytalanság megítélésének alapjául szolgáló
körülmények akár egyik napról a másikra jelentősen megváltozhatnak. A jelenleg elérhető
információk ismeretében megtettük a szükséges lépéseket kockázati tényezők negatív
hatásainak minimalizálására.
Szeged, 2020. március 27.
Maróti Gábor
Vezérigazgató
RITEK ZRT.
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Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

84/2020. (IV.24.) PM. sz.
Határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján eljárva - Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése tagjainak véleményét figyelembe véve – Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester 01/10561-22/2020. ikt. számú, „A 100%-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2019. évi beszámolói” tárgyú előterjesztésével kapcsolatosan az
alábbi döntést hozom:
A RITEK Zrt. 2019. évi beszámolóját 178.834 eFt mérleg főösszeggel és 5.801 eFt adózott
eredménnyel jóváhagyom azzal, hogy a társaság osztalékot nem fizet, és a megállapított
eredményt a jogszabályi előírásokkal összhangban eredménytartalékba kell helyezni.
Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t értesítem.
Szeged, 2020. április 24.

Dr. Botka László
polgármester

