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1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1. A gazdálkodó bemutatása
A RSOE 1982. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: az Alapszabályban
meghatározott alapcél /közhasznu / feladatok ellátása országosan.
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett
volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából
lényeges.
Fő tevékenység az állami közfeladatokból részben átvállalt vizi- és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
Az Egyesületet a fordulónapon kizárólag belföldi illetőségű jogi és magánszemély tagok alkotják.
A RSOE a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem
folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
A RSOE leányvállalata az RSOE NAVINFO Kft. Az Egyesület 3.000 e Ft törzstőkével alapította.

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
Jelen beszámoló a 2019. január 01. - 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2019. december 31.
Az általános üzleti környezet az előző évhez hasonló volt.
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a
RSOE a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a
működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.4. A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles
könyvvizsgálói képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy:
Bánhegyiné Rácz Ibolya MKVK t.sz:002927
Név:
Cím:
Regisztrációs szám:

Bánhegyiné Rácz Ibolya
1173 Budapest, Gyurgyalag utca 31
002927

A RSOE számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a
hely és a kelet feltüntetésével a RSOE képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni Dobai
Sándor elnök,vagy Kovács Csaba vezérigazgató
A RSOE legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét,
megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló
megbízásának jellemzői, neve: Veres Olga MKVK tagsági száma: 004227.

1.5. Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által
előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe:
Magyar, 1089 Budapest, Elnök utca 1 A beszámolót tartalmazó honlap:www.rsoe.hu.
RSOE
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2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
A RSOE könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli
információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv
feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a RSOE kialakított számviteli politikája
szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben a RSOE számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható
kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa
A RSOE a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: .
A RSOE az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget változatban állította össze.
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja:
2020.január 31.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős
összegnek az 10MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
RSOE
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változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon történik.
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges
változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem
kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a
100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy
az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.
RSOE
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2.13. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok
szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása
A RSOE az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem
értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Céltartalék-képzés szabályai
Az Egyesület céltartalékot képez a várható jövőbeni költségeire.

2.16. Ki nem emelt tételek értékelésének változása
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az
értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai
döntések miatt módosítás nem történt.

2.17. Értékelési szabályok más változásai
A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az
esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt
jelentős módosítás nem történt.

2.18. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem
változtak.

2.19. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.20. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb
tevékenységek és programok ,a támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a közhasznusági
beszámolóban kerülnek bemutatásra.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatásokat a Közhasznusági beszámoló tartalmazza.

3. Elemzések
3.1. Adatok változása
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.

Befektetett eszközök

A.I.

Immateriális javak

4 962 693
4 149

5 696 611
4 887

733 918
738

A.II.

Tárgyi eszközök

4 955 494

5 688 724

733 230

RSOE
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A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

B.I.

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

3 050

3 000

-50

Készletek

285 378
0

290 670
0

5 292
0

B.II.

Követelések

138 621

76 825

-61 796

B.III.

Értékpapírok

0

0

0

B.IV.

Pénzeszközök

146 757

213 845

67 088

C.

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

68 553

58 036

-10 517

5 316 624

6 045 317

728 693

241 975
838

7 078
0

D.

Saját tőke

D.I.

Induló tőke / Jegyzett tőke

234 897
838

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

230 201

234 060

3 859

D.III.

Lekötött tartalék

0

0

0

D.IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-3 424

-33 026

-29 602

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

F.I.

Hátrasorolt kötelezettségek

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

193 519

108 457

-85 062

G.

Passzív időbeli elhatárolások

4 828 208

5 569 885

741 677

FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 316 624

6 045 317

728 693

1000HUF

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.

7 282

40 103

32 821

60 000

125 000

65 000

193 519
0

108 457
0

-85 062
0

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás %ban

744 175

827 961

11.26

0

0

0.00

228 878

465 513

103.39

989

1 136

14.86

Anyagjellegű ráfordítások

396 710

536 134

35.15

6.

Személyi jellegű ráfordítások

511 697

631 742

23.46

7.

Értékcsökkenési leírás

47 102

36 406

-22.71

8.

Egyéb ráfordítások

14 494

83 033

472.88

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

181

218

20.44

B.

Összes ráfordítás

970 184

1 287 533

32.71

C.

Adózás előtti eredmény

10. Adófizetési kötelezettség

3 858
0

7 077
0

83.44
0.00

Tárgyévi eredmény

3 858

7 077

83.44

D.

3.2. Mérlegtételek megoszlása
RSOE
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Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források (adatok %-ban)
Saját tőke
Induló tőke

Tőkeváltozás/Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző időszak

93.34
0.07
93.21
0.06
5.37
0.00
2.61
0.00
2.76
1.29
100.00

Előző időszak

4.42
0.02
0.00
0.00
4.33
0.00
0.00
0.07
1.13
3.64
0.00
0.00
3.64
90.81
100.00

Tárgyidőszak

94.23
0.08
94.10
0.05
4.81
0.00
1.27
0.00
3.54
0.96
100.00

Tárgyidőszak

4.00
0.01
0.00
0.00
3.87
0.00
0.00
0.12
2.07
1.79
0.00
0.00
1.79
92.14
100.00

3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 4.7 %-ban, a tárgyévben 4.2 %-ban
fedezte.
A saját tőke az előző évhez képest 7,078 EFt értékkel, 3.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.
A RSOE saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 4.4 %, a tárgyévben 4.0 %. A
gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.
A RSOE kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak.

3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya 67,088 EFt értékkel, 45.7 %-kal növekedett.
RSOE
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együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.47, a
tárgyévben 2.68 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 5.4 %, a
tárgyévben 4.8 % volt.

3.5. Jövedelmezőség
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 974,042 EFt, a tárgyévben
1,294,610 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 320,568 EFt értékkel, 32.9 %-kal
növekedett.
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 744,175 EFt, a tárgyévben
827,961 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 83,786 EFt értékkel, 11.3 %-kal növekedett.
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.1 %-át, a tárgyévben a 0.1 %-át teszi ki.
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 460.4 %, a
tárgyévben 844.5 % volt.
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 1.6 %, a tárgyévben 2.9 % volt.
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 5 Ft, a tárgyévben 9 Ft volt.
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 4 Ft, a tárgyévben 5 Ft adózott eredmény
jutott.
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 1 Ft, a tárgyévben 1 Ft
adózott eredmény jutott.
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 2,039 EFt, a tárgyévben 2,268 EFt volt.
Az adózott eredmény az előző évben 3,858 EFt, a tárgyévben 7,077 EFt volt. Az előző évhez képest az
adózott eredmény 3,219 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Sajátos tételbesorolások
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása
bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A RSOE mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - az esetleges jogszabályi előírások
változásain túl - nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
RSOE
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Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a RSOE a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az
alábbi táblázat:
Bruttó érték alakulása
Mérlegtétel (1000HUF)

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

változásból
átsorolás

Záró

Alapítás-átszervezés aktivált
értéke

0

0

0

0

0

Kísérleti fejlesztés aktivált
értéke

0

0

0

0

0

34 240

9 834

0

0

44 074

298 023

0

0

0

298 023

0

0

0

0

0

Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott
előlegek

0

0

0

0

0

332 263

9 834

0

0

342 097

ebből: közvetlenül
környezetvédelmi célú

0

0

0

0

0

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

81 257

1 265

0

0

82 522

127 362

25 305

4 030

0

148 637

0

0

0

0

0

4 899 495

739 051

3 924

0

5 634 622

0

0

0

0

0

5 108 114

765 621

7 954

0

5 865 781

0

0

0

0

0

Immateriális javak összesen

Műszaki berendezések, gépek,
járművek
Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök összesen
ebből: közvetlenül
környezetvédelmi célú

Halmozott értékcsökkenés alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be
mérlegtételenként az alábbi táblázat:
Halmozott értékcsökkenés alakulása
Mérlegtétel (1000HUF)

RSOE

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

változásból
átsorolás

Záró

Alapítás-átszervezés aktivált
értéke

0

0

0

0

0

Kísérleti fejlesztés aktivált
értéke

0

0

0

0

0
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Nyitó

Vagyoni értékű jogok

Növekedés

Csökkenés

változásból
átsorolás

Záró

30 259

8 928

0

0

39 187

298 020

3

0

0

298 023

0

0

0

0

0

328 279

8 931

0

0

337 210

ebből: közvetlenül
környezetvédelmi célú

0

0

0

0

0

Ingatlanok és jogok

0

0

0

0

0

Műszaki berendezések, gépek,
járművek

68 702

7 214

0

0

75 916

Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek

83 753

20 261

2 873

0

101 141

0

0

0

0

0

Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javak összesen

Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök összesen

0

0

0

0

0

152 455

27 475

2 873

0

177 057

0

0

0

0

0

ebből: közvetlenül
környezetvédelmi célú

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
A terv szerinti értékcsökkenés összege:36.406 e Ft

Terven felüli értékcsökkenés
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került
sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási
időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem
került sor.

4.6. Forgóeszközök
Követelések alakulása
A követelések tárgyévi értéke:76.825 eFt.

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Követelések jelentős tételei
A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

4.7. Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
RSOE
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4.8. Saját tőke
Saját tőke elemeinek változása
A RSOE saját tőkéje a tárgyidőszakban csak az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba történt
átvezetése, valamint a tárgyévi adózott eredmény által változott, a tárgyidőszak során osztalék nem
került jóváhagyásra.
A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:
Eredmény hatása a saját tőke alakulására
Tőkeelem (1000HUF)
Induló tőke

Tőkeváltozás/Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke összesen

Előző időszak

838
0
0
230 201
0
0
3 858
234 897

Tárgyidőszak

838
0
0
234 060
0
0
7 077
241 975

Változás

3 859

3 219
7 078

Induló tőke alakulása
Az induló tőke a tárgyidőszakban nem változott.

4.9. Céltartalékok
Céltartalékok - várható kötelezettségekre
Az RSOE 2019 évben további 65 millió Ft céltartalékot képzett várható javítási kötelezettségekre.

4.10. Kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Rövid lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek
minősülő tétel nem szerepel.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások
Elhatárolt költségek, ráfordítások
A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összegei és azok tartalma az alábbiak:
Innovácios és Technológiai Minisztériumnak CEF HERO projekt keretében megvalósult, átadásra
kerülő eszköze: 4.803.885 e Ft

RSOE
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5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok
A RSOE eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken
túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A RSOE bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Árbevétel

Előző időszak
1000HUF
%

744 175

Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Tárgyidőszak
1000HUF
%

76.4

827 961

63.9

0

0.0

0

0.0

228 878

23.5

465 513

36.0

989

0.1

1 136

0.1

974 042

100.0

1 294 610

100.0

Árbevétel jelentős tételei
Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:
Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele

Összeg

787 497
40 464

Végleges jelleggel kapott támogatások
A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő
támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői a Közhasznusági beszámolója
tartalmazza.

Visszatérítendő kapott támogatások
A RSOE támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként
kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem
nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az egyéb bevételekben a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételei a véglegesen megkapott
támogatások.
RSOE
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A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került
elszámolásra.

5.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A RSOE ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Anyagjellegű ráfordítások

396 710

40.9

536134

41,7

Személyi jellegű ráfordítások

511 697

52.7

631742

49,1

Értékcsökkenési leírás

47 102

4.9

36406

2,8

Egyéb ráfordítások

14 494

1.5

83033

6,4

181

0.0

218

970 184

100.0

1287533

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

0
100,0

Költségek költségnemenként
A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
Költségnem

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Anyagjellegű ráfordítások

396 710

41.5

536 134

44.5

Személyi jellegű ráfordítások

511 697

53.6

631 742

52.5

Értékcsökkenési leírás
Költségnemek összesen

47 102

4.9

36 406

3.0

955 509

100.0

1 204 282

100.0

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem
került elszámolásra.

5.5. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
Az Egyesületnek 2019 évben társasági adó fizetési kötelezettsége nem volt.

6. Tájékoztató adatok
6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban a RSOE kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

RSOE
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6.2. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 79 fő.

Béradatok
A foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége:489.620 e Ft.

6.4. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan a RSOE közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot,
a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség
nem került elszámolásra.

6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet
hatását - figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket –
is, az Egyesület pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére vonatkozóan.
A beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Egyesület
rövid távú ( a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó ) pénzügyi- és
likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint az Egyesület ezen
időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná
tenné az Egyesületnek a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét.
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