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A2012. év. december 31.-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. A közhasznú társaság adatai:

1. név: Re-Bat Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Iffi

2. cégbejegzés száma: 06-09-0 1 4054

3.Átatakulós folytón létrejött cég jogelődje: Re-Bat Szolgóltató Közhasznú társaság

4. Átalalnllás időpontja: 2009. 04. 30.

5. képviselőneve: Sárkány Ágnes

6. mérlegzárasfordulónapja: 2012. 12. 31.

II. A közhasznú számviteli politÍkájának meghatározó elemei :

6. A társaság számviteli politikájánakftbb elvei.

A társaság számviteli politikájának megfelelően egyszenísített éves beszámolót készít.

Ennek megfelelően könyvelésében kettő s könywezet ést v égez.

7. A társaság értékelési eljárásainakft elvei, az értékcsökkenési leírás alapelvei

A tarsaság értékelési eljárásának alapelve az eszkozök és források egyedi értékelése, minősítése.

Az eszkózök bekeriilési, beszeruési értékét egyedileg a számviteli politikában meghatározott

elvek szerint, a közvetlenüI hozzérendelhető költségek aktiválásával hatfuozza meg. A társaság

értékcsökkenési leírási rendjében az eszközök haszrros élettartamát és műszaki élettartamát

értékeli, a leírás ideje a hasznos élettartam a meghatározott marudvany értékig. A társasátg az

eszközök értékvesztését és piaci értékre szóló érték helyesbítését a fennálló okok mérlegelése

mellett egyedileg értékeli.

8. Tutajdonosok tulajdoni aránya; ATC-Trade ZártkóruenMiíködő Részvénytarsaság 100 %r-bart

tulajdonos.



9. Eszközök bemutatása
Befektetett epzközök
Bruttó érték

Nütó érték eFt Növekedés eFt Csökkenés eFt Zfuő eFt
Alapítás áúszew .ald.ért
Kísérleti feil. akt.ért.
Vasvoni értékű ios
Szellemi termékek 188 188
Uz].eti v. césérték
Immat.adott előles
Immat. értékhelvesb.
Immateriális iavak 188 188
Ingatlanok és v.értjogok
Műszaki berendezések
Esvéb berendezések 28609 560 29169
Tenvészállatok
Beruházások. felúiítás
Beruhazások előlesei
Trársü eszk. ért.helves.
Társvi eszközök 28609 s60 29r69
Befektetett o.üsvi eszk
Osszesen 28797 560 29357

Értékcsökkenés
Megnevezés Nyitó érték

eFt
Növekedés eFt Csökkenés eFt Zárő eFt

Alapítás átsze,rv .ald.ért
Kísérleti feil. akt.ért.
Vagyoni értékű ios
Szellemi termékek 188 188
UzLeti v. césérték
lmmat.adott előles
Immat. értékhelyesb.
Immateriális iavak 188 188
Insatlanok és v.ert.iosok
Műszaki berendezések
Esvéb berendezések 8658 5593 t4251
Tenvészállatok
Beruhrázások- felúi ítás
Beruhrázások előlesei
Társü eszk.ért.helves.
Tárwi eszközök 8658 5593 1425r
Befektetett o.üsü eszk
Osszesen 8846 5593 r4439



Készlet

21l2.decem6tr 31. nappal állomrányba vette 848 eft értékben a még ki nem helyezett

gytÍjtőládákat.

I 0. É rt é ke s ít és n e tt ó ár b ev ét e l én ek b emut at as a fo t ev é keny s é gek s z erint :

A trársaság nettó rárbev étele 54 258 eft, ebből közhasznú tevékenységből származőbevétel 54 258

eft, pénztigyi művelet bevétele 996eft, ebbólbank kamat 996 eft'

I I. Költségek, ráfordítások alakulósa:

Anyagjellegű ráfordítások2012. évben 37 g45 eft-ot tettek ki, ebből 26 eft a kihelyezett tároló

edények értéke, 2.679 eft az edények kihelyezése és a visszagffités érdekében felmerült

fuvarköltség,2 400 eft iroda bérleti díj.

Személyi jellegií ráfordítások 8 540 eft, mely a Kht alkalmazásában lévők munkabére és járuléka.

Értékcsokkenési leírás 5 592 eft.

Beruhrázás értéke 2Ol2. évben 560 eft értékben történt.

Egyéb ráfordítások 20l2.évben 1 583 eft, önkormányzati és költségvetési adók: 1 22L ezet forint

helytiparűzési adó és gépjrárműadó, és 259 eftcégautó adó'

12. Mérteg szerinti és adózás előtti eredmény alahllása

Mérleg szerinti eredmény

- adózén előtti eredmény I 594 eft

Adóalap csökkentő tételek '5 592 eft

Adóalap növelő tételek 5 592 eft

Társasági adó alap L 594 eft

2011.évi mérleg szerinti eredmény l 435 eft

A Re-Bat Nonprofit Kft. tevékenységét a 181/2008-as Kormány Rendeletnek megfelelően látja

el. A visszagyűjtési kötelezettség 2OO5. augusztus 22-től lépett életbe, és az elem és/vagy

akkumulátor importőrök részére ír elő kötelezettséget. (2005-70Á,2006-l0yo,2007-|30Á,2008-

L1yo, z}og-Igyo, 20lo-21,yo, 20lI-23yo, 2Ol2.szept 26-ig 25% a forgalmazott mennyiséghez

képest, súlyban értve).



A Re_Bat Nonprofit Kft.. az ATC_Trade Zrt, mint tulajdonos kötelezettségének teljesítésére jött

létre, de solt más importőr részére is végez koordinálást pl. Hama Kft, Hitachi Kft, Penny Market

Kft, Lidl...

A gÉjtési tevékenységünket az orczág egylk legnagyobb veszélyes hulladék kezelőjével (Design

Kft / Kecskemét) kötött,hatérozatLan idejű szerződés biáosítja.

Jelenleg kb. ffifi db elemvisszagyujtő |áda kihelyezése törtent meg országosan. A

tevékenységiink népszerűsítésére megieleniink az lnterneten is: www.rebat.hu. A Weboldal

részletesen bemutatja tevékenységünket, a törvényi hátteret és lehetőséget ad gyííjtőpont létesítési

igény eljuttatására, illetve amár meglévők közötti keresésre.

]3. Kötelezó könywizsgálat esetén a könywizsgáló adatai:

Dr Türkössy Anikó Könywizsgáló Kft /Cgi: 06-09004988/ részéről Dr Ttirkössy Anikó,

szék*relye: 672l Szeged, Szent I. tér 2.

14. Könywiteli szolgáltatást végző adatai:

SZÁMÁRADAT Kft l Cg 06-09-0191 85l részérőILévay Márta 128454 számon nyilvántartásba

vett. SzékJre|ye: 6762 Sándorfalva, Gyöngyvirág u. 11.

Szeged, 20I3.év május hő27 nap.

köáasznú társaság kepviselőj e

köáasznú trírsaság tulaj donosa
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