
Közhasznúsági jelentés 
 
 

A 2013. év. december 31.-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 
 
I. A közhasznú társaság adatai: 

1. név: Re-Bat Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 

2. cégbejegyzés száma: 06-09-014054 

3.Átalakulás folytán létrejött cég jogelődje: Re-Bat Szolgáltató Közhasznú társaság 

4. Átalakulás időpontja: 2009. 04. 30. 

5. képviselőneve: Sárkány Ágnes 

6. mérlegzárás fordulónapja: 2013. 12. 31. 

 

II. A közhasznú számviteli politikájának meghatározó elemei : 

6. A társaság számviteli politikájának főbb elvei. 

A társaság számviteli politikájának megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Ennek megfelelően könyvelésében kettős könyvvezetést végez. 

7. A társaság értékelési eljárásainak fő elvei, az értékcsökkenési leírás alapelvei 

A társaság értékelési eljárásának alapelve az eszközök és források egyedi értékelése, minősítése. 

Az eszközök bekerülési, beszerzési értékét egyedileg a számviteli politikában meghatározott 

elvek szerint, a közvetlenül hozzárendelhető költségek aktiválásával határozza meg. A társaság 

értékcsökkenési leírási rendjében az eszközök hasznos élettartamát és műszaki élettartamát 

értékeli, a leírás ideje a hasznos élettartam a meghatározott maradvány értékig. A társaság az 

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

mellett egyedileg értékeli. 

8. Tulajdonosok tulajdoni aránya: ATC-Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 %-ban 

tulajdonos.  



9. Eszközök bemutatása 
Befektetett eszközök 
Bruttó érték 
 
 Nyitó érték eFt Növekedés eFt Csökkenés eFt Záró eFt 
Alapítás átszerv.akt.ért     
Kísérleti fejl. akt.ért.     
Vagyoni értékű jog     
Szellemi termékek 188   188 
Üzleti v. cégérték     
Immat.adott előleg     
Immat. értékhelyesb.     
Immateriális javak 188   188 
Ingatlanok és v.ért.jogok     
Műszaki berendezések     
Egyéb berendezések 29169   29169 
Tenyészállatok     
Beruházások, felújítás     
Beruházások előlegei     
Tárgyi eszk.ért.helyes.     
Tárgyi eszközök 29169   29169 
Befektetett p.ügyi eszk     
Összesen 29357   29357 
 
Értékcsökkenés 
Megnevezés Nyitó érték 

eFt 
Növekedés eFt Csökkenés eFt Záró eFt 

Alapítás átszerv.akt.ért     
Kísérleti fejl. akt.ért.     
Vagyoni értékű jog     
Szellemi termékek 188   188 
Üzleti v. cégérték     
Immat.adott előleg     
Immat. értékhelyesb.     
Immateriális javak 188   188 
Ingatlanok és v.ért.jogok     
Műszaki berendezések     
Egyéb berendezések 14251 4756  19007 
Tenyészállatok     
Beruházások, felújítás     
Beruházások előlegei     
Tárgyi eszk.ért.helyes.     
Tárgyi eszközök 14251 4756  19007 
Befektetett p.ügyi eszk     
Összesen 14439 4756  19195 



Készlet 

2013. december 31. nappal állományba vette 749 eft értékben a még ki nem helyezett 

gyűjtőládákat. 

 

10. Értékesítés nettó árbevételének bemutatása főtevékenységek szerint: 

A társaság nettó árbevétele 50 754 eft, mely közhasznú tevékenységből származó bevétel, 

pénzügyi művelet bevétele 291eft, ebből bank kamat 291 eft. 

 

11. Költségek, ráfordítások alakulása: 

Anyagjellegű ráfordítások 2013. évben 32 904 eft-ot tettek ki, ebből 99 eft a kihelyezett tároló 

edények értéke, 2 400 eft iroda bérleti díj. 

Személyi jellegű ráfordítások 9 332 eft, mely a Kht alkalmazásában lévők munkabére és járuléka. 

Értékcsökkenési leírás 5 823 eft. 

Beruházás értéke 2013. évben 36 eft értékben történt. 

Egyéb ráfordítások 2013. évben 1 740 eft, önkormányzati és költségvetési adók: 1 149 ezer forint 

helyi iparűzési adó és gépjárműadó, és 249 eft cégautó adó. 

 

12. Mérleg szerinti és adózás előtti eredmény alakulása 

Mérleg szerinti eredmény 

- adózás előtti eredmény      1 248 eft 

Adóalap csökkentő tételek   - 5 823 eft 

Adóalap növelő tételek      5 823 eft 

Társasági adó alap      1 248 eft 

2013.évi mérleg szerinti eredmény      1 123 eft 

 

A Re-Bat Nonprofit Kft. tevékenységét a 445/2012.(XII.29.) Kormány Rendeletnek megfelelően 

látja el. A visszagyűjtési kötelezettség 2005. augusztus 22-től lépett életbe, és az elem és/vagy 

akkumulátor importőrök részére ír elő kötelezettséget. (2005-7%, 2006-10%, 2007-13%, 2008-

18%, 2009-19%, 2010-21%, 2011-23%, 2012.szept 26-ig-25% 2013.szept.26-ig-30%-a, 

2014.szept.26-ig-35% a forgalmazott mennyiséghez képest, súlyban értve). 



A Re-Bat Nonprofit Kft. az ATC-Trade Zrt, mint tulajdonos kötelezettségének teljesítésére jött 

létre, de sok más importőr részére is végez koordinálást pl. Ikea Lakberendezési  Kft, Hitachi Kft, 

Penny Market Kft, Lidl Magyarország Bt, Armin Impex Kft.… 

A gyűjtési tevékenységünket, valamint az elem-és az akkumulátorhulladék hasznosítását az 

ország egyik legnagyobb veszélyes hulladék kezelőjével (Design Kft / Kecskemét) kötött, 

határozatlan idejű szerződés biztosítja. 

Jelenleg kb. 6.500 db elemvisszagyűjtő láda kihelyezése történt meg országosan. A 

tevékenységünk népszerűsítésére megjelenünk országos napi lapban (Napi Gazdaság), valamint 

az Interneten is: www.rebat.hu. A Weboldal részletesen bemutatja tevékenységünket, a törvényi 

hátteret és lehetőséget ad gyűjtőpont létesítési igény eljuttatására, illetve a már meglévők közötti 

keresésre. 

 

13. Kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló adatai: 

Dr Türkössy Anikó Könyvvizsgáló Kft /Cgj: 06-09004988/ részéről Dr Türkössy Anikó, 

székhelye: 6721 Szeged, Szent I. tér 2. 

 

14. Könyvviteli szolgáltatást végző adatai: 

SZÁMÁRADAT Kft / Cgj: 06-09-019185/ részéről Lévay Márta 128454 számon nyilvántartásba 

vett. Székhelye: 6762 Sándorfalva, Gyöngyvirág u. 11. 

Szeged, 2014.év május hó 20 nap. 

.......................................................... 

közhasznú társaság képviselője 

……………………………………. 
közhasznú társaság tulajdonosa 


