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A 2011. év. december 31.-í Egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. A közhasznú üírsaság adataiz

]. név: Re-Bat Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kfi

2. cégb ejeg,lzés száma : 0 6-09 -0 ] 405 4

3 .Á ta lahlt ás foly t án l é t r ej ött c é g j o ge l ő dj e : Re - B a t S z o l gá l ntó Kö zh as znú tár s as ág

4' Átalakulás időpontja: 2009' 04' 30.

5. képviselőneve: Sárkány Ágnes

6. mérlepárasfordulónapja: 201]. 12. 3].

II. A közhasznú számviteli politikájának meghatározó elemei :

6. A társaság számviteli politikájánakfobb elvei.

A társaság számviteli politikájának megfelelően egyszerűsített éves beszrámolót késát.

Ennek megfelelően könyvelésében kettő s könywezetést végez.

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

A trírsaság értékelési eljarásának alapelve az eszközi5k és források egyedi értékelése, minősítése.

Az eszközök bekerülési, beszerzési értékét egyedileg a sziámviteli poliükában meghatarozott

elvek szerint, a közvetlenülhozzárendelhető költségek aktiválásávd,határozza meg. A társaság

értékcsökkenési leírási rendjében az eszkilzók haszros élettartamát és műszaki élettartamát

értékeli, a leírás ideje a hasznos élettartam a meghatiározott maradvany értékig. A trársaság az

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

mellett egyedileg értékeli.

8. Tutajdonosok tulajdoni aránya:ATC-Trade ZátttkőrűenMűködő Részvenytarsaság 100 %-ban

tulajdonos.
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Nvitó érték eFt Növekedés eFt Csökkenés eFt Záro eFt
Alap ítás áttszerv . aL<t. ért
Kísérleti feil. akt.ért.
VasYoni étéktí iog
Szellemi termékek 188 188

Uzletiv. céeénék
Immat.adott előles
Immat. értékhelyesb.
Immateriális iavak 188 188

Ingatlanok és v.értjogok
Műszaki berendezések
Esvéb berendezések 28609 28609
Tenyészrál1atok
Beruházások, felújítás
Beruházások előlegei
Társvi eszk.ért.helyes.
Társvi eszközök 28609 28609

B efekÍetett p.üsvi eszk
Osszesen 28797 28797

Értékcsökkenés
Megnevezés Nyitó érték

eFt
Növekedés eFt Csökkenés eFt Záro eFt

Alap ítás átszerv. akt. ért
Kísérleti feil. akt.ét.
Vagvoni értékű ioe
Szellemi termékek 188 188

Uzletiv. céeérték
Immat.adott előles
Immat. értékhelyesb.
Immateriális iavak 188 188

lngatlanok és v.értjogok
Műszaki berendezések
Eevéb berendezések 3037 562r 86s8

Tenvészállatok
Beruházások' felújítas
Beruházások előlegei
Társü eszk.ért.helves.
Társvi eszközök 3037 5621 8658

B efektetett p.üsyi eszk
Osszesen 3225 5621 8846



Készlet

2OII .decerriber 3 1 . nappal állományba vette 687 eft értékben a mégki nem helyezett

ewjtőládákx.

] 0. É rtéke s í tés ne t tó á rb ev é te l,án ek b e mu ta tás a ft tev éke ny s é gek s zer int :

A trársaság nettó árbevétele 40 993 eft, ebből közhaszrrú tevékenységből származnbevétel40.993

eft, egyéb bevétel 37 eft,pénzügyl művelet bevétele 8 eft, ebből bank kamat 8 eft.

I I. Költségek, ráfordítások alalailasa:

Anyagjellegií ráfordítások 2011. évben 32.262 eft-ot tettek ki, ebből 45 eft a kihelyezett trároló

edények értéke, 13 161 eft az edények kihelyezése és a visszagyrijtés érdekében felmerült

fuvarköltsé g, 2 480 eft iroda bérleti díj.

Személyi jellegtí ráfordítások 6 692 eft, mely a Kht alkalmazrásában lévő kettő ffi munkabére és

járuléka.

Értékcsölrkenési leírás abánis évhez képest I 9I7 eft-vel növekedett, személygépkocsi cseréje

miatt.

Beruházrás értéke 2011. évben nem volt.

Egyéb náfordítasok 20ll. évben 972 eft-ttettek ki, önkormányzatt és költségvetési adóh 938 ezer

forint helyi iparűzési adő és gepjárműadó.

12. Mérleg szerinti és adózas előtti eredmény alakulása

Mérleg szerinti eredmény

- adózás előtti eredmény - 4 810 eft

Adóalap csökkentő tételek -5 622 eft

Adóalap növelő tételek 5 622 eft

Trársasági adó alap - 4 810 eft

2011.évi mérleg szerinti eredmény - 4 810 eft

A Re-Bat Nonprofit Kft. tevékenységét a 181/2008-as Kormiány Rendeleürek megfelelően látja

el. A visszagyijtési kötelezettség 2005. augusztus 22-től lepett életbe, és az elem és/vagy



akkumulátor importőrök részére ír elő kötelezettséget. (2005-7o/o, 2006-10/0, 2007'130Á,2008-

t8oÁ, 2009 -igN u forgalmazott mennyiséghez kepest, 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. Hama Kft, Hitachi Kft, Penny Market

Kft, Lidl...

A gytíjtési tevékenységtinket az ország egylk legnagyobb veszélyes hulladék kezelőjével (Design

Kft / Kecskemét) kötdtt, hatfuozaú,anídejú szenődés biáosítja.

Jelenleg kb. 6.500 db elemvisszagyűÍő láda kihelyezése történt meg onzágosan. A

tevékenységtink népszerÍisítésére megieleniink az Intemeten is: www.rebat.hu. A Weboldal

részletesen bemutatja tevékenységünket, a törvényi hátteret és lehetriséget ad ffittlpont létesítési

igény eljuttatasára, illetve amát meglévők közötti keresésre.

] 3. Kötelező könywizsgálat esetén a könywizsgáló adatai:

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

szék*relye: 6721' Szegd, Szent I. tér 2.

I4. Könywiteli szolgáltatást végző adatni:

PRQFESSIONAL Internet Group Bt / Cgj: 06-06-01L428l részérőlLévay Márta 128454 számon

nyilvantartasba vett. SzékÍrelye: 6762 Sándorfalva, Gyöngyvirág u. 1 1.

Szeged, 20|2.év május hó 30 nap.

közhaszrú társaság képviselője

köáaszrú társaság tulajdonosa
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