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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A szervezet főbb tevékenységei a következők: közhasznú szervezetként társadalomtudományi kutatással, egyéb
természettudományos kutatással, természet- és környezetvédelmi célú oktatással és ismeretterjesztéssel
foglalkozik a fenntartható életmód és fogyasztási formák elterjesztése érdekében.
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze:
 Tudományos tevékenység, kutatás
 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
A szervezet tagjai több hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek, amelyekben aktív munkát végez: Resource
Cap Coalition (az erőforrás-fogyasztás korlátozásáért küzdő szakmai hálózat), SCORAI Europe (fenntartható
fogyasztás szakmai hálózat), és a magyar zöld non-profit szervezetek fenntartható energia és klímaváltozás
témájú informális hálózata.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Tudományos tevékenység, kutatás

Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, kutatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egész ország területén élő lakosság, külföldiek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az EU-s CIMULACT c. kutatási projekt, az ENERGISE c. kutatási projekt, valamint a nemzetközi SCORAI
kutatási csoport kapcsán végeztünk kutatási munkát. Főbb eredmények: a) a CIMULACT projektről ld. a
részletes beszámolót a 7.2.4-es pontnál; b) az ENERGISE projektről ld. a részletes beszámolót a 7.2.5-ös
pontnál; c) míg a SCORAI Europe tagjaként szerkesztőként és szerzőként is részt vettünk egy tudományos
kiadvány (könyv) szerkesztésében a társadalmi innováció és fenntartható fogyasztás témakörében. Továbbá,
Vadovics Edina az EU-s TRANSIT (H2020), társadalmi innovációval foglalkozó kutatási projekt és a UNEP
alacsony-karbonfogyasztású projektjeiben a szakmai tanácsadó testületek tagja, valamint a SCORAI Europe
szervező bizottságának is tagja.
A TRANSIT projekt nemzetközi záró konferenciáján 2017 szeptemberében Vadovics Edina vitaindító
előadást is tartott, valamint előadásáról a projekt honlapján is publikált blogbejegyzést írt.
További információk: http://intezet.greendependent.org/hu/node/224,
http://intezet.greendependent.org/hu/node/331, http://intezet.greendependent.org/hu/node/233,
http://intezet.greendependent.org/hu/node/350, http://intezet.greendependent.org/hu/node/378

2.2. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egész ország területén élő lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Három nagy támogatott szakmai projekt (E.ON EnergiaKözösségek, Spórolunk@kiloWattal,
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Compete4SECAP - Fenntartható Fenntartó), valamint további számos egyéb tevékenység keretében végeztük
ezt a munkát. Ennek fő cselekvési irányai a fenntartható életmód, energia-megtakarítási módszerek terjesztése
az életmód megváltoztatásán keresztül. Részletesebb kifejtés a támogatási programjaink fejezeténél. További
információk: http://intezet.greendependent.org/hu/projektek 
Ezen felül több szervezet számára tartottunk a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának témájában oktatást,
kutatást, felmérést, előadást, stb. Például: Profikomp Kft, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna Stratégia Programja, Pest Megye Önkormányzata.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Közhasznú tevékenységünk keretében ilyet nem nyújtottunk 0 0

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

A vezető tisztségviselő csak munkadíjat kapott, tiszteletdíjat nem 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 43 552 52 695

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

21 265 43 888

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 22 287 8 807

H. Összes ráfordítás (kiadás) 42 702 52 367

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 26 749 31 051

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 878 51 283

K. Tárgyévi eredmény 780 328

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 48 124

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 1 108

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.61

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.71

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Több jól elkülöníthető projektet is megvalósítottunk az év során, az öt nagyobb ezek közül a Compete4SECAP,
az E.ON EnergiaKözösségek, a Spórolunk@kiloWattal, a CIMULACT és az ENERGISE voltak. A támogatási
programoknál részletesebben kifejtjük ezek tartalmát az adott évre vonatkozóan.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Compete4SECAP (H2020)

Támogatási program elnevezése: Compete4SECAP (H2020)

Támogató megnevezése: Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017-2018 év

Támogatás összege (1000HUF) 46,390

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,190

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,190

-tárgyévben folyósított összeg: 37,014

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 1,859

Dologi: 331

Felhalmozási:
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Összesen: 2,190

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Compete4SECAP - Fenntartható Fenntartó (C4S - H2020 környezetvédelmi projekt)
A projekt célja egyrészt, hogy segítséget nyújtson önkormányzatok számára a Fenntartható Energia
Akciótervek (SEAP) gyakorlati kibontására (ISO 50001-es Energiairányítási Rendszer bevezetése) és
kiegészítésére a klímaakciótervvel (SECAP), másrészt pedig, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban
éljenek viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi energiafelhasználásukat. A
program 2017 októberében indult és az év során az előkészítő munkálatok, illetve a 4 magyar résztvevő
önkormányzat beszervezése történt.
További információk: http://intezet.greendependent.org/hu/node/394

7.2.2. E.ON EnergiaKözösségek

Támogatási program elnevezése: E.ON EnergiaKözösségek

Támogató megnevezése: E.ON HUNGÁRIA ZRT

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2017-es év (2015-2017 év)

Támogatás összege (1000HUF) 23,924

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,751

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,751

-tárgyévben folyósított összeg: 3,757

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 1,369

Dologi: 1,382

Felhalmozási:

Összesen: 2,751

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

E.ON EnergiaKözösségek (környezetvédelmi projekt)
Az EU-s EnergiaKözösségek c. projekt 2011-2013 közötti sikeres hazai lebonyolítása után született az E.ON
EnergiaKözösségek c. program, melyet az E.ON Hungária Zrt. támogat. Az energiatakarékossági versenyt
immár 6. éve indítottuk el 2016 ősszén is, melyet 2017 nyarán zártunk. A program célja, hogy a háztartásokat
segítsük az energiamegtakarításban, valamint klíma-változásban betöltött szerepük megértésében, valamint
önkénteseket, ún. klíma-koordinátorokat képezzünk, akik segíteni tudnak másoknak a klímabarát,
energiatakarékos, zöld életmód megvalósításában. A program eredményeit hazai és nemzetközi fórumokon is
aktívan terjesztjük, valamint az EnergiaKözösségek program a GreenDependent egy korábbi programjával, a
Kislábnyommal együtt bekerült az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) jelentésébe
(http://intezet.greendependent.org/hu/node/306). 
További információk: http://www.energiakozossegek.hu

7.2.3. Spórolunk@kiloWattal (H2020)

Támogatási program elnevezése: Spórolunk@kiloWattal (H2020)

Támogató megnevezése: Európai Bizottság
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017. év (2015-2017 év)

Támogatás összege (1000HUF) 46,483

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 10,758

-tárgyévben felhasznált összeg: 10,758

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 4,760

Dologi: 5,998

Felhalmozási:

Összesen: 10,758

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Spórolunk@kiloWattal (Save@Work - H2020 környezetvédelmi projekt)
A "Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" című enerigamegtakarítási projektünk célja,
hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban éljenek és viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával
csökkenthessék munkahelyi - valamint igény esetén otthoni - energiafelhasználásukat. A projektben 2017
során a korában beszervezett 19 középület energiatakarékossági versenyét zártuk, értékeltük a versenyt és az
egész kampányt tudományos elemzés keretében, átadtuk a nemzeti díjakat, valamint tovább fejlesztettük és
karbantartottuk a projekt honlapjának és kalkulátorának magyar változatát, szakmai kiadványokat állítottunk
össze mind a 9 nemzeti partner számára is, és több projekt rendezvényt is szerveztünk a résztvevő
közalkalmazottak számára (záró hazai és nemzetközi rendezvények).
További információk: http://www.sporolunk.org

7.2.4. CIMULACT (H2020)

Támogatási program elnevezése: CIMULACT (H2020)

Támogató megnevezése: Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017. év (2015-2018 év)

Támogatás összege (1000HUF) 25,909

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,270

-tárgyévben felhasznált összeg: 1,270

-tárgyévben folyósított összeg: 10,670

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 1,098

Dologi: 172

Felhalmozási:

Összesen: 1,270

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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CIMULACT (H2020 kutatási projekt)
A CIMULACT projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon az európai - akár országos, akár a Horizont 2020
keretében megvalósuló - kutatás és innováció hasznosságához és megbízhatóságához azáltal, hogy az
állampolgárok és érintettek bevonásával, velük együtt alakítja ki a kutatási területeket. 2017-ben a projekt
keretében részt vettünk a nemzetközi projekt találkozóin (Málta) és a projekt disszeminációs tevékenysége
részeként előadásokat tartottunk, részben Magyarországon. Ezeken felül a GreenDependent Intézet aktívan
tagja volt a központi csoportnak, amely a kutatási módszertant kidolgozta, valamint az Intézet a projekt külső
értékelésének felelőse. Továbbá, a GreenDependent volt felelőse a projekt külső értékelésének, amely munka
keretében a projekt értékelését segítette elemzések és jelentések segítségével.
További információk: http://www.cimulact.eu, http://www.intezet.greendependent.org/hu/node/224

7.2.5. ENERGISE (H2020)

Támogatási program elnevezése: ENERGISE (H2020)

Támogató megnevezése: Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017. év (2016-2019 év)

Támogatás összege (1000HUF) 115,008

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 28,832

-tárgyévben felhasznált összeg: 28,832

-tárgyévben folyósított összeg: 88,378

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 20,088

Dologi: 8,610

Felhalmozási: 134

Összesen: 28,832

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

ENERGISE (H2020 kutatási projekt)
Az ENERGISE projekt egy innovatív, páneurópai kutatási kezdeményezés, mely az energiafogyasztással
kapcsolatos társadalmi és kulturális hatások mélyebb szintű tudományos megértését tűzte ki célul. Az EU
Horizont 2020 keretprogramja által finanszírozott, 2016-2019 között megvalósuló projekt olyan lehetőségek
kialakításával, vizsgálatával és értékelésével foglalkozik, melyek elősegítik az európai háztartások és
közösségek energiahasználatának alulról felfelé irányuló átalakítását. 2017-ben a GreenDependent Intézet,
mint a 10 tagú nemzetközi konzorcium magyar tagja, felelős a kommunikációs és disszemnációs
munkacsomagért, ennek keretében a projekt honlap előkészítéséért és az általános projekt kommunikációs
tevékenységek és eszközök (szórólap, roll-up, hírlevelek, stb.) megtervezéséért, kivitelezésért. Emellett a
2018-ban megrendezésre kerülő Élő Laborok megtervezésében, számos kutatási háttértanulmány, publikáció,
elemzés, és egy interaktív európai fenntartható energiafogyasztási kezdeményezéseket tartalmazó adatbázis
elkészítésében vettek részt aktívan az Intézet munkatársai.
További információk: www.energise-project.eu, http://intezet.greendependent.org/hu/node/331
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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. 2011. évben alakult, meghatározott cél elérésére.
Az Intézet küldetése a "fenntartható életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása,
kialakítása és terjesztése."

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző Választás

Könyvvezetés pénzneme HUF

Beszámoló formája Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg típusa A

Eredménymegállapítás módja Összköltség eljárás

Eltérő üzleti év Nem

Könyvvizsgálat Nem

Tőzsdei jelenlét Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiak: 
1) Compete4SECAP - Fenntartható Fenntartó (H2020 környezetvédelmi projekt)
A Compete4SECAP a 2017-ben lezárt Spórolunk@kiloWattal projekt folytatása, ahol amellett, hogy a
közszféra dolgozói energiatudatosabbá válnak azáltal, hogy viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával
csökkentik munkahelyi energiafelhasználásukat, a résztvevő hazai négy önkormányzat számára nyújt a
GreenDependent segítséget a Fenntartható Energia Akciótervük (SEAP) gyakorlati kibontásában (ISO
50001-es Energiairányítási Rendszer bevezetése) és kiegészítésében klímaakciótervekkel (SECAP). A
program 2017 októberében indult az előkészítő munkálatokkal, illetve a magyar résztvevő önkormányzat
beszervezésével.
2) E.ON EnergiaKözösségek (környezetvédelmi projekt)
A 16 EU-s országban futó EnergiaKözösségek c. energiahatékonysági lakossági projekt folytatásaként indult
el ez a program 2013-ban. A nemzetközi projekthez hasonlóan a jelen program célja, hogy megmutathassuk:
egyszerűen, viselkedésünk megváltozásával is óriási eredmények érhetők el mind az energia, mind a
pénzmegtakarítás terén. Segít abban, hogy a program résztvevői - az ún. energiaközösségeket alakító
háztartások - információt és útmutatást kapjanak arra nézve, hogy mit tehetnek saját otthonukban, hogyan
takaríthatnak meg energiát befektetés nélkül egy energiatakarékossági verseny keretében. 2017-ban sikeresen
zártuk a 2016-2017-es évadot, valamint sikeres tárgyalásokat folytattunk az E.ON-al a program további
folytatásáról.
3) Spórolunk@kiloWattal (Save@Work - H2020 környezetvédelmi projekt)
"Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" címmel a közszféra dolgozói számára
szerveztünk enerigamegtakarítási versenyt. A projekt célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban
éljenek és viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi - valamint igény esetén
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otthoni - energiafelhasználásukat. A projektben Magyarországon középületek dolgozói vettek részt, akik azzal
mérték össze magukat, hogy ki tudott a legtöbb energiát megtakarítani az előző év fogyasztásához képest. A
legjobban szereplő középületeket mind a nemzeti, mind a nemzetközi díjátadónk jutalmaztuk értékes
nyereményekkel. A projektet 2017 őszén zártuk.
4) CIMULACT (H2020 kutatási projekt)
A CIMULACT projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon az európai - akár országos, akár a Horizont 2020
keretében megvalósuló - kutatás és innováció hasznosságához és megbízhatóságához azáltal, hogy az
állampolgárok és érintettek bevonásával, velük együtt alakítja ki a kutatási területeket, méghozzá a tényleges
és valós társadalmi jövőképek, szükségletek és igények alapján. A projekt bővíti a tudományos, technológiai
és innovációs (azaz TTI - angolul: Science, Technology and Innovation - STI) kérdésekkel kapcsolatos
nézőpontokat és vitát; tágabb értelemben növeli a tudományos műveltséget, ami magában foglalja a TTI
társadalmi szerepének megértését is; és közös gondolkodást kezdeményez az érintettek, a döntéshozók és a
polgárok között.
5) ENERGISE (H2020 kutatási projekt)
Az ENERGISE projekt egy innovatív, páneurópai kutatási kezdeményezés, mely az energiafogyasztással
kapcsolatos társadalmi és kulturális hatások mélyebb szintű tudományos megértését tűzte ki célul. Az EU
Horizont 2020 keretprogramja által finanszírozott, 2016-2019 között megvalósuló projekt olyan lehetőségek
kialakításával, vizsgálatával és értékelésével foglalkozik, melyek elősegítik az európai háztartások és
közösségek energiahasználatának alulról felfelé irányuló átalakítását. A GreenDependent Intézet, mint a 10
tagú nemzetközi konzorcium magyar tagja, felelős a kommunikációs munkacsomagért, ennek keretében a
projekt honlap előkészítéséért és az általános projekt kommunikációs tevékenységek és eszközök (szórólap,
roll-up, hírlevelek, stb.) megtervezéséért, kivitelezésért, valamint 8 ország egyikeként az háztartások
bevonásával megrendezésre kerülő Élő Laborok (Living Labs) lebonyolításáért Magyarországon.
6) SCORAI EUROPE
Aktív tagság a SCORAI Europe (Sustainable Consumption Research and Action Initiative) nemzetközi kutatói
hálózatokban: a GreenDependent szakértői önkéntes munka keretében aktív szerepet vállalnak az említett
hálózat szervező bizottságában, hozzájárulnak a fenntartható fogyasztás és életmód területein való
tudásmegosztáshoz többek között műhelymunkák szervezésével és műhelymunka-kötetek publikálásával,
valamint biztosítják a magyar ill. közép-kelet európai nézőpont jelenlétét.
7) Szintén önkéntes munka keretében különböző hazai és külföldi fórumokon, egyetemeken előadások tartása,
ismeretterjesztő előadások tartása, külső szakdolgozati konzulens szerep ellátása, szakértői fórumokon való
részvétel, információ és kiadványok megosztása.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek
bemutatásra.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Össze nem hasonlítható adatok

A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.2. 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.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.
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Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve
nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.
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3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 95 304

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. 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.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 15 634 35.9 8 794 16.7

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 27 918 64.1 43 901 83.3

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0

Bevételek összesen 43 552 100.0 52 695 100.0
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Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel Aktivált saját ... Egyéb bevételek Pénzügyi művele...

Előző időszak

Tárgyidőszak

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 15 878 37.1 20 143 38.4

Személyi jellegű ráfordítások 26 749 62.5 31 051 59.3

Értékcsökkenési leírás 75 0.2 1 084 2.1

Egyéb ráfordítások 0 0.0 89 0.2
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Ráfordítás-kategória Előző időszak
1000HUF %

Tárgyidőszak
1000HUF %

Pénzügyi műveletek ráfordításai 70 0.2 0 0.0

Ráfordítások összesen 42 772 100.0 52 367 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként -
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

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

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet
nem bonyolított.
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5.2. 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.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által
felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő.
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Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

23393862-1-13
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága         
13-09-147893

GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Éva utca 4.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja:
Beszámoló összeállításának oka:

2017. december 31.
2017. évi záró

Gödöllő, 2018. május 03.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Adószám:
Cégjegyzék szám:

23393862-1-13
13-09-147893

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 
A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 933 4 073

A.I. Immateriális javak 0 0

A.II. Tárgyi eszközök 933 4 073

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 15 083 99 233

B.I. Készletek 0 0

B.II. Követelések 2 379 267

B.III. Értékpapírok 0 0

B.IV. Pénzeszközök 12 704 98 966

C. Aktív időbeli elhatárolások 8 465 0

 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 24 481 103 306

D. Saját tőke 5 382 5 710

D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0

D.III. Tőketartalék 0 0

D.IV. Eredménytartalék 1 602 2 382

D.V. Lekötött tartalék 0 0

D.VI. Értékelési tartalék 0 0

D.VII. Adózott eredmény 780 328

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 2 675 2 292

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 675 2 292

G. Passzív időbeli elhatárolások 16 424 95 304

 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 24 481 103 306

Gödöllő, 2018. május 03.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

23393862-1-13
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága         
13-09-147893

GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Éva utca 4.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak:
Beszámoló összeállításának oka:

2017. január 01. - 2017. december 31.
2017. évi záró

Gödöllő, 2018. május 03.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]
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Adószám:
Cégjegyzék szám:

23393862-1-13
13-09-147893

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 15 634 8 794

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 27 918 43 901

IV. Anyagjellegű ráfordítások 15 878 20 143

V. Személyi jellegű ráfordítások 26 749 31 051

VI. Értékcsökkenési leírás 75 1 084

VII. Egyéb ráfordítások 0 89

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

850 328

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 70 0

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) -70 0

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 780 328

X. Adófizetési kötelezettség 0 0

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 780 328

Gödöllő, 2018. május 03.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]


