23393862-1-13
Adószám:
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám: 13-09-147893

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

Közhasznúsági melléklet
2018.

Oldal: 2

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:

10,000

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 UNEP alacsony - karbonfogyasztású projektben a szakmai tanácsadó testület tagja,
valamint a SCORAI Europe szervező bizottságának is tagja. A GreenDependent munkatársai részt vettek és
előadtak több nemzetközi konferencián is (SCORAI, Degrowth 2018.)
További információk:
http://intezet.greendependent.org/hu/node/331
http://intezet.greendependent.org/hu/node/233 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, Compete4SECAP - Fenntartható
Fenntartó, E-Co-Housing), valamint további számos egyéb tevékenység keretében végeztük ezt a munkát.
Ennek fő cselekvési irányai a fenntartható életmód, energia-megtakarítási módszerek terjesztése az életmód
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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. Rendszeresen jelennek meg szakmai
ismeretterjesztő cikkeink neves magazinokban, újságokban, egyéb média felületen (pl.: Magyar Minőség,
GAIA.)

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

Előző időszak

Tárgyidőszak

52 695

60 659

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

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel
ebből:

E. Normatív támogatás

0

0

43 888

59 509

8 807

1 150

52 367

59 415

I. Személyi jellegű kiadás

31 051

36 067

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

51 283

58 277

328

1 244

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(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, az E-Co-Housing, 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:

2017-2020 év

Támogatás összege (1000HUF)

46,380
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

13,209

-tárgyévben felhasznált összeg:

13,209

-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:

5,465

Dologi:

7,744

Felhalmozási:
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Összesen:

13,209

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 klíma-akciótervvel (SECAP), másrészt pedig, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban
éljenek viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi energiafelhasználásukat.
2018-ban az év elején az előkészítő munkálatok folytak, nyitó találkozót szerveztünk a 4 magyar résztvevő
önkormányzat számára, illetve az év során több képzést tartottuk a helyi Energiairányítási csoportok számára,
valamint elindult az ISO rendszerek kiépítése és a középületekben 2019 során futó energia-megtakarítási
verseny előkészítése.
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

Támogatás időtartama:

X

2018 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5,469
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,176

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,176

-tárgyévben folyósított összeg:

3,293

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
1,320
856

Felhalmozási:
Összesen:

2,176

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 versenynek
már a 7. évadát indítottuk el 2018 ősszén, melyet 2019 nyarán zártunk. A program célja, hogy a háztartásokat
segítsük az energia megtakarításban, 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), illetve elnyerte a CSR Hungary 2018 Kapcsolat díját.
További információk: http://www.energiakozossegek.hu

7.2.3. E-Co-Housing (UIA)
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Támogatási program elnevezése:

E-Co-Housing (UIA)

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-2021 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

20,082
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

100

-tárgyévben felhasznált összeg:

100

-tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:

100

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
E-Co-Housing (UIA környezetvédelmi projekt)
Az E-Co-Housing egy innovatív szociális bérház Zuglóban (Budapest 14. kerület), mely energiatudatos és
megfizethető közösségi lakóhelyet biztosít a lakosok számára. A projekt keretében a GreenDependent feladata
a 2020-ban beköltöző lakosok számára környezettudatosságról, fenntarthatóságról és energiahatékonyságról
szóló útmutató elkészítése, valamint képzések, megtartása és a program záró-rendezvényének megszervezése.
A projekt 2018 novemberében indult, a két hónap során előkészítő munkálatok és egyeztetések folytak.
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:

2015-2018 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

25,909
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

816

-tárgyévben felhasznált összeg:

816

-tárgyévben folyósított összeg:

3,610

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:

X
816

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

816

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. 2018-ben a projekt
lezárása és végső disszeminációs tevékenységei zajlottak.
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:

2016-2019 év

Támogatás összege (1000HUF)

115,005
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

35,676

-tárgyévben felhasznált összeg:

35,676

-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:

23,240

Dologi:

12,436

Felhalmozási:
Összesen:

35,676

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. 2018-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
2018-ban került megrendezésre az Élő Laborok, melynek keretében 41 magyar háztartással folyt több hónapos
kutatási munka. Végül 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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GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
Adószám:
23393862-1-13
Cégjegyzék szám: 13-09-147893
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló mérlege
A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.
A
1.

Beszámolási időszak

2.

Mérlegkészítés időpontja

3.

A beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban szereplő könyvviteli szolgáltatást
nyújtó személy készítette

B
2018.01.01-2018.12.31
2019.05.20
Igen

3.a. Neve

Áts András József

3.b. Regisztrációs száma

139372

4.

Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál
alkalmazott, 100 ezer forinttól eltérő értékhatár
(forintban)

0

5.

A készletekről év közben folyamatos értékbeni
nyilvántartást

Nem vezet.

6.

Kapcsolt felekkel folytatott, az Szvt. 89.§ (6)
bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben

Nem voltak.

6.a. Ügyletek bemutatása
7.

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli
értékcsökkenési szabályokat alkalmazza

Nem érintett

8.

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési
szabályokat alkalmazza

Nem érintett

9.

A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési
szabályokat alkalmazza

Nem érintett

Gödöllő, 2019. május 20.
A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

Oldal: 3

GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
Adószám:
23393862-1-13
Cégjegyzék szám: 13-09-147893
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló mérlege
A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

1000HUF

Előző év

Tárgyév

A.
A.I.

Befektetett eszközök
Immateriális javak

4 073
0

3 876
0

A.II.

Tárgyi eszközök

4 073

3 876

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

99 233
0

57 246
0

B.II.

Követelések

267

1 793

B.III.

Értékpapírok

0

0

B.IV.

Pénzeszközök

98 966

55 453

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

100

103 306

61 222

5 710
3 000

6 954
3 000

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
D.
D.I.

Saját tőke
Jegyzett tőke

D.I.a.

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

D.II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

D.III.

Tőketartalék

D.IV.

Eredménytartalék

D.V.

Lekötött tartalék

D.VI.

Adózott eredmény

E.
F.
F.I.

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 292

4 556

G.

Passzív időbeli elhatárolások

95 304

49 712

103 306

61 222

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

0

0

2 382

2 710

0

0

328

1 244

0
2 292
0

0
4 556
0

Gödöllő, 2019. május 20.
A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

23393862-1-13
Adószám:
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám: 13-09-147893

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

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2018. január 01. - 2018. december 31.
Beszámolási időszak:
Beszámoló összeállításának oka: 2018. évi záró

Gödöllő, 2019. május 20.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

Oldal: 2

GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
Adószám:
23393862-1-13
Cégjegyzék szám: 13-09-147893
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
1000HUF

Előző év

Tárgyév

I.

Értékesítés nettó árbevétele

8 794

456

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

III.

Egyéb bevételek

43 901

59 509

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

20 143

22 105

V.

Személyi jellegű ráfordítások

31 051

36 067

VI.

Értékcsökkenési leírás

1 084

1 138

VII.

Egyéb ráfordítások

89

105

A.

328

550

VIII.

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

0

694

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

B.
C.
X.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)
Adófizetési kötelezettség

0
328
0

694
1 244
0

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)

328

1 244

Gödöllő, 2019. május 20.
A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

