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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 nemzetközi szakmai szervezetnek, amelyekben aktív munkát végez: Resource Cap
Coalition (az erőforrás-fogyasztás korlátozásáért küzdő szakmai hálózat) és SCORAI Europe (fenntartható
fogyasztás szakmai hálózat).

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 technoloógiai innovációról

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az egész ország területén élő lakosság, külföldiek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az EU-s CIMULACT c. kutatási projekt, a Degrowth 2016 Konferencia szervezése, valamint a nemzetközi
SCORAI kutatási csoport kapcsán végeztünk kutatási munkát. Főbb eredmények: a) a CIMULACT projektről
ld. a részletes beszámolót a 7.2.5-ös pontnál, b) a Degrowth Conference 2016 szervező és tudományos
bizottságainak tagjaként részt vettünk a tudományos konferencia szakmai részének tervezésében,
megszervezésében és szakmai bírálatában, c) míg a SCORAI Europe tagjaként részt vettünk egy tudományos
workshop szervezésében Bécsben, a társadalmi innováció és fenntartható fogyasztás témakörében,
és társ-szerkesztői voltunk több tudományos műhelymunka-kötetnek. Vadovics Edina a SCORAI Europe
szervező bizottságának tagja.
További
információk:
http://intezet.greendependent.org/hu/node/224,
http://intezet.greendependent.org/en/node/248,
http://intezet.greendependent.org/hu/node/233,
http://intezet.greendependent.org/hu/node/256,

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
Négy nagy támogatási projekt (Hatékony Ház Napok, E.ON EnergiaKözösségek, Transparense,
Spórolunk@kiloWattal), 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
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információk: http://intezet.greendependent.org/hu/projektek
Ezen felül több szervezet számára tartottunk a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának témájában oktatást,
kutatást, felmérést, előadást, stb. Például: Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, Magyar Szociológiai
Társaság, Ökopolisz Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Előző időszak

Tárgyidőszak

Közhasznú tevékenységünk keretében ilyet nem nyújtottunk

Megnevezés (1000HUF)

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

28 895

33 960

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

21 086

30 865

7 809

3 095

28 139

33 606

I. Személyi jellegű kiadás

15 872

22 400

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

28 139

33 606

756

354

0

0

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

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

X

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

X

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

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
X

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

X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Több jól elkülöníthető projektet is megvalósítottunk az év során, a hét nagyobb ezek közül az NZB (Hatékony
Ház Napok), a Transparense, az E.ON EnergiaKözösségek, a Spórolunk@kiloWattal, a CIMULACT,
az URBACT és a SZIE voltak. A támogatási programoknál részletesebben kifejtjük ezek tartalmát az adott
évre vonatkozóan.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Hatékony Ház Napok (NZB2021)
Támogatási program elnevezése:

Hatékony Ház Napok (NZB2021)

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015-ös év (2012-2015)

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

10,542
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,237

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,237

-tárgyévben folyósított összeg:

10,542

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:

676

Dologi:

561

Felhalmozási:
Összesen:

1,237

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Hatékony Ház Napok - NZB2021 (IEE - környezetvédelmi projekt)
A projekt célja volt, hogy 2013 és 2014 őszén új és felújított energiahatékony lakóházakat, középületeket
tegyünk látogathatóvá az EU-s Energiahatékonysági Direktíva népszerűsítése és bevezetésének segítése
érdekében. Mind a két évben sikeresen megszerveztük a látogatásokat, fontos szakmai kapcsolatokat építettünk
ki, majd 2015-ben lezártuk a projektet és egy szakmai kiadványt is megjelentettünk. A projekt során több
szakmai szervezettel és a média képviselőivel is együttműködtünk.
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További információk: http://www.hatekonyhaz.hu

7.2.2. Transparense
Támogatási program elnevezése:

Transparense

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015-ös év (2013-2015)

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

10,137
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

5,315

-tárgyévben felhasznált összeg:

5,315

-tárgyévben folyósított összeg:

4,967

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:

4,106

Dologi:

1,209

Felhalmozási:
Összesen:

5,315

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Transparense (IEE - környezetvédelmi projekt)
A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg 2013-2015 között. A Transparense, azaz "Átláthatóság
növelése a harmadikfeles finanszírozásban" elnevezésű projekt célja, hogy növelje a bizalmat az európai és
a projektben résztvevő országok ESCO cégeiben és a harmadikfeles finanszírozásban. 2015-ben a korábban
kialakított Etikai Kódexet népszerűsítettük az ESCO piac résztvevői számára, valamint további workshopokat
rendeztünk a kódex elterjesztésére. Folyamatosan frissítettük a projekt honlapját, hírleveleket írtunk
és különböző szakmai fórumokon, konferenciákon tartottunk előadásokat a témában.
További információk: http://www.transparense.eu/hu

7.2.3. E.ON EnergiaKözösségek
Támogatási program elnevezése:

E.ON EnergiaKözösségek

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2015-ös év (2013-2015)

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

7,981
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

7,981

-tárgyévben felhasznált összeg:

7,981

-tárgyévben folyósított összeg:

7,981

visszatérítendő
vissza nem térítendő
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:

476

Dologi:

7,505

Felhalmozási:
Összesen:

7,981

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
E.ON EnergiaKözösségek (környezetvédelmi projekt)
A 2011-ben indult EU-s EnergiaKözösségek c. projekt folytatásaként született E.ON EnergiaKözösségek
c. program korábbi sikeres hazai lebonyolítása után, az E.ON Hungária Zrt. ismét támogatta
az energiatakarékossági verseny újból elindítását 2014 és 2015 ősszén is. A program célja, hogy
a háztartásokat segítsük az energiamegtakarításban, valamint önkénteseket, ún. klíma-koordinátorokat
(felnőttek) és energiavadászokat (gyerekek) képezzünk, akik segíteni tudnak másoknak a klímabarát életmód
megvalósításában. A program eredményeit hazai és nemzetközi fórumokon is aktívan terjesztjük.
További információk: http://www.energiakozossegek.hu

7.2.4. Spórolunk@kiloWattal (H2020)
Támogatási program elnevezése:

Spórolunk@kiloWattal (H2020)

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015 év (2015-2016)

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

21,547
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

12,481

-tárgyévben felhasznált összeg:

12,481

-tárgyévben folyósított összeg:

21,547

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
11,236
1,245

Felhalmozási:
Összesen:

12,481

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Spórolunk@kiloWattal (Save@Work - H2020 környezetvédelmi projekt)
A "Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" című új enerigamegtakarítási projektünk
előkészítő munkálatai 2015 tavaszán indultak. A projekt célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban
éljenek és viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi - valamint igény esetén
otthoni - energiafelhasználásukat. A projektben 2015 során 20 középületet szerveztünk be a 2016 tavaszán
induló egyéves energiatakarékossági versenyre, valamint elkészítettük a projekt honlapjának és kalkulátorának
magyar változatát, szakmai kiadványokat állítottunk össze mind a 9 nemzeti partner számára is,
és megterveztük a projekt értékelési rendszerét.
További információk: http://www.sporolunk.org

7.2.5. CIMULACT (H2020)
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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 év (2015-2016)

Támogatás összege (1000HUF)

11,970
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

4,949

-tárgyévben folyósított összeg:

11,970

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

4,949

X

Személyi:

4,096

Dologi:

853

Felhalmozási:
Összesen:

4,949

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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. A 2015 nyarán
induló projekt keretében a 20 nemzetközi partnerrel közösen szervezünk workshopokat és egyéb programokat
az állampolgárok számára. 2015-ben a következő év elején tartandó workshop és résztvevőinek szervezése,
valamint a szakmai/kutatási munkálatok kialakításában való aktív részvétel volt a feladatunk. Ezen felül,
a GreenDependent Intézet a projekt külső értékelésének felelőse.

7.2.6. Urbact
Támogatási program elnevezése:

Urbact

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015-2016 ÉV

Támogatás összege (1000HUF)

275
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

275

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

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

275
X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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Az URBACT projekt célja, hogy az URBACT konstrukció keretében lezajlott programok eredményeit
és tanulságait összegyűjtse, kiegészítse hasonló programok eredményeivel, és értékelje, hogy más városok
is megismerjék és hasznosítani tudják a tapasztalatokat. A program keretében a nemzetközi szakértői csapat
kutatók, döntéshozók és tapasztalt gyakorlati szakemberek bevonásával - köztük a GreenDependent Intézet
szakértőjével -, innovatív módszertant alkalmazva, többek között személyes és virtuális fórumok keretében
gyűjtött esettanulmányokat, valamint értékelte a városokban a társadalmi innovációval kapcsolatban meglévő
tudást és tapasztalatot. A GreenDependent ezen felül részt vett magyar esettanulmányok gyűjtésében, és
az eredmények Magyarországon való terjesztésében.

7.2.7. SZIE
Támogatási program elnevezése:

SZIE

Támogató megnevezése:

Szent István Egyetem

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2015 ÉV

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5,101
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,988

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,988

-tárgyévben folyósított összeg:

5,101

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
755
2,233
0
2,988

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szent István Egyetem konzorciumi társaival a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0018 "Ágazati
együttműködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése
érdekében" c projektben keretében hagyományos és e-learning tananyagokat fejlesztett diákjaik számára. Ezen
tananyagok angol nyelvre történő adaptálását, fordítását és anyanyelvi lektorálását fejezte be Intézetünk
2015-ben.
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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."

1.2. Telephelyek, fióktelepek
A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági
tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.3. Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt
nyilvánosságon túl a GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. munkavállalói, alkalmazottai
és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot
készíthetnek. A székhely pontos címe: 2100 Gödöllő, ÉVA utca 4.

1.4. Beszámoló szakmai háttere
A beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás
alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását,
irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek
megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítésért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Áts
András mérlegképes könyvelő 1163 Budapest Gordonka u. 7. Reg.sz: 139372.

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

Eredménykimutatás típusa

A

Eredménymegállapítás módja

Összköltség eljárás

Eltérő üzleti év

Nem

Könyvvizsgálat

Nem

Tőzsdei jelenlét

Nem érintett

Szvt. kilépés/visszatérés

Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
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A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiak:
1) Spórolunk@kiloWattal (Save@Work - H2020 környezetvédelmi projekt)
"Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek" címmel új enerigamegtakarítási projektünk indult
a közszféra dolgozói számára. A projekt célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban éljenek
és viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi - valamint igény esetén otthoni
- energiafelhasználásukat. A projektben Magyarországon középületek dolgozói vesznek részt, akik azzal mérik
össze magukat az egyéves verseny alatt, hogy ki tudja a legtöbb energiát megtakarítani az előző
év fogyasztásához képest.
2) 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.
3) Hatékony Ház Napok - NZB2021 (IEE - környezetvédelmi projekt)
A "Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!" elnevezésű projekt ("Nearly Zero Energy Buildings" NZB2021
- Doors Open Days' sharing experiences from low energy buildings to meet nearly zero building standards
by 2021 - Grant Agreement No.: IEE/11/927/SI2.616379) az Európai Unió támogatásával valósul meg és 2012
augusztusában indult 10 ország részvételével. A projekt célja volt, hogy kézzelfogható tapasztalatokat nyújtson
az alacsony energiaigényű épületekről mindenki számára. A projekt keretében új és felújított lakóházakat,
középületeket látogathattak meg az érdeklődők, akik így első kézből ismerhették meg a hatékony épületek
előnyeit, építésének körülményeit és a használattal kapcsolatos tapasztalatokat.
4) Transparense (IEE - környezetvédelmi projekt)
A Transparense, azaz "Átláthatóság növelése a harmadikfeles finanszírozásban" elnevezésű projekt célja
az volt, hogy növelje a bizalmat az európai és a projektben résztvevő országok ESCO cégeiben és
a harmadikfeles finanszírozásban. (IEE/12/678/SI2.644737). Ezért a bizalom erősítése és a konstrukció
szélesebb körben való elterjesztése érdekében a következő tevékenységeket végeztük: elektronikus
adatbázisokkal segítettük az eligazodást; képzéseket és szakmai műhelymunkákat szerveztünk az ESCO piac
résztvevőinek és a lehetséges ügyfeleknek; etikai kódexet készítettünk, és különböző szakmai fórumokon
népszerűsítettük az ESCO megoldást és az EPC-t.
5) E.ON EnergiaKözösségek
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. 2015-ben sikeresen
lezártuk a 2014-2015 évadot, valamint új háztartások bevonásával elindítottuk immár az 5. évadot.
6) URBACT
Az URBACT program keretében a nemzetközi szakértői csapat kutatók, döntéshozók és tapasztalt gyakorlati
szakemberek bevonásával - köztük a GreenDependent Intézet szakértőjével -, innovatív módszertant
alkalmazva, többek között személyes és virtuális fórumok keretében gyűjtött esettanulmányokat, valamint
értékelte a városokban a társadalmi innovációval kapcsolatban meglévő tudást és tapasztalatot. Mi magyar
esettanulmányokkal és a speciális, közép-kelet európai nézőponttal és tudással gazdagítottuk a projektet.
7) SZIE
Aktívan részt vettünk a Szent István Egyetem "Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás,
szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében" c projektje keretében
hagyományos és e-learning tananyagok fejlesztésében szakmai fordítás és lektorálás elvégzésével.
8) TRANSIT
Tanácsadó testületi tagság a TRANSIT (Transformative Social Innovation Theory) c. EU-s kutatás-fejlesztési
projektben: a GreenDependent szakértője önkéntes munka keretében a projektben folyó munkát szakmai
tanácsadással, konzultációval, szakmai rendezvényeken való aktív részvétellel segíti.
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9) 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.
10) Szintén önkéntes munka keretében különböző hazai és külföldi fórumokon, egyetemeken előadások tartása,
ismeretterjesztő előadások tartása, külső szakdolgozati konzulens szerep ellátása, szakértői fórumokon való
részvétel (pl. Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Action 2020 program, Magyar Szociológiai Társaság
Holisztikus ökológiai szakosztálya), információ és kiadványok megosztása.
11) Degrowth Conference 2016
Önkéntes munkaként aktívan részt veszünk az 5. nemzetközi tudományos Degrowth (Nemnövekedés)
Konferencia tudományos és szervező bizottságában. A konferencia - és a kapcsolódó disszeminációs céllal
rendezett társrendezvények - 2016 őszén lesz Budapesten, de a szervező munka már 2015. elején elindult.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek
bemutatásra.

3. Elemzések
3.1. Adatok változása
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.
A.I.

Befektetett eszközök
Immateriális javak

0
0

0
0

0
0

A.II.

Tárgyi eszközök

0

0

0

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

2 499
0

26 807
0

24 308
0

B.II.

Követelések

58

2 268

2 210

B.III.

Értékpapírok

0

0

0

B.IV.

Pénzeszközök

2 441

24 539

22 098

C.

Aktív időbeli elhatárolások

11 762

16 932

5 170

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

14 261

43 739

29 478

4 248
3 000

4 602
3 000

354
0

0

0

0

D.
D.I.

Saját tőke
Jegyzett tőke

D.II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

D.III.

Tőketartalék

D.IV.

Eredménytartalék

D.V.

0

0

0

492

1 248

756

Lekötött tartalék

0

0

0

D.VI.

Értékelési tartalék

0

0

0

D.VII.

Mérleg szerinti eredmény

756

354

- 402

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.
F.I.

Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

10 013
0

2 531
0

-7 482
0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek
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1000HUF
G.

Előző
időszak

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

0

36 606

36 606

14 261

43 739

29 478

27 500
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000

Előző időszak

12 500

Tárgyidőszak

10 000
7 500
5 000
2 500
0
Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

37 500
35 000
32 500
30 000
27 500
25 000
22 500
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0

Előző időszak
Tárgyidőszak

Saját tőke

Céltartalékok

Kötelezettségek

1000HUF
I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Passzív időbeli
e...

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás
%-ban

7 730

2 513

-67.49

0

0

0.00

Egyéb bevételek

21 087

31 399

48.90

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

12 230

11 056

-9.60

V.

Személyi jellegű ráfordítások

15 872

22 400

41.13

VI.

Értékcsökkenési leírás

28

0

- 100.00

VII.

Egyéb ráfordítások

0

150

100.00

A.
VIII.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei

687
78

306
48

-55.46
-38.46

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

9

0

- 100.00

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

69

48

-30.43
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1000HUF
C.
X.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek

XI.

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás
%-ban

756
0

354
0

-53.17
0.00

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0.00

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

0

0

0.00

E.
XII.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség

756
0

354
0

-53.17
0.00

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

756

354

-53.17

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

756

354

-53.17

3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Befektetett eszközök
Immateriális javak

0.00
0.00

0.00
0.00

Tárgyi eszközök

0.00

0.00

Befektetett pénzügyi eszközök

0.00

0.00

17.52
0.00

61.29
0.00

Követelések

0.40

5.19

Értékpapírok

0.00

0.00

Pénzeszközök

17.12

56.10

82.48
100.00

38.71
100.00

Forgóeszközök
Készletek

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előző időszak

Tárgyidőszak

Forgóeszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

Aktív időbeli elh...

Források (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

29.79
21.04

10.52
6.86

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

0.00

0.00

Tőketartalék

0.00

0.00

Eredménytartalék

3.45

2.85

Lekötött tartalék

0.00

0.00

Értékelési tartalék

0.00

0.00

Mérleg szerinti eredmény

5.30

0.81

Céltartalékok

0.00

0.00

Saját tőke
Jegyzett tőke
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Források (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

70.21
0.00

5.79
0.00

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0.00

0.00

Rövid lejáratú kötelezettségek

70.21

5.79

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

0.00
100.00

83.69
100.00

Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

Előző időszak

Tárgyidőszak

Saját tőke
Kötelezettségek

Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív időbeli e...

3.3. Vagyoni helyzet
A saját tőke az előző évhez képest 354 EFt értékkel, 8.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke
az előző évhez képest nem változott.
A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző
évben 29.8 %, a tárgyévben 10.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 235.7 %-át, a tárgyévben 55.0 %-át tették ki. A tőkeszerkezet
az előző évhez képest javult.
A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. kötelezettségei az előző évhez képest 7,482 EFt
értékkel, 74.7 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya 22,098 EFt értékkel, 905.3 %-kal növekedett.
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.25, a tárgyévben
10.59 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 17.5 %,
a tárgyévben 61.3 % volt.
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben
0.25, a tárgyévben 10.59 volt. A hosszú távú likviditás javult.
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 89.6 %-a teljesíthető.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték
a kötelezettségeket.
Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 368 napi árbevétel
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nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 28,895 EFt, a tárgyévben 33,960
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 5,065 EFt értékkel, 17.5 %-kal növekedett.
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 7,730 EFt, a tárgyévben 2,513 EFt volt.
Az árbevétel az előző évhez képest 5,217 EFt értékkel, 67.5 %-kal csökkent.
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 5.3 %-át, a tárgyévben a 0.8 %-át teszi ki.
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 25.2 %, a tárgyévben
11.8 % volt.
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 17.8 %, a tárgyévben 7.7 % volt.
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 98 Ft, a tárgyévben 141 Ft volt.
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 26 Ft, a tárgyévben 10 Ft adózott eredmény jutott.
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 48 Ft, a tárgyévben 16 Ft volt.
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 21 EFt, a tárgyévben 7 EFt volt.
A mérleg szerinti eredmény az előző évben 756 EFt, a tárgyévben 354 EFt volt. Az előző évhez képest
a mérleg szerinti eredmény 402 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Összehasonlíthatóság
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.

Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes
eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem
változott.

Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl
- nem változtak.

4.2. Mérlegen kívüli tételek
Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy
biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.
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Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.3. Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban
terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

4.4. Forgóeszközök
Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál
hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb
kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. 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.

5.2. 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

Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték

GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT.

Tárgyidőszak
%
1000HUF

7 730

26.7

2 513

7.4

0

0.0

0

0.0
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Bevétel-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Egyéb bevételek

21 087

73.0

31 399

92.5

78

0.3

48

0.1

0

0.0

0

0.0

28 895

100.0

33 960

100.0

Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Bevételek összesen

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Bevételek alakulása és megoszlása
32 500
30 000
27 500
25 000
22 500
20 000
17 500

Előző időszak

15 000

Tárgyidőszak

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
Árbevétel

Aktivált saját ...

Egyéb bevételek

Pénzügyi művele...

Rendkívüli bevé...

Kapott támogatások bemutatása
A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak:
Végleges jelleggel kapott támogatások
Támogatás (1000HUF)

Kapott
Összeg

Önkormányzati

Felhasználás
tárgyévi
korábbi
0

Központi
Nemzetközi

0

0

534

0

534

0

66 233

11 762

30 865

23 606

0

0

0

0

66 767

11 762

31 399

23 606

Más gazdálkodótól kapott
Összesen:

0

Rendelkezésre
álló összeg

Visszatérítendő kapott támogatások
Támogatás (1000HUF)

Kapott
Összeg

Felhasználás
tárgyévi
korábbi

Rendelkezésre
álló összeg

Önkormányzati

0

0

0

0

Központi

0

0

0

0

Nemzetközi

0

0

0

0

Más gazdálkodótól kapott

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

5.3. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását
mutatja be az alábbi táblázat:
GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT.
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Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Anyagjellegű ráfordítások

12 230

43.5

11 056

32.9

Személyi jellegű ráfordítások

15 872

56.4

22 400

66.7

28

0.1

0

0.0

Egyéb ráfordítások

0

0.0

150

0.4

Pénzügyi műveletek ráfordításai

9

0.0

0

0.0

Rendkívüli ráfordítások

0

0.0

0

0.0

Ráfordítások összesen

28 139

100.0

33 606

100.0

Értékcsökkenési leírás

Ráfordítások alakulása és megoszlása
22 500
20 000
17 500
15 000
12 500

Előző időszak

10 000

Tárgyidőszak

7 500
5 000
2 500
0
Anyagjellegű rá...

Személyi jelleg...

Értékcsökkenési...

Egyéb ráfordítá...

Pénzügyi művele...

Rendkívüli ráfo...

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

5.4. Eredmény
A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény
felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok
6.1. Kiemelt juttatások
Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló
által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő. A létszám
állománycsoportokra bontása nem értelmezhető, az további értékelhető információt nem nyújt.

Béradatok
GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT.
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A tárgyévi bérköltség állománycsoportonkénti megbontása nem értelmezhető, annak részletes bemutatása
érdemi információt nem nyújt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt.

6.3. Környezetvédelem
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel
kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT
KFT. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható
és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
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