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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. 2011. évben alakult. Létrehozásának célja 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:
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.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
Több jól elkülöníthető projektet is megvalósítottunk az év során, a hét jelentősebb ezek közül az
EnergyPROSPECT (EnergiaPERSPEKTÍVÁK), az EU 1.5° Lifestyles (EU Másfélfokos életmód), az
E.ON EnergiaKözösségek, az E-Co-Housing, az EUCF, a TreeDependent és a Daikin voltak. A
támogatási programoknál részletesebben kifejtjük ezek tartalmát az adott évre vonatkozóan.
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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-2Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják
be támogatásonként az alábbi táblázatok:

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

2019-2020 év; 2021-2024 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

39,084
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

8,132

-tárgyévben felhasznált összeg:

6,747

-tárgyévben folyósított összeg:

8,132

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

4,206

Dologi:

2,541

Felhalmozási:
Összesen:

6,747

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 azóta az E.ON Hungária Zrt. támogat. 2021 nyarán
zártuk a közösségi a program 9. évadát, majd bonyolítottuk le a program közösségi oldalán "Kell ennyi
energia?!" címen kampányt. Ősszel elindítottuk az energiatakarékossági verseny immáron 10. évadát is,
melyet majd 2022 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 népszerű, minden évadban 25-30 önkéntes klímakoordinátort képzünk, akik vezetésével minden évadban 120-150 háztartás/család kezdi el életmódját
zöldíteni, energiafogyasztását csökkenteni, ezzel is hozzájárulva a klímaválsághoz történő
alkalmazkodáshoz ill. a tudatosság növeléséhez. A program eredményeit hazai és nemzetközi
fórumokon is aktívan terjesztjük, valamint 2021-ben az EnergiaKözösségek program elnyerte a Európai
Fenntartható Energia Díjat (EUSEW Award) a "Bevonás-Szerepvállalás" (Engagement) kategóriában
(https://energiakozossegek.hu/hirek/europai-fenntarthato-energia-dijat-nyert-a- greendependent-intezetes-az-eon-energiakozossegek). Szintén fontos eredmény, hogy az immár 10. éve védnök, a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes (Ombudsman) mellett 2021-től Dr. ÜrgeVorsatz Diana, az IPCC Mérséklési Munkacsoportjának alelnöke is a program védnöke lett. A program
résztvevőit támogattuk, hogy az Edutus Egyetem Acta Periodica szakmai folyóiratában is
megjelenhessen cikk a programról, a számos egyéb sajtómegjelenés mellett.
A GreenDependent Egyesület Kislábnyom programjával is együttműködve az E.ON
EnergiaKözösségek kommunikációját, ismeretterjesztését kiterjesztve online előadás-beszélgetés
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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-3sorozatot bonyolítottunk le "Karbon-lábnyom csökkentés otthon lépésről lépésre" címmel, melyek
videó YouTube csatornánkon elérhetőek.
További információk: http://www.energiakozossegek.hu
Támogatási program elnevezése:

EUCF (European City Facility)

Támogató megnevezése:

Európai bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021-2023 év

Támogatás összege (1000HUF)

659
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

659

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

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

659
X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
EUCF - European City Facility (H2020 környezetvédelmi projekt)
Az EUCF projekt célja, hogy a 2030-ra kitűzött fenntarthatósági célok elérése érdekében helyi
energiával kapcsolatos beruházások létrejöttét támogassa úgy, hogy kiváló minőségű beruházási
koncepciók kialakításához, elkészítéséhez nyújt 60.000 eurós támogatást önkormányzatok vagy
önkormányzati társulások számára. A GreenDependent Intézet nemzeti szakértőként (National Expert)
támogatja a magyar önkormányzatok pályázatait, illetve a megnyert támogatás esetén a Beruházási
Koncepciók kialakítását felügyeli. 2021-ean a GreenDependent segítette a 2020-as 1. felhívás 4 magyar
nyertes önkormányzatát, illetve a 2021-es 2. felhívás 5 magyar nyertesét, illetve a 3. kör szintén 4
nyertes önkormányzatát.
További információk: http://intezet.greendependent.org/hu/EUCF
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:

2018-2022 év

Támogatás összege (1000HUF)

GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.

20,082
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

224

-tárgyévben felhasznált összeg:

224
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

224

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

224

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 várhatóan 2022-ben beköltöző lakosok számára környezettudatosságról,
fenntarthatóságról és energiahatékonyságról szóló útmutató elkészítése, valamint képzések, megtartása
és a program záró-rendezvényének megszervezése. A projekt keretében 2021-ben nem volt jelentős
szakmai tevékenység az építkezés időszakának csúszása miatt.
További információk: http://intezet.greendependent.org/hu/node/529
Támogatási program elnevezése:

TreeDependent - Fákkal felelősen

Támogató megnevezése:

Magyarországi magánszemélyek, vállalkozások,
szervezetek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2019-2025 évek

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,747
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,747

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,476

-tárgyévben folyósított összeg:

2,747

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

1,476

Felhalmozási:
Összesen:

1,476

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
TreeDependent - Fákkal felelősen (környezetvédelmi projekt)
A GreenDependent korábban elindított programja keretében rendezvények, szervezetek működéséhez
kapcsolódó karbon-lábnyomot számítunk ki és ennek kompenzálására őshonos gyümölcsfák elültetését
szervezzük meg iskolakertekben és más nonprofit szervezetek által működtettet kertekben. A 2020-ban
kezdődött COVID-19 járványügyi helyzet leginkább a TreeDependent projektünk kapcsán éreztette
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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melyek karbon lábnyomának számítására, és ezzel kapcsolatos faültetésekre csupán elenyésző volt.
A program keretében és saját felelősségvállalásunk erősítése érdekében, példamutatásként a
GreenDependent saját rendezvényeinek és mindennapi működésének karbon-lábnyomát is számítjuk,
illetve a résztvevők bevonásával őshonos gyümölcsfák ültetésével kompenzáljuk. Így E.ON
EnergiaKözösségek projektj rendezvényeinek karbon-lábnyomát kompenzálandó ültettünk fákat.
Továbbá, a GreenDependent saját irodai működésének karbon-lábnyomát is nyomon követtük, és
szintén fákat ültetve kompenzáltuk.
A program keretében továbbá nemzetközi, szakmai online rendezvényt is tartottunk az angliai
Schumacher Intézettel és az indiai SCAD-dal (Social Change and Development), és a GreenDependent
Egyesülettel is együttműködésben "Tree Circles: The Importance of Trees for People and Planet"
címmel.
A környezeti hatásokért történő önkéntes felelősségvállalás elterjesztése és népszerűsítése érdekében a
program kapcsán több cikket és hírt is megjelentettünk. További információk:
http://intezet.greendependent.org/hu/node/478
Támogatási program elnevezése:

EnergyPROSPECTS

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Európai Bizottság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021-2024 évek

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

97,518
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

9,036

-tárgyévben felhasznált összeg:

9,036

-tárgyévben folyósított összeg:

71,162

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
9,036

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

9,036

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
EnergyPROSPECTS (H2020 kutatási projekt)
Az EnergyPROSPECTS projekt (PROaktív stratégiák és szakpolitikák az energia-állampolgárság
átalakításához - PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation, magyarul
EnergiaPERSPEKTÍVÁK) a legmodernebb társadalom- és bölcsészettudományi ismereteken alapuló
kritikai megközelítéssel vizsgálja az energiaállampolgárság jelenségét. Az EU Horizon 2020-as
programjának támogatásával 3 évig futó EnergyPROSPECTS célja, hogy az energia-állampolgárságot
mint politikai koncepciót, szociotechnikai elképzelést, kormányzásban való civil részvételi lehetőséget
tegye széleskörben ismertté, és ezzel elérje, hogy az állampolgári közreműködés egy
kívánatos/normális társadalmi konstrukció legyen a jövő energiarendszereiben. A projekt egészében
való részvétel mellett a GreenDependent Intézet felelős a 3. munkacsomag vezetéséért, melyben a
projektpartnerek meglévő adatbázisokra támaszkodva és új esetek után kutatva 500+ kezdeményezést
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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demonstrálják - elméletben és gyakorlatban is - az energia-állampolgárság fogalmának
mélységét/szélességét. A 2021 tavaszán indult projektben hozzájárultunk az elméleti keretrendszer
kialakításához, megterveztük az esetgyűjtés módszertanát, megkezdődött az esetgyűjtés, elkészült a
projekt magyar nyelvű honlapja, illetve az energia állampolgárság elméleti tipológiájának
kidolgozásában is nagyon aktív szerep jutott az Intézet munkatársai számára.
További információk: https://www.energyprospects.eu/hu
https://intezet.greendependent.org/hu/energypr ospects
Támogatási program elnevezése:

EU 1.5° Lifestyles

Támogató megnevezése:

Európai Bizottság

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021-2025 évek

Támogatás összege (1000HUF)

227,226
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

19,457

-tárgyévben folyósított összeg:

106,858

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

19,457

X

Személyi:

13,996

Dologi:

5,461

Felhalmozási:
Összesen:

19,457

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
EU 1.5°Lifestyles (H2020 kutatási projekt)
Az EU 1.5° Lifestyles (magyarul EU Másfélfokos életmód) projekt általános célja a másfélfokos
életmód elterjesztése az Európai Unióban, ennek érdekében a konkrét céljai, hogy az életmódváltás
éghajlatra és az egészségre kifejtett hatásait számszerűsítse; az alacsony karbon-lábnyomú változtatási
stratégiákat kvalitatív módon elemezze háztartások számára; a fenntartható életmódváltás
rendszerszintű korlátait és akadályait elemezze; az életmódváltoztatások lehetséges kockázatait felmérje
a háztartások szintjén; az életmódváltoztatások gazdasági és jóléti rendszerekre gyakorolt hatásait is
felmérje; valamint fontos a kommunikáció és együttműködés a különböző szereplőkkel a másfélfokos
életmód kialakítását célzó transzformativ megközelítések elfogadása érdekében. 2021-ben a
GreenDependent Intézet, mint a 10 tagú nemzetközi konzorcium magyar tagja, felelős a
kommunikációs és disszemnációs munkacsomagért, ennek keretében a projekt honlap működtetéséért
és az általános projekt kommunikációs tevékenységek és eszközök kivitelezésért. Emellett a projekt
keretében számos kutatási háttértanulmány, elemzés elkészítésében vettek részt aktívan az Intézet
munkatársai.
További információk: https://onepointfivelifestyles.eu // www. https://masfelfokoseletmod.hu
https://intezet.greendependent.org/hu/EU1_5degree
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Karbonlábnyom számítás háztartások
számára (DAIKIN)

Támogató megnevezése:

DAIKIN KFT

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2021-2022 évek

Támogatás összege (1000HUF)

1,350
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

361

-tárgyévben folyósított összeg:

1,350

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

361

X

Személyi:
Dologi:

361

Felhalmozási:
Összesen:

361

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2021-ben második alkalommal vágott bele a GreenDependent Intézet, hogy kiszámítsa egy közösség 20
tagjának éves karbon-lábnyomát és jelképesen faültetéssel kompenzálja azt. A projekt fő célja, hogy a
résztvevő háztartások, és a tágabb lakóközösség tagjai is megismerjék a mindennapi életmódjukkal járó
karbon-lábnyom méretét, ami az emberiség ökológiai lábnyomának legnagyobb, leginkább növekedő
része. 2021-ben Pécs és környékén élő 20 háztartást vontunk be a Daikin Hungary Kft által nyújtott
támogatásból megvalósított projektbe a PécsiMami Egyesület közreműködésével. A program kapcsán
több sajtóközleményt adtunk ki, és számos médium (G7, HVG, Greenfo, Csak Pozitívan stb.)
beszámolt eredményeiről.
További információk: https://intezet.greendependent.org/hu/node/623

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. 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.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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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 tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás 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 tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék 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.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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tétel azért szerepel, mert két nagyobb méretű és hosszabb lefutású (3, illetve 4 év) EU-s kutatási projekt
(EnergyPROSPECTS és EU 1.5 Degree Lifestyles) előlege is megérkezett, melyek az elkövetkező
években (2022, 2023) felmerült költségek fedezeteként szolgálnak.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. 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.

4.2. Összehasonlíthatóság
A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A GreenDependent Intézet Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

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
%

Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Tárgyidőszak
1000HUF
%

27 127

53.8

13 641

24.3

0

0.0

0

0.0

23 023

45.6

39 564

70.5

326

0.6

2 940

5.2

50 476

100.0

56 145

100.0

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 tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

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

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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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

14 110

28.2

14 722

26.7

Személyi jellegű ráfordítások

34 725

69.4

39 334

71.3

1 031

2.1

954

1.7

163

0.3

156

0.3

0

0.0

0

0.0

50 029

100.0

55 166

100.0

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

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 tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

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.
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
Kiegészítő melléklet
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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 állományi létszáma 7 fő.

5.5. COVID-19 hatások
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a
beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.
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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.
Adomány az Igazgyöngy Alapítvány számára (kapcsolható elosztók).
Részvétel a Dirk Rossmann könyvét bemutató, nagy sajtó és szakmai érdeklődésre számot tartó
kerekasztal beszélgetésen szakértőként.
Rendszeres részvétel, interjúk formájában, a Mária Rádió fenntarthatósági témájú műsorában.

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
A nemzetközi SCORAI kutatási csoport kapcsán, valamint a szintén nemzetközi EU-s H2020
finanszírozású EnergyPROSPECTS és az "EU 1,5 fokos életmód" projektek kapcsán végeztünk
kutatási munkákat az elmúlt évben. Főbb eredmények: a) a SCORAI Europe tagjaként több szakmai
rendezvényt támogattunk a fenntartható fogyasztás és energiamértékletesség témakörében, b) új
nemzetközi (H2020) 4 éves kutatási projektünk indult el "EU 1.5° Lifestyles" (EU Másfélfokos
életmód) néven 2021. május 1-jén. c) Szintén 2021. májusában indítottuk el másik EU-s H2020 kutatási
projektünk is - részben a SCORAI tagjaival, részben a korábbi ENERGISE projekt partnerekkel
együttműködésben "EnergyPOSPECTS" (EnergiaPERSPEKTÍVÁK) címmel .
További információk:
http://intezet.greendependent.org/hu/EU1_5degree
http://intezet.gre endependent.org/hu/energyprospects

2.2. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj.
GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
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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
A kutatási nagyprojektek mellett két támogatott szakmai projektünk volt (E.ON EnergiaKözösségek, ECo-Housing), valamint további számos egyéb tevékenység (pl. TreeDependent - Fákkal Felelősen
program, EUCF projekt) keretében végeztük ezt a munkát. Ennek fő cselekvési irányai a fenntartható
életmód, energia-megtakarítási módszerek terjesztése az életmód megváltoztatásán keresztül,
energiahatékony beruházások előkészítése. 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: Budaörsi Önkormányzat, Daikin Kft. Rendszeresen
jelennek meg szakmai ismeretterjesztő cikkeink, illetve készül velünk interjú, podcast neves
magazinokban, újságokban, egyéb média felületen.
Honlapunkon kívül közösségi média oldalt is fenntartunk, ahol rendszeresen osztunk meg
információkat tevékenységünkről, illetve az azokhoz történő kapcsolódási lehetőségekről.
A GreenDependent Egyesület Kislábnyom programjával is együttműködve online előadás-beszélgetés
sorozatot bonyolítottunk le "Karbon-lábnyom csökkentés otthon lépésről lépésre" címmel, melyek
videó YouTube csatornánkon elérhetőek.
Továbbá az Intézet szakmai vezetője alapító tagja a HUPCC Magyar Éghajlatváltozási Tudományos
Testületnek, amelynek 2021 április nagy érdeklődésre számot tartó konferenciáján több előadást is
tartottunk munkánk eredményeit terjesztve, valamint szervezését elsősorban kommunikációval
segítettük.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Igazgyöngy Alapítványnak támogatás

57
0
57

Greenfo Környezetvédelmi Bt támogatás
Összesen:

Tárgyidőszak

0
50
50

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

A vezető tisztségviselő csak munkadíjat kapott, tiszteletdíjat nem
Összesen:

0
0

Tárgyidőszak

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Előző időszak

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

0
50 476

0
56 145

0
0
0

0
0
0

0
50 476
50 029

0
56 145
55 166

34 725
50 029
447

39 334
55 166
979

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
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:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
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
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)
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2100 Gödöllő, Éva utca 4.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

2021. december 31.
A mérleg fordulónapja:
Beszámoló összeállításának oka: 2021. évi záró

Gödöllő, 2022. április 21.

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
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

1000HUF

Előző év

Tárgyév

A.
A.I.

Befektetett eszközök
Immateriális javak

1 547
0

593
0

A.II.

Tárgyi eszközök

1 547

593

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

22 728
0

171 489
0

B.II.

Követelések

3 833

4 176

B.III.

Értékpapírok

0

0

B.IV.

Pénzeszközök

18 895

167 313

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

24 275

172 082

9 046
3 000

10 025
3 000

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
D.
D.I.

Saját tőke
Jegyzett tőke

D.II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

D.III.

Tőketartalék

0

0

D.IV.

Eredménytartalék

5 599

6 046

D.V.

Lekötött tartalék

0

0

D.VI.

Értékelési tartalék

0

0

D.VII.

Adózott eredmény

447

979

E.
F.
F.I.

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

0
2 559
0

0
4 084
0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 559

4 084

G.

Passzív időbeli elhatárolások

12 670

157 973

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

24 275

172 082

Gödöllő, 2022. április 21.
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.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

2021. január 01. - 2021. december 31.
Beszámolási időszak:
Beszámoló összeállításának oka: 2021. évi záró

Gödöllő, 2022. április 21.

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
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.
1000HUF

Előző év

Tárgyév

I.

Értékesítés nettó árbevétele

27 127

13 641

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

III.

Egyéb bevételek

23 023

39 564

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

14 110

14 722

V.

Személyi jellegű ráfordítások

34 725

39 334

VI.

Értékcsökkenési leírás

1 031

954

VII.

Egyéb ráfordítások

163

156

A.

121

-1 961

VIII.

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

326

2 940

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

B.
C.
X.

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

326
447
0

2 940
979
0

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)

447

979

Gödöllő, 2022. április 21.
A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

