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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A GREENDEPENDENT EGYESÜLET 2005. évben alakult. Létrehozásának célja, azaz az Egyesület
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

Egyéb szervezet séma

Mérleg típusa

-

Eredménymegállapítás módja

Egyéb szervezet séma

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 GreenDependent Egyesület aktív tagja több civil kezdeményezésnek és fórumnak. Tevékenységeivel
terjeszti és népszerűsíti a fenntartható, klímabarát, energiatudatos életmódot kiadványok, programok,
rendezvények, kezdeményezések és szakmai tanácsadás keretében.
A fentiek mellett a fenntartható fogyasztás és életmód kutatása, valamint az információ megosztás és
terjesztés elősegítése területén is aktív a hazai és a külföldi tudományos fórumokon és egyéb
médiacsatornákon keresztül.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek
bemutatásra.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
A GreenDependent Egyesület 2021-ben az alábbi főbb tevékenységeket végezte:
1) Helyi akcióban történő részvétel:
A GreenDependent Egyesület részt vett a helyi (gödöllői) fenntarthatósággal kapcsolatos
tevékenységekben más helyi szervezetekkel együttműködésben.
a) A Magyar Kerékpáros Klub helyi szervezetének tagjaként a helyi kerékpáros közlekedés
népszerűsítésében és tervezésében, valamint helyi akciókban részvétel (pl. Bringás Reggeli).
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Gödöllői klíma-klub személyes találkozóit.
2) A fenntartható, klímabarát, energiatudatos életmód kutatása, terjesztése és népszerűsítése:
a) Kislábnyom Hírlevél: 2021-ben 2 számot jelentettünk meg. A Kislábnyom Hírlevél több mint 2500
címre jut el, részben a sajtóhoz, így több alkalommal vett át tőlünk cikket egyéb média (pl. Greenfo,
Érted vagyok, Magyar Minőség, Csak Pozitívan), vagy rádiós ill. podcast interjú megkereséseket
kapunk ezek kapcsán.
b) A GreenDependent Intézet több programjával együttműködésben online előadás és beszélgetés
sorozatot szerveztünk "Karbon-lábnyom csökkentés otthon lépésről lépésre" címmel, számottevő
érdeklődés mellett. Az események videói online elérhetőek.
c) Őshonos fák ültetése rendezvények széndioxid-kibocsátásának kompenzációjaként, különböző
szervezetekkel együttműködve, számukra így szolgáltatást nyújtva.
Az őshonos fák ültetése kapcsán 2021-ben nemzetközi, szakmai online rendezvényt is tartottunk az
angliai Schumacher Intézettel és az indiai SCAD-dal (Social Change and Development) és a
GreenDependent Intézettel is együttműködésben "Tree Circles: The Importance of Trees for People and
Planet" címmel.
d) A Kislábnyom honlap, valamint közösségi oldal folyamatos működtetése több mint 3000 követővel.
Emellett számos ismert oldal oszt meg innen posztokat (pl. KlímavédDvelem, Energiaklub, Alternatív
Gazdaság, Másfélfok, Klímabarát Települések Szövetsége stb.). Ezeken a csatornákon keresztül 2021ben is részt vettünk a nemzetközi Global Footprint Network "Earth Overshoot Day" (Globális Túllövés
Napja) kampányában, ami ebben az évben a "100 nap a cselekvésre" néven futott.
e)
A
http://greendependent.org/index.php,
a
http://www.kislabnyom.hu/
és
a
http://www.karbonkalkulator.hu/ internetes oldalak, valamint a Kislábnyom Facebook oldal folyamatos
kezelése, karbantartása és rájuk friss információ felhelyezése.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják
be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:

SZJA 1% támogatás

Támogató megnevezése:

Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021-22. év

Támogatás összege (1000HUF)

154
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

154
X

Személyi:
Dologi:
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Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kapott SZJA 1%-ot az Egyesület nem tudta teljes mértékben a 2021-es évben felhasználni, főként a
Covid-19 járványügyi helyzet okozta nehézségek miatt, mert az Egyesület több önkéntesét is
elvesztette. A felhasznált összeget a Kislábnyom Hírlevél írására fordította, melynek elsődleges célja a
lakosság klímaváltozással és fenntartható életmóddal kapcsolatos tudatosságának növelése, kb. 2500
háztartáshoz és a média képviselőihez jut el.
A fennmaradó összeget 2022-ben a TreeDependent, őshonos faültetési projektünk népszerűsítésére,
továbbfejlesztésére, valamint online tudatosságformáló események megszervezésére és a Kislábnyom
Hírlevél elkészítésére fogjuk fordítani.
A támogatásokat ezúton is köszönjük!

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 EGYESÜLET 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 tárgyidőszaki adatai között Befektetett eszköz nem szerepel.

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 tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.
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3.6. Saját tőke
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
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
A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő
tétel nem szerepel.

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 EGYESÜLET eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A GREENDEPENDENT EGYESÜLET 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 EGYESÜLET bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
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Előző időszak
1000HUF
%

Árbevétel

785

Aktivált saját teljesítményérték

66.0

60

81.1

0

0.0

0

0.0

344

29.0

14

18.9

59

5.0

0

0.0

1 188

100.0

74

100.0

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Tárgyidőszak
1000HUF
%

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
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

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

4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A GREENDEPENDENT EGYESÜLET ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

662

100.0

52

100.0

Személyi jellegű ráfordítások

0

0.0

0

0.0

Értékcsökkenési leírás

0

0.0

0

0.0

Egyéb ráfordítások

0

0.0

0

0.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0.0

0

0.0

662

100.0

52

100.0

Ráfordítások összesen

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.
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Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Személyi jellegű ráfordítás nem jelenik meg.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

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 EGYESÜLET kapcsolt felekkel semmiféle
ügyletet nem bonyolított.

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 EGYESÜLET könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által
felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok
A GREENDEPENDENT EGYESÜLET a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

5.5. COVID-19 hatások
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a GREENDEPENDENT EGYESÜLET
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 GreenDependent Egyesület aktív tagja több civil kezdeményezésnek és fórumnak. Tevékenységeivel
terjeszti és népszerűsíti a fenntartható, klímabarát, energiatudatos életmódot, üzleti életet és igazgatást,
kiadványok, programok, rendezvények, kezdeményezések és szakmai tanácsadás keretében.
A fentiek mellett a fenntartható fogyasztás és életmód kutatása, valamint az információ megosztás és
terjesztés elősegítése területén is aktív a hazai és a külföldi tudományos fórumokon és egyéb
médiacsatornákon keresztül.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Civil kezdeményezésekben, fórumokon való részvétel
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Civil kezdeményezésekben, fórumokon való
részvétel

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Érdeklődő emberek az egész országból

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10,000 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Egyesület 2021-ben is támogató tagja volt a Gödöllői Civil Kerekasztalnak, a Resource Cap
Coalition (Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) elnevezésű szövetségnek, a
CEEweb for Biodiversity (CEEweb a Biológiai Sokféleségért) ernyőszervezetnek, illetve az Átalakuló
Közösségek támogató csoportjának, támogatja a Nemnövekedés mozgalmat, és pártoló tagja a
Klímabarát Települések Szövetségének is. Hírlevelén, közösségi oldalán keresztül támogatott több
másik zöld szervezetet és programot (pl. gödöllői civil programok, a KlímaSztár program, a Magyar
Természetvédők Szövetségének, az Energiaklubnak stb. különböző kampányait).
Az Egyesület részt vett a zöld civil és szakmai szervezetek informális hálózatának tagjaként energia- és
klímapolitikai dokumentumok véleményezésében, továbbá több alkalommal csatlakozott a "Fridays for
Future" klímavédelmi akcióihoz, interjút adott a Nemnövekedés mozgalom külföldi önkénteseinek.
Nemzetközi együttműködésben, TreeDependent-fákkal felelősen programja kapcsán 2021-ben
nemzetközi, szakmai online rendezvényt is tartott az angliai Schumacher Intézettel és az indiai SCADdal (Social Change and Development) együttműködésben "Tree Circles: The Importance of Trees for
People and Planet" címmel.

2.2. A fenntartható életmód népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A fenntartható életmód népszerűsítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az érdeklődő emberek az egész országból

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

15,000 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
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-2Az Egyesület által 2010-ben indított Kislábnyom Hírlevélen keresztül több ezer hazai háztartáshoz
juttatjuk el a fenntartható életmódot terjesztő írásainkat és tippjeinket havi rendszerességgel. 2021-ben
2 hírlevelet készítettünk és osztottunk meg olvasóinkkal, és folytattuk folyamatos jelenlétünket a
Kislábnyom elnevezésű közösségi oldalunkon is rendszeres hírek, tippek és életmód-tanácsok
megosztásával. A Kislábnyom hírlevél cikkeit, illetve a közösségi oldal posztjait több lap, fórum vagy
oldal is rendszeresen átveszi, pl. Érted vagyok, Magyar Minőség, Energiaklub, Alternatív energia, Csak
Pozitívan, Másfélfok stb.
2021-ben is több szervezet megkeresésére hozzájárultunk rendezvényeik "zöldítéséhez", számítottuk és
részben kompenzáltuk rendezvényeik karbon-lábnyomát, illetve részt vettünk a rendezvény-résztevők
tájékoztatásában is (pl.: Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért). E tevékenységünk
kapcsán együttműködtünk Kovács Gyula "Tündérkertjével" is.
A GreenDependent Intézet több programjával együttműködésben online előadás és beszélgetés
sorozatot szerveztünk "Karbon-lábnyom csökkentés otthon lépésről lépésre" címmel, számottevő
érdeklődés mellett. Az események videói online elérhetőek.
2021-ben is részt vettünk a nemzetközi Global Footprint Network "Earth Overshoot Day" (Globális
Túllövés Napja) kampányában, ami ebben az évben a "100 nap a cselekvésre" névre hallgatott, a
Kislábnyom-Small Footprint közösségi média oldalon a háztartások ökológiai lábnyom-csökkentését
támogatva.

2.3. A fenntartható fogyasztás kutatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A fenntartható fogyasztás kutatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Érdeklődő hazai és külföldi emberek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5,000 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Nemzetközi, országos és helyi szintű online konferenciákon és rendezvényeken is tartottunk előadást a
fenntarthatóság témakörében (pl. HuPCC).

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Nem nyújtott juttatást.

Előző időszak

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Nem kaptak semmiféle jogcímen juttatást.
Összesen:

GREENDEPENDENT EGYESÜLET

Előző időszak

0
0

Tárgyidőszak

0
0
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

0
1 188

0
74

47
0
0

0
0
0

0
1 141
662

0
74
52

0
662
526

0
52
22

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 kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
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GREENDEPENDENT EGYESÜLET
Adószám:
18709845-1-13
Ügyszám:
1300 Pk 60377 /2005
Nyilvántartási szám: 13/02/0004369

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)
A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
1000HUF

Előző év

Tárgyév

A.

Befektetett eszközök

0

0

A.I.

Immateriális javak

0

0

A.II.

Tárgyi eszközök

0

0

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

3 249
0

3 425
0

B.II.

Követelések

0

0

B.III.

Értékpapírok

B.IV.

Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

3 249

3 425

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 249

3 425

D.
D.I.

Saját tőke
Induló tőke / Jegyzett tőke

1 849
0

1 871
0

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

1 323

1 849

D.III.

Lekötött tartalék

0

0

D.IV.

Értékelési tartalék

0

0

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

526

22

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.
F.
F.I.

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

0
0
0

0
0
0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

G.

Passzív időbeli elhatárolások

1 400

1 554

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 249

3 425
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GREENDEPENDENT EGYESÜLET
Adószám:
18709845-1-13
Ügyszám:
1300 Pk 60377 /2005
Nyilvántartási szám: 13/02/0004369
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.
Alaptevékenység
Tárgyév
Előző év

1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek
ebből: - tagdíj
- alapítótól kapott befizetés

Vállalkozási tevékenység
Tárgyév
Előző év

Összesen
Tárgyév
Előző év

785

60

0

0

785

60

0

0

0

0

0

0

344

14

0

0

344

14

10

10

0

0

10

10

0

0

0

0

0

0

- támogatások

334

4

0

0

334

4

ebből:adományok

287

4

0

0

287

4

59

0

0

0

59

0

1 188
1 188

74
74

0
0

0
0

1 188
1 188

74
74

662

52

0

0

662

52

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

A.

Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: - közhasznú tevékenység bevételei

5.

Anyagjellegű ráfordítások

6.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

0

0

0

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

7.

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

0

0

0

0

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

0

0

0

B.

Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai

662
662

52
52

0
0

0
0

662
662

52
52
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GREENDEPENDENT EGYESÜLET
Adószám:
18709845-1-13
Ügyszám:
1300 Pk 60377 /2005
Nyilvántartási szám: 13/02/0004369
Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.
Alaptevékenység
Tárgyév
Előző év

1000HUF

Vállalkozási tevékenység
Tárgyév
Előző év

Összesen
Tárgyév
Előző év

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
10. Adófizetési kötelezettség

526
0

22
0

0
0

0
0

526
0

22
0

D.

Tárgyévi eredmény (C-10)

526

22

0

0

526

22

A.

Tájékoztató adatok
Központi költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

ebből: normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

B.

ebből: normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

C.

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

0

0

0

0

0

0

D.

Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0

0

0

0

0

0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

47

0

0

0

47

0

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

0

0

G.

Adományok

287

4

0

0

287

4
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