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Közhasznúsági jelentés és Éves beszámoló a PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY 2011. évi
tevékenységéről

A PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY közhasznú szervezet, amely célul tűzte ki az
energiatakarékossággal, energiahatékonysággal, a megújuló forrásból származó energiák
felhasználásával és a klímavédelemmel kapcsolatos tudományos munkák, valamint az ezekkel
összefüggő kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatását. Ugyancsak nagy
hangsúlyt kíván fektetni az Alapítvány a tudatos energiafogyasztói társadalom létrehozásának
szemléletformálással, oktatással történő elősegítésére.

Az Alapítvány a fenti célokat konferenciák, rendezvények, képzések szervezésével, a kutatás-
fejlesztés támogatásával, energiatudatossági és -takarékossági országos kommunikációval,
valamint kiadványok készítésének és terjesztésének támogatásával kívánja megvalósítani.

Az Alapítvány pénzeszközeit e célok támogatására lehet felhasználni, az alapító okiratban
lefektetett elvek és a kuratórium döntéseinek megfelelően, tekintettel az adományozók
kívánságaira. Az adományozók az A1apítvány függet1enségét nem csorbíthatják.

Adószám:

Nyilvántartási szám (Cg.):

Bankszámlaszám:

18000672-1-41

10977

10300002-10484665-49020016

A nyilvántartás ba vételi bírósági határozat száma: 16 Pka 61.056/2009/1, kelte: 2009.12.7.

1. A számviteli beszámoló

A PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 1 196 515 ezer Ft., a saját tőke 111 751 ezer Ft. A részleteket jelentésünk 1.
melléklete tartalmazza, amely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból
áll.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az A1apítvány 2011-ben költségvetési forrásból támogatást nem kapott, ideértve a személyi
jövedelemadó 1 %-ának adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A Szervezet tartaléka (vagyona) 2011. év végén - 71 622 ezer Ft volt. Az Alapítvány arra
törekedett, hogy a kapott támogatásokat fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében,
azonban figyelemmel volt a működés folyamatosságára és biztonságára is.

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a 2. melléklet, melynek értelmezéséhez
kiegészítő információkként az alábbiakat közöljük:

Halasztott bevételeként került elszámolásra

- a 2010-évben kapott támogatásból 330.302 ezer Ft, ez a 2011-ben üzembe helyezett
szoftverek értékcsökkenésére szolgál a következő 5 évben
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- a 2011. év végén kapott 750 000 ezer Ft-os támogatás teljes összege, mely a 2012-ben
megvalósuló projektekre kerül majd elszámolásra

Az elhatárolásra került támogatás felhasználása nagyrészt a következő projekteknél történik:

- Szakmai konferenciák szervezése

- Háztartások tudatosabb energiafogyasztását elősegítő "okos telefon" és WEB2 alkalmazás
fejlesztése a felhasználói szokások és igények vizsgálata alapján

- Kommunális hulladék és szerves iszapok környezetbarát hasznosításának vizsgálata

- Polikarbonátos napkollektor fejlesztési lehetőségeinek kutatása

- Új típusú tengely nélküli szélerőgép fejlesztése

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni, sem egyéb juttatásokat.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, helyi
önkormányzattói, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke

Alapítványunk a címben felsorolt forrásokból támogatást nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege

Szervezetünk személyi jellegű kiadása 42 483 ezer Ft volt. Az Alapítvány tisztségviselői és
alkalmazottai költségtérítésben nem részesültek. A szervezetnél indokolatlan kifizetés nem
történt. A vezető tisztségviselők a tárgyévben tiszteletdíjat kaptak, melynek összege 22 800
ezer Ft volt (1. melléklet).

Az Alapítvány működési költségei a munkánk 2010. február lO-i kezdetétől 2011.
december 31-ig terjedő időszakban az összes költség 9,8 %-át tették ki annak ellenére,
hogy a 2011. végére tolódott adomány miatt, a projektfinanszírozás is késedelmet
szenvedett.

7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY 2010. év folyamán indított munkái közül három
projekt, nevezetesen: Energetikai témájú pályázati forrásokat rendszerező. szoftver,
Épületek energiahatékonyságát elemző szoftver, Megújuló energiafelhasználás döntés- -
előkészítő szoftver tényleges használatba vétele 2011. februárjában történt meg.

A 2010. évi pénzügyi mérleg bevételeiből időben elhatároltunk (azaz nem aktiváltunk) 400
millió Ft-ot fejlesztési célokra. A megvalósult szoftver fejlesztések alapján a 2011. évben
69 698 ezer Ft került elszámolásra ebből az elhatárolt bevételből..

Az Alapítvány honlapjáról elérhető, említett szoftverek 2011. februárjától működőképesek
és azóta rendszeresen frissítjük, pontosítjuk azok tartalmát.
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2011. december közepén az Alapítvány országos kommunikációs kampányt indított az
energiatudatosság és -takarékosság, a megújuló energiafelhasználás, valamint a
klímavédelem témakörökben. A kampány 2012. március végéig tartott.

A projektek rövid ismertetése

7.1 Energetikai témájú pályázati forrásokat rendszerező szoftver

Az információs rendszer az alábbi pályázati forrásokat fogja össze:

Európai Uniós pályázati lehetőségek
Magyarországon kezelt európai uniós források
Új Széchenyi Terv alá tartozó pályázatok
Európai Területi Együttműködési programok alá tartozó pályázatok
Európai Gazdasági Térség (EGT) alá tartozó pályázatok
Európai Unióban (Brüsszelben) közvetlenül kiírt nemzetközi pályázatok
FP7 (Seventh Framework Programme, azaz a hetedik keretprogram stb.)

Hazai energetikai témájú pályázati források
Minisztériumok által kezelt pályázatok
Nemzeti Energiatakarékossági Program
Zöld Beruházási Rendszer stb.
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kezelt pályázatok
Magyar Energia Hivatal által kiírt pályázatok
Non-profit szervezetek által kiírt pályázatok

7.2 Épületek energiahatékonyságát elemző szoftver

A projekt célja: energiahatékonysági beruházások megvalósítását segítő, egyszerűen
kezelhető . döntés-előkészítő szoftver kifejlesztése vállalkozások, önkormányzatok,
közintézmények stb. számára.

A program az épületek energiahatékonysági fejlesztését három szempontból elemzi:

1. hőtechnikai adottságok javítása
utólagos külső hőszigetelés
külső nyílászáró-csere
hővisszanyerő szellőzés létesítése

2. fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
kazánok cseréje
automatikus szabályozások kiépítése
fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése

3. világítási rendszerek korszerűsítése
fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, energia megtakarítást eredményező
szakaszolások, mozgásérzékelők beépítése
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7.3 A számítógépi program-rendszer 2011. február végétől bárki számára díjmentesen
hozzáférhető a PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY honlapján keresztül.

A kifejlesztett szoftver az épületek fenntartói, üzemeltetői számára segítséget nyújt az
optimális energiahatékonysági beruházás meghatározásában, amely mind műszaki tartalma,
mind gazdaságossága szempontjából megfelel napjaink követelményeinek (az érvényben
lévő rendeleteknek és tanúsítási standardoknak).

7.4 Megújuló energiafelhasználás döntés-előkészítő szoftver

A projekt célja: a megújuló energiák felhasználását segítő, döntés-előkészítő szoftver
kifejlesztése önkormányzati épületek, közintézmények, vállalati irodai és üzemi épületek stb.
számára.

A program különállóan kitölthető modulokat tartalmaz, melyek együttes elemzésével nyolc
aspektusban vizsgálja a megújuló energia hasznosítási lehetőségek változatait:

1. épületenergetikai/racionalizálási modul
2. távfűtőműves modul
3. megújuló energia potenciál modul
4. szélenergia modul
5. biogáz előállítás modul
6. geotermális energia hasznosítási modul
7. napenergia modul
8. fenntarthatósági modul

A döntéselőkészítő szoftver 2011. február végétől díjmentesen hozzáférhető az Alapítvány
holnapján keresztül.

A számítógépi programrendszer a nem mérnök felhasználók számára is közérthető javaslatokat
ad a beruházási alternatívák kérdéskörében.

7.5 Energiatudatossági és -takarékossági országos kommunikáció

Célja: felhívni a lakosság figyelmét a tudatos energiahasználatra, amely környezetvédelmi és
költség szempontból is kiemelt jelentőségű. A lakosság érdeklődésének növelése nagy elérést
biztosító komplex kampánnyal.

A kampány kommunikációs célcsoport ja: a lakosság széles köre.

Időszak, területi lefedettség: 3,5 hónapos elnyújtott, folyamatos jelenléttel, országos kampány.

Az energiatudatossággal és -takarékossággal, megújuló forrásból származó energiák
felhasználásával, valamint a klímavédelemmel kapcsolatos országos kommunikációs kampány
2011. december közepén indult és 2012. március végéig tartott, melynek során rádiós, print és
online felületeket használtak:

579 alkalommal 30 mp-es reklámspot
24 alkalommal 60 mp-es reklámriport

PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY Közhasznúsági jelentés
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8 alkalommal szakértői beszélgetés
23 megjelenés a sajtóban
1 572 025 megjelenés online felületeken

A Média Navigátor 3 szoftverrel végzett elemzés szerint a teljes kampány ideje alatt

a rádiókampánnyal a 18 évnél idősebb lakossági célcsoport 35 %-át érték el átlagosan
85 alkalommal,
míg a sajtókampánnyal e célcsoportból 410 000 főt értek el átlagosan 7 alkalommal.

Végül megállapítható, hogy a PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY az alapító okiratban
rögzített közhasznú tevékenységeket a 2011. év folyamán eredményesen végezte.
Erőfeszítéseink eredményeként a 20 ll. év végén Alapítványunkhoz jelentős összegű
adomány érkezett, amelynek bázisán összeállított 2012. évi programunk is lehetőséget
teremt a közhasznú tevékenység folytatására. Az előzőekben vázoltakat figyelembe véve az
Alapítvány a közhasznú szervezetek részére előírt törvényes követelményeknek
összességében eleget tett.

Az alapítvány ezúton is kifejezi köszönetét mindazoknak, akik tevékenységének
ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtották.

Budapest, 2012. április 30.

Melléklefek:

Számviteli beszámoló adatai
Vagyoni helyzet alakulása

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma 2012. május 18-i ülésén
elfogadta.
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1. Melléklet

Számviteli beszámoló adatai

Fordulónap: 2011. december 31.
Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

A mérleg adatai

1000HUF Előző év* Tárgyév

01. A..Befektetett eszközök (02-04. sorok) 404318 332553
02. 1. Immateriális javak 400000 330301
03. II. Tárgyi eszközök 4318 2252
04. III.Befektetett pénzügyi eszközök O O

.05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 181290 863603
06. I. Készletek O O

07. II. Követelések O 83870
08. III.Értékpapírok O O
09. IV. Pénzeszközök 181 290 779733

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 368 359

11. ESZKÖZÖK (AKTIV ÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 585976 1196515

12. D. Saját tőke (13-19. sorok) 183373 111 751
13. 1. Jegyzett töke 1000 1 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) O O
15. Ill. Töketartalék O O
16. IV. Eredménytartalék O 182373
17. V. Lekötött tartalék O O

18. VI. Értékelési tartalék O O
19. VII.Mérleg szerinti eredmény 182373 -71 622
20. E. Céltartalékok O O
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok) 2205 4075
22. 1. Hátrasorolt kötelezettségek O O
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek O O
24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 2205 4075
25. G. Passzív időbeli elhatárolások 400398 1080689

26. FORRÁSOK (pASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 585976 1196515

*2010. február 10. - 2010. december 31.
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Eredménykimutatás adatai

1000HUF Előző év Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele O O
ll. Aktivált saját teljesítmények értéke O O
Ill. Egyéb bevételek 902000 O
IV. Anyagjellegű ráfordítások 706783 28674
V. Személyi jellegű ráfordítások 29281 42483
VI. Értékcsökkenési leírás 1 655 72 103
VII. Egyéb ráfordítások 4 2
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-I1+III-

IV-V-VI-Vll. sor) 164277 -143262
VIlI. Pénzügyi műveletek bevételei 18096 1942
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIlI-IX. sor) 18096 1942
C. szoxxsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 182373 -141320
X. Rendkívüli bevételek O 69698
Xi. Rendkívüli ráfordítások O O
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) O 69698
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 182373 -71622
XII. Adófizetési kötelezettség O O
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 182373 -71622

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 182373 -71622

Közhasznú eredménykimutatás adatai

1000HUF I Előző év I
Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 920096 71640
A.t. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 902000 O
A.I.A. - alapítótóI 2000 O
A.1.B. - központi köItségvetésből O O
A.l.C. - helyi önkormányzattóI O O
A.l.D. - egyéb 900000 O
A.2. Pályázati úton elnyert támogatás O - O
A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel O O
A.4. Tagdíjból származó bevétel O O
A.5. Egyéb bevétel 18096 71640
B. Vállalkozási tevékenység bevétele O O
C. Összes bevétel (A+B) 920096 71640
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 737723 143262
D.l. Anyagjellegű ráfordításai 706783 28674
D.2. Személyi jellegű ráfordítások 29281 42483
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D.3. Értékcsökkenesi leírás 1 655 72 103
D.4. Egyéb ráfordítások 4 2
n.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O
D.6. Rendkivüli ráfordítások O O
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai O .: .. O
E.1. Anyagjellegű ráfordítások O O
E.2. Személyi jellegű ráfordítások O O
E.3. Értékcsökkenési leírás O O
E.4. Egyéb ráfordítások O O
E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O
E.6. Rendkívüli ráfordítások O O
F. Összes ráfordítás (D+E) 737723 143262
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F) O O
H. Adófizetési kötelezettség O O
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) O O
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 182373 -71622

Tájékoztató adatok

1000HUF Előző év '1".' ,i argyev

A. Személyi jellegű ráfordítások 29281 42483
A.l. Bérköltség 22874 33361
A.l.A. bérköltségből: megbízási díjak O O
A.l.B. bérköltségből: tiszteletdíjak ]8200 22800
A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 231 109
A.3. Berjárulékok 6176 9013
B. A szervezet által nyújtott támogatások O O

A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló
ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: MKVK
"FER-MA" Könyvviteli és Adótanácsadó Kft., 7751 Szederkény, Pécsi út 26., Budzsáklia Istvánné,
005082

Budapest, 2012. április 30.
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2. Mell é k let

Vagyoni helyzet alakulása

Fordulónap: 2011. december 31.
Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Előző év Tárgyév
Változás

Értékben %-banMegnevezés (lOOOHUF)

Induló tőke l 000 l 000 O 0.00

Tökeváltozás O O O 0.00
....._ ........•.• _._ _ __ _--_._-_._-_._-_._ __ ._ _ __ _...... . _--------- .._._-----_ _---_ _ ..- -_ _ _.................. . _.__ -

O O O 0.00.................................. _.- _ .._-_.- __ - _ _ .._._-_ __ .

182373 -71622 -253995 -139.27
_Vál~~~?~~~.~r.e.9~~~X____ .__

Közhasznú tevékenység eredménye

Budapest, 2012. április 30. ~.\..r..,
~~~á~h'F~~JJ

Kuratóriumi elnök
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