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Mérlegfőösszeg (millió Ft)
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Adózás utáni eredmény (millió Ft)
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2017
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60 120

48 400

6 020
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342 944
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2018 IFRS

Az üzleti tevékenység szempontjából lényeges nem pénzügyi
teljesítménymutatók ismertetése:

• megtakarítási minőség (tényleges megtakarítás/elvárt
megtakarítás, 2018-as év átlaga alapján): 91,4%,

• teljes ügyfélszám 2018.12.31-én: 832 ezer fő,

• összes ügyfél-megtakarítás 2018-ban: 137 milliárd Ft,

• kezelt szerződésállomány 2018.12.31-én: 901 ezer betéti és
hitelszerződés, közel 3 787 milliárd Ft szerződéses összegben,

• összes ügyfélkifizetés 2018-ban (betét és hitel együtt):
204 milliárd Ft

2
IFRS: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards)
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Vezérigazgatói
Köszöntő

2018 rendkívüli és különleges év volt
a Fundamenta számára.

2018-ban a Fundamenta – kamatokkal és támogatásokkal
növelt – bruttó betétállománya meghaladta az 502 milliárd
forintot, ami 67 milliárd forinttal, 15 százalékkal több volt, mint a
2017. év végi állomány.

Cégünk stabil. A törvényi szabályozás változása új lehetőségeket, új utakat nyitott meg számunkra és felerősítette a lakástakarékpénztárak eredeti filozófiáját: termékeink közép- és hos�szú távon a pénzügyi tervezés legfontosabb eszközei, hiszen
biztonságot, kiszámíthatóságot és tervezhetőséget jelentenek
az ügyfeleink részére, amelyek továbbra is mind az otthonteremtési terveiket támogatják.

Társaságunk rövidesen új piacokra is belép, hogy ügyfeleink
lakásálmait, lakáscéljait még szélesebb körben tudjuk megvalósítani. 2019-es innovációink között szerepel az új lakás-takarékpénztári termékek kiegészítése mellett, az új piaci szegmensekbe tervezett belépés is.
Mind a befektetési, mind pedig a finanszírozói oldalon bővítjük
tevékenységi körünket, az előbbire volt példa a közelmúltban a
belépés az állampapírok értékesítésének piacára.

Impozáns évet zártunk: az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növeltük szerződésállományunkat, hitelállományunk
a 2017. év végi 343 milliárdos szintről 408 milliárd forintra növekedett 2018 végére.

Továbbra is stratégiai célunk a meglévő ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása, az új lakáscélú öngondoskodási formák
kialakítása, piaci elterjesztése, és ügyfeleink kiszolgálása érdekében a lakásfinanszírozói szerep, egy lakhatási ökoszisztéma
kialakítása.

A 2018-as év végén 400 milliárd forintot meghaladó hitelállománnyal a Fundamenta a lakáshitel-piac több mint 12 százalékát tudhatja magáénak, a fix kamatozású lakáshitelek állományát tekintve pedig a piac közel harmadát fedi le. A társaság a
tavalyi évet a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal
(IFRS) összhangban 8,34 milliárd forintos konszolidált adózás
előtti és 6,98 milliárd forintos konszolidált adózott eredménnyel
zárta.

Tátrai Bernadett

Elnök-vezérigazgató
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Személyi Feltételek –
Felügyelőbizottság,
Igazgatóság

Az üzleti évben
az Igazgatóság tagjai voltak:

Az üzleti évben a Felügyelő Bizottság
a következő tagokból állt:

• Tátrai Bernadett,
elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke

• Jürgen Gießler,
a Felügyelőbizottság elnöke
(igazgatósági tag, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG)

• Morafcsik László,
vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja

• Dr. Susanne Riess,
a Felügyelőbizottság elnökhelyettese
(elnök-vezérigazgató, Bausparkasse Wüstenrot AG)

• Rainer Kaschel,
az Igazgatóság tagja, Pénzügyi és kockázatkezelési
divízió

• Christian Oestreich,
a Felügyelőbizottság tagja
(külföldi piacokért felelős vezető, Bausparkasse
Schwäbisch Hall AG)

• Soós Attila,
az Igazgatóság tagja, Informatikai és operáció divízió

• Marlies Wiest-Jetter,
a Felügyelőbizottság tagja
(konszern-kockázatmenedzsment és kontrolling vezető,
Wüstenrot&Württenbergische AG)
• Erdős Mihály,
a Felügyelőbizottság tagja
(elnök-vezérigazgató, Generali Biztosító Zrt.)
• Ralf Cymanek,
a Felügyelőbizottság tagja
(vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank Zrt.)
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Tulajdonosi
szerkezet

Tulajdonosi szerkezet 2018. december 31-én:
Tulajdoni
hányad
(%)

Tulajdonosok
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
(DE-74523 Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52.)

51,25

Bausparkasse Wüstenrot AG (BWAG)
(A-5020 Salzburg, Alpenstraße 70.)

13,63

Wüstenrot Württembergische AG
(DE-70176 Stuttgart, Gutenbergstraße 30.)

11,47

Generali Biztosító Zrt.
(HU-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

14,88

UniCredit Bank Hungary Zrt.
(HU-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

7,38

Sberbank Magyarország Zrt.
(HU-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.)

1,39

ÖSSZESEN

100,00
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Pénzügyi
kimutatások

Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás
A Társaság mérlegfőösszege a mérleg fordulónapján
555 267 millió forint volt, mely a 2017. évi értékhez képest
10,8%-os növekedést jelent. A növekedés jórészt az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 15,3%-os emelkedéséből
adódik.

Mérlegfőösszeg alakulása (millió Ft)

555 267
501 000

2017 IFRS

2018 IFRS
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IFRS: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards)
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Pénzügyi
kimutatások
Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (millió Ft)
A konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás és a konszolidált teljes átfogó jövedelem kimutatás az IFRS-ek szerint készült.

2017.12.31.

2018.12.31.

17 072

13 490

ESZKÖZÖK
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Értékpapírok

130 550

121 279

Ügyfelekkel szembeni követelések

343 027

407 882

Egyéb pénzügyi követelések

354

397

Ingatlanok, gépek, berendezések

2 056

2 478

Immateriális javak

6 804

7 125

286

687

Tényleges nyereségadó-követelések
Halasztott adókövetelések

52

448

799

1 481

501 000

555 267

2017.12.31.

2018.12.31.

435 534

502 077

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

1 068

1 830

Céltartalékok

1 093

1 704

1

0

Egyéb eszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

Tényleges nyereségadó-kötelezettségek
Halasztott adókötelezettségek

2 182

0

Egyéb kötelezettségek

1 002

1 256

440 880

506 867

2 001

2 001

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
Jegyzett tőke
Tőketartalék

2 100

2 100

Eredménytartalék

23 408

25 094

Jogszabályi kötelezettségen alapuló tartalékok

11 533

12 225

6 959

6 959

Kiegyenlítési céltartalék

4 574

5 266

Átértékelési tartalék

Általános tartalék

15 058

0

Tárgyévi eredmény

6 020

6 980

60 120

48 400

60 120

48 400

0

0

501 000

555 267

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke
Ellenőrzést nem biztosító részesedésre jutó saját tőke

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
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Pénzügyi
kimutatások

Konszolidált teljes átfogó jöveledem kimutatás (millió Ft)
Kamatbevétel
Kamatráfordítás

NETTÓ KAMATBEVÉTEL

2017.12.31.

2018.12.31.

26 040

27 761

-5 861

-6 144

20 179

21 617

Díj-, jutalékbevétel

2 573

3 203

Díj-, jutalékráfordítás

-3 243

-3 372

-670

-169

2 443

14

0

2 644

Pénzügyi eszközök értékvesztés változása és hitelezési céltartalék változások

-282

-603

Egyéb működési bevételek

386

426

DÍJAK, JUTALÉKOK NETTÓ EREDMÉNYE
Nettó kereskedési eredmény
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek
kivezetéséből származó nettó eredmény

Egyéb működési ráfordítások

-1 682

-2 002

-12 823

-13 587

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

7 551

8 340

Nyereségadók

-1 531

-1 360

NETTÓ EREDMÉNY

6 020

6 980

Értékpapírok valós érték különbözete (értékesíthető pénzügyi eszközök)

34

0

Kapcsolódó halasztott adó

-1

0

EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM

33

0

TELJES ÁTFOGÓ JÖVEDELEM

6 053

6 980

6 020

6 980

0

0

6 053

6 980

0

0

Működési költségek

Egyéb átfogó jövedelem

Tételek, amelyeket átsoroltak, vagy amelyek a későbbiekben át lesznek sorolva az eredménybe

Nettó eredmény
A Társaság tulajdonosaira jutó nettó eredmény
Ellenőrzést nem biztosító részesedésre jutó nettó eredmény

Teljes átfogó jövedelem
A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó jövedelem
Ellenőrzést nem biztosító részesedésre jutó teljes átfogó jövedelem
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Pénzügyi
kimutatások

A Társaság jegyzett tőkéje 2 001 millió forint, melyet további 2 100
millió forint tőketartalék, és 25 094 millió forint eredménytartalék
egészít ki. A céltartalékok összege a tárgyévben elérte az 1 704
millió forintot (a mérlegfőösszeg 0,3 százalékát). A céltartalékok
közül a legnagyobb tételt (583 millió forint) a minőségi jutalék-ráfordításra képzett céltartalék jelenti, ami a jelentős mértékben
növekvő új üzletnek köszönhetően növekedett az előző évhez
képest. Az IFRS-eknek, azaz a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardoknak megfelelően a kiegyenlítési céltartalék (nettó
6 959 millió forint) nem céltartalékként, hanem tőkeelemként
kerül kimutatásra. Összege nem változott 2018-ban.

A Társaság a 2017-es év eredményénél magasabb, 8 340 millió
forintos adózás előtti, illetve 6 980 millió forintos nettó eredmén�nyel zárta a 2018-as évet. A 2018-as üzleti év után 2 500 millió
forint osztalék került kifizetésre 2019-ben, amely megegyezik az
előző évi összeggel.
Az adózás előtti eredmény meghaladja a tervezett eredményt.

Befektetések

13 490

3%

407 882

75%

121 279

22%
Lakáskölcsön és áthidaló hitelek
Állampapírok, kötvények
Pénzeszközök

A bruttó befektetési állomány a 2018-as évben 33,7 milliárd forinttal nőtt. Az év végi nettó hitelállomány 9 milliárd forinttal ugyan alacsonyabb a tervezettnél, de 2018 végére így is 408 milliárd forintra emelkedett.
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Pénzügyi
kimutatások
Hitelállomány alakulása (millió Ft)

Áthidaló hitel

407 649
342 944
355 131

296 351

52 518

46 593

2017

Lakáskölcsön
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2018

Betétállomány alakulása* (millió Ft)
502 077
435 534

2017

2018

A nem ügyfelekkel szembeni követelésekből (értékpapír,
bankbetét) származó eredmény 506,5 millió forinttal meghaladta a tervet. Ez elsősorban a tervet meghaladó állampapír-eladásból származó 2 526 millió forint realizált árfolyamnyereségnek köszönhető.

után elszámolt számlanyitási díjak összege porlasztásra kerül
a szerződés futamideje alatt, így az a 2018-as eredményt közvetlenül nem befolyásolta.
Költségek és ráfordítások
A személyi jellegű ráfordítások 13%-kal növekedtek az előző
évhez képest, ami megfelel a terveinknek. Ugyanakkor az
egyéb igazgatási költségek a növekvő állomány ellenére
sem növekedtek az előző évhez képest, ami a szigorú költséggazdálkodásnak volt köszönhető.

Jutalékeredmény
Mivel a jutaléktételek jelentős része az IFRS előírásoknak megfelelően a futamidő alatt kerül elporlasztásra, így a tervet meghaladó értékesítési teljesítmény nem jelentette a jutalékráfordítás
jelentős növekedését az előző évhez képest.

A hitelek minősége 2018-ban is nagyon kedvezően alakult. A
tervezettnél 267 millió forinttal kevesebb értékvesztést képeztünk a hitelek után.

Díjbevételek
A számlavezetési díjból ebben az évben 1 340 millió forint bevétele keletkezett a Társaságnak, ami 50 millió forinttal magasabb a tervezettnél. Az eladott új szerződések és emelések
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A kormányzat
lakáspolitikai
intézkedései

2018. október 16-án megjelent a 2018. évi 161. számú Magyar
Közlönyben a 2018. évi LXIII. tv. a lakás-takarékpénztárakról
szóló 1996. évi CXIII. tv. (Ltp.tv.) elfogadott módosításáról, és a
kihirdetést követő napon, tehát 2018. október 17-én hatályba
lépett.

törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény formális-jogtechnikai módosítást jelentett a nem igazolt felhasználású állami támogatások érvényesítésével kapcsolatos eljárások szabályaiban;
• a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény alapján a hatályba lépését, 2018. október 17-ét követően kötött szerződés
esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás
nem illeti meg, továbbá a korábban kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghos�szabbítása esetén állami támogatás a meghosszabbított
megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető. A törvénymódosításban
a Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben
meghatározza az állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok,
hirdetések részletes szabályait, ilyen jogszabály kiadására
még nem került sor.

A módosítás szerint nem illeti állami támogatás a hatályba
lépést követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződéseken elhelyezett betéteket.
A törvény hatályba lépése előtt megkötött szerződésekre, a
szerződésszerűen elhelyezett betétekre az állami támogatás
továbbra is jár.
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
A lakás-takarékpénztári működés speciális szabályait három jogszabály: a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi
CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.)
Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák.

2018-ban az Átr. és az Ászfr. nem módosultak.
2018-ban az Ltp.tv. két alkalommal módosult:
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb
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A kormányzat lakáspolitikai
intézkedései

• az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény
Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának mögöttes joganyagát jelentő, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) módosítására 2018ban összesen 5 alkalommal került sor. A legjelentősebb módosításokat az alábbi törvények jelentették:

• a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi CXXVI.
törvény
Összefoglalóan elmondható, hogy 2018-ban sor került a 2003
óta fennálló, az öngondoskodás egyik legfontosabb hazai
instrumentumának számító lakás-takarékpénztári termék állami támogatásának megszüntetésére. A módosítás következtében szükségessé vált a hazai lakástakarék-szabályozás koncepcionális felülvizsgálata annak érdekében, hogy
a lakás-takarékpénztárak a jövőben is be tudják tölteni a
pénzpiacon a széles körben elérhető finanszírozást nyújtó, a
stabilitást jelentő és a makrogazdasági szempontból fontos
anticiklikus hatással járó szerepüket.

• a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2017. évi LXIX. törvény
• az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló
2017. évi CXLV. törvény
• a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi CXCVII. törvény
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Jövőbeli
célkitűzések

A Fundamenta piacvezető lakás-takarékpénztárként elkötelezetten szolgálja ügyfeleit azok lakáscéljainak elérésében.

A folyamatosan bővülő ügyfél- és partnerigények kiszolgálását támogatják a 2018-ban elindított projektjeink.

A betétkifizetések, hitelfolyósítások volumenét a 2018-ban
kötött rekord új üzletnek köszönhetően évekre jól előre lehet
jelezni. Ezek tekintetében fontos célunk ügyfeleink magas
szintű kiszolgálása, bizalmuk megtartása.

Jelentős módosításokat hajtottunk végre a kockázattudatosság érdekében: célunk, hogy megtartsuk a lakáshitelállományunk kiemelkedő minőségét és megőrizzük működési kockázataink alacsony szintjét.

2019 fő célkitűzése a már 2018-ban bevezetett új termékpaletta kiegészítése, az ügyfélélmény javítása és az új üzleti lehetőségeink feltárása.

Céljaink alapján a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a következő években továbbra is jelentős ügyfélállománnyal és stabil
pénzügyi eredménnyel számolhat, amit az értékesítési csatornáink magas értékesítési teljesítményére, a javuló működési
hatékonyságunkra, a munkatársaink magas fokú elkötelezettségére, a termék-kínálatunk stabil és kedvező kondícióira
és az öngondoskodási termékek iránti ügyfélkereslet várható
további növekedésére alapozunk.

A Törvénymódosítást követően a jövőkép újratervezésére,
önmagunk újradefiniálására volt lehetőségünk. Új irányokat
határoztunk meg, új piacok irányába indultunk el.
Stratégiánkban a hitelezés, a lakáshitelezés továbbra is az
egyik legfontosabb alappillér marad. Emellett a változások
arra is lehetőséget adtak, hogy a lakás-takaréképénztári szerepből egy lényegesen komplexebb irányba indulhassunk
el: a lakásfinanszírozói irányba.
A megcélzott lakásfinanszírozói szerep elérése és a lakhatási ökoszisztéma kialakítása a stratégiánk újragondolását,
kiegészítését és pontosítását igényelte.
A hosszú távon is fenntartható növekedésünk biztosítása érdekében az értékesítési csatornáink fejlesztése, ösztönzése
továbbra is kiemelkedő stratégiai célunk marad.
A tovább erősödő piaci versenyre reagálva, az ügyfél-orientációnk erősítése érdekében termékeinket, ügyfeleink kiszolgálását folyamatosan fejlesztjük.
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A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
által ellenőrzött gazdasági
társaság adatai

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 100%-os tulajdonosa a Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft-nek, amely a Fundamenta Értéklánc Kft. 2019-es megalapításáig az egyetlen
leányvállalata volt a Csoportnak. A részesedés könyv szerinti
értéke 2018. december 31-én 459 millió forint volt (2017.12.31:
459 millió forint; 2017.01.01: 459 millió forint), értékvesztés elszámolására nem került sor.
A Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítő Kft. saját tőkéje és tartalékai az alábbiak szerint alakultak:

(millió Ft)

2017.12.31.

2018.12.31.

Jegyzett tőke

150

150

Tőketartalék

306

306

Eredménytartalék

855

959

Tárgyévi eredmény

106

1415

1 417

2 830

Leányvállalat saját tőke elemei összesen
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Társadalmi
felelősségvállalás

A Fundamenta hosszú távú stratégiai céljai között szerepel
a digitalizáció, amely a magas színvonalú ügyfélkiszolgálás
mellett a környezetvédelem területén is kifejti hatását, hiszen ezáltal is csökkentjük a nyomtatott papír mennyiségét.
Ugyanezt a célt szolgálja, hogy az azonos címzett számára
kiküldendő leveleinket egy borítékba csomagoljuk, nem külön küldeményként postázzuk őket, emellett Személyi Bankáraink rögzítik ügyfeleink személyes és szerződéses adatait.

is, amelyek önerőből nem tudják felújítani intézményeiket.
Az elmúlt évek során a Fundamenta Gondoskodás Alapítvány
óvodákat, szociális intézményeket varázsolt élhetőbbé, biztonságosabbá, lakályosabbá. Az Alapítvány működésének köszönhetően a 2018-as év során összesen közel 6 és fél millió
forintnyi támogatás talált gazdára, szervezett véradásainkkal
130 ember adományozott közel 70 liter vért az arra rászorulóknak, a karácsonyi időszakban pedig országszerte 24 intézményben 1400 ajándékcsomaggal leptünk meg gyerekeket.

Székházunkban és ügyfélszolgálati irodánkban biztosítjuk
munkatársaink számára a hulladék szelektív gyűjtését. Energiatakarékos fényforrásokat használunk, és kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a munkaidőn belül és azon túl semmilyen felesleges áramfogyasztás ne történjen. Új irodaházunk
kiválasztásánál elsőszámú szempontunk volt a környezettudatos működés, így 2019 tavaszától vállalatunknál még tudatosabban és felelősebben kezeljük az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet.

A Fundamenta cégcsoport foglalkoztatáspolitikája 2018-ban
is a korábban meghirdetett új középtávú vállalati stratégiával összhangban került kialakításra. Munkatársaink kiválasztása, beillesztése, képzése, ösztönzése során kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy a meglévő vagy megszerzendő szakmai kompetenciák a stratégia négy pillérének – az
ügyfélélménynek, a kockázattudatosságnak, a növekedésnek és a hatékonyságnak – az elkötelezett megvalósítását
támogassák. Mindezek mellett belső ügyfél-elégedettségi
felmérések során kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink elégedettségének, jóllétének megőrzésére, javítására. Fokozatosan bővítjük a rugalmas munkavégzési lehetőségeket, mint
például a távmunka, a részmunkaidő és a kötetlen munkaidőben történő munkavégzés. 2018-ban bővítettük a béren
kívüli juttatások rendszerét is annak érdekében, hogy minél
jobban támogathassuk munkatársaink munka-magánélet
egyensúlyát, fokozott hangsúlyt helyezve az egészségmegőrzésre és megelőzésre.

A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány a kezdetek óta
támogatja a saját erejükből öngondoskodásra nem képes
magánszemélyeket és közösségeket. Többek között autista
és Down-szindrómás, mozgáskorlátozott és értelmi fogyatékos gyermekeket. Az Alapítvány 2017 óta rendszeresen
ír ki szociális pályázatokat 18 év alatti, szociálisan rászorult
gyermekek családjainak támogatására. Az egyéni támogatásokon túl az önkéntesek körében népszerű önkéntes programok során több éve segít olyan rászoruló közösségeknek
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Társadalmi felelősségvállalás

A Fundamenta tevékenysége és kommunikációja során társadalmi üzenetként a hosszú távú öngondoskodás fontosságát állítja a középpontba. Ehhez a misszióhoz kapcsolódóan
a korábbi évekhez hasonlóan, a munkatársak segítségével
2018-ban is részt vett az országos Pénz7-programban, valamint szponzorációs együttműködéseknek köszönhetően online eset-versenyen keresztül, mintegy 160 középiskoláshoz
juttatta el az öngondoskodás kiemelt szerepét. Social media
felületeink, valamint országos lefedettséget biztosító értékesítési hálózatunk is ezt a célt szolgálják: pénzügyi tervezéssel
és edukációval támogatni meglévő és leendő ügyfeleinket
a tudatos tervezésben azért, hogy biztonságosan és kiszámíthatóan valósítsák meg ingatlanálmaikat.
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