SIMPACT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Nyilvántartási szám: 13-09-184483, Adószám: 25830024-1-13)

2019. január 01. - 2019. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2020. október 07. (09:28:59)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 30.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 10. 07. 09:28:59) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
SIMPACT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 13-09-184483
Adószám: 25830024-1-13
Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi Mária utca 2.
Első létesítő okirat kelte: 2016. december 15.

KSH szám: 25830024-7022-572-13

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2020; szövege: magyar)
■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Könyvelő

Horváth Zsolt
Regisztrációs száma: 198379
Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

Nagy Gábor Lajos

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

5

5

4

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. szeptember 30.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Nagy Gábor Lajos

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2020. október 07. (09:28:59)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 30.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 10. 07. 09:28:59) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: SIMPACT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-184483
Adószáma: 25830024-1-13
2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Tételsor elnevezése

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Előző üzleti év adatai
*

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

613

0

003.

I. Immateriális javak

0

0

0

004.

II. Tárgyi eszközök

613

0

811

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

811

0

0

0

68 672

0

88 981

0

0

0

1 626

0

0

0

0

0

67 046

0

88 981

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

1 166

012.

Eszközök (aktívák) összesen

69 285

0

90 958

11 214

-8 019

12 415

3 000

0

3 000

-850

0

-750

0

0

0

649

0

9 065
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

017.

III. Tőketartalék

018.

IV. Eredménytartalék

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

8 415

-8 019

1 100

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

0

56 492

8 019

8 492
0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

56 492

8 019

8 492

1 579

0

70 051

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

028.
Források (passzívák) összesen
69 285
0
90 958
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2020. október 07. (09:28:59)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 30.
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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 10. 07. 09:28:59) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: SIMPACT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-184483
Adószáma: 25830024-1-13
2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

003.

III. Egyéb bevételek

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

006.
007.
008.

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

3 805

0

0

0

0

25 462

85 632

118 150

Tárgyévi adatok
22 027

4 255

0

83 759

15 377

234

26 400

VI. Értékcsökkenési leírás

251

0

410

VII. Egyéb ráfordítások

483

85 878

30 736

8 901

-480

-1 128

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

3 037

0

6 653

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

2 691

0

4 425

346

0

2 228

9 247

-480

1 100

832

7 539

0

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

014.
D. Adózott eredmény
8 415
-8 019
1 100
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2020. október 07. (09:28:59)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 30.
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A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 10. 07. 09:28:59) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

4 / 4 oldal

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019
Adószám: 25830024-1-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-184483/25

A Kiegészítő melléklet a Szvt. 96. §-ában előírt adattartalommal készült.

1. A gazdálkodó bemutatása
Nonprofit célok érdekében létrejött, 2019 óta közhasznú szervezetnek minősülő társaságunk
célja az elsődlegesen hazánkat és határokon túli magyar nemzetiségű lakosságot érintő
rossz társadalmi mutatók javítása, így a fizikai és mentális egészségügyi problémák elleni
küzdelem, a káros szenvedélyek (pl.: alkohol, dohányzás) visszaszorítása, a szemléletmód
és értékrend pozitív irányba történő elmozdítása (pl. fenntarthatósági szemlélet erősítése),
mely tevékenységek segítségével a gazdasági élet fejlődése is elősegíthető. Kiemelt
területeink közé tartozik a fogyatékkal élő emberek, romák és mélyszegénységben élő
emberek körében jellemző társadalmi gondok orvoslása.
A fenti célok elérésének fő eszköze az, hogy a társadalmi problémák megoldására létrejött
vagy abban részt vállaló nonprofit és egyházi szervezetek, oktatási intézmények, társadalmi
vállalkozások és az őket támogatók (állami szervek, felelős vállalatok, alapítványok,
magánszemélyek) társadalmi hatását (hatékonyságát, hatásosságát) növeljük. Ennek
érdekében a fenti szereplőket hatásméréssel, képzéssel, szervezetfejlesztéssel, társadalmi
vállalkozásfejlesztéssel,
önkéntesprogramok
szervezésével,
mentorálással,
programmenedzsmenttel, kutatások végrehajtásával, CSR tervezéssel segítjük, valamint
szerepet vállalunk a különböző szektorok felelős szereplőinek összekötésében és az
együttműködésük támogatásában.
További információ: www.simpact.hu, https://www.facebook.com/SimpactEurope/.

2. A számviteli beszámoló összeállítása
A számviteli beszámolót aláíró vezető tisztségviselő neve és címe:
Nagy Gábor Lajos ügyvezető
2120 Dunakeszi, Mária utca 2. 2. a.
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Beszámoló összeállításáért felelős személy:
Horváth Zsolt
regisztrációs száma: 198379
A mérlegkészítés időpontja 2020.09.30.
A beszámoló a 2019. üzleti évre vonatkozik. Az üzleti év időszaka 2019. január 1. - 2019.
december 31.
Szervezetünk a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendeletnek megfelelően egyszerűsített éves
beszámolót készít.
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az előző üzleti évvel megegyező módon a Szvt.
szerinti “A” változattal, eredménykimutatása összköltség eljárással készült.
A könyvek vezetése magyar nyelven, magyar forintban történik. A beszámolóban az adatok
eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3.

A számviteli politika alkalmazása

A beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a SIMPACT Nonprofit Kft. számviteli
politikája alapján került összeállításra. A választott értékelési módok és eljárások a
számviteli törvényen alapulnak, melyeken a számviteli politika tartalmában nem változtatott.
A törvény előírásaitól és a számviteli alapelvektől való eltérésre okot adó körülmény nem
merült fel.
A tárgyévben a SIMPACT Nonprofit Kft. számviteli politikájában nem történt változás,
amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.
A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét 50 millió Ft-ban határozzuk
meg. Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket,
költségeket, illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben
tételesen bemutatjuk.
A deviza valamint a bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a
Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán történik.
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Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek az
Sztv. 52. § (1)-(4) bekezdése szerint tervezett (meghatározott), az 53. § (3) bekezdése
szerint módosított értékcsökkenése összegét, a (2) bekezdés szerint a használatbavételkor
elszámolt összeget.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolandó.
Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét
növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött
üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem
haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegűnek minősülő
hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli
törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be.

4. A mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés során feltárt jelentős
összegű hibák az eredményre, az eszközök és a források állományára a következő hatást
gyakorolta:
Tárgyévben háromoszlopos mérleget készítettünk, mert a 2017 és 2018-as gazdálkodási
évet érintő jelentős összegű módosításokra került sor. A tételek könyveléséhez az adott évek
társasági adó önrevíziója is elkészült, melynek számait a középső mérlegsor tartalmazza az
alábbiak szerint:
-

Szakképzési hozzájárulás 2017. évi kötelezettsége 102.000,-Ft (T878,K4634)
Szakképzési hozzájárulás 2018. évi kötelezettsége 122.000,-Ft (T878,K4634)
Egészségügyi hozzájárulás 2017. évi kötelezettsége 81.000,-Ft (T878,K4633)
Egészségügyi hozzájárulás 2018. évi kötelezettsége 43.000,-Ft (T878,K4633)
Kifizetői szja 2017. évi kötelezettsége: 62.000,-Ft (T878,K4624)
Kifizetői szja 2018. évi kötelezettsége: 60.000,-Ft (T878,K4624)
Társasági adó kötelezettség növekedés 2017 6.039.000,-Ft (T878,K468)
Társasági adó kötelezettség növekedés 2018 1.500.000,-Ft (T878,K468)

4.2. Összehasonlíthatóság
Az üzleti év beszámolóinak adatai - a jogszabályi változások miatti esetleges
átrendezéseken túl - összehasonlíthatóak az előző üzleti év megfelelő adataival.
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A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, az alkalmazott értékelési
eljárások és értékcsökkenés elszámolások nem térnek el az előző üzleti évben
alkalmazottaktól.

4.3. Egyéb kiegészítések
A Bakó Csaba ügyvezető részére korábbi üzleti évben nyújtott 300 eFt kamatmentes
munkavállalói kölcsön 2019.08.22-én egyösszegben, teljes mértékben visszatörlesztésre
került.
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak előleg és egyéb
kölcsön nem került folyósításra, nevükben garanciavállalásra nem került sor.
Az üzleti év során kapcsolt felekkel lényeges ügylet nem került lebonyolításra.
Kapcsolt vállalkozással szemben tartósan adott kölcsön, követelés, hátrasorolt
kötelezettség, tartós kötelezettség vagy rövid lejáratú kötelezettség nem áll fenn.
A mérlegben kimutatott kötelezettségek között nincs olyan, amelynek hátralévő futamideje
több, mint öt év, sem olyan, amely zálogjoggal vagy hasonló joggal biztosított.
Olyan mérlegen kívüli tétel, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából
jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.
Olyan mérlegen kívüli tétel és mérlegben nem szereplő megállapodás, amelynek
bemutatásáról a Szvt. nem rendelkezik, és az abból származó kockázatok vagy előnyök
lényegesek a társaság pénzügyi helyzetének megítéléséhez, a fordulónapon nem volt.
Az üzleti évben saját üzletrészek megszerzésére nem került sor.
Származékos ügyletekre az üzleti évben nem került sor.
A valós értékelés értékelési tartaléka tárgyévben nem változott.

5. Foglalkoztatás
A Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 4,67 fő.

6. Kivételes nagyságú tételek tételes bemutatása
2019.07.16-án 350 000 € támogatást (kb. 125 millió Ft) kaptunk az ERSTE Stiftung-tól a
co/rizom Y2 program 2019. és 2020. években történő megvalósítására. A co/rizom program
bemutatását a Közhasznúsági melléklet 7.2.3. pontja tartalmazza.

hivatalos név: SIMPACT Nonprofit Kft.
székhely: H-2120 Dunakeszi, Mária utca 2.
facebook: fb.me/simpacteurope

SIM PACT
increasing your social impact

honlap: www.simpact.hu

ADÓZOTT EREDMÉNY FELOSZTÁSA

.ASIMPACT Nonprofit Kft. a 2019.01.01. Í—2019.12.31. gazdálkodási évben keletkezett pozitív
eredményét nem osztja fel, annak teljes összegét az eredménytartalékkal szemben
számoljuk el.

Dunakeszi, 2020. október 6.

SIMPACT Nonprofit Kft.
Nagy Gábor Lajos
ügyvezető

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2019
Név: SIMPACT Nonprofit Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Mária utca 2.
Adószám: 25830024-1-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-184483/25
Képviseletre jogosultak neve: Bakó Csaba, Nagy Gábor Lajos

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
Közhasznú szervezetünk küldetése hiánypótló és egyedi: a nonprofit és egyházi
szervezeteket, társadalmi vállalkozásokat és támogatóikat tesszük eredményesebbé. Ennek
érdekében tanácsadási projekteket, kutatásokat, képzéseket és szakmai önkéntes
programok szervezését végezzük.
2019-ben megvalósított főbb projektjeink a következők:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ERSTE Stiftung (Ausztria, támogató), ERSTE Bank Hungary (szakmai partner) –
SEEDS 2.0 társadalmi vállalkozásfejlesztési program: hazai társadalmi
vállalkozások fejlesztési egyéni tanácsadási projektek megvalósításán keresztül
ERSTE
Stiftung
(Ausztria,
támogató),
co/rizom
Vienna
(Ausztria,
programmenedzser) – közreműködés a co/rizom programban, melynek célja egy
olyan open-source módszertan kialakítása és tesztelése, amely hátrányos helyzetű
mesterembereket segít jövedelemtermelő társadalmi vállalkozási tevékenység
elindításában és fejlesztésében több európai és Európán kívüli országban.
Hollesz kezdeményezés – társadalmi vállalkozásfejlesztési konzultációk
Magyarországi Református Egyház – a Református Cigánymisszió támogatása a
2019-es Országjelentés elkészítésében
MOL Alapítvány – Gyermekgyógyító Program hatásmérés (a veszélyeztetett
gyermekek csoportjára)
Mother Nature kezdeményezés – társadalmi vállalkozásfejlesztési konzultációk
TASZ – közreműködés a szervezet társadalmi hatásának felmérésében
Tudatos Vásárlók Egyesülete – közreműködés a szervezet társadalmi hatásának
felmérésében
Velux Foundations (Dánia) – a KézenFogva FECSKE szolgálat mint támogatott
program támogatói oldali tanulságait kiértékelő tanulmány elkészítése
Velux Foundations (Dánia) – a magyarországi szakképzési rendszert 1989-től
napjainkig részletesen bemutató tanulmány elkészítése
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Velux Foundations (Dánia) – korai fejlesztéssel foglalkozó közép-kelet-európai
nonprofit szervezetek számára forrásszerzési térkép és forrásszerzési anyagok
készítése
Velux Foundations (Dánia) – krízisalap létrehozás megvalósíthatósági
koncepció
kidolgozása
az
Ökumenikus
Segélyszervezet
programjához
kapcsolódóan

Megvalósított főbb képzéseink:
•
•
•
•
•

Badur Foundation (támogató, szakmai partner) – Keltető+ társadalmi
vállalkozásfejlesztési program hazai társadalmi vállalkozások számára
Impact Academy – közreműködés előadások tartásával
Társadalmi hatás mérése nonprofit szervezeteknél – ELTE vendégelőadások (3
alkalom)
Társadalmi hatás mérése nonprofit szervezeteknél – Corvinus Egyetem, Közcélú
szervezetek vezetésének alapjai tárgy vendégelőadás
Társadalmi hatásmérés módszerei minimális és ideális költségvetéssel: ERSTE
roma társadalmi vállalkozások és a MOL Gyermekgyógyító program hatásmérésének
bemutatása, IFKA konferencia előadás

Megvalósított főbb szakmai önkéntes programjaink:
•

•

Badur Foundation (támogató, szakmai partner) – Keltető+ társadalmi
vállalkozásfejlesztési program hazai társadalmi vállalkozások számára (a
programhoz önkéntes mentorok bevonása is tartozott)
ERSTE Bank Hungary – kompetenciafejlesztő szakmai önkéntes program (pilot)

Egyéb tevékenység:
• Magnet Bank KKV Impact Brunch – kerekasztal beszélgetés vezetése a meetup
során, társadalmi vállalkozások témában
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Tudományos tevékenység, kutatás, közhasznú szervezetek segítése
Közhasznú tevékenység
megnevezése:

A tevékenységek részletes felsorolásához lásd a
társasági szerződés 4.1-4.6-os szakaszát!

Közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A jogszabályi helyek részletes felsorolásához lásd a
társasági szerződés 4.1-4.6-os szakaszát!

Közhasznú tevékenység
célcsoportja:

Hazai és külföldi klasszikus nonprofit szervezetek,
társadalmi
vállalkozási
tevékenységet
indító
szervezetek, vállalati önkéntesek, egyetemi hallgatók,
támogatók.
A végső soron segítettek valamilyen szempontból
hátrányos
helyzetűek
(elsődlegesen:
mélyszegénység, fogyatékosság).

Továbbá lásd a társasági szerződés 4.1-4.6-os
szakaszát!
Kb. 80 nonprofit szervezet / társadalmi vállalkozás, és
Közhasznú
tevékenységből az ő érintettjeik (segített emberek, önkénteseik,
részesülők létszáma:
támogatók stb.)

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Lásd az 1. pontban.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Tárgyév során a SIMPACT Nonprofit Kft. összesen 30.469 ezer Ft támogatást nyújtott.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Bakó Csaba ügyvezető részére munkaszerződés alapján 4.439 ezer Ft bruttó bér került
kifizetésre.
Nagy Gábor Lajos ügyvezető részére munkaszerződés alapján 4.221 ezer Ft bruttó bér
került kifizetésre.
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
adatok ezer forintban

Előző időszak Tárgyidőszak
Éves összes bevétel
Összes ráfordítás

32 304
22 977

146 829
145 730

15 377
345

26 400
145 730
1 100

0

0

ebből:
Személyi jellegű kiadás
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózott eredmény
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma:

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutatók
teljesítése
Erőforrás ellátottsági mutatók:
Az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot
A két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye)
nem negatív

IGEN
IGEN

A személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők
juttatásainak
figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás)
egynegyedét.

NEM

Társadalmi támogatottsági mutatók:
A szervezet által elért 1%-os felajánlás eléri az összes bevétel 2%-át

NEM

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában,
A közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában)
legalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személy segíti

IGEN

NEM
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7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
bemutatása
Lásd az 1. pontot.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. ERSTE Foundation EFROPA program
Támogatási program elnevezése EFROPA program:
Támogató megnevezése

ERSTE FOUNDATION

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

x

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017 - 2019

Támogatás összege

teljes összeg (ezer EUR)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

573

-ebből a tárgyévre jutó összeg (ezer EUR)

85

-tárgyévben felhasznált összeg (ezer
EUR)

85

-tárgyévben folyósított összeg (ezer EUR)

22

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg személyi (ezer EUR)
részletezése jogcímenként (eFt)
dologi (ezer EUR)
felhalmozási (ezer EUR)
összesen (ezer EUR)

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Személyi jellegű felhasználás nem volt.
Dologi: szakértői díjak; egyéb anyagjellegű ráfordítások, tovább osztott támogatások.

x
0
85
0
85
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7.2.2. ERSTE Foundation: SEEDS 2.0 program
Támogatási
elnevezése

program

Támogató megnevezése
Támogatás forrása:
jelölve)

SEEDS 2.0 program – társadalmi
vállalkozásfejlesztési program egyéni
tanácsadási projektek megvalósításán
keresztül
ERSTE Foundation

(X-el

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

x

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019

Támogatás összege

teljes összeg (ezer EUR)

12

-ebből a tárgyévre jutó összeg (ezer EUR)

12

-tárgyévben felhasznált összeg (ezer EUR)

12

-tárgyévben folyósított összeg (ezer EUR)

12

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg személyi (ezer EUR)
részletezése jogcímenként
dologi (ezer EUR)

x
8
4

felhalmozási (ezer EUR)

0

összesen(ezer EUR)

0

Személyi: bérek, béren kívüli juttatások, bérjárulékok.
Dologi: alvállalkozói díjak, egyéb anyagjellegű ráfordítások, továbbosztott támogatás.
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7.2.3. ERSTE Foundation: co/rizom program

Támogatási
elnevezése

program

Támogató megnevezése
Támogatás forrása:
jelölve)

de/rizom program (első év), majd co/rizom
program (második évtől)

ERSTE Foundation
(X-el

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

x

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018 - 2020

Támogatás összege

teljes összeg (ezer EUR)

732

-ebből a tárgyévre jutó összeg (ezer EUR)

216

-tárgyévben felhasznált összeg (ezer EUR)

216

-tárgyévben folyósított összeg (ezer EUR)

350

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg személyi (ezer EUR)
részletezése jogcímenként
dologi (ezer EUR)
felhalmozási (ezer EUR)
összesen (ezer EUR)

Személyi: bérek, béren kívüli juttatások, bérjárulékok.
Dologi: szakértői / közösségfejlesztési díjak, utazási költség, egyéb anyagjellegű
ráfordítások, továbbosztott támogatás.

x
17
199
0
216
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7.2.3. BADUR Alapítvány: Keltető program
Támogatási
elnevezése

program

Támogató megnevezése
Támogatás forrása:
jelölve)

Keltető program:

BADUR Alapítvány
(X-el

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2019

Támogatás összege

teljes összeg (ezer HUF)

4 796

-ebből a tárgyévre jutó összeg (ezer HUF)

4 796

-tárgyévben felhasznált összeg (ezer HUF)

4 796

-tárgyévben folyósított összeg (ezer HUF)

4 796

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg személyi (eFt)
részletezése jogcímenként
dologi (eFt)

x
4 598
98

felhalmozási (eFt)

0

összesen (eFt)

0

Személyi: bérek, béren kívüli juttatások, bérjárulékok.
Dologi: alvállalkozói díj, posta, vendéglátás.

