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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•

•
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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.

7/8

SIMPACT Nonprofit Kft. — Közhasznúsági melléklet 2019

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.

