
S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó É S K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2016

A Social Impact Partners Kft-t három magánszemély alapította 2016. december 20-án. A szervezet a 

megalapításának napján, 2016. december 20-ával nonprofit Kft-vé alakult Social Impact Partners Nonprofit Kft. 

néven (ezt a változást a Cégbíróság 2017. január 19-én jegyezte be).

A Social Impact Partners Nonprofit Kft. (továbbiakban: SIMPACT) tulajdonosaiként az a célunk, hogy társadalmi 

problémákat orvosoljunk nonprofit és egyházi szervezetek és társadalmi vállalkozások eredményesebbé tételével.

Ennek érdekében két fő célcsoportot szolgálunk ki:

1. Társadalmi célú szervezetek (nonprofitok, egyházi szervezetek, társadalmi vállalkozások, társadalmi célú 

vállalatok). Részükre szervezetfejlesztési projekteket (stratégiaalkotás, vállalkozásfejlesztés, forrásszerzés, 

pénzügy, informatika, szervezetfejlesztés, folyamatfejlesztés) és képzéseket nyújtunk, valamint szakmai 

önkéntesek közvetítünk, tanulmányokat készítünk és eseti konzultációkat biztosítunk.

2. Társadalmi célokat támogató vállalatok és magánszemélyek részére szakmai önkéntesprogramokat 

szervezünk, valamint segítjük a támogatási stratégiájuk és CSR terveik kidolgozását, megvalósítását és 

hatásmérését.

Civil szektorbeli beágyazottságunk és versenypiaci hátterünk ötvözésével hidat is képezünk a társadalmi szektorok 

és a versenyszféra szereplői közöt.

A SIMPACT-et hárman (Bakó Csaba, Gulyás József és Nagy Gábor Lajos) alapítottuk magánszemélyként. Egyrészről 

mindannyian for-profit tanácsadói hátérrel rendelkezünk (olyan cégeknél szerezve munkatapasztalatot, mint a 

Bosch, Deloitte, Ernst & Young, IFUA Horváth & Partners és a Proactive Management Consulting). Másrészről 

azonban egyetemista korunk óta rendszeresen és folyamatosan végzünk önkéntes munkát, Bakó Csaba és Nagy 

Gábor Lajos pedig már évek óta a nonprofit szektor fejlesztésén dolgoznak (Csaba 2009-től 2016-ig volt az IFUA 

Nonprofit Partner ügyvezetője, Gábor pedig 2015-től 2017-ig dolgozott az IFUA Nonprofit Partnerben, kezdetben 

programvezetőként, később szintén ügyvezetőként).

A 2016. december 20. és 31. közötti időszakot az új szervezet elindítására fordítottuk, hogy az készen álljon a 2017. 

január 1-gyel kezdődő projektek sikeres végrehajtására.

2017-re vonatkozó terveink között szerepelnek a következők:

1. Az ERSTE Foundation Roma Partnership program forrásaiból 13 civil szervezet támogatása és fejlesztése 

négy országban, valamint a programtól kapott források kiegészítését lehetővé tevő hosszú távú stratégia 

kialakítása.

2. A 60-70 társadalmi vállalkozás fejlesztését célzó, részben EU finanszírozásból megvalósított SEEDS projekt 

IFUA Nonprofit Partnerrel közös lebonyolítása.

3. A MOL Új Európa Alapítvány támogatása a stratégiaalkotásban és a hatásmérésben.

4. További új projektek megszerzése és partneri együttműködések kialakítása, melyek pozitív társadalmi 

hatással bírnak, emellett pedig segítik a SIMPACT fenntarthatóvá válását a jelenlegi két nagy projektünk (1. 

és 2. számmal fentebb említve) lezárását követően is.

A fenti célok megvalósításához szívesen fogadjuk szervezetek, vállalatok és magánszemélyek támogatását, legyen az 

pénzbeli hozzájárulás; projektlehetőségek vagy partnerek ajánlása; vagy pro bono szaktudás felajánlása.
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Mérlegtételek értékelése:

A Nonprofit Kft-nek a 2016-os üzleti évben csupán 11 napos működése volt. Ezen időszak alatt egy 300.000,-Ft-os 

bevétele keletkezett, mellyel szemben költséget nem számolt el, így az adózás előtti eredménye is megegyezik a 

bevétel összegével. A 30.000,-Ft-os társasági adó kötelezettség előírása után az első üzleti év adózott eredménye + 

270.000,-Ft-ra adódott. 

A Nonprofit KFT pénztárába befizetésre került a 3.000.000,-Ft jegyzett tőkéből 1.300.000,-Ft összeg, melynek 

bankszámlára történő befizetése már 2017 januárjában történt meg. Az 1.700.000,-Ft összértékű jegyzett, de be 

nem fizetett tőke biztosítására a társasági szerződés alapján 2017. novemberéig van lehetősége a tagoknak. 

Dunakeszi, 2017. május 23.
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