Közhasznúsági melléklet 2015.12.31.

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Civil Support Nonprofit Kft.

székhely:

2081 Piliscsaba, Csévi út 3.

bejegyző határozat száma:

13-09-159377/8

nyilvántartási szám:

13-09-159377

képviselő neve:

Lévai Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Civil Support Nonprofit Kft. olyan világért dolgozik, amelyben a társadalmi célú szervezetek tevékenysége hozzájárul
ahhoz, hogy az állampolgárok aktív formálói legyenek saját közösségeiknek.
Ehhez a Civil Support integrált, innovatív szolgáltatásaival a magyar társadalmi célú szervezetek hatásnövelését teszi
lehetővé.
Működést támogató, stratégiai és partnerközvetítő szolgáltatásaink a következő területekre terjednek ki:
Weboldal fejlesztés, hírügynökségi és PR szolgáltatások, könyvelés, adó és jogi tanácsadás, szervezetfejlesztés,
vezetőfejlesztés, oktatás-képzés, társadalmi hatásmérés, HR szolgáltatások.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
Könyvelési, adótanácsadási, webfejlesztési és szervezetfejlesztési szolgáltatásainkat az év során több, mint 60 civil szervezet
vette igénybe.
Egy nemzetközi projekt keretében 9 betegszervezet fundraising stratégiáját készítettük el. A projekt záróeseményeként a
szervezetek potenciális vállalati partnereik számára prezentálhatták projektjeiket. Az eseményen, vagy közvetlenül azt
követően 3 együttműködési megállapodás született vállalatok és civil szervezetek között.
2015-ben folytattuk együttműködésünket az Ashoka Magyarország-gal, és az általuk támogatott újabb négy civil
szervezetnél vezettük be a Hamburgi Egyetem koordinálásával Németországban kifejlesztett, és ott több, mint 100 szervezet
által használt Social Reporting Standard.
2015-ben elindítottuk a Civil Kerék (CIKE) kezdeményezést, ennek keretében az Inspi-Ráció Egyesülettel (Nyíregyháza), a
Civil Centrum Alapítvánnyal (Székesfehérvár) és a Civil Segéd Alapítvánnyal (Szekszárd) együtt fejlesztjük közös,
társadalmi célú szervezetek fenntarthatóságáról szóló modellünket.
2015-ben ezekkel a partnereinkkel együttműködve országszerte több, mint 30 szociális szövetkezet fejlesztését végeztük az
Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megbízásából.
2015 őszén indult el a Magnet Magyar Közösségi Bankkal közös Civil Reggeli rendezvénysorozatunk, ahol a résztvevő civil
szervezetek a CIKE fenntarthatósági modell egy-egy fő területével kapcsolatos előadásokat hallgathatnak meg. Az egyes
témákat mindig több szakértő együtt dolgozza fel, 2015-ben két eseményre került sor, amin összesen több, mint 200-an
vettek részt.
A Civiljob.hu weboldalunkra vonatkozóan 2015-ben együttműködési megállapodást kötöttünk Magyarország piacvezető
állásportáljával, a Profession.hu-val, aminek keretében az év során a www.civiljob.hu-n meghírdetett 250 önkéntes pozíció
felkerült a napi 100.000-es látogatottságú www.profession.hu weboldalra.
Ezzel a nálunk hirdető civil szervezetek több millió forint értékű hirdetési felülethez jutottak, a 250 pozícióra összesen több,
mint 75.000-en kattintottak.
A civilhirugynokseg.hu weboldalunk 2015 során mintegy 2.000 cikket közölt, több, mint 200 civil partner töltött fel hírt a
weboldalunkra, amelyeket heti hírlevelekben juttatunk el 400 médiapartnerünk számára.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2011. évi CLXXV törvény 51. § (1) bekezdés
civil szervezetek és állampolgárok
400 civil szervezet, 2000 magánszemély
civil reggelik rendezvénysorozat – 2015-ben több, mint
200 résztvevővel
600 óra pro bono tevékenység civil szervezetek
fejlesztésére
több, mint 2.000 civil hír megjelenítése a
www.civilhirugynokseg.hu weeboldalon
250 civil állás és önkéntes ajánlat megjelenítése a
www.civiljob.hu weboldalon
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

6.173.859 Ft

Civil Hírügynökség és CivilJob
weboldalak tervezése, fejlesztése,
elindítása működtetése

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Ügyvezető

10 283

12 215

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

10 283

12 215

Előző év (1)

Tárgyév (2)

58 742

108 599

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

58 742

108 599

H. Összes ráfordítás (kiadás)

54 095

103 320

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

42 621

52 144

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

54 095

103 320

87

-72

0

0

Pénzeszköz

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Nem

