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I. A vállalkozás általános jellemzői 
 
Azonosító adatok 
 
Társaság neve: „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit KFT. 
 
Székhelye:    1148 Budapest, Szervián u. 28. 
 
Adószáma:    22611505-1-42 
 
Statisztikai számjele:   22611505 9499 572 01 
 
Cégjegyzékszáma:   01-09-935740 
 
Alakulás időpontja:   2010. február 24. 
 
Internetes honlap:   legjobbvagyok.hu 
 
Képviseletre jogosult személy: Szuhai Nóra, 1148 Budapest, Szervián u. 28. 
 
Vállalkozás formája 
 
Jogi személyiségű gazdasági társaság – korlátolt felelősségű társaság – melyből 
 
 belföldi természetes személy alapításkor:   3 fő 
 belföldi természetes személy jelenleg:   2 fő 
2013-ben a tulajdonosi összetételben változás történt. 
A társaság vezetését Szuhai Nóra tag látja el, önállóan jogosult a cég képviseletére. 
 
A cég alapító vagyona (törzstőkéje) és tulajdonosai 
               Összetétele: 
Induló törzstőke:    500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint - készpénz  100% 
Jelenlegi törzstőke:   500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint - apport      0% 
 
A könyvvezetés módja 
 
Az üzleti év – megegyezően a naptári évvel – január 1-től december 31-ig tart. 
A Kft. kettős könyvvitelt vezet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) 
12.§(3) bekezdése alapján. A könyvvezetés alapelvei megfelelnek a nemzetközi standardoknak. 
 
Beszámolási kötelezettség 
 
A cég egyszerűsített éves beszámolót készít a Sztv. 9.§(2) bekezdése alapján. 
A mérleg tagolása a Sztv. 1. sz. melléklet „A”változata szerint történik. 
A Kft. az éves eredményét összköltségi eljárással állapítja meg. 
 
 Mérleg főösszeg:           1.045 ezer Ft 
 Éves nettó árbevétel:           2.292 ezer Ft 
 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:              1 fő 
 
A Kft.-nél jelentős, vagy lényegesnek minősülő hiba nem került megállapításra. 
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A társaság fő tevékenységi köre és működési területe 
 
A társaság fő tevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Melyet közhasznú 
tevékenységként végez. 
Terület: belföld. 
 
II. A mérleg értékelése 
 
A társaság a Sztv. előírásaira alapozva elkészített „Számlarend”-je és „Számviteli politika” előírásai 
szerint végezte könyvelését, készítette el mérlegét. 
A társaság a Számlarendben – a Sztv. adta lehetőségeket figyelembe véve – a főbb irányelveket a 
következők szerint határozta meg: 
 
 

- Bruttó elszámolás elvét alkalmazza (Sztv. 15.§(9) bekezdés) 

- Az eredménykimutatás a Sztv. 2. számú melléklete „A” változata szerint „összköltség 

eljárással” készül 

- A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris, naptári napra számítva 

- Az immateriális javaknál a Sztv. előírásait alkalmazta 

- A tárgyi eszközöknél a 100e Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti eszközöknél a 

használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenést 

- A 100e Ft egyedi érték feletti eszközöknél a várható használati idő és maradványérték 

figyelembevételével, és a Tao. Törvény előírásainak megfelelően történik az 

értékcsökkenés elszámolása 

- Terven felüli értékcsökkenés elszámolására csak azokban az esetekben kerül sor, ha az 

eszköz feleslegessé válik vagy megsemmisül 

- A vállalkozás a tárgyi eszközöket, immateriális javakat a mérlegben nettó, nyilvántartási 

értéken mutatja ki 

- A készletek nyilvántartása beszerzési áron történik 

- A céltartalék képzése megegyezik a társasági adóról szóló törvényben leírtakkal 

 

A társaságnak nincs tárgyi eszköz állománya. 

A társaságnál az év során terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés elszámolására nem került sor. 

Eszközátsorolás a gazdasági év során nem történt. 

A Kft-nek 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége nem áll fenn. 

Céltartalék képzésre az év során nem került sor. 

Bevételek valamint költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása nem történt. 

Halasztott ráfordítás, halasztott bevétel nem került elszámolásra. 

A mérlegtételek értékelése évente azonos módon történik. 
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III. Az eredménykimutatás értékelése 
 
A társaság az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapította meg. 
 
A 2013. évi gazdálkodás adatainak értékelése és összehasonlítása évente azonosan történik. 
 
Rendkívüli ráfordítás 2013-ban nem merült fel. 
 
A cég adózás előtti eredménye 345e Ft. 
 
Adóalapot növelő és csökkentő tételek nem módosították az adózás előtti eredményt. 
 
A tagok osztalékfizetést nem határozhatnak el. 
 
A 2013. évi 345e forint nyereség teljes egészében az eredménytartalékra kerül átvezetésre. 
 
 
A vállalkozás által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok: 
 
Tehetséggondozás, munkaerő-piaci integrációs program: 

• 2013-ban alaptevékenységbe (tehetségprogram a fiatal felnőttek munkaerő piaci 
integrációjának támogatására) bevont fiatalok száma 30 fő, a magyarországi géniusz 
program tehetségpontjaként. 

• Gyakornoki és önkéntes foglalkoztatási programba bevont személyek száma: 30 fő, a már 
folyamatosan velünk együttműködőkkel összesen 35 fő. 

 
2013.-ban nyert és megvalósult pályázatok: 

 
Nemzetközi: 

• Glasgow Anglia Coach to coach Ifjúsági coachok képzése program 2013. június 13-18.-
ig 1 fő önkéntes mentor értéke: 150.000 Ft 

• Tbilisi Grúzia partnerség építés a visegrádi négyek és a keleti partnerségi országok 
ifjúsági szervezetei között. 2013. április 8-13.-ig 1 fő önkéntes mentor értéke: 150.000 Ft 

• Pozsony Szlovákia 2013 szept. 19-23.-a Témája: Pályázati projekt előkészítés találkozó 
2 fő önkéntes ifjúsági mentor értéke: 60.000 Ft. 

• Párizs Francia ország 2013. október 7-13.-ig Felkészítő tréning a Fiatalok Lendületben 
pályázatok megírásával kapcsolatban. 1 fő önkéntes mentor Értéke: 100.000 Ft 

• Prága Cseh ország 2013. szeptember 10-15 között Ifjúsági szervezetek felkészítése 
közösségi médiákban folytatott kampányokra. értéke: 30.000 Ft 1 fő gyakornok 

• Marosvásárhely 1.1 ifjúsági csere Európa a kezedben program. 2013. szeptember 10-21.-
ig 6 fő 18 év fölötti tehetséges tanuló értéke kb: 300.000 Ft.  
Témája: Kézművesség, kultúrák jobb megismerése és a munkaerő piaci integráció 
elősegítése. 

 
Nyert, de 2014.-re áthúzódó nemzetközi pályázatok: 
• Nemek egyenjogúsága szeminárium Örményország partnerséggel. 12 országból 30 

résztvevő. Megvalósulás ideje: 2014. április 13-20.-ig 3 fő. fiatal 18-35 év közötti Becsült 
érték: 45.000 Ft 

• Fiatalok találkozása a döntéshozókkal. 12 országból, Málta partnerséggel. megvalósítás 
kezdete: 2014. június. értéke 600.000 Ft.  
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• NCSSZI Mobilitás Fiatalok Lendületben Program A Női sors krízisei az Y Generációban 
szeminárium 8 ország részvételével. A pályázat értéke: 24.395 Euró megvalósítás 2014 
febr1-júni 31.-ig Magyarországi megvalósítással. 

 
Hazai pályázatok: 
• TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt 

keretében megvalósuló „Gazdagító programpárok II.” A komponens 2 pályázatunk nyert. 
Megvalósítás 2014 jan1-április 07.-ig a pályázatok értéke: 1.) 497.250 Ft;  2.) 497.480 
Ft 

• TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében a 
fiatalok tehetséggondozásához szükséges eszközök beszerzésére/tartós használatba vétele. A 
pályázati eszközök értéke: 488.742 Ft. Az eszközök érkezésének ideje 2013 dec-2014 
április.  

• TÁMOP Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével. Megvalósítási időszak 2014. február 
01-2015 április 31.-ig A pályázat értéke: 7 284 144 Ft 

 
Egyéb tevékenységek: 
 
• Zskf karrier és állásbörze, karrier tanácsadás. A szervezet által végzett, fiatalok a munkaerő 

piacon való elhelyezkedésének esélyei témában előadás tartása. 2014. április  
• Együttműködési megállapodás keretén belül konfliktus kezelés tréningek tartása a főiskola 

23 hallgatójának. 2013. december 
• Karrier és életpálya tréning tartása 5 csoportban 40 órában. 100 hallgatónak. 2013 

szeptember-október-november 
• Budapesti Pszichológiai napok részvétel és karrier, életpálya tanácsadás 2013. április 
• HSZOSZ (Humán Szakemberek Országos Szövetsége) konferencia előadás Kompetencia 

alapú fejlesztés és tehetség coaching a 18-35 éves fiatalok körében. 2013. április 
• Szakma Sztár Fesztivál (Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai 

Tanulmányi Verseny) döntőjének kiállítói részvétele 2014. április 
• A Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ állásbörze kiállítói/tanácsadói és 

előadói részvétel 2013. május 
• MUTASS UTAT! – Európai hálózatok a fiatalok foglalkoztatásáért Az Eures-Eurodesk – 

Euroguidance- Europass hálózatok közös konferenciáján előadás „az Y és Z generáció 
kihívásai a munkaerőpiacon” címmel. 2013. november 

• Klubnap fiatal felnőtteknek 2013. március október között havonta egy alkalommal. Téma: 
Kreativitás, gondolkodás, közösség fejlesztés játékokkal. 8 alkalom. A résztvevők száma: 
kb: 100 fő. 
 

BKIK konferencia 
• A Társadalmi felelősségvállalás SOKSZÍNŰSÉGE címmel 2013. február meghívottak: Civil 

szervezetek Nonprofit szféra, ezeket támogató vállalkozások résztvevők száma: 87 fő 
• Játék az üzletben, üzlet a játékban konferencia 2013. szeptember meghívottak: Oktatók, 

tanácsadók, tehetségpontok szakemberei hazai játékgyártók, játékkal kapcsolatos innovációk 
kidolgozói résztvevők száma: 103 fő 
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Cél szerinti juttatások 
 
Az önkéntesek és gyakornokok kb. havi 500 órát dolgoztak a programjainkon, ez éves szinten 6.000 
önkéntes óra. 
Ennek megoszlása 2013. évben: 
 
Karrier tanácsadás:  2.400 önkéntes óra 
 
Szakmai továbbképzés: 2.400 önkéntes óra 
 
Projektmenedzsment:  1.200 önkéntes óra  
 
 
IV. Bér és létszám adatok 
 
Állománycsoportonkénti kimutatás 
 
    átl.stat.létsz. bérköltség egyéb.szem. jell.kif. 
         (fő)       (eFt)          (eFt) 
 Rész munkaidős    1       714  0 
 Tagi jogviszony    0           0  0 
 
A vállalkozásnál a vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tagjainak tevékenységükért az üzleti 
év után járó járandóság nem került kifizetésre. 
A vállalkozásnál a vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tagjainak folyósított előlegek és 
kölcsönök nem került kifizetésre. 
 
V. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet 
 
A vállalkozás megítélésében leggyakrabban hasznát mutatók a következők: 
 
A mutatók megnevezése        Tárgyév (%) 
 
 
V/1. Vagyoni helyzet alakulása 
 
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)x100            0,0 
 
Forgóeszközök aránya(forgóeszközök/összes eszköz)x100          100,0 
 
Tőkeerősség(saját tőke/mérleg főösszege)x100             93,0 
 
Idegen és saját tőke aránya(kötelezettségek/összes forrás)x100             7,0 
 
Források aránya(kötelezettségek/saját tőke)x100               7,5 
 
Tőkenövekedés(saját tőke/jegyzett tőke)x100               1,9 
 
 
V/2. Pénzügyi helyzet értékelése 
 
Likviditás(forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)x100      1.035,7 
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Befektetett eszközök finanszírozása(saját tőke/befektetett eszközök)x100            0,0 
 
 
V/3. Jövedelem alakulása 
 
Árbevétel arányos jövedelmezőség(adózás előtti eredmény/összes bevétel)x100        15,0 
 
Eszközmegtérülési mutató(nettó árbevétel/összes eszköz)x100         228,1 
 
Eszközarányos jövedelmezőség(adózás előtti eredmény/összes eszköz)x100         34,3 
 
Vagyonarányos jövedelmezőség(adózás előtti eredmény/saját tőke)x100          36,9 
 
Tőkearányos nyereség(adózott eredmény/jegyzett tőke)x100           67,2 
 
A vállalkozás 2013. évben a tulajdonosok által körvonalazottnak megfelelően működött. 

 
VI. Kiegészítő, tájékoztató adatok 
 
A társaság a beszámoló készítés időpontját a tárgyévet követő május 10-ig határozta meg. 
Az ezen időpontig ismertté vált gazdasági események hatása a könyvelésben kimutatásra kerültek. 
 
A társaságnak egyéb gazdasági társaságban részesedése nincs. 
 
A társaság tevékenysége folyamán veszélyes hulladékkal nem dolgozott. 
 
Az éves beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, ennek alakulásáról, a 
2013. évi működés eredményéről a tényleges körülményeknek megfelelő, valós képet mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: 
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Eredménykimutatás cél szerinti és vállalkozási tevékenység szerint 2012-2013. évre

        Alaptevékenység      Üzleti tevékenység            Összesen

előző év helyesb. tárgyév előző évhelyesb.tárgyév előző év helyesb. tárgyév
1. Értékesítés nettó 
árbevétele 1 128 000 1 140 000 0 1 152 000 1 128 000 2 292 000
2. Aktívált saját 
teljesítmények értéke 0 0

3. Egyéb bevételek 3 727 726 788 0 3 727 726 788
ebből:     tagdíj, alapítótól 
kapott befizetés 0 0

            támogatások 3 704 839 0 0 3 704 839 0

            adományok 0 0
4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 5 281 2 154 0 5 281 2 154

5. Rendkívüli bevételek 0 0
ebből:    alapítótól kapott 
befizetés 0 0

           támogatások 0 0
A. Összes bevétel 
(1+2+3+4+5) 4 861 007 0 1 142 942 0 0 1 152 000 4 861 007 02 294 942
ebből:    közhasznú 
tevékenység bevételei 4 832 839 1 140 000 4 832 839 1 140 000
6. Anyagjellegű 
ráfordítások 3 915 234 1 118 522 0 3 915 234 1 118 522
7. Személyi jellegű 
ráfordítások 724 716 594 261 200 814 724 716 795 075
ebből:    vezető 
tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0

8. Értékcsökkenési leírás 181 894 34 990 0 181 894 34 990

9. Egyéb ráfordítások 807 1 353 0 807 1 353

10. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 31 322 0 0 31 322 0

11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0
B. Összes ráfordítás 
(6+7+8+9+10+11) 4 853 973 0 1 749 126 0 0 200 814 4 853 973 0 1 949 940
ebből:    közhasznú 
tevékenység ráfordításai4 821 844 1 747 773 4 821 844 1 747 773
C. Adózás előtti 
eredmény (A-B) 7 034 0 -606 184 0 0 951 186 7 034 0 345 002

12. Adófizetési köt. 0 0 0 9 000 0 9 000
D. Adózott eredmény 7 034 0 -606 184 0 0 942 186 7 034 0 336 002
Tájékoztató adatok 0
A. Központi költségvetési 
támogatás 0
B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 0
C. Európai Uniós str… 0
D. Normatív támogatás 0
E. Szja meghat. részének adózó 
rendelkezése szerinti kiut. össz. 0  


