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I. A vállalkoás

általartos jellemzői

Azonosító adatok
Társaság neve:

,,Legjobb vagyok" Tehetségmentonáló

§zékhelye:

11€

Adósuárna:

22ffiÉa5_1,42

Statisztikai számj ele:

Z26|1505 9+99 51z01

Cégiegyzékszáma:

0l{9-935740

Alakulás időpntja:

2010, februfu

Internetes honlap:

legjobbvagyok.hu

Képviseletre jogosuh

Közhasznú Nonprofit KFT.

Kiemelkedően

Budapest, Szervián u. 28.

személy: Sz,Jhai }ióra_

U.
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Bu&pest" Szerviián u. 28.

Vállalkozás formáia
Jogi személy*égu gazda§ági r.írsasíg- korlátoh felelsségútírsaság - melybó|

3fó

belffilü tsnnészilEs szemáy alaptáskon

2fő
b€Iffildi terrrré§zetes szemáy jelenleg:
?űl0-ben a trrlajdonmi ösvetételben vfltozás történt.
A társaság vezetésétSzuhai Nóra tag látja d, iirrállóan jogosult a cég képviseletére,
A cég alapító va8yona (tüz*ókéjei

Indrrlótörzstóke:
üirzstóke:

Jelenlegi

és fulaidonffiai

5O0.0m,- ft_azazÓtszázezar
500.000,- F|azaz Üszáztzer

forint
forint

összetétele:

-készpénz
- apport

IűüVo
O{o

A ktinvwezetés módia

Az üzleti év - rrrcgegyezóen a naptári évvel - január 1-től december 31-ig tart.
A Kft. kettós könyvvitelt vezet a SzámvitelróI szóló 20üü. évi ü, törvény itovábbiakban Sztv.)
12.§(3) bskezdé§e alapján. A könyvvezetés alapelvei megfelelnek a nemzetközi standardoknak.
B esz

ámolási kötElezeítség

A cég egyszerűsítrtt éves beszámolót készíta Sztv. 9 §{2i lrekezdése alapjánA mérleg tagolása a Sztv. 1. sz. melléklet ,,A"változata szerint torténik,
A Kft, az éves eredményét összköltségi eljárással állapítja meg.
Mérleg fóösszeg:
Eves nettó árbevétel:
F*gl alkoztatottak átI agas stati sztikai l ótszám

659 ezer Ft
i.128 ezerFt
a :

üfó

A Kft-nél jelentós, vagy lényegesnek rninmtiló hiba nem kerüIt megállapításra.
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A

társas:ág fó tevékenységiköre és múköllési teíülete

A

üársaxág

II.

A mfieg foékeléw

fó tevékenysége:M.n.s. egyéb közosségi, társadalmi tevékenység. Melyet közhasznú

tevékenyséftértvégez.
Terület b€lfrld.

A társaság a Sav. elűnísaim alapozva elkészített,,Szárnlarend"-je és,,Számviteli politika" elóírásai
szerint végens könyvelését" készítstteel mérlegét,
A üársaság a Számlarendben - a Sztv. adta }ehetőségeket figyelembe véve - a főbb irányelveket a
következók szerint határozta rneg:
B ruttó

elszírnolás el vét alkalm azza {Srtv .

1

5.

§igi bekezdés)

Az ere&nénykimutatás a Sáv. 2. számú rnelléklete ,,h" változata szerint ,,összköltség
djárással" készül

A tárg}i egközók érté}csókkenésérrckelszámollása linúris, naptári napra számítva
Az imrrrateriáis jarakná a Sztt,. elóúásait alkalmazta

A

üárg}i evközőkrÉl

a l00e Ft alatti

egyedi beszerzési értékalatti eszközöknél

a

hasznflaóa vételkor egv összegben sárrnlja el értékcsókkenést

A

10Oe

Ft egryedi értékfeleni eszközölcrél a vártrató hasznílaü idó és maradványé*ék

figyelembevételével,

és a Tao.

értékcsökkenés elsám

oI

Törvény elűnásainak megfelelóen tbrténik az

ása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására csak azokban az esetekben kerüI sor, ha az
esz.kOz feleslegessé

A váílalkozás

válik vagy megsemmisül

a tárgyi eszközöket,

értéken mutatja

immateriáIis javakat a mérlegben nettó, nyilvántartlási

ki

A készletek nyilvántarü{sa beszerzési áron történik
A céItartalékképzésemegegyezik

a ti{rsasági adóról

szóló tOrvényben leírtakkal

A tiársaságnak nincs tárgyi eszköz áIlománya.
A tiársaságnál az év során terven felüIi értékcsökkenés és énékvesztéselszárnolásáfa nern került sor.
'*
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Eszközátsoralás

lc.Fi,
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a gazdasági év során nem ttirtént.

évnéIhosszabb futarnidejúkötelezettsége nem álI fenn.

CéItartalék képzésre az év során nern kerüIt sor,

Bevételek valamint költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása nem történt.
Halasztott ráforűtás, halasztott bevétel nem került elszámolásra.

A mérlegtételek értéksléseévente azailos módon történik.

q

\\-/

+:
rJ
\)

vJ

l |-(-D
í
{

,t^

L,

_,,,-\
!

_4_

Itr. Az eredménykimutat,{s értékelése
A társaság az üzemi tsvékenységeredményét összköltség eljánással állapítatta rneg.

A,?ül?. évi gazdálkodás adatainak értékeléseés összehasonlítása

Évente azonosan ttirtÉnik.

Rendkívüli ráforűtás 201,?-ban nern rnerült fel,

A cég adózás elótti eredménye 7e
Adóalapot növeló és csökkentó

Fl

tételek nern módosították az adózás elótti eredményt.

A tagok osztalékfizetéstnem hatiározhatnak EL
A2űL2. évi ?e farint nyereség teljes egészébenaz eredménytartalÉkra kerül átvezetésre,

A t{rnogatási program keretéb€n végleges ielleggel felhasznált összegek tiámogatásonként:

1. FLP Mobititís Nemzetközi
,,Nemzetközi

Ifiúsági csereprcgram pályázatra kapoitüárnogatiás

cseremtihely"

.,2üL2.ű7,3 l.
Tárgyévbenfelhasználtösszeg: 3.7ü4.839,Jogcímenkénti rÉszletszés:Dologi
Támogaüís id&artama: ZO1,2.ül

3_704.839,-

.ű7

kiadásra
kiadásra

Felhalmozási

3-522,945,181.894,-

A tárnogaüási Dfogam keretében kapott visszatédtendó {kötelezefiségként kimutatott) támoeatiás:

1. visszatédtenő

támogatrás nem

volt

A váílalkozás áhal az üzleti évben véezett fóbb tevékenvségek és prúerarnok:

o x)l}-tr;n
o
.
o
.
.

alapnevékenységbe(tehetségprogram a fiatal felnőttek rnunkaeró piaci
im§gpációjámk támogatiására) bevont fiatalok száma. 38 fŐ, a magyarországi géniusz
pí%rarn telntsé gpontj ak ént.
Gyakornoki és önkéntes fcglalkoztatási prograrnba bevcnt személyek száma: 14 fó, a már
folyamatman velünk együttrnűködókkel összesen 23 fó.
FIf Mobilitá§ Nemzetkőzi lfiúsági c§*re prograín pályázatr{nak megvalósítiisa 4
parrrcrorság részvételÉvela fiatalrrk munkaeró piaci integrációs folyamatainak
rrregkönnyítáére. 4O fő. a palyázat sikeres megvalósítás után lezárult.
Regeneráció kcrmátyzati karrier expón való rószvétel, a közigazgat{si és lgazságügyi
Minisztérium partnerságének eredményeként. Karrier és pályaorienti{ciós tanácsaűs a
karrier expó résztvevóinek.
BNv civil sziget rendezvényen való részvétel,tliatal tehetségek bemutatása
pódiumbeszélgetés Marosi Adám olimpiai bronzérmes öttusázóval, rnotivációs tesztek,
tanácsadás az érdeklődó fi ataloknak.
BKIK Egyéni Fejlesztők, Segítók és Tehetséggondozók Szakrnai Osztályának megalapítása,
szakmai mrihely vezetése, tanácsadás 18-35 évesek tehetséggondoz{sa és munkaeró piaci
intsgnációja témában, tanácsadókíak oktatóknak, pedagógusoknak, nonprofit és forprofit
szervezetek képviselóinek.
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Konferenciaszervezés tehetséggondozás és mit jelent a tehetség a munkaeró piacon tÉmában,
Zskf karrier és áIláskiru e, karrier tanácsadi{s. Á szerveset által végzett, fiatalok a munkaerő
piacon val ó slhel yezkedÉsénekkutatási an ya gán ak bem utati{sa.
EgyüttmriktrdÉsi megáIlapodás a Zsigm*nd Király Fásk*la tehetségprograrnjában való
Észvételés karrier menedzsment tÉmában,

céI szerinti iuttatásnk
karrier tanácsadás:
- A kiállításokcn tanácsadás karrier életpálya munkaeró piaci témában összesen 6ü óra 3 fóvel
- Zsigmond Kin{Iy főiskola karrier tréning 4 nap 8 óra 6 kolléga + előkészítésössz: 2ü óra
Összesen 392 önkéntes óra

Szakrnai továbbképzés:
- Tehetség fejlesztés 9S gyerek 35 órlgyerek
_ Belső szakmai mentaringunk és képzéseinka gyakornakoknak, 12hő 5 óra/tró 2 ernber
- Szakmai monitoring lzhő 4 óralhó 1 kolléga
- BKIK szakmai rnunkánk tehetség gondozás merrtoring tanácsadás témábanl2 hó 10 óra/hó 2
ernber

Összesen 3.558 óra
Projektrnenedzsment
_Önkéntes tevékenységben rnegvalósuló prcjektmenedzsrnent- szeíyezésiés lebanyolítási feladatok

6hónap4ü óra/hónap

1ü önkéntes

Összesen 2.4Oü önkéntes óra

IY. Bér és létszám adatok
Áilnmánycsoportonkénti ki rnutatás
átl.stat.Iétsz.

Rész rnunkaidós

ifó)

Tagijagviszony

1

ü

b€rkölt§ég

egyéb.szem.jell.kif,
ieFt)

ieFt}
7I4
0ü

ü

a vezető tisztségviselő és felügyeló bizottsági tagjainak tevékenységükért az üzleti
járó
járandóság
nem került kifi zetésre.
év után

A vállalkozásnál

A

vállalkozásnáI a vezető tisztségviselö ds felügyelő bizottsági tagjainak folyósított előlegek és
nem került kifizetésre.
kölcsönök

V. Vagyoni, pénzügyi

és jövedelmezőségi

helyzet

A váIlalkozás megítélÉsébenleggyakrabban hasznát mutatók

Á rnutatók

a

következök:

rnegnevezése

Tárgvév ifo)

y/l. vagyoni helyzet alakulása
B efektetett eszközOk

ará

nya (}efektetett eszközöklösszes

eszköz)
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_6F*rgóeszközök

Tőkeerő§ség{saját tőke/mérleg fóösszege}x
Id

e

eszköz}x

anányaifargóeszközöI+l/óssze*

gen és saj át tóke

a ná n

1

1

üü

lúO,ü
9ü,9

0O

ya{kötelezettségek/össz es fornás )x 1 0ü

Források ar.ánya{köt*lezettségek/saját

9,1

tóke)x 1 üü

1ü,ü

|,z

TőkenövekedÉs(saját tőke/jegyzett tóke)x 1 0O

V/2. Fénzügvi helvzet értékelése

Likviditás{forgósszközdk/rövid
Befektetett eszközök

fi

lejáratú kötelezettségek}x

l

0ü

[.098,3

nanszírozása{saját tőke/befektetett eszközök)x

1

ü0

ü,ü

V/3. Jövedelem alakulása
Árbevétel an{nyos jövedelmezőség(adózás
Eszközrn

e

gtérüI ési m utatfi nettó árbevétel/összes eszköz)x

Eszközarányos jövedelrnezőség{adózás
Yagyonará nyos

j öv

1

L,lL,2

00

1,i

előtti eredmény/tisszc§ eszközix 1úü

edel mezosé g(adóz ás el őtti eredmén y/saj át

Tókearán yos n yereség{a dózott eredmén

ü,t

e|ótti eredmény/összes bevétel}xlü0

y/j

egyzett tőke)

xi

tőkeix 1 üS

1,2

00

1,4

A vállalkozás 2ü1?, Évben a tulajdonosok által körvonalazcttnak megfelelÓen működtitt.

VI. Kiegé§zítő, tájékoztató adatok
A iársaság a beszámoló készítésidőp*ntját a tárgyévet követó május 1ü-ig határozta rnsg.
Az ezen idópontig ismertté vált gazdasági esernények hatása a könyvelésben kimutatásra kerültek.

A tl{rsaságnak egyéb gaedasági társaságban részestdése nincs.
A tárxaság tevékenysége folyarnán veszéIyes hulladékkal nem dolgozott,

Az éves b*számoló

a vállalkozás vagyoni, penrügyi és jövedelmi helyzetéról, ennek alakulásáról, a

?frLZ. évi műkridés eredményéről a tényleges körülményeknek megfelelŐ, valós képet mutat.
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Eredménykimutati{s céI szerinti és válla]kazási tevÉkenységszerint 201 1-2ü12. évre
AIa

vékenysé

Yá]lalkozási tevák

összescn

AktíváIt saját

bből:

tagdd,alapítótól

5. RendkívüIi bevételek

ebből: alapítótól

kapot1

{1+2+}14+5}

kenység bevételei,

,

Ertékcsökkenési leírás

l0. Pénzügyi múveletek
fordításai
1

1, RendkívüIi ráfordítások

6+7+8+9+1ü+11)

l2, Adófizetési köt.

rendelkezése szerinti kiur. össz.
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Kfi hasznúsági melléldet

&frEltEG
1,1LlGlgJ'Fjq{JrJrlrJrJolr11

JrJeJnle|t|slé|9líi,le|n|t|o§r|lfl,|lofi

§ptÉffir|tet

Telepdés:
K&Eíllétnell€:
xoaertüaiellegB}:
l,Ea l
EíTElet
Aiú:
TIl rrrrl
§earrp*td6rrr:
l(lípfrr5m:

ttrrrTl ll
I(rlteúe:

tttltt

lÍ§iml

|r|{TTTTn Épupt,rrrr l3oc'fiáE:

ril-n

F|r|-gltlt1{oF

lllllllllllllJl]J]

Budaant
l(éF.isÚ*ó

fttftttl]Tfr
tr&ry&úszám:

Hlz+zárn:

]JJ]].

pqiFF,|€ll]t|e]nl

|r|-o

l

l]]]lj]]]

lll

lt

ilí[üil§lll l]

|íFl -|0|ál -l.{rl

8ltír&-

Kittitt ö rreráó :2.5{.0 Hyorrilarrnrry wrzió:

Hyornldva: 20t 3.í}5.0í{ í49.34

í.0

..Leoiobb vaEyoko

,

Tehetséq;lentoráló ki ernelten

li:;[1ilii*3ifi"#,1A
'
Áooiram.
C-o,:

ol^kszár,^lasáii

r

,h

22611 505,1-12

01{9-935740

osr 800r {0000062-5801 0008

l ! , ,.z'-l
!\,(
,/

,<f,
9\
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lcüzfi8znú tenracnysé§ek bemutaHsa

2ol2-ben ataprevélretrysegbe (tehetségprogram a tiaral lelnönek munkaerö piaei integrációjának
bgvcRí fiatalok száma 38 fö.
Gyakornoki és önkénbs íoglalkoz'atási programba bevont sremélye{c sráma 14 fö, a már íclyarnatosan
cgy{rtüílül(ö{lókkel össz"§e 33 íö.
FLP Hobilitás Nemzeil(aizi ]íjú§ági §sere pr§gram pályiár§tának megvatósitása 4 partn*r§í§zá§
1szirÉrcl&lel a liaralok munkae]ö piaci inregrációs íolyamaninak megkönnyiesére, 40 lö. A pályázar
leráru!t,

Regeneráció kormányzati karrier expón való részvétel.
BNV eivil sziget rendgzvényen lraló részvÉtel.
BKl K Tehetség gondor ók §zakm ai osetályának megBlap itásá" srakmaa m ü hely $ez etés-e.
bnfer€íreiaslnre,rés teh€tsÉ,ggondozás és mit ielent a rehersÉg a munlffiéröpiacon tÉmá,balr.
áltál végu eil, fialalok §. munk§§rÖ piaÉon vslÉ
l{errier és állásb§rue, kaíri§r tánácsádá§, A §t€nl€Eet

t lúEzl§-íltl trrrffiÉ

bgnut#sa Grntfuitrt€gtltÉtú

3.1 l(&tta=rú BÉl€íií§ég íEgne,jezés:
3.2 Kjöz}r=rí

eryercqÉ$ez l€p§oEdú ldEÍ€híhí, jogsa§yfieh,:

33 títídre§unú Bík

ffiY hűrlzat

ltontl-

!ts4 céhsopo4p

3.4 K&hasznú cvercrffi

á€

üaE|o|( 25€5

ffi önl(Cfibr

részÉ§ílliikHtguárfla:

fűbb ergdmónyci:
3,5 }ú&}nsenú eÉlcí[íság

prcgramba vont íiaralok, lRentor§k, az önkéntes munkán és a. gyakornolri programan kerÉsElül
lyamatos támognrást Ésfejlesalést tepnalt. ami meganje ökerláí§ádalmi szer*pükben, és énÉkes
Üei a neryi kezdeményerésne*. Munk§lflp*srtiilaláll(§n kerB§utül iobb e§éllyel indulnák Újr,a

Kitiiltö lerció a
:

5,t

.

0

Nyoíntatvány vazi

ó:

í.0

Országos Bílúsági Hívabl
Közha=núsági melEIdet

saítfcrÉ 'l_airrbb luyuF T5klllnlrntr
KirrtCgt
lpE:
[öllr=rÉ ilfingmKfr.
.L KöztEnf taffi
űnl.ldürn frllnranítvquon Enr.raüre

(fukaztgrffil)
Fertcn#-tcélia

vag|tryldeínéítéb
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