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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2017.06.21 15:53:04

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

0 2

1

1

7

4
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8

Tárgyév:

2 0 1 6

Nyomtatva: 2017.06.21 18.09.43

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 3 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kresz Géza
44-46

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4

26

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 0 8 8 6

1 1 7 4 8

/ 2 0 0 5/2

1 8 1 8 8 4 9 7

1

4 2

Tóth István

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

2 987

2 809

0

5

2 987

2 804

3 736

4 062

0

0

910

485

2 826

3 577

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

45
6 723

6 916

6 229

6 476

4 937

6 229

1 292

247

0

0

370

211

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

370

211

Passzív időbeli elhatárolások

124

229

6 723

6 916

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

13 092

18 770

13 092

18 770

4 075

6 099

4 075

6 099

- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

33

30

33

30

- támogatások

42

48

42

48

3

7

3

7

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

17 170

24 876

17 170

24 876

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

17 170

25 876

17 170

25 876

5. Anyagjellegű ráfordítások

15 600

22 407

15 600

22 407

96

2 005

96

2 005

0

0

0

0

182

214

182

214

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

3

3

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

15 878

24 629

15 878

24 629

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

15 878

24 629

15 878

24 629

1 292

247

1 292

247

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 292

247

1 292

247

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

42

48

42

48

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kresz Géza

44-46

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4

26

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 0 8 8 6
0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 5 / 2
1 1 7 4 8

1 8 1 8 8 4 9 7

1

4 2

Tóth István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Sporttevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004.évi I.Tv. a sportról 49§c)-e)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 5-50 év közötti rendszeres testmozgást végzők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
0

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

17 170

24 876

42

48

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

17 128

24 828

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15 878

24 629

96

2 005

15 878

24 629

1 292

247

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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Belső Mosoly Egyesület
1122. Budapest, Maros utca 31.

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete
- 2016.XII.31.

Elnök

Budapest
2017. május 23.

Belső Mosoly Egyesület

2

Kiegészítő melléklet 2016. év

A. Általános rész
I. Belső Mosoly Egyesület főbb adatai
1./ Az egyesület elnevezése :
Belső Mosoly Közhasznú Egyesület a Természetes Életmódért
Hatályos: 2005.11.30.
2./ Az egyesület rövidített elnevezése:
Belső Mosoly Egyesület
3./ Belső Mosoly Egyesület
főbb azonosító adatai
Cégjegyzék szám: 7.PK.60886/2005/2
Adószám:18188497-1-41
KSH 18188497-9499-529-01
Székhely: 1122 Budapest, Maros u.31
4./ Belső Mosoly Egyesület
fő tevékenységi köre
9499

M.N.S. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5./ Az Egyesület cég rövid története
A kiegészítő melléklet a Belső Mosoly Egyesület 2016.12.31. év

tevékenységéről készült. Jogszabályi

háttérként a beszámoló és a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000 évi C. Számú törvény a számvitelről, a
479/2016 (12.28). Kormány rendeletben meghatározottak szerint, valamint az érvényben lévő adótörvények
szolgáltak.
A tag (ok) adatai: 10 magánszemélyből áll.

Az Egyesületnek nincs jegyzett tőkéje.
Az egyesület jegyzésének módja:

önálló

Az egyesület bejegyzése: 2005. november 30.

6./ Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának aláírására jogosultak adatai
Név: Tóth István ,2015.05.22-től a módosított Alapszabály alapján.
Lakóhely: 2051 Biatorbágy, Munkás u.1/a.
7./ Az Egyesület egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletének elkészítéséért felelős személy
adatai:

Név: Eszenyiné Fekete Ágnes
MKVK nyilvántartási szám: 003172

Belső Mosoly Egyesület

3
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II. A számviteli politika rövid ismertetése

Az Egyesület számviteli politikájának alapvető célkitűzése a reális eredmény minél megbízhatóbb
kimutatása, illetve ennek számviteli alátámasztása. A 2011.évi CLXXV.számú, az egyesülési jogról,
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény a civil
szervezetek könyvvezetésnek, beszámolási rendjének szabályaiból adódóan az Egyesület kettős könyvelést
vezet és egyszerűsített éves beszámolót, kiegészítő mellékletet, közhasznúsági mellékletet is készít.
A mérleg készítés napja: február 28.
Az Egyesület által alkalmazott főbb értékelési eljárások a következők voltak:

1. Befektetett eszközök
A befektetett eszközök és azok változásai folyamatosan nyilvántartásra kerülnek mind értékben, mind
mennyiségben. Az Egyesület leltározási szabályzata előírja ezen eszközök mennyiségi felvételét és
leltárkiértékelését. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a vállalkozás időarányosan vagy
teljesítmény arányosan az eredmény terhére elszámolja.
Hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a vállalkozás
a várható fizikai elhasználódás,
erkölcsi avulás,
az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők
figyelembe vételével várhatóan használni fogja.
Hasznos élettartam az a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény vagy egyéb egységszám figyelembe
vételével meghatározott időszak, amely időszak alatt a vállalkozás az előbbieket várhatóan elő tudja állítani az
amortizálható eszközök felhasználásával.
Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel időpontjában az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam
végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem
jelentős.
Az Immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési, illetve az előállítási költség. Az Egyesület. az
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a várható használati idő függvényében számolja el, figyelembe
véve a számviteli törvény vonatkozó előírásait.
A terv szerinti értékcsökkenés időbeli korlátai:
alapítás-átszervezés aktivált értéke: maximum 5 év
kísérleti fejlesztés aktivált értéke: maximum 5 év
vagyoni értékű jogok: nincs időkorlát
szellemi termékek: nincs időkorlát
üzleti vagy cégérték: minimum 5 év

Az elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) vagy a nettó értékhez viszonyított
arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti
abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és
erkölcsi avulása, az adott vállalkozás tevékenységére jellemző körülmények figyelembevételével kell
megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől kell
alkalmazni.
Az év során elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe kell venni az adott
immateriális eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggő, de
bekerülési értéknek nem minősülő ráfordításokat az egyedi eszköznek a várható hasznos élettartamán belül,
amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja.
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Az egyesületnél a terv szerinti értékcsökkenés kiszámításának módja:
-

lineáris leírás (alapja a bruttó érték).

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javak után kell elszámolni,
amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.
Azon vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értéke, amelyek egyedi beszerzési értéke a 100 ezer forintot
nem haladják meg, beszerzéskor egy összegben elszámolhatók értékcsökkenési leírásként; amelyek a 200 ezer
forintot nem haladják meg, 50 %-os lineáris leírási kulccsal értékcsökkenthetők, maradványérték nulla.

A tárgyi eszközök körében az értékelés alapjaként a beszerzési költség, ill. saját előállítás esetén a tényleges
közvetlen önköltség szolgál.
Az apportként kapott tárgyi eszköz bekerülési értéke a társasági szerződésben meghatározott érték, valamint az
üzembe helyezésig felmerült költség számlázott összegben, ill. közvetlen önköltségen.
Az egyesület a tárgyi eszközök bruttó értéke alapján történő lineáris értékcsökkenési leírás módszerét
alkalmazza, a hasznos élettartam, valamint a maradványérték figyelembevételével. Értékcsökkenést az üzembe
helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el a társaság.
Azon tárgyi eszközök értéke, amelyek egyedi beszerzési értéke a 100 ezer forintot nem haladja meg,
beszerzéskor egy összegben elszámolhatók értékcsökkenési leírásként; amelyek a 200 ezer forintot nem haladják
meg, 50 %-os időarányos leírási kulccsal értékcsökkenthetők, maradványértékük nulla.
A bérbe adott eszközök leírási kulcsa 30%-kal történik.
Az igazgatási, irodai berendezéseknél az érvényesíthető leírási kulcs 14,5 %, számítástechnikai eszközöknél 33
%, ez utóbbiaknál a maradványérték nulla. A többi eszköz maradványértéke és leírási kulcsa egyedileg az
ügyvezető utalványozásával értékelendő.
Az eszközök tekintetében, terven felüli értékcsökkenés a számviteli törvény által meghatározott esetekben kerül
elszámolásra. Ha az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen és tartósan
meghaladja a könyv szerinti értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli
értékcsökkenést. Az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. Az érték
növelését maximum az adott eszköznyilvántartásba vételekor számításba vett értékéig, - immateriális jószágnál,
tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig - lehet növelni
(visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként
elszámolt összeg.

A pénzügyi befektetések közül a gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket a
társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken, ill. vételi áron kell értékelni. Ha a gazdasági társaság
piaci megítélése tartósan csökken, akkor értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztést az érintett társaságok
mérlegében kimutatott vagyonvesztés (saját tőke csökkenése) alapján kell figyelembe venni.
Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokat a Számviteli Törvény által előírt módon kell értékelni mindaddig,
amíg azok értéke tartósan nem csökkent. Alapvetően akkor kell ezen eszközök esetében értékvesztést
elszámolni, ha piaci értékük tartósan és jelentős mértékben a könyv szerinti értékük alatt van.
Ha a pénzügyi eszközök mérlegkészítéskor piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb a könyv szerinti
értéknél, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A visszaírást
maximum az elszámolt értékvesztés mértékéig lehet megtenni. Ezen túlmenően, ha a piaci érték továbbra is
meghaladja a könyv szerinti értéket, értékhelyesbítést kell meghatározni. A kamatozó értékpapírok esetében a
visszaírást azonban csak a névértékig lehet megtenni.
A tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, körében az elszámolt értékvesztést a
pénzügyi műveletek ráfordításaival szemben kell elszámolni. A felsorolt eszközök körében történő visszaírást,
pedig a pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkentésével kell elszámolni.
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2. Készletek
Bekerülési (beszerzési) érték speciális tételei:
A mérleg fordulónapjáig beérkezett, de nem számlázott készletek esetében a szerződés szerint ismert tételek
alapján kell a bekerülési értéket meghatározni. Később, ha a számla megérkezik és a különbözet jelentős, akkor a
bekerülési értéket kell módosítani, ha nem jelentős, akkor vagy az egyéb bevételek, vagy az egyéb ráfordítások
között kell elszámolni.

Vásárolt készletek analitikus nyilvántartása:
Év végi leltár alapján

Vásárolt készletek év végi értékelése:
Tényleges bekerülési értéken utolsó beszerzési áron

Vásárolt készletek esetében értékvesztést kell elszámolni, ha
a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb a mérlegkészítéskor
piaci értéknél
a készlet az előírásoknak, eredeti rendeltetésének nem felel meg, megrongálódott, értékesítése
bizonytalan, feleslegessé vált
fajlagosan kis értékű készlet értékvesztése a gazdálkodó által kialakított készletcsoportok könyv
szerinti értékének arányában is meghatározható
A korábbi üzleti években elszámolt értékvesztés összegét visszaírással csökkenteni kell, ha a részesedés
mérlegkészítéskor piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint annak könyv szerinti értéke. Az
értékvesztés visszaírásával a részesedés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési (beszerzési)
értéket.
3. Követelések
Az Egyesület csak az elismert, másik fél által is jóváhagyott követelést mutatja be a mérlegben. A külföldi
pénzértékre szóló követelést a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó MNB
által meghirdetett deviza középárfolyamán számított forintértéken kell nyilvántartásba venni. Értékelése a
mérlegben könyv szerinti értéken történik, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, váltóval ki
nem egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.
A devizás pénzeszközök átértékelését a cég a 2010. évi CXXIII. törvény előírásai alapján a Szt. 60. §-a (2)
bekezdése értelmében a mérlegfordulónapi értékelésből adódó minden árfolyamkülönbözetet eredményt
módosító tételként elszámol, függetlenül annak nagyságától. Az év végi átértékelés során tételenként
megállapítjuk a különbözetet, majd az az előjelhelyes összesítés után vagy árfolyamnyereségként, vagy
árfolyamveszteségként könyvelendő.
A devizaalapú követelések és devizaalapú kötelezettségek esetében is kötelező a mérlegfordulónapi értékelés.
Az Egyesület a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számol el a követelés könyv szerinti értéke és
a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
A jelentős mértéket a következők szerint minősíti az Egyesület: az adott követelést az üzleti partner éves
forgalmának 25 %-ban határozza meg.
Az Egyesület alkalmazza a nyilvántartásba vételi érték százalékában történő értékvesztés meghatározását a
vevőnként, adósonként kisösszegű követeléseknél.
Egyéb követelésként mutatja ki az Egyesület a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de
még nem teljesített támogatást, a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt, valamint a tartósan adott kölcsönből a
mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket, a peresített követelésekből azt az összeget,
amelynek pénzügyi rendezése az üzleti év mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.
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4. Céltartalékok
Annak érdekében, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban nem realizált eredmény ne jelenhessen meg, az
adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni.
Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni:
A várható kötelezettségekre
(garanciális kötelezettség, kezességvállalás, opciós ügyletek, garanciavállalás, nem valódi penziós ügyletek,
váltókezesi kötelezettség, le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség, korengedményes
nyugdíjazás, végkielégítés, környezetvédelmi kötelezettség, határidős ügyletekből következő fizetési
kötelezettség, stb.)
A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre (ha elhatárolás történt)
Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre
Az adózás előtti eredmény terhére a szükséges mértékben céltartalékot képez az Egyesület, az olyan várható
jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (fenntartási, az átszervezési költségekre, a
környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló
információk szerint - feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek majd, és nem sorolhatók a passzív időbeli
elhatárolások közé.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a Számviteli Törvény
általános előírásai, valamint az Értékelési Szabályzat elvei szerint történik.
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III. A Belső Mosoly Egyesület vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzete

Az egyesület vagyoni struktúrájának alakulása:

adatok ezer forintban
Megnevezés

2015. XII. 31.

2016. XII. 31.

2 987
0
2 987

2 987
5
2 804

0

0

3 736
0

5 062
0

910

485

0
2 826

0
3 577

0

0

Eszközök összesen

6 723

6 916

D. Saját tőke

6 229

6 476

0

0

370
0

211
0

0

0

370

211

1. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek

0

0

3. Vevõktõl kapott elõlegek

0

0

361

35

5. Váltótartozások

0

0

6. Rövid l.köt.kapcsolt vállalkozással sz.

0

0

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

9

176

124

229

6 723

6 916

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

4. Szállítók

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen
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Belső Mosoly Egyesület összvagyonát reprezentáló mérleg főösszeg 6 916 EFt.

Az Egyesület eszközein belül 40,615%-os részarányt képviselnek a befektetett eszközök (előző év adata: 44,43
), valamint 58,73% (előző év: 55,57%) a forgóeszközök aránya. (Az aktív időbeli elhatárolások állományának
aránya 0,655%).

Az Egyesület tárgyidőszaki befektetett eszköz állománya 178 e Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök 99,82
%-át a tárgyi eszközök képezik.
Az Egyesület forgóeszközein belül a készleteknek a részaránya 0%, a követeléseknek a részaránya összesen
11,94%-a (előző év adata 24,36 %). A pénzeszközök állománya az összes eszközállomány 51,72%-a. (előző év
adata: 42,03 %).

A forrásokon belül 94,44% a saját tőke, 2,67.% a kötelezettségek aránya. A passzív időbeli elhatárolások
állományának aránya 2,89%.

A saját tőke állománya 2016-ban 6 476 EFt.

Céltartalék képzés a 2016. év végén nem történt.

Az Egyesület alaptevékenységéből származó árbevétele 24 876 EFt volt, ebből közhasznú bevétele:24 876 eFt
volt
A Belső Mosoly Egyesület tárgyévi közhasznú eredménye 247 EFt.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet 2016 év során nem végzett. Ennek megfelelően a tárgyévi vállalkozási
tevékenységből elért eredménye:0 EFT

Az Egyesület 2016.évi működéséhez kapcsolódóan néhány mutató:
Mutató megnevezése

Múlt év

Tárgy év

tőkeerősség mutató

92,652 %

93,638 %

Rövidtávú likviditás

10,097 %

19,251 %

Készpénz likviditási mutató

763,784%

1695,261%
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B. A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
I. A mérleg egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések

A Belső Mosoly Egyesület az eszközeit és forrásait a számviteli politikájában rögzített elveknek megfelelően
értékelte.

1. Az immateriális javak állományának alakulása
A tárgyidőszak során az immateriális javak értéke 5 EFt.

2. A tárgyi eszközök állományának alakulása

A tárgyi eszközök bruttó értéke 4 442 EFt.
Az év során 214 EFt tervszerinti értékcsökkenési leírás lett elszámolva, év közbeni megváltoztatás nem volt.
Terven felüli értékcsökkenési leírás és annak visszaírásának tárgyidőszakban nem került elszámolásra.

3. Tárgyidőszaki elszámolt értékvesztés alakulása

A 2016-os évben értékvesztést nem számolt el az Egyesület.
Az Egyesület a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelésekre az
értékvesztést a veszteségjellegű különbözet összegében képzi, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és
jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja az egymillió forintot. A veszteségjellegű különbözet
meghatározása a követelések egyedi értékelése alapján történik. A vevőnként, adósonként kisösszegű (bruttó
egymillió forint alatti) követeléseknél az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének
50 százalékában határozza meg az Egyesület.

4. Céltartalék képzés
A tárgyidőszakban céltartalék képzése nem történt.

5. Egyes kötelezettségek bemutatása

a.) Zálogjoggal biztosított kötelezettségekkel az egyesület nem rendelkezett.
b.) Váltótartozásokat az egyesület nem mutatott ki 2016.12.31.-én.
c.) A Belső Mosoly Egyesületnek öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a tárgyidőszakban nem volt.

Belső Mosoly Egyesület

10

Kiegészítő melléklet 2016. év

6. Mérlegen kívüli kötelezettségek

Függő és biztos kötelezettségekkel az egyesület nem rendelkezett.

7. Aktív időbeli elhatárolások egyes tételeinek részletezése

Megnevezés

Összeg (eFt)

Aktív időbeli elhatárolás

45

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

45

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

8. Passzív időbeli elhatárolások egyes tételeinek részletezése

Megnevezés
Passzív időbeli elhatárolás
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9. Hosszú lejáratú kötelezettségekkel az Egyesület nem rendelkezik.

10. A tárgyév során lekötött tartalék 0EFt.

11. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség 0 EFt.

12. Saját tőke változásának részletezése
-

Az Egyesület saját tőkéje a tárgyidőszakban 6 476 e Ft.

13. Hátrasorolt kötelezettségekkel az Egyesület nem rendelkezett.

Összeg (eFt)
229
60
169
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II. Az eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó kiegészítések

A Belső Mosoly Egyesület elkészített eredmény-kimutatása egyes tételeinek értékelése a számviteli politikában
rögzített elveknek megfelelően történt.

1. Értékesítés nettó árbevételének összetétele főbb tevékenységenként
A Belső Mosoly Egyesület 2016-ben 18 770 EFt bevételt ért el.
A bevétel bontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység

Értéke EFt-ban

Oktatás árbevétele
Sport tevékenység bevétele
Egyéb értékesítés árbevétele

0
18 770
0

Tagdíj bevétel

30

NAV 1% bevétele

48

Adomány (Mandala Gerincjóga Egyesület)
Adomány magánszemélyektől

6 000
20

Egyéb bevétel

1

Export értékesítés

0

Pénzügyi műveletek bevételei

7

Összesen

24 876

2016. évben kapott adományok:
Mandala Gerincjóga Egyesület- től 6 000 eFt. sport szabadidős képzés közhasznú tevékenység támogatására.
Jógafoglalkozások szervezése, ide értve különösen úgynevezett mini tanfolyamok szervezését olyan hiánypótló
témákban, mint kismamajóga, gyerekjóga, speciális igényű gyerekek jógája.
Magánszemélyek támogatása: 20 e Ft, mely tovább támogatási célra kapta, a hajléktalan nők megsegítésére. Az
Egyesület a támogatást 2017. év elején jutatta a támogatott csoportnak.

2. Az export értékesítés nem volt.
3. A költségek költségnemenkénti alakulásának bemutatása
Az Egyesület tárgyidőszaki költség nemei az alábbiak szerint alakultak (adatok EFt-ban):

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

22 407
2 005
214

Egyéb ráfordítás

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

3

KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN

24 629

Belső Mosoly Egyesület
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4. Jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatásai
Az előző évekkel kapcsolatosan nem lett adózott eredmény-helyesbítés elszámolva.

5. A jelentősnek minősített rendkívüli bevétel és ráfordítás a tárgyidőszakban nem lett elszámolva.

adatok eFt-ban
Adózás előtti vállalkozási eredmény

0

Adóalap növelő tételek:

0

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés

0

Fejlesztési tartalék adóévben képzett összege

0

Adóalap csökkentő tételek:

0

Adótörvény szerinti értékcsökkenés

0

Adóalap

0

Társasági adó

0

Belső Mosoly Egyesület

13

Kiegészítő melléklet 2016. év

C. Tájékoztató kiegészítések
I. Munkaügyi adatok
A társaságnál az alkalmazotti létszám nem volt. A kereset az alábbiak szerint alakult a tárgyidőszakban:
Átlagos statisztikai

Bérköltség (eFt.)

Személyi jellegű

létszám (fő)

egyéb kifiz. (EFt.) *
1

0

96

A társaságnál az alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő volt. A létszám összetétele a
tárgyévben az alábbiak szerint alakult:
Fizikaiak

00,0 %

Szellemiek

100,00 %

Összesen

0,0 %

II. Tisztségviselők juttatásai
Az Elnökség részére a tárgyidőszakkal kapcsolatosan járó juttatások a következők szerint alakultak:
a.)elnök
Az elnökség 1 főből állt. Tevékenységét társadalmi munkában végezte. Részére folyósított kölcsön,
előleg, illetve nevében az egyesület által vállalat garancia nem volt a tárgyidőszakban.
Korábbi vezető tisztségviselőkkel,

tagokkal, felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatosan a társaság nem

rendelkezik nyugdíjfizetési kötelezettséggel.

III. Az Egyesület részesedésekkel nem rendelkezik.

IV. Tulajdonosokra vonatkozó adatok
Az egyesület jegyzett tőkével nem rendelkezik. Tagjai 10 fő magánszemély.

V. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékokkal, környezetre káros
anyagokkal az Egyesület nem rendelkezett a 2016. év folyamán. Környezetvédelemmel kapcsolatosan az
Egyesület céltartalékot nem képzett.
.-.-.-.

A.II.-T.1.
Társaság neve:

BEFEKTETÉSI TÜKÖR

Belső Mosoly Közhasznú Egyesület a Természetes Életmódért
2016.12.31
adatok Ft-ban

Tétel megnevezése *
Kutatás és fejlesztés bruttó értéke
Vagyoni értékű jog bruttó értéke
Szellemi termék bruttó értéke
Ingatlanok bruttó értéke
Műszaki berendezések, járművek bruttó értéke
Egyéb berendezések bruttó értéke bruttó értéke
Beruházások, beruházásra adott előlegek
Bruttó érték összesen:
Kutatás és fejlesztés értékcsökkenése
Vagyoni értékű jog értékcsökkenésee
Szellemi termék értékcsökkenése
Ingatlanok értékcsökkenése
Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése
Egyéb berendezések értékcsökkenése
Értékcsökkenés összesen:

Kutatás és fejlesztés nettó értéke
Vagyoni értékű jog nettó értéke
Szellemi termék nettó értéke
Ingatlanok nettó értéke
Műszaki berendezések, járművek nettó értéke
Egyéb berendezések nettó értéke
Beruházások, beruházásra adott előlegek
Nettó összesen:

Nyitó

Növekedés

Átsorolás

Csökkenés

Záró

0

0
7 619
0
2 002 103
0
2 432 312
0
4 442 034

0

0

0
2 747
0
1 556 792
0
72 879
1 632 418

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
4 872
0
445 311
0
2 359 433
0
2 809 616

7 619
2 002 103
0
2 403 412

28 900

4 405 515

36 519

0

2 747
1 374 266

182 526

43 979
1 418 245
főkönyv
eltérés
0
0
0
627 837
0
2 359 433
0
2 987 270

28 900
214 173
214 173
0
0
4 872
0
-182 526
0
0
0
-177 654

D.T.1. SAJÁT TŐKE
Belső Mosoly Közhasznú Egyesület a Természetes Életmódért

Társaság neve:
Könyvvizsgálati cél:

A saját tőke változás jogcímei megfelelnek-e a Számviteli Törvénynek.
fordulónap 2016.12.31

Megnevezés

Saját tőke

Jegyzett, de
Jegyzett tőke
be nem
Tőke tartalék
fizetett tőke

Nyitóállomány az év elején
6 229
0
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba
0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból v tőketartalékból
0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék0között
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék
0
között
Fejlesztési tartalék képzés
0
Fejlesztési tartalék felhasználás
0
0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között
Revizió - Önellenőrzés eredmény hatása 0
0
Egyéb mozgások
0
0
Összesen
A saját tőke változása
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés
0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba
0
Osztelék kifizetés eredménytartalékból 0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel0
Egyéb jogcímek
0
Tárgyévi eredmény
247
247
Összesen
Záróállomány az év végén.
6 476

0
0

0

0

Eredmény
tartalék

Érték helyesbítés
értékelési
tertalékra

Lekötött
tartalék

4 937

0

Valós
értékelés
értékelési
tartalékra

0

Adózott
eredmény

0

1 292

0

0
0

0

0
0

-1 292

0
0
0

0
0
0

1 292

0

0
6 229

1 292

0
0

0
0

0

-1 292

0
0

247
247
247

