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A Mosoly Alapítvány Kuratóriuma elé terjesztett közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóról

A Mosoly Alapítvrány Kuratóriuma részére

Elvégezti,ik a Mosoly Alapítvány (az,,Alapitvány") mellékelt 2013. évi köáasznú egyszerűsített éves
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely köáasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2013.
december 31-i fordulónapra elkészített rnérlegből - melyben az eszközők és források egyező
végösszege 182.624 eFt, atárgyévi köáaszrú eredmény 4.226 eFt nyereség, atárgyévi vállalkozási
eredmény 0 eFt -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a
számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarénő információkat tartaLmaző kiegészítő
mellékletből áll.

A vezetés felelőssége a közhasznú eglszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a közhaszrú egyszerűsített éves besziámolónak a szálmviteli törvényben foglaltakkal
össáangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetóvé váljon az akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításoktól mentes köáasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A köryrw iz s gál ó fel e l ős s é ge

A mi felelösségünk a közhasznú egyszerűsített éves beszrámoló véleményezése kön}wizsgálatunk
alapjén. Könywvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal és a
könywizsgálatra vonatkoző - Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal
összhangban hajtotruk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot úgy tervezzik meg és hajtsuk végre, hogy kellő
bizonyosságot szerezüjttk arról, hogy akőzhasznű egyszenísített éves beszámoló mentes-e a lényeges
hibás állításoktól.

A könywizsgálat magában foglalja olyan eljarások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati
bizonyítékot szerezni a köáasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és
közzétételetről. A kiválasztott eljárások, beleérlve aközhasmú egyszerűsített éves beszámoló akar
csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockízatának felmérését is, a könywizsgáló
megítélésétől fiiggnek. Akockázatok ilyen felmérésekor a könywizsgálő aközhasznű egyszerűsített
évés besziámolő gazdálkodó erység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns
belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az
alkalmazotí szrámviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszeníségénék, valamint a közhasmú egyszenisített éves beszrámoló átfogő prezentálásának
értékelését is.

112



Meggyőzódésünk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizs gálói véleményünk megad ásához.

Vélemény

Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
Mosoly Alapítvány 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.

Budapest, 20 14. májrrs 1 6.
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Deloitte Könywizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György űt84/C,
000083

pádar péter

kamarai tag könywizsgáló
007251

212



18674190-9199-569-13

Statisztikai számjel

I239
Nyilvántartási szám

MOSOLY ALAPÍTVÁNY
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MERLEGE

20l3-ban az Alapítvény vállakozási tevékenységet nem folytatott,

Keltezés: Budapest. 20 14.ianuár 3 1.

_ Mosoly Alapítvány
Szckhely: 1022 Budapest, Bogár u ttt
lroda l12ó Budapes! Nemetvöl§i ís6.

Adószám: l8674l90-1-4i'
Bsz. : 1200 l 008-001 0 l 932-001 0000l

adatok eFt-ban

Sor A tétel megnevezése EIőző év Tátsvév
Szam 2012 20l.3

1 A. Befektetett eszközök 151 518 1,51,270
) I. Immateriális iavak I67 56

3 II. Tárgyi eszközök I 26I l 2I4
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 150 090 1 50 000

5 B. Forgóeszkőzők 20 216 30 404

6 I. Készletek 0 0

7 II. Követelések 210 I67
8 III. Ertékpapírok 15 246 12 997

9 IV. Pénzeszközők 4 760 I7 240
10 c. Aktív idobeli elhatárolások 41,68 950

11 Eszközök (aktívák) összesen 175 902 182 624

12 D. Saiát tőke 169 l32 173 358

13 I. Jegyzett toke 1 000 1 000

14 II. Tőkeváltozás I82 I28 168 I32
15 III. Lekötött tarlalék 0 0

16 IV. Ertékelési tartalék 0 0

17 V. Tárev évi eredmény alaptevékenyséeből -l3 996 4 226

18 VI. Táreyévi eredmény vállalkozási tevékenyséeből 0 0

20 E. Céltartalékok 0 0

21 F. kötelezettségek 1 873 929
)) I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

23 II. Ho sszú leiár atű kötelezettségek 0 0

24 III. Rövid leiáratű kötelezettsé gek I 873 929
25 G. passzív idobeli elhatárolások 4 897 8 337

26 Források (passzívák) összesen 175 902 182 624



18674190-9199-569-13

Statisztikai szétmjel

1239
Nyilvántartási szám

MOSOLY ALAPÍTVÁNY
Közhasznu Egyszerűsített éves beszámoló EREDMENYKIMUTATASA

Keltezés: Budapest. 2014. január 31.

_ .. Mosoly Alapítvány
Fe!O"]y, 1022 Budape'st, Bogár 

-u. 
r tit.

Iíode 1126 Budapest, Nemetiolgyi ű 6.
Adószám: 18674190. 14 l'

Bsa.: 1200 l 008-00 l 0l 932.00 l 0m0t

adatok eFt-ban
Téte1- A tétel megnevezése Előző Ev Térgyév
SZam 2012 20I3

A osszes közhasznú tevékenvsés bevétele 30 000 42 730
1 közhasznú célú működésre kanott támoeatás 28 512 41 977

a) alapítótól 0 0

b) SZJA 1% adományból 3 186 I 852
) helvi önkormányzattől 0 0

d) egyéb 25 326 40 I25
) Pálvázati úton elnyert támogatás 0 0

3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0

4 T agdíi ból származő bevétel 0 0

5 Eeyéb és pénzügvi bevétel 1 488 753
B y á|la|kozás i tevékenys ée b evétele 0 0

C OSSZES BEVETEL 30 000 42 730
D közhasznú tevékenvsée ráfordításai 43 996 38 504
7 Anyagi ellegu ráfordítások 19 4I5 16 881

8 Személyi iellegu ráfordítások 22 66I 19 69I
9 Ertékcsökkenési leírás 640 383

10 Esvéb ráfordítások 1 059 1 353

11 p énzüeyi muveletek ráíbrdításai 221 106
12 Rendkívüli ráfordítások 0 90
E vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

F OSSZES RAFORDITAS 43 996 38 504
G Adózás előtti vállakozási eredmény 0 0

H Adófi zetési kötelezettség 0 0
I TARGYEVI VALLAKOZASI EREDMENY 0 0

J TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY -13 996 4 226
E TARGYEVI EREDMENIY -13 996 4 226



18674190-9199-569-I3
Statisztikai számjel

Nyilvántartási szám

MOSOLY ALAPÍTVÁXY

Tójékoztató adatok

20l2

Atámogatások összege tartalmazza a szeívezetekrészére fizetett összegeket is
(egyéb ráfordítások).

Keltezés: Budapest, z)I4.január 31.

üllői péter és

20I3

,li *s*ly Alapítvány
".ii.,l),: l(}22 Budapes! eogarÚ. 1llb.
iir: l]2.ó l]rrlapes! Nemewllgyi rtt 6.

,{dósz.ám: l 8674t 90-t-4 l 
-

,z. : l 200 l C(J8-00 l 0l 932.00 t00001

I239

A Személyi jellegu ráfordítások 22 661 19 691

1 Bérköltsések 16 537 13 920
ebből: - mesbízási díiak 2 I35 1 117

- tiszteletdíiak 0 0

2 személyi ielleeú ráfordítások I 409 I 829
_) Bériárulékok 4 715 3 942
B A szervezet által nyújtott támogatások 572 1 350
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L Számvíteli politika

l. Beszárnolási kötelezettség és körr.w*vezetés

Az Alapítvátl1 a számvitelról szóló 2000. évi C. törvénl,nek. a22112000. Kornlány,rendeletnek
megt-elelcien közhasznú egl szerűsített éves beszárlloló készít. rllell ben a rlérlegkészítés
időpont]aként a tárgy,idősz,akot követő év .janr-rár 31-e került meghatározásra, a mórleg
tbrdulónapja a tárgyév decer-r-rber 31-e.

A könvvvezetés rnód.ia kettős könyvvitel 2005,.ianrrár l-től. A köny,vvezetés Forintban történik.

A jogszabályok alapján a Mosoly Alapítvány nen kötelezett könyvvizsgálatra, de a Kuratóriunr
döntése alapján a Deloitte Körryvvizsgáló és Tanácsadó Kít-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 8zlic)
bizz,a rneg ezen felaclat elr,égzésével. az audit díja 950 eFt + ála.

A beszárnolót. az alapítr,.áni, kiin1,1,eléséve1 megbízott AdninGroup Hungary Zrt. (1051

Budapest. Október 6. u. 12.) állítja össze.
A közlrasznúsági beszámoló a rvrvrr,.trrosolyalapitvanr-.hu honlapon ker|i1 közzétételre,

2. Ertékelési szabál},ok

Inmuftcriális.jttl,ttk é,s ttirg,,i eszlicjzi)lt értékclése, u: antoríizttció clszhrullúsúnuk alvai

Az Alalpitvány az irrrrnateriális javakat és tárgyi eszközöket értékcsökkenéssel rnódosított
beszerzési értéken tartja nyilván.

A beszerzési érték a szátnl,iteli törvény 41-5I. §-ban leírtaknak nlegt'eleliierr ker|il
meghatározásra.

Az Alapítvány a yagyoni értékű jogok elhasználódási idejét 6 évben határozta tneg.

A szellemi termékek elhasználódási idejét az Alapítl,árry 3 óvben állapította rneg.

Az alapítás, átszervezés költségeit az Alapítl,ány egyedi clóntés alapján aktiválja.

A tárgyi eszközök minösítése illetve besoroiása VTSZ csoportonként került meghatározásra.

A tervezett értékcsökkenési leírás elszámolása a bruttó érték alapján, az aktiválás napjával.
lineári s tl-ródon történik.

A )00 000 Ft eg_t,edi értékű tárg,i eszközök éttékét, hasznilatba véíelkor. eg1 összegben
értékcsökkenési leírásként szánolja ei.

Terl,en 1'elüli arnortizáció:

Leértékelés tniatt az Alapítvány akkor számol el terven 1'elüli arrrortizáciőt, ha az eszköz értéke
tartósan lec sökkent, mert í-eleslegessé vált.

Az Alapítvány nem éIt az eszkőzök piaci értéken történö étékelésének lehetöségével.



Re]^s:c,scr/tjsc k é rt t' ltc l t's i a l yt, i

A részescléseket értékvesztéssel csökkentett. visszaírással növelt értéken kel] értékelni,

Kijy t, t t, l t:,s c li é rt é lre l t|.s i a lt, e í

A követeléseket könyv szerínti érteken kc11 értékelni kivéve a külíöldi pórrzértéke szóló
kör,etelést.

Kii|.|i;ldí pén:értélire s:óló köve telések és ktiíele:eítst'gt:Á ér,tékelési szabályai az alábbiak:
A valutában, devizában nyilvántartott kijveteléseket és kötelezettségeket a nrérlegben a szerzódés
szerinti teljesítés napjára (ill. mérlegfbrciulónapjára) vonatkozó MNB által kőzzétett deviza
áríblyalnon szerepelnek.

Ha a követelés egl,edi rninősítés atap.ián várhatóan nenl térül nleg és ez taftós és.ielerrtős. az
Alapítváni."értékvesztést szánrol el. Az adósonként egytittesen kisösszegűnek ninősíthető
követelésekre a szárrrviteli tör\,ény szerinti 9'ó-os értékvesztés lnódszere alkalrnazandó.

É rű kpap írok t5 rt ékel t'.s é tt ak a l t,e i

A íbrgatási célú órtókpapírokat bekerüiési értéken kell értókelni.

Kij t c l t::e t r.s é ge k é rtékel és c

A kötelezettségek kitrrutatása a rr-rérlegben könyv szerinti értéken történik. kivéve a küllöldi
pénzértékre szóló kötelezettségeket.

,!kr h, i cl rj b c l i c l h ut á ro l ti,s ok

Aktívan kerülnek elhatárolásra azok a költségek. rrrelyek a rrrérleg íbrdulónapja elött rl-rár

felrneriiltek, de a tárgyévi ter,ékenységet neln, vagy csak részben érirrtik.
Aktívan kerülnek elhatárolásra azok a bevételek, melyek a llérleg 1brdulónapjáig nem
szárnolbatóak el. de a tárgyévi tevékenységet illetik.

pcl ssz ív al h uí rirol ús t lk

Passzívan kerülnek elhatárolásra a rnérleg fordulónapja és a rr'érlegkészítés idöpontja között
ismertté vált, pontosan szánrszerüsíthetö köteiezettségek, a megt'elelö bizonylatok aiapján
(könyvvizs_eálati díj ).
Passzívan kerülnek elhatárolásra a tárgyév során realizált bevételek. meiyek a következö
idöszakra vonatkoznak.

szokú,sos és renclkíyiili íéíelek clkiilönítése

A szokásos és rendkívüli tételek elkiilönítésekor az Alapítvány az alábbl szelnpontokat r-eszi
figyelembe:

o a számviteli törvény által kötelezöen elöírt tételek,
. azoft tételek, rnelyek rrrértéke a szokásoshoz képest lényegesen eltérö,
. azoo tételek, melyek elöíbrdulásukat tekintve eseti, rendkívüli jellegüek.



J c l ett t ós r)s.l^:cgú hibu m e gh ut Ú r ozlts u

Az Alapítl,ány jelentös hibának a számviteli lilrvényberr elöírt rnórtéket határozta lxeg, a

törvóny-ben elöírt szárnítási rnódszer tliatt, Ennek rnegí-elelöen jelentösebb iisszegú hiba, ha a
hiba í'eltárásának évében a külötrbözö ellencjrzések során (ugyanazon ér,et érintöen) megállapított
hibák. hibahatások ereclmény,t, saját tclkét nör,elö-csökkentö értékének elöjeltöl fiiggetlen
(abszolút értékü) együttes összege eléri az adott év nrérlegí-öösszegének 2o/,,-át.

II. A 2013-es év gazdasági eseményeinek bemutatása

A Mosoly Alapítvány (székhelye: 1022 Budapest, Bogár u. i lib.) l99ó. október 21-én alakult.
Alapítói trragánszetrrélyek, indr"rló va_{.yona 1 000 eFt,

Az Alapítvány célja irz
- egészségmegiirzés. betegségnregeltizés. gyógyító-, egészsé_eúgyi rehabilitációs tevékenység,
- a gyerlnek- és itjirságvéclelerrr.
- a nevelés. oktatás, képessógfejlesztés,
- a hátránvos hell,zetű cso1lortok társadalrni eséli,,egy,enlóségének elósesítése.
Célok keretein beltil az alábbiak megl,alósítását tűzte ki célul:

. p}ernrekek testi-lelki egészségének nregőlzése,
o gyennekek testi-szellemi tb.jlődését elősegítő fejlődése.
. _qyernrekek bete_tség-rrregeliizése. illetve beteg gl"ernlekek gl,cigyulását elősegítő

í-eltételek javítása vagy rnegtererntése valanint a gyennek-egészségiigyi intézmények
terrnészetbeni támogatása,

. qternlekek tehetségének. képessógének klbontakozását el[isegítő fbglalkozási,
oktatási progranlok tárgy,i feltételeinek bóvítése illetve az ilyen _|ellegű progranlok
anyagi tán,ogatása.

. gvert-nekek személyes gondoskodását nilújtó intézrlények tárgyi í-eltételeinek javítása
bóvítése illetve ar' 1"agi tár-tlogatása.

. gyertnekgondozási és nevelési-oktatási intézrnények tárgyi í-eltételeinek javítása,
bővítése illetve anyagi tárnogatása.

A Kuratóriurn elnöke Dr. Béres Zoltán (2040 Budaörs. Farkasréti út 70.) és Küllői Péter (1221
Budapest, Tatárka u. 55.), akik az Alapítvány együttesen képviselik.

1. Mérleg

A tárgyi eszközök változását az 1. szátnű lnelléklet taríaltnazza.

A beí'ektetett eszközijk közön, a beí-ektetett pénziigyi eszközök soron (150 000 eFt) került
kinrutatásra, arnely a Bátor Tábor Kft-ben (106_5 Budapest, Bajcsy-Zsiiirrszky út 57,) meglévő
37.3 %-os részesedés.
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A követelések az alábbiak szerint kerültek kimutatásra:

VISA kártyás kifizetések
Szállítői elóleg
Adott előlegek
összesen

A forgatási célú értékpapírok az alábbiak:

Diszkont kincstárjegy

össresen

2012
ezer Forint

2013
ezer Forint

0

210
0

23
134

10

2012
ezer Forint

210

15 216

2013
ezer Forint

l67

12 997
12 997

A pénzeszközök (17 2z10 eFt) tartallnazza a Ft pénztár (145 eFt), a valutapénztár (152 eFt) és a
bankszárllák záróegyeniegét (16 943 eFt),

Az aktív időbeli elhatárolások között a Deloitte Kíi által 2013-as költségekre adott 950 eFt
támo_{atá s szerepe1.

A saját tőke alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

2012
ezer Forint

l 000

182 128

-B 996

Növekedés
ezer Forint

15 246

csökkenés
ezer Forint

-B 99;

13 996

2013
ezer Forint

1 000

168 I32

4 22;

Jegyzett tőke
Tőketartalék
Tőkeváltozás
Ertékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
összesen

1 226
169 132 4 226 173 358
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Kötelezettségek érléke magában foglalja:

Szállítók
J ijved el erne1 szátrl o l á s

M a gárrnyu gdíj pénztári el szárrrol á s

Egészsógbiztosítási j árul ék
Nyugdíjbiztosítási i árulék
EHo
Személ yi jövedelenradó

Szociális hozzájárulási adó
Követel egyenlegű pérrzeszközök
Egyéb

össresen

- SZJA 7oÁ-a

- magánszemélyektől
- belftjldi cégektől
- külföldi cégektől
- alapítványoktól
- ingyenesen nyujtott szolgáltatásladomány
Kapott adományok összesen

Egyéb bevételek

kamatbevételek
Árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek bevétele

Közhasznú tevékenység bevétele

2012
ezer Forint

2013
ezer Forint

366
I67

2
131

155
25

391
6I7

0
19

I17
0

2
99

I19
I7

205
347
21

2
l 873 929

A passzív időbeli elhatárolások értéke (8 337 eFt) az alábbi ellratárolt költségeket tartaltnazza:
gratikai tervezés (76 eFt). renciszerüzemeltetési díj (11 eFt),20l3-es bankköltsóg (4 eFt),
decernberre jutó teletbnköltség (1 eFt), a 2013-as audit díj (1 201 e Ft)-ot, valarllint a bevételek
ellratarolását (7 038 e Ft),

2. Eredmón),kirnutatás

Bevételek tnegoszlása:
2012

ezer Forint
2013

ezer Forint

3 i86
2 048

17 848
148

2 4I0
2 872

28 512

5

1 483
0

1 483

1 852
4 499

16 72I
12 306
3 799
2 800

41 977

1

749
aJ

752

30 000 42 730



Anyagiellegű ráfordítások

Prograrllok élel rrlezési költsége
Progralnok arryagköltsége

Nyorltatvány, irodaszerek
üre,rrar,yug
Forgóeszközök (1 éven belül elhasználódnak)
Egyób anyagkiiltség
Szakkönyr,,. újság
karbantartás
Ki k-ri ldet.lsi köl tségek. ta xi

tsérleti díjak
posta. teleíbn, internet

Szállítás. fLrtár

Oktatás, továbbképzés
szaktanácsadás
N.vorndaipari szolg, reklám
Marketing tanácsadás
Szárnviteli szolgáltatás. audit
M űvészeti al kotói tel ékenl,sé_e

Progíamszervezés
Szál l ás kij ltség, repü l ój egy". vonat j eg1, ( program ok)
Bankköltség
Biztosítás
Egyéb

össrese.,

2012
ezer Forint

2013
ezer Forint

I02
184
447
930
44

669
336
66I
92

2 I00
4I9
38

1 935
3 796

330
2 I75
2 I2I

0
902
ó8

242
l4

1810

I7I
189
307
974

I4
705
116
747
74

2 162
306
47

1 419
3 577

344
I 445
2 I2I

380
I 029

74
407
I7

256
19 415 16 881

1



Az átiagos statisztikai létszárn 2013-ben 4 íó. anrely,lrcz 12 203 eFt bórkiiltség, 1 829 eFt
szenréI,l,ijellegű ráíbrdítás, 1 ]17 eFt rnegbízási díj és 3 942 eFt bérjárulék kapcsoiódik.

Az eg_véb ráfordítások összege 1 353 eF't, rnelyek közijtt az aclott tárnogatások értéke (1 350
eFt), illetve a bírság (3 eFt) szerepel.

A pénzügl,i ráfordítások értéke l 06 eFt, arrtely 105 eFt áríbly,arnveszteségból és 1 eFt í-lzetett
kanlatbói áil.

A rendkívüli ráfordítás sofon a Rise FN{ r_izleti részesedés köny,velésbóI történő kivezetése
szerepel. rnellmek értéke 90 eFt. a céget töröiték a cégnyilvántartirsból.

Budapest, 2014. január 3I.

z,_---"/.,/,",
" " Küllői Péter
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