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ÓPERENCIÁS ALAPÍTVÁNY
8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi u. 36.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2011. évi működésről

1.

Az alapítvány rövid bemutatása, tevékenységi kör
Az ÓPERENCIÁS Alapítvány 2011. december 29.-én került bejegyzésre.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú

2.

A cég meghatározó tevékenysége

:

Gyermekek idegennyelvi nevelése, használható nyelvtudás
megszerzése, képzése, felzárkóztatrása, napközbeni ellátása,
és képesség fejlesztése

Alap tőke

:

300 e forint

A beszámoló aláírására jogosult

:

Farkas Tiborné (kuratórium elnöke)
8000 Székesfehérvár Rózsahegyi u.36..

Elérhetősége

:

Könyvelésre jogosult:

:

Hermán-Jámbor Gabriella
8000 Székesfehérvár, Almássy ltp.2.
Nyilvántartásba-vételi szám: 181117

Számviteli politika
Az Alapítvány kettős könyvelést vezet és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.
A beszámolókészítés időpontja a tárgyévet követő év április 30..
A törvényi előírásoknak megfelelően a jelentéshez csatoltuk a közhasznú számviteli beszámolót.

3. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja, az immateriális javak és tárgyi
eszközök állományának alakulása
Amortizációs politika
Az alapítvány az értékcsökkenést minden eszköznél azonosan, lineáris módszerrel határozza
meg, a tárgyhó első napján meglévő eszközállomány maradványértékkel csökkentett bruttó
értéke és a várható hasznos időtartam alapján.
A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatba vételkor az üzembe helyezés
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történik. Ha ez az érték nem jelentős,
akkor a maradványérték nulla .
A maradványérték nem jelentős, ha nem éri el az eszköz bruttó értékének 5 %-át.
A kisértékű /100 e Ft alatti/ tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéskor egyösszegben
kerülnek leírásra.
Az 50-200 e Ft közötti beszerzési értékű tárgyi eszközök 2 év alatt kerülnek leírásra.
Műszaki gépek- berendezések, 5-10 év, egyéb gépek berendezések, felszerelések 5-10 év számítástechnikai
eszközök 2-3 év alatt kerülnek leírásra, maradványérték: 0.
A vagyoni értékű jogokat 6-10 év alatt, a szellemi termékeket 2-3 év alatt.
Járművek leírása: 5 év, maradványérték: 20%.
Bérbeadott gépek, berendezések leírása: 3 év, maradványérték: 10%.

4. Kimutatás a közhasznú bevételekről
Az Alapítványnan 2011 évben bevétele nem volt.

5.Kimutatás a közhasznú tevékenység bevételeinek felhasználásáról
Az Alapítványnak a 2011 évben kiadása nem volt.
6. Alapítvány vállalkozói tevékenységének bemutatás
Az Alapítvány a 2011 évben vállalkozói tevékenységet nem végzett.

7. Létszám és jövedelem alakulás
Az alapítvány átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő.
Az alapítvány elnöke és tagjai tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek.
8. A társasági adó alapját módosító tényezők, adókedvezmények
Az alapítvány vállalkozási tevékenységből elért bevétele nem haladta meg a 10 000 000 Ft-ot, és az adóévben
elért összes bevételének a 10%-át sem lépte túl. Ezért nincs társasági adó fizetési kötelezettsége.
Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek:
Az adózás előtti eredményt növelő tételek:
Adókedvezmények

9. Ellenőrzés, önellenőrzés hatásai
Külső ellenőrzés 2011 nem volt az alapítványnál.

10. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
Rendkívüli bevétel és ráfordítás nem volt.

11. Egyéb információk
•

Az alapítvány kutatási, fejlesztési tevékenységet nem végzett.

•

Az alapítványnak garanciális és szavatossági kötelezettségei nem merültek fel.

•

Az alapítvány környezetet károsító tevékenységet nem folytat.

Székesfehérvár, 2012. április 30.
---------------------------------------alapítvány vezetője

