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A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: LIGA AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY

2. Képviselő: Szendrei Zoltán

3. Székhely: 1112 Budapest, Sasadi út 170.

4. Levelezési cím: ua.

5. Adószám: 19663801-1-43

6. Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 01/03/1360

8. A szervezet céljának rövid leírása: 

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligához tartozó,  illetve ahhoz tartozni  kívánó

szakszervezetek  tagjainak  érdekvédelmi  oktatása,  képzése  országos,  regionális  és  helyi

szinten.  Oktatások  és  képzések  (különösen  felnőttképzés,  szakképzés)  szervezése  és

lebonyolítása, szakmai tanulmányok, kiadványok, segédanyagok készítése.

A  LIGA  AKADÉMIA  ALAPÍTVÁNY  a  nonprofit  szervezetekre  vonatkozó  előírások

figyelembevételével  készített  kiegészítő  melléklete  a  törvényi  előírásoknak  megfelelő

tartalommal  és  részletességgel  tartalmazza  az  alapítvány  működésének rövid  leírását  és  a

gazdálkodás számszerű adatait.

Beszámoló  nyilvánossága:

A  számviteli  beszámoló  és  az  ahhoz  kapcsolódó  kiegészítő  információk,  jelentések  a

jogszabályok  által  előírt  nyilvánosságon  túl  a  székhelyen  is  megtekinthető.  A  számviteli

feladatok ellátása,  irányítása,  az éves beszámoló  összeállítása megfelelő  szakmai háttérrel,

jelentőségének megfelelő színvonalon készült.

Számviteli politika: 

Az alapítvány számviteli politikája a Számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 14. §-ának értelmében

készült.  Az alapítvány könyvvezetési  formája kettős könyvvitel.  A számviteli  politikánk a

beszámolási  kötelezettséget,  a  valós  vagyoni,  pénzügyi  és  jövedelmi  helyzetről  készülő

beszámolót  helyezi  előtérbe.  A  törvény  céljaként  a  megbízható  és  valós  összképet  adó



információszolgáltatást  és az ezt  biztosító  alapelveket.  A vállalkozás  folytatásának elve;  a

teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés

elve;  az  óvatosság  elve;  a  bruttó  elszámolás  elve;  az  egyedi  értékelés  elve;  az  időbeli

elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a

költség-haszon összevetésének elve. A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző

üzleti év megfelelő adatával.

Az  alapítvány  a  törvény  által  engedélyezett  egyszerűsített  éves  beszámolót  készíti.  Az

alapítvány  az  „A”  összköltség  eljárással  készülő  eredmény  kimutatást  alkalmazza.  A

költségek elszámolása költség nemenként az 5. számlaosztályban történik, és év végén kerül

át a 8. számlaosztályba. Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A könyvvezetés és a beszámoló magyar nyelven eFt-ban készül. A beszámolót az alapítvány

kuratóriumának  elnöke  írja  alá.  A  főkönyvi  és  a  pénzügyi  folyamatok,  valamint  ezek

analitikája számítógépes adatfeldolgozás segítségével kerül rögzítésre. 

Alapítványunk 2021. évi működéséről a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak

megfelelően  PK-742   A  kettős  könyvvitelt  vezető  egyéb  szervezet  egyszerűsített  éves

beszámolója  és  közhasznúsági  mellékletével  tesz  eleget  az  éves  beszámolási

kötelezettségének.

Az  alapítvány  könyvvezetési  feladatait,  beszámoló  összeállítását  könyvviteli  szolgáltatás

folytatására jogosult, a Pénzügyminisztérium által regisztrált mérlegképes könyvelő végezte.

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti. 

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Befektetett pénzügyi eszközök: 3.000 eFt

Forgóeszköz állománya: 4.789 eFt

ebből pénzeszközök: 4.789 eFt

Saját tőke összege: 6.699 eFt

ebből:

Induló tőke: 200 eFt

Előző évi tőkeváltozások: 9.640 eFt

2021. évi eredmény: - 3.141 eFt

Kötelezettségek: 305 eFt



Passzív időbeli elhatárolás: 785 eFt

2021. évi mérleg főösszege: 7.789 eFt

Az alapítvány összes bevétele: 3.965 eFt 

Anyagjellegű ráfordítása: 3.323 eFt

Személyi jellegű ráfordítása: 3.783 eFt

Értékcsökkenési leírás: 0  eFt

2021. évi eredmény: - 3.141 eFt

Az Alapítvány 2.600 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült, a tárgyévre eső 1.815

eFt egyéb bevételként elszámolásra került, a fennmaradó 785 eFt  támogatási összeg passzív

időbeli elhatárolásként szerepel.

Az alapítvány munkaerőhelyzete:

Az alapítványnak 1 fő szakmai vezető alkalmazottja volt. A tisztségviselők rendelkeznek 

munkakörük betöltéséhez szükséges szakmai és gyakorlati tapasztalattal.

Személyi jellegű ráfordítás összesen: 3.783 eFt, ebből:

 bérköltség: 950 eFt

 személyi jellegű egyéb kifizetés: 2.330 eFt

 járulékok: 503 eFt

Tájékoztató rész

 Az  alapítványnak  nincs  olyan  pénzügyi  kötelezettsége,  amely  a  mérlegben  nem
szerepel.

 Az  alapítványnak  a  környezet  védelmét  szolgáló  tárgyi  eszközei  nincsenek,
tevékenységéből adódóan veszélyes hulladékot nem tárol.

 Az  alapítvány  egyszerűsített  éves  beszámolót  készít  a  Számviteli  tv.  alapján,
könyvvizsgálatra  nem  kötelezett.  A  kiegészítő  melléklet  a  számvitelről  szóló
törvényelőírásainak figyelembevételével készült. 



 A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

 Az  egyszerűsített  éves  beszámoló  aláírására  Szendrei  Zoltán  kuratóriumi  elnök
jogosult.

Budapest, 2022. május 26. ……………………………
        Szendrei Zoltán
       kuratóriumi elnök
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