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A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: LIGA AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY
2. Képviselő: Gelencsér László
3. Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.
4. Levelezési cím: ua.
5. Adószám: 19663801-1-42
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 politikájának fő célja, a számvitelről szóló törvényben
(a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a
megbízható és valós kép kialakítása érdekében.
Számviteli beszámoló
Alapítványunk a 2014-es évről a nonprofit szervezetek részére – számviteli
törvényben – előírt egyszerűsített éves beszámolót készített, melynek része az
egyszerűsített „A” típusú mérleg, a kapcsolódó „A” típusú eredménykimutatás,
valamint a mérlegsorokat magyarázó kiegészítő melléklet.
A közhasznúsági jelentést és az egyszerűsített éves beszámolót regisztrált
mérlegképes könyvelő készítette.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az alapítvány összes bevétele:

29.118 eFt

Anyagjellegű ráfordítása:

11.231 eFt

Személyi jellegű ráfordítása:

3.178 eFt

Értékcsökkenési leírás:

18 eFt

Egyéb ráfordítás:

106 eFt

Az alapítvány forgóeszköze:

18.110 eFt

Ebből: követelés:

8.910 eFt

Pénzeszközök:

7.448 eFt

Az alapítvány saját tőkéje:

19.074 eFt

Ebből: az alapítvány induló tőkéje:

200 eFt

2014. évi eredménye:

14.587 eFt

2014. évi mérleg főösszege

19.859 eFt
.

Az alapítvány munkaerőhelyzete:
Az alapítvány alkalmazottjainak száma 2014. évben átlagosan 2 fő volt. A
munkavállalók rendelkeznek munkakörük betöltéséhez szükséges szakmai és
gyakorlati tapasztalattal.
Személyi jellegű juttatás összesen: 3.178 eFt, ebből:
- bérköltség: 465 eFt
- megbízási díj: 760 eFt
- személyi jellegű egyéb kifizetés: 871 eFt
- bérjárulék: 1.082 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.
- Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Gelencsér László kuratóriumi
elnök jogosult.

Budapest, 2015. május 26.
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Gelencsér László
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