
Független könyvvizsgãlöi jelentés

a Budapesti Közép-Euröpai Egyetem AlapItvãny

2017. évi

egyszerüsItett eves beszãmo!ójáröl

Budapesti Közep-EurOpai Egyetern AapItvany -18- 2017.12.31.



Tartalomjegyzek

I. Fuggetlen kOnyvvizsgálOi jelentés

II. EgyszerüsItett eves beszãmoló

Mérleg

Eredménykimutatás

KiegészItö mellékiet és KOzhasznüsägi mellékiet

Budapesti Kozép-Europai Egyetern Aapitvány -18- 20171231.

2



kA
KPMG Hungãria Kit. Tel.: +36 (1) 887 71 00
Váci üt 31. Fax: +36 (1) 887 71 01
H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu
Hungary Internet: kpmg.hu

Független könyvvizsgãlâi jelentés

A Budapesti Kozép-Európai Egyetem AlapItvány részére

Vélemény

Elvégeztuk a Budapesti Kozép-EurOpai Egyetem AlapItväny (továbbiakban ,,az AlapItvány”) 2017. évi
egyszerUsItett eves beszámolOjának a konyvvizsgálatat, amely egyszerUsitett eves beszámolá a 2017.
december 31-i fordulOnapra elkészItett merlegbol — melyben az eszközök és torrások egyezö végOsszege
2.125.310 E Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenysegbol 682.586 E Ft veszteseg, a tãrgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységböl 0 E Ft —, és az ezen idoponttal végzödö évre vonatkozO eredménykimutatásból,
valamint a számviteli politika meghatározO elemeit és az egyéb magyarázó informáciOkat tartalmazó
kiegészIto mellékletböl all.

Véleményunk szerint a mellékelt egyszerusItett eves beszámoló megbIzható és valós képet ad az
AlapItvãny 2017. december 31 -en fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérol, valamint az ezen idaponttal
végzödö évre vonatkozO jövedelmi helyzetérol a Magyarországon hatãlyos, a számvitelrOl szöló 2000. évi C.
tOrvénnyel osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal Osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennãlló felelossegeink bOvebb IeIrását jelentésünk ,,A kOnyvvizsgálónak az
egyszerüsItett eves beszámoló konyvvizsgalataert valO telelösségei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek
vagyunk az AlapItványtOl az egyszerUsItett eves beszámoló általunk vegzett kOnyvvizsgálata szempontjábOl
a vonatkozó, Magyarorszagon hatályos jogszabályokban és a Magyar Känyvvizsgalái Kamara ,,A
könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairOl és a fegyelmi eljárásról szOló szabályzatá”-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a NemzetkOzi Etikai Standardok TestUlete által
kiadott ,,KonyvvizsgálOk Etikai KOdexe”-ben (az IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, es eleget tellünk egyéb
etikai felelossegeinknek ezekkel a kOvetelményekkel Osszhangban. Meggyozödésunk, hogy az általunk
megszerzeff kOnyvvizsgalati bizonyIték elegendo és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb informäcidk

A vezetés felelös az egyéb informáciOkért. Az egyeb informáciOk az AlapItvány 2017. evi kOzhasznUsági
mellékletében foglalt informáciOkból állnak, de nem tartalmazzãk az egyszerQsItett eves beszámolót es az
azokra vonatkozó konyvvizsgálOi jelentésunket.
Az egyszerüsItett eves beszámolóra vonatkozO véleményünk nem vonatkozik az egyeb informáciOkra és
azokra vonatkozóan nem bocsãtunk ki semmilyen tormájü bizonyossagot nyüjtO kOvetkeztetést.

Az egyszerQsItett eves beszamolo általunk végzett kOnyvvizsgalataval kapcsolatban a mi felelossegunk az
egyeb informáciOk átolvasãsa és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb informaciok lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerüsItell eves beszámolOnak, vagy a konyvvizsgálat során szerzeff
ismereteinknek, vagy egyebként ügy tUnik-e, hogy azok Ienyeges hibas állItást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkánk alapjan arra a kOvetkeztetésre jutunk, hogy az egyeb információk lényeges hibás
állItást tartalmaznak, kotelességunk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
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A vezetés és az irányItással megbIzott személyek feielossegei az egyszerüsItett eves beszámolóért

A vezetés felelös az egyszerusIteff eves beszámolónak a számviteli torvénnyel Osszhangban történö
elkészItéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy Iehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredö Iényeges hibás áIIItástOl mentes
egyszerUsItett eves beszámolO elkészItése.

Az egyszerUsItett eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelös az AlapItvãny vállalkozás folytatasára
valá képessegének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelö kOzzétételéért, valamint a vezetés felelös az egyszerüsItett eves beszámolának a vállalkozás
tolytatãsának elvén aiapuó Osszeáftásáért. A vezetésnek az értékeésné a väflakozás oIytatásának
elvéböl keN kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesulésOt eltérö rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vãllalkozási tevékenység tolytatásának ellentmondO tényezO, korülmény nem all fenn.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek az AlapItvány pénzügyi beszámolási folyamatãnak
felUgyeleteert.

A konyvvizsgálónak az egyszerOsItett eves beszámolá könyvvizsgálatãért való felelOssègei

Célunk kellö bizonyossagot szerezni arrál, hogy az egyszerUsItett eves beszámolO egésze nem tartalmaz
akár csaásbóI, akár hibãból eredö ényeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazó
kOnyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokU bizonyosság, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Kanyvvizsgalati Standardokkal és a kOnyvvizsgalatra vonatkozO — Magyarorszagon
hatályos — tOrvényekkel és egyeb jogszabalyokkal Osszhangban elvégzett kOnyvvizsgálat mindig feltárja a
Iétezö iényeges hibás állItäst. A hibás állItások eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és lenyegesnek
minösülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen ésszerU várakozások alapján befolyásolhatják a felhasznãlOk
adott egyszerQsItett eves beszámolô alapján meghozott gazdasagi döntéseit.

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a kOnyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal osszhangban elvegzett kOnyvvizsgálat részeként szakmai
megItélest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk és felbecsüljük az egyszerüsItett eves beszámolO akár csalásból, akár hibábOl eredO Ienyeges
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagálO könyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki és
hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozásához elegendo és megfelelO konyvvizsgalati
bizonyltékot szerzünk. A csalásbOl eredö lenyeges hibás ällItás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint
a hibábOl eredöé, mivel a csalás magában foglaihat összejátszást, hamisItást, szándékos kihagyásokat,
téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrását.

• MegismerjUk a konyvvizsgälat szempontjábOl releváns belsö kontroilt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljãrásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott kOrUlmények kOzött megfeleloek, de nem
azért, hogy az AlapItvány belsO kontrolljának hatékonysagara vonatkozóan véleményt nyilvanitsunk.

• ErtékeljUk a vezetés által alkalmazott számviteli politikék megfeleläsegét és a vezetés által készItett
szãmviteli becslések és kapcsolOdö közzétételek ésszerQségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvalO-e a vezetés részéröl az egyszerUsItett eves beszãmolának a
vállalkozás folytatásának elvén alapulO OsszeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgãlati bizonylték
alapján arrOl, fennãll-e lenyeges bizonytalansag olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcso!atban,
amelyek jelentäs ketseget vethetnek fel az AlapItvány vállalkozás folytatásara való képességevel
kapcsolatban. Amennyiben azt a kOvetkeztetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság all fenn,
kOnyvvizsgalOi jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az egyszerüsItett eves beszámolOban lévO
kapcsolOdO kOzzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek, minösftenünk keN
véleményunket. Kävetkeztetéseink a konyvvizsgálái jelentésünk dátumáig megszerzett kOnyvvizsgálati
bizonyitékon alapulnak. JOvöbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az AlapItvány
nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Ertékeljük az egyszerüsItett eves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentálását,
felépItését és tartalmát, valamint azt, hogy az egyszerusItett eves beszámolO a vales bemutatést
megvalOsItO módon mutatja-e be a mogottes Ugyleteket és eseményeket.
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Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgálat
tervezett hatOkOrét es ütemezését, a konyvvizsgãlat jelentös megállapItasait, beleértve a belsO kontroilnak a
kOnywizsgalatunk sorén általunk azonosItott jelentös hiányosságait is.

Budapest, 2018. mãjus 29.

KPMG Hungária Kit.

Nyilvántartási szám: 000202

Vaga Zoltán
Partner, Kamaral tag kanyvvizsgálö
Nyilvãntartási szám: 007320
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BUDAPESTI KÔZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.
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FOVAROSI BIROSAG NYILVANTARTASI SZAM: 2314

BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1WANY

Budapest, 2018. május 29.

V.

KIEGESZ1TÔ MELLEKLET

A 2017. DECEMBER 31-EN vEGzODO EvRE
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BUDAPEST! KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
1051 -BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADöSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI BIRÔsAGNY1LvANTARTASI SzA . 2314

I. AZ ALAPIWANY BEMUTATASA

A Budapesti Közép-Eurápai Egyetem AlapItvány (a továbbiakban: AlapItvãny), melynek székhelye

1051 Budapest, Nádor u. 9., az alábbiakban bemutatotttevékenységgel és szervezeti hãttérrel bIr:

Az Alapitványt 1991-ben a new yorki székhelyü Open Society Fund Inc. ($88 7th Avenue, Suite 3301,

New York, NY 10106 ) hozta létre ( Fâvárosi Törvényszék nyilvántartási száma: 01-01-0002314) annak

érdekében, hogy a Közép-Euröpai Egyetemet létrehozza és fenntartsa, támogassa a kutatási

tevékenységet és külsã oktatást. Az AlapItvány további fontos célkiti%zése, hogy eldsegItse az európai

népek szellemi egyuttm(Ikodését.

Az AlapItványt a Fdvárosi Torvényszék a 11.Pk.66.659.1991.46 számi határozattal közhasznti

szervezetté nyilvánItotta. Az AlapItvány kizárálag közhasznü tevékenységet folytat, mely

tevékenységek az alãbbiak: -

- Tu domá nyos tevékenység, kutatás;

- Nevelés es oktatás, képességfej Iesztés, ismerette rjesztés;

- Kulturális tevékenység;

- Hátrãnyos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlöségének elôsegItése;

- A hallgatOk és kutaták tanulmányaik és kutatásaik végzéséhez szukséges feltételek

megteremtésében vaIá természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történó támogatása

- a rendkIvüli krIzishelyzetbe került hallgaták támogatása;

- Egészségmegôrzés, betegségmegãrzés, gyógyItö-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az AlapItvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fuggetlen és

azoknak anyagi támogatást nem nyüjt, országgy(ilési képviselôi, megyei, fôvárosi onkormányzati

választáson jelöltet nem állIt.

Az AlapItvány induló vagyona 1,000,000 HUE. Az AlapItvány vagyona és annak kamatai, hozadéka az

AlapItvány céljaira felhasználhatóak. Az AlapItvány gazdálkodãsa sorãn elért eredményét nem osztja
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fel, azt kizárólag az Alapitö Okiratban meghatározott céljára fordItja. Az AlapItvny vagyonának

felhasználãsáröl a Kuratörium dönt.

Az AlapItvány kezelôje és egyben képviselóje a huszonhárom fãs Kuratórium.

A Kuratörium az AlapItvány vezetô szervezete, mely évente legalább egy alkalommal — ezt

meghaladáan pedigszukség szerint — tartja üléseit.

A Kuratórium kizárálagos hatáskörébe tartozik:

- Az AlapItvány munkatervének, gazdálkodásának elfogadãsa;

- Az AlapItvány vagyonának felhasznãlása;

- Minden egyéb döntés, mely az AlapItvány céljának megvalósulását befolyásolja.

A Kuratárium 2014. május 29-en kelt 43/2014. sz. határozatával az AlapItvány által adandó

támogatások, ösztöndIjak megItélésére, jóváhagyására egy 5 tagü OsztöndIj Bizottságot jelölt ki. Az

OsztöndIj Bizottsãg szukség szerint, de legalább évente három alkalommal ülésezik.

Az OsztöndIj Bizottság a Kuratörium 44/2014. sz. határozatának meglelelden jogosult az AlapItvány

által adandá támogatãsok, ösztöndIjak megItélésére, jöváhagyãsára. Az AlapItvány eves

beszámolójának elfogadása az OsztöndIj Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az OsztöndIj

Bizottság üléseirâl — melyek kizárólag nyilvánosak - minden esetben jegyzdkonyv készül.

Az AlapItvány háromtagü Felugyelô Bizottságot hozott létre, melynek feladata, hogy az AlapItvány

m(Iködését, gazdãlkodását ellenãrizze.

Az AlapItvány 2004-ben a Central European University New Yorkkal közösen létrehozta a

Magyarországon mtIködô, nem állami, nemzetközi jelleg( Közép-európai Egyetem (továbbiakban:

Egyetem) nev(I közhasznó fokozattal bIró felsäfokü oktatási intézményt. Az Egyetem nyilvãntartãsi

szãma: F127$61. A nemzeti felsôoktatásról szölá 2011. Evi CCIV. Torvény (“Ftv.”) alapján 2012.

szeptember 1. napjától kezdödäen az Egyetemre a magán egyetemek mükOdésére érvényes
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jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. Az Egyetem a tevékenységét közhasznü szervezetként

mQködö felsôoktatási intézményként folytatja, melynek 2012. szeptember 1. napja óta egyeduli

fenntartája az AlapItvány.

Az Egyetem alaptevékenységei:

- Az alapItö okiratban meghatározott képzési területeken, tudományteruleteken és képzési

szinteken mesterképzés, doktori képzés, valamint szakirãnyü továbbképzés

- A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományteruleteken kutatãsok és fejlesztések,

tudományszervezés, technológiai innováció, valamint az oktatást támogató egyéb kutatás.

Az Egyetem kiegészItd tevékenységei:

- a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatãs nyüjtása, amely közvetlenül nem

kapcsolódik a képzési és kimeneti kovetelmények, a szakmai és vizsgakovetelményekben és

a tantervekben foglalt tanulmányi kotelezettségek teljesItéséhez;

- felvételi eläkészItö és egyéb tanfolyamok tartása;

- továbbképzés;

- felnottképzési tevékenység;

- a kepzeshez kapcsolodo tudomanyteruleteken, muveszeti agban, kulturamuveles es

fejlesztés, mQvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

- kiadöi tevékenység, tervezöi tevékenység,,nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi

konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesItése, munkahelyl

vendéglátás, üzemi étkezés, oktatást szolgáló létesftmények, sportlétesItmények, kollégiumi

szãlláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadãsa;

Lényeges fordulónap utáni esernények és azok hatása az AlapItvãnyra:

A nemzeti felsdoktatsröI száló torvényinódosItãs gyakorlatilag ellehetetlenIti a Central European

University (CEU) m(iködését Budapesten és ezzel sérti a tanszabadságot, mely az egyetemek

mtködésének záloga. A torvénymódosItás ellen szãmos jogi és alkotmãnyossãgi aggály is felhozhatö.

A torvénymödosItás korlátozza az oktatás-, kutatás- és általãban a tanszabadságot, azáltal, hogy ezek

gyakorlãsãt kötelezd erejC nemzetközi szerzddés meglététól teszi fuggôvé. Iovãbbá korlãtozza a

fenti szabadságjogokat azért is, mert ahhoz a feltételhez köti a nemzetközi felsôoktatási intézmények
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magyarországi mLködését, hogy a székhelyuk szerinti országukban is ténylegesen felsôoktatási

képzést folytassanak. A torvénymádosItás diszkriminatIv kifejezetten a CEU-ra nézve, ugyanis

munkavállalási engedélyhez köti azon OECD orszgokbàI származö oktaták foglalkoztatását, akik

magyar alapItvãny által fenntartott egyetemen dolgoznak. A torvénymódosItãs megalkotásának

folyamata sérti a jogalkotásröl szólá törvény rendelkezéseit is: a törvénymódosItásröl kivételes

eljárás keretében döntöttek és anélkül, hogy az érintettekkel konzultáltak volna. A CEU semmi esetre

nem zár be, és nem akarja elhagyni otthonát, Budapestet sem, ahol több mint huszonhat eve

m(iködik. Az intézmény autonömiája és tanszabadsága azonban nem képezheti alku tárgyát.

II., AZ ALAP1TVANY SZAMVITELI POLITIKAJANAK MEGHATAROZO ELEMEI:

I. A mérlegkészItés idopontja

Az eves beszámolót a naptãri évräl a Számviteli törvény szerint december 31-i fordulönappal kell

elkészIteni. A mérlegkészItés idäpontjául a tárgyévet követö év március 31. napjãt hatãrozzuk meg.

A Számviteli torvényben a mérlegkészItés napjához kötött értékelési és egyéb elôIrásokat ezekre az

idäpontra alkalmazzuk.

II. A beszãmolO

Az AlapItvány — a kettôs konyvvitel rendszerében — rögzIti konyveiben mindazokat a gazdasági

eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak. Az

AlapItvãny beszámoláját készItette: Béni Gabriella (an: Marosvölgyi Erzsébet, regisztrációs szám:

175858, regisztrált szakterület: vállalkozási).

Az AlapItvány beszámolOja:

Közhasznü egyszerCsItett eves beszámolá a 2000. évi C. Számviteli Törvény és a 224/2000 fXII.19)

Kormányrendelet elãIrásai szerint.

A beszãmoló részei:
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Közhasznü egyszerIsItett mérleg

Közhasznü egyszersItett eredménykimutatãs

KiegészItä mellékiet

A Számvitel törvény 155. §-a alapjãn az Alapftvány az eves beszámoióját külsâ konyvvizsgáló által

auditáltatja.

Az AlapItvány könywizsgIója:

Varga Zoltãn (an: Füleki Maria) 1131 Budapest, Nãvér u. 60., igazolvãny száma: 007320

KPMG Hungária Kit.

1134-Budapest

Váci üt 31.

A 2017-es év konyvvizsgálat dIja: EUR 4,080 + ãltalános forgalmi ada. A tãrgyévben a KPMG Hungária

Kit. a könyvvizsgálati szolgáltatãson kIvül mãs, egyéb bizonyossãgot nyüjtá szolgáltatást, valamint

egyéb, nem konyvvizsgãlöi szolgáltatást nem nyüjtott az AiapItvány számára.

Az egymãst követd üzleti évek eves beszámolóinak osszehasonlIthatáságát a mérleg es az

eredménykimutatás szerkezeti felépItésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek

értékelési elveinek és eljácásainak állandöságával biztosItjuk.

A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél feltüntetjük az elôzö üzleti év megfelelô

adatát. Ha az adatok nem hasonlIthatëk össze, akkor ezt a kiegészItö mellékietben mutatjuk be és

indokoijuk. Amennyiben az ellenôrzés az eIdzä üzleti év(ek) eves beszámolöjában elkövetettje!entãs

összegü hibá(ka)t állapItott meg, akkor az elãzd év(ek)te vànatkozó — a mérlegkészItés napjáig

megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, i(Ietve a jogerãssé vált megállapftâsok miatti —

módosItásokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az elözâ év adatai mellett

mutatjuk be, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a

mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az elôzä üzleti év

adatai, a Iezârt üzleti ev(ek)re vonatkozó módosItások, valamint a tárgyévi adatok.
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Az eredménykimutatás formája:

Az AlapItvány az eredménykimutatást a 2000. évi C. Számviteli Törvény és a 224/2000 (XII.19)

Kormányrendelet eldIrásai szerint készIti.

Az eredménykimutatãs az AlapItvány adózott eredményének levezetését tartalmazza.

III. A könywezetés módja, rendszere

A szãmviteli törvény értelmében konyveinket a kettös konyvvitel rendszerében magyar nyelven

vezetjük. Az AlapItvány a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában Iévã eszközökrãl és

azok forrásairál, továbbã az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományãt vagy összetételét

megvãltoztatá gazdasági m(Iveletekrãl olyan konyvviteli nyilvánta.rtãst vezet, amely az eszközOkben

és a forrãsokban bekövetkezett változásokat a valósãgnak megfeleläen, folyamatosan, zárt

rendszerben, ãttekinthetöen mutatja.

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerUlési értéke.

A terv szerinti értékcsökkenési IeIrás kulcsait az AlapItvány az alábbiakban hatãrozta meg:

- épuletek: 2%

- bttorok: 14.5%

- gépjárm(Ivek: 20%

- számItástechnikai eszközök: 33%

- szoftverek: 33%

- telekommunikációs eszközök: 33%

- egyéb eszközök: 33%

Terven felüli értékcsökkenést kötelezô elszãmolni akkor, ha a használatban Iévô immateriális jászág,

tárgyi eszköz konyv szerinti értéke a mérlegkészItés idöpontjában tartósan magasabb, mint ezen

eszközök piaci értéke. Terven feIüIi értékcsökkenést kell elszámolni akkor is, ha a szellemi termék, a
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• tãrgyi eszköz értéke tartósan Iecsökkent, ha feleslegessé vãlt, hinyzk, megsemmisult, ha a vagyoni

értékü jog csak korlátozottan vagy egyãltalán nem érvényesIthetä.

Nem szabad értékcsökkenést elszãmolni: telkeknél, régészeti Ieleteknél, kép és hangarchIvumnál,

egyéb gyiIjteményeknél, szobroknál, valamint egyéb eszközöknél, amely értékébdl a használat sorãn

nem veszIt illetve évröl évre no.

Az értékcsökkenés elszãmolása a használatba vételt követO naptól idOarányosan történik. A

fOkönyvre történO feladása évente kétszet, havi bontásban történik: julius 31. napján és december

31. napján.

Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési ãr alatti tãrgyi eszközök értékét az AlapItvány a használatba vételkor

értékcsökkenési leIrásként egyosszegben elszámolja.

Az aktiváláskor meghatãrozott értékcsökkenést akkor mádosItjuk, ha a használat korulményeiben,

az adott eszköz értékében lényeges változás következett be. Ilyen lehet: értéknövelO beruházás,

illetve felüjItás elvégzése. A vãltoztatás tényét, eredményre gyakorolt hatását a kiegészItO

mellékietben be kell mutatni.

A követeléseket és a kötelezettségeket a mérlegbe könyv szerinti értéken kell felvenni.

A külföldi pénzértékre szálá követeléseket - a szerzOdés szerinti teljesItéskor érvényes Magyar

Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon keN értékelni a pénzügyi teljesItésig. A december 31-en

meglévO követeléseket a december 31-en érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon

keN értékelni. A követelések ãtértékelése miatt bekövetkezett ãrfolyamváltozãs esetén az

árfolyamkulOnbozet Osszevont értékét kell ãrfolyamnyereségként/ärfolyamveszteségként

elszámolni.

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a szerzOdés szerinti/számla teijesItésekor érvényes

Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon kell értékelni a pénzügyi teijesItésig. A december

31-en fennálló kotelezettségeket a december 31-en érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett

árfolyamon kell értékelni. A kotelezettségek átértékelése miatt bekövetkezett ãrfolyamváltozás

esetén az árfolyamkulOnbozet összevont értékét kell árfolyamnyeresegként/ãrfolyamveszteségként

elszãmolni.

Az AlapItvány az eves beszámolához szukséges adatokat a kettös konyvvitel rendszerében rögzIti a

számviteli alapelvek figyelembevételével.
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A konyvvezetés aIapjuI szoIgIó számlarend számlatükörbôl és szbveges szãmtarendbôl all, melyek

együttesen foglaljãk magukba a szãmviteli torvényben meghatározott kovetelményeket, többek

között a fôkonyvi és analitikus nyilvántartások rendszerét is.

A havi zárãsok a tãrgyhónapot követö ho 20-ig, az eves beszámolóhoz szukséges zãrlat:

- naptári eves beszámolá készItése esetén, január 31-i fordulónappal, a tárgyévet követã legkésôbb

május 1-ig készül el. Ezt követi a külsô auditor áttali könyvvizsgálat, majd a konyvvizsgálö áftal

jóvãhagyott beszámoló legkésäbb a tárgyévet követô május 31-ig készül el.

IV. Pályázatok elszámolása

A pãlyázatok ütján elnyert támogatások egyedi munkaszámokon, ün. projekt kódokon vannak

nyilvántartva, Igy felhasználásuk egyedileg elkülönItetten követhetâ.

V. A számviteli elszámolàs szempontjáböl mit tekintünk Iényegesnek és nem Iényegesnek,

valamint mit minösItünk jelentös es nem jelentös összegnek

A megbIzhatá és valás osszkép kialakItásãt befolyãsolë informãciók tekintetében lényeges, hogy az

információ tartalmazza az AlapItvány vagyoni, pénzügyi helyzetét. Nem tekinthetd lényeges

információnak, amelynek nincs hatãsa a gazdálkodãs megitélésére.

JeIentdsosszegt hibának minôsül, ha a hiba feltárásának évében, a különbözö ellendrzések során,

egy adott üzleti évet érintôen (évenként külön-külön) feltárt hibák ës hibahatások - eredményt, saját

tôkét növelä-csökkentô - értékének együttes (elöjeltdl fuggetlen) összege meghaladja a számviteli

politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentós osszeg(i a hiba, ha a hiba

feltãrásának évében az ellendrzések során - ugyanazon évet érintâen - megállapItott hibãk,

hibahatãsok eredményt, sajãt tãkét növelä-csökkentô értékének együttes (elôjeltãl fuggetlen)

összege meghaladja az ellenärzött üzleti év mérlegfdosszegének 2 szâzalékát, illetve ha a

mérlegfôosszeg 2 szãzaléka nem haladja meg az 1 milliö forintot, akkot az 1 millió forintot.

VI. A számviteli elszámolás szempontjàból rendkIvUlinek tekintendö események minösItése

A gazdasãgi események rendkIvüli mindségének szempontjait az alábbiakban határozzuk meg:

- az eläfordulás tekintetében rendkIvüli, eseti jellegii,
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- a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének aIakuãsára gyakorolt hatása

jelentâs.

Az elôzöekben leirtak alapján rendkIvüli eseménynek minäsül:

- véglegesen átadott pénzeszkozok

- térItés nélkül ãtadott vagyontãrgyak nyilvántartás szerinti értéke

- az 1,500 eFt egyedi osszeghatárt meghaladó be nem folyt, meg nem térült (behajthatatlan)

követelés

- az 1,500 eft egyedi osszeghatárt meghaadó kãresemény

- járvány, elemi csapás (ãrviz, belviz, villámcsapás, foldrengés, stb.)

- szãmItógépes program meghibásodása miatti adatvesztés

- egyéb megsemmisulés.

VII. A közhasznü és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódö költségek és ráfordItsok

megosztása

Az AlapItvàny kizárálag közhasznü tevékenységet folytat.

VIII. Tàmogatási program keretében véglegesen felhasznált összegek bemutatása

A 2011. évi CLXXV. Törvény 29. § (4) szerint támogatási programnak minäsü! a käzponti, az

onkormányzati és/vagy nemzetközi forrãsból, illetve más gazdálkodëtól kapott támogatás.

Ezen támogatások végleges jeIIeg( felhasználása az alãbbiakban kerül részletezésre:
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A tárgyévben kapott támogatások és ehhez kapcsoládóan felmerült koltségek Ezet Ft

________________________

Osszesen Bevétel Költség
Projekt köd Projekt név ezer Ft ezer Ft ezer Ft

. Mindässzesen: (98,120) (137,608) 39,488
összeredmény (98,120) (137,608) 39,488
Európai Uniös Forrásböl
megvalósult Projektek: 7,989 (4,621) 12,610

E/E/MCU/10087 EURIAS 7,989 (2,927) 6,219
Költségvetési forrásból
megvalósult projektek: (47) (47)

H/O/NAV/10304 — Roma Program 1% IV (47) (47)
Egyéb forrásokból megvalösult
projektek: (106.060) (132.939) 26.878

X/E/NOW/MNB/1 0236 Nowotny grant MNB
(3.397) (3.397)

X/E/OTH/IVF/1 0079 IVF student grants
(3.859) (3.859)

X/E/OTH/RES/l 0349 INT2O SUN 102 102
Roma Education FundXIEIOTHIRESI1 0351
INT2O (42.977) (42.977)

X/E/OTH/ROT/1 0311 MERKAZ
(18.375) (26.501) 8.126

RAPINTSRT II RELPX/E/RAP/SRT/1 0265
Scholarships 7.742 (6.918) 14.660
RAPINTSRT IIX/E/RAP/SRT/1 0266
Internship (1.991) (4.982) 2.990

XIOIEXEINRGI1 0393 Resource Curse V 2017
(42.979) (42.979)

Fu ndraisingX/O/OTH/OTH/1 0070
Unrestricted (156) (156)

X/R/OTH/IIE/1 0405 lIE_i 718
(170) (1.170) 1.000

Az egyes támogatãsi programok szöveges bemutatãsát az AlapItvány Közhasznüsãgi Melléklete

tartalmazza.

Az AlapItvány tárgyévben támogatási program keretében visszatérItendã, kötelezettségként

kim utatott tãmogatást nem ka pott.
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III. MERLEG

Ezer Ft

2016 2017

A. BEFEKTETETT ESZKOZÔK 35,444 35,443

I. Immateriãlisjavak
- -

II. Tárgyi Eszközök 35444 35443

III. Befektetett Pénzugyi Eszközök - -

B. FORGOESZKOZÔK 2,594,097 1,217,827

I. Készletek
- -

II. Követelések 2,526,990 1,146,122

- SzállItöknak adott el6legek - -

- Követelések — Cash pool 2517373 1,141,694

- Kulonféle egyéb követelések 3,107 4,473

- Különfele egyéb követelések—Közép-euröpai Egyetem
- 13

- Követelések évvégi átértékelése (78) . (57)

III. ErtékpapIrok
- -

IV. Pénzeszközök 67,097 71,705

C. AKT1V IDÔBELI ELHATAROLASOK 206,162 872,040

- Bevételek aktIv idöbeli elhatërolósa
- 630,326

- Költségek aktIv idöbeIi elhatárolósa 206,162 241,714
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Ezer Ft

.,

2016 2017

D. SAJAT TÔKE 2,534,639 1,852,053

I. Indulót6ke 1,000 1,000

II. Tâkeváltozás 2,443,356 2,533,639

III. Lekötött tartalék
- -

IV. Ertékelési tartalék
-

-

V. Tárgyévi eredmény ala ptevékenységbãl 90,283 (682,586)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbäl
- -

E. CELTARTALEKOK
-

-

F. KOTELEZEUSEGEK 263,180 234,731

I. Hátrasorolt kotelezettségek
-

-

II. Hosszü lejárati kötelezettségek
-

-

III. Rövid lejáratü kotelezettségek 263,180 234,731

- Belfoldi és kulfoldi szóllItëk 257.898 22Q830

- Adák, jórulékok nyugthjpénztári tagdijak 90
-

- Munkabértartozás 823 823

- Egyéb kotelezettségek
. 1,320 3197

- Egyéb kotelezettségek cash-pool tevékenységhez

kapcsolödöan

- Kapcsolt vóllalkozósok
-

-

- Rövid lejárati. kotelezettségek ótértékelése 3,049 881

G. PASSZ1V IDOBELI ELHATAROLASOK 37,884 38,526

- Költségek elhatórolósa 3,600 20,306

- Bevételek elhatórolása 34,284 18,220
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IV. EREDMENYKIMUTATAS:

. 2016 2017

A. OSSZES KOZHASZNU TEV. BEVETELE 1,693,818 942,062

1. Közhasznü célü mikädésre kapott támogatás 1,519,273 740,047

- alapItötël 1,519,230 740,000

- kozponti koltségvetéstöl 43 47

- helyl onkormónyzattöl
- -

-egyéb
-

-

2. Pályázati üton elnyert támogatás 95,552 140,481

3. Közhasznü tevékenységbãl származó bevétel - -

4. TagdIjból származó bevétel . - -

5. Pénzugyi mtIveletek bevételei 43,645 26,332

6. Egyéb bevétel 35,348 35,202

B. VALLALKOZASI 1EV. BEVETELE - -

- Máshová nem sorolt egyéb gazd. szolgóltatás -
-

-Móshovó nem soroltfeinött- és egyéb oktatós -
-

C. OSSZES BEVETEL 1,693,818 942,062

- 14
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2016 2017

D. KOZHASZNU TEV. RAFORDITASAI 1,603,535 1,624,648

1. AnyagjellegQ ráfordItások 261,180 222,686

- Anyagkoltség 36 32

- Könyvek, üjságok. media anyagok 422 83

- Tanulmányi és egyéb tárnogatósokhoz kapcsolódö utazósi
243,549 208,016

és szállás koltségek

. - Bérleti thj 1,583 387

- Audit dif 1,586 1,561

- Jogi tanãcsadásértfizetett difak 1,423 1,422

-Egyébköltségek 12,581 1Q,910

2. Bérköltség és személyi jellegü egyéb kifizetések 1,302,754 1,367,010

Ebbãl OsztöndIjak, pályázati üton nyüjtott kutatási
1,256,971 1,336,253

tãmogatások

3. Bérjárulékok 728 605

4. Ertékcsökkenési leIrás 797 1

5. Egyéb ráfordItások 20,184 15,240

6. Pénzügyi mtIveletek ráfordItásai 17,292 19,106

F. OSSZES RAFORDITAS . 1,603,535 1,624,648

G. ADOZAS ELÔUI EREDMENY 90,283 (682,586)

H. ADOFIZETESI KOTELEZEUSEG . - -

I. TARGYEVI VALLALKOZASI EREDMENY - -

i. TARGYEVI KÔZHASZNUEREDMENY 90,283 (682,586)

Az AlapItvãny vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért vállalkozási tevékenységhez kapcsolödö

ráfordItásai nincsenek. Az AlapItványnak jelentds cash-pool követelése all fenn a Kozép-európai

Egyetemmel szemben, Igy az Egyetem részben ezen cash pool követelés, visszafizetésével

finanszIrozta tárgyévben az AlapItvány m(ködését.

S
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A TARGYI ESZKöZÔK MOZGASANAK öSSZEFOGLALASA:

EzerFt

.. Gépek, Egyéb
Immaterialis

Epületek Telkek berendezések, berendezések, KépzOm0vészeti Beruhàzások Osszesenjavak
- jarmuvek felszerelesek alkotas

BRUUOERTEK

Nyitöegyenleg
460,113 - - 1,384,062 104,344 31,503 - 1,980,0222077. januar 1-jen

Növekedések
(vásárlás) -

Egyéb növeledések
(kapott adomány)

Aktivãlások - - - - - -

ErtékesItésekés
egyeb csökkenësek
Beruházás
csökkenés tárgyi
eszköz aktiválás
miatt

Atsorolésok - - - - - -

Zárö egyenleg
2017.december3l- 460,113 - - 1,384,062 104,344 31,503 - 1,980,022
jen

FELHALMOZOU
ERTEKCSUKKENES

Nyitóegyenleg
460,113 - - 1,380,121 104,344 - - 1,944,578

2017. januar 1-jen

Elszãmolt - -

- 1 - -

értékcsökkenés
ErtékesItés és egyéb - - - -

csokkenések -

Atsorolãsok - - - - -

Zárö egyenleg
2077. december37- 460,113 - - 1,380,122 104,344 - - 1,944,579
jen

NEUó ERTEK

2016. december31- - -

- 3,941 - 31,503 - 35,444
jen

2017. december31- - -

- 3,940 - 31,503 - 35,443
jen

—

,,i
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A BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPIWANY 2017-ES EVRE VONATKOZO

KOZHASZNUSAGI MELLEKLETE
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
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A BUDAPESTI KözEP-EuROPAI EGYETEM ALAPIWANY KÔzHASzNUSAGI MELLEKLETE - A 2011. EVI CLXXV.

TORVENY 29. §-BAN FOGLALTAK SZERINT:

A) A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvãny kozhasznüsági tevékenységérôl szólö rövid

tartalmi beszámoló

A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány kozhasznüsági fokozata “közhasznü”, mely

minösItés a Fövárosi BIr6ság a 11.Pk.66.659./1991/46. szãmü, 2010. február 12-i határozata

alapján emelkedett jogerãre. A kozhasznüsági jogállás nyilvántartásba vételêt 2014. május 31-ig a

2011. évi CLXXV. törvény Az egyesulési jográl, a közhaszn jogállãsról, valamint a civil szervezetek

mCiködésérôl és támogatásãról szóló törvény értelmében üjbál kezdeményezni volt szukséges. A

Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány kbzhasznâságãnak jböli nyilvntartásba vétele a

Fãvãrosi Iorvényszék 2014. április 3-i 11.Pk.66.659/1991/60. szãmi hatãrozatával történt meg,

határozatlan idáre.

A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány célja a Käzép-euröpai Egyetem létrehozsa és

fenntartása, továbbã kutatási és oktatási tevékenység végzése, beleértve a külsã oktatãs végzését

is. Emellett az AlapItvány további célja, hogy a Közép-európai Egyetem támogatãsának részeként

a hallgaták és kutatök tanulmányaik és kutatásaik végzéséhez szukséges feltételek

megteremtésében valá természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történô támogatása, a

hallgatók, munkatãrsak és más érdekeltek egészségügyi ellátása, illetve ennek támogatása különös

tekintettel a járöbeteg ellátásra, valamint a szociálisan hátrányos helyzetii, illetve a rendkIvüli

krIzishelyzetbe került hallgatók támogatãsa.

Az AlapItvány által jelenleg fenntartott oktatási intézmény neve: Kozép-európai Egyetem, röviden:

KEE.
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Az AlapItvány kizárálag käzhasznü tevékenységet folytat. Az Alapitvny közhasznü tevékenységel

az alábbiak:

- egészségmegörzés, betegségmegelãzés, gyógyItó-, egészségugyi rehabilitãciös

tevé kenység;

- tudomãnyos tevékenység, kutatás;

- nevelés és oktatãs, ké pességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- kultutális tevékenység;

- hátrányos helyzeti csoportok társadalmi esélyegyenlãségek eläsegItése.

2017-ban az AlapItvány a következ5 közhasznü tevéken’ségeket végezte:

- tudományos kutats tãmogatása

- oktatãs, kutatás, ismeretterjesztés tá mogatása

- egészségügyi ellátás tá mogatása.

Az AlapItvóny közhaszn tevékenységének célcsoportjai:

Az AlapItvány közhaszn tevékenysége a testületen, munkavállalákon kIvüli harmadik személyek

részére is hozzáférhetô. A tevékenységének célcsoportjai a Kozép-európai Egyetem hallgatöi,

kutatöi, külsô kutatök és oktatók.

A 2017/2018-es tanév äszi szemeszterében a Käzép-európai Egyetem 1435 hallgatöja összesen 118

országból érkezett. A diákok régiâk szerinti megoszlása az alábbi:

- 46 % Európai Uniö/EFTA tagállamok;

- 13 ¾ volt Szovjetünió tagállamai;

- 12 ¾ az amerikai kontinens országai;

- 12 ¾ Azsia és Ausztrália;

- 9 % Kelet és Dél-kelet Europa államai;

- 4%Afrika;

- 4% Kozép-Kelet és Eszak-Afrika.

j



BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI BIROSAG NYILVANTARTASI SZAM: 2314

A hallgatók egnagyobb hányada magyar, a teijes diáklétszámot tekintve arányuk 22,4%. A magyar

diákok mellett a hallgaták nagy része az Amerikai Egyesult Aflamokból, Romániából,

Oroszországbö, Indiábál, Németországbál, TörokországbO, Horvátországbál, Szerbiábël,

Ukrajnáböl, Olaszországból, Grüziábál, KInãbóI, az Egyesult Királyságbál, Pakisztánból,

Csehországból, KazahsztánbOl, Kirgisztánból,, a Fulöp-szigetekrôl, valamint Bugáriábó szãrmazik.

Az Egyetem 2017/2013 tanév âszi szemeszterére beiratkozott diákjainak képzési szint szerint

megoszlása az alãbbi:

- Doktor képzês: 420 diák;

- Mesterképzés: 886 diák;

- Felnôttképzés: 129 diák;

Az AlapItvány közhasznü tevêkenységének fôbb programonkénti IeIrása és azok eredménye az

alábbiakban található:

1) Marie-Curie Action/Co-funding of Regional, National and International Programmes
(COfUND)/Institute for Advanced Study

Szerzödésszám: 609400

Támogatãsi idôszak: 2014.09.O1.-2019. 07. 31.

Programnev: EURIAS II. - Fellowship CEU-IAS (CEU — lAS ösztöndIj)

Projektkód: E/E/MCU/l 0087

Euröpai osztondIjprogram vezetö euröpai Institute for Advanced Study-k (Magas szintI.i
tanutmányok Intézete) bevonásávat. A program a kiválóságon, nemzetek közötti mobilitãson es a
transz-d iszcipl mans kutatásokon alapul.

2) fritz Thyssen Foundation

Szerzôdésszám: 10.17.1 .0051S

Támogatási idôszak: 2017.03.01 —2022.02.28.
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Programnév: THYFELL: Thyssen ( lAS CEU Fellowship Program (Thyssen iCEU

Felsöbbfoká Tanulmányok Intézet OsztöndIj Program)

Proj ektkód: X/O/OTH/FTFYI 0392

Az ot évre szöló Thyssen@ CEU Felsôbbfok(i Tanulmányok Intézet ösztöndIj program keretében

évente 2-3 pozIció pályázható. Ideãlis esetben kettö junior és egy senior hetyet Itélnek oda. a beadott

jelentkezések minoségétôl tuiggôen. A kiválasztott osztondijasok egyéni kutatãsi projektjeiken

dolgozhatnak.

Tàmogatási program keretében veglegesen felhasznált osszegek bemutatása

A 2011. évi CLXXV. Törvény 29. § (4) szerint támogatási programnak minâsül a kozponti, az

onkormãnyzati és/vagy nemzetközi forrásbál, illetve más gazdálkodótól kapott támogatãs.

Ezen támogatãsok végleges jellegG felhasznãlása az alábbiakban kerül részletezésre:

A tárgyévben kapott támogatások és ehhez kapcsoládóan felmerült koltségek Ezer Ft

Osszesen Bevétel Költség
Projekt kód Projekt nev ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Mindösszesen: (98,120) (137,608) 39,488

összeredmény
(98,120) (137,608) 39,488

Európai Uniös Forrãsból
megvalósult Projektek: 7,989 (4,621) 12,610

E/E/MCU/10087 EURIAS
7,989 (2,927) 6,219

Költségvetési forrásból
megvalósult projektek: (47) (47)

H/O/NAV/10304 Roma Program 1% IV
(47) (47)

Egyéb forrásokból megvalósult
projektek: (106.060) (132.939) 26.878

X/E/NOW/MNB/1 0236 Nowotny grant MNB
(3 397) (3 397)

.,

IVF student grantsXJEIOTH/IVF/1 0079

I
4J

-‘ . I

-. r :. -

(3.859) (3.859)
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X/E/OTH/RES/1 0349 INT2O SUN
102 102

Roma Education FundX/E/OTH/RES/1 0351
INT2O (42.977) (42.977)

X/E/OTH/ROT/10311 MERKAZ
(18.375) (26.501) 8.126

. RAPINTSRT II RELPX/E/RAP/SRT/1 0265
Scholarships 7.742 (6.918) 14.660
RAPINTSRT II

VX/E/RAP/SRT/1 0266
Internship (1.991) (4.982) Z990

X/O/EXE/NRG/1 0393 Resource Curse V 2017
(42.979)

V

(42.979)
SV

X/O/OTH/OTH/1 0070 Fundraising Unrestricted (156) (156)
V

X/R/OTH/llE/1 0405
V

liE 1718
(170) (1.170) 1.000

B) A közhasznü jogãllás megállapItãsãhoz szükséges mutatók

Az Egyesulési jogröi, a közhasznü jogállásról, valamint a civil szervezetek miködésérôl és

támogatásãról szóló 2011. évi CLXXV. Torvény 32. § paragrafusa szerint közhasznü szervezet

minâsItés feltétele, hogy a szervezet a társadalom és az egyén közös szukségleteinek kielégItéséhez

megfelelä eröforrãsokkal rendelkezzen, továbbá kimutathatö legyen a megfelelô társadalmi

támogatottsága. A törvény ezen paragrafusában meghatározott mutatók az AlapItvány esetében

az albbiak szerint alakultak:

- Az Alapftvány átlagos eves bevétele meghaladja az egymillió HUF-ot, ezért a 32. § (4)

bekezdése szerinti a., pontnak megleleld forrás all rendelkezésére. A 2016-os évben az

AlapItvány bevétele HUE 1,693,818,000 volt, mIg tãrgyévben HUE 942,062,000. Ebbãl a

tâmogatásokbàl származá bevétel összege 2016-ban HUE 1,614,825,000, mIg 2017-ben

HUE 880,528,000 volt.

- A 32. § (5) bekezdés (b) pontja szerint akkor mutatható ki megfelelô társadalmi

támogatottság, ha az AlapItvány közhasznü tevékenysége érdekében felmerült koltségek,

ráfordItások elérik az összes ráfordItás felét két év átlagãban. Tekintettel arra, hogy az

AlapItvány kizáràlag közhasznü tevékenységet folytat, esetében elmondhatá, hogy a

.5.

V

sfr,
‘5.
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közhasznü tevékenység érdekében fetmerüft koltség és ráfordItás meghaladja az összes

ráfordItás felét a két év átlagâban.

C) Vagyon felhasználãsával kapcsolatos kimutatás

A Kozhasznüsãgi Melléklet 1. sz. melléklete tartalmazza a Budapesti Közép-európai Egyetem

Ala pItvány vagyon felhasznãlãsával kapcsolatos 2017. évi beszámolójãt.

0) Közhasznü cél szerinti juttatãsok kimutatása

A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvãny a 2017. évben az alapItó okiratában foglalt

közhasznü tevékenységeket végezte. A Budapesti Közép-eurápai Egyetem AlapItvány cél szerinti

juttatást az alapItó okiratában foglaltakkal osszhangban a következö célokra nyüjtott:

- külföidi tanulmányiiton való részvétel;

- oktatási intézményekben folytatott tanulmányok;

- nemzetkäzi oktatási, képzési és kulturális mobilitási progtamok;

- kutatási projektek megvalásItása;

- egészségügyi ellátás tãmogatãsa.

7
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Az AlapItvãny által a 2017-es év során nyüjtott közhasznü cél szerinti juttatãsok kimutatãsa az

alábbiak található:

Csere-diák és egyéb programok

Mesterképzés

Doktoranduszképzés

60,201,488

192,192,823

545,411,410

798,805,721

123,625,500

229,295,115

43,929,021

28,494,213

14,584,028

;.,
;. :

Cél

Tanulmányi ösztöndIjak

Osszeg Forintban

Ôsszes tanulmãnyi ösztöndIj

Kutatási támogatósok

Tan at

Diák

Külsãs kutató

I
Kulfoldi tanuImánytra nyüjtott tãmogatások

Tan a r

Diák

Külsôs kutató

Egyéb támogatãsok

Tanár
-

Diák 98,188,265

Külsös kutató -

Adott egészségügyi támogatás 2.865.330

Intézményeknek nyájtott tãmogatãs 14.812.317

Osszes tãmogatás 555,685,860

Fizetett her és annakjárulékai

Oktatás 0
Kutatás 906,645
Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 65,718

Osszes bet és annakjárulékai 972,363

Osszesen 1,354,463,944
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Az AlapItvány által a 2016-os év során nyüjtott közhasznü cél szerinti juttatások kimutatása az

alábbiak talélható:

Cél Osszeg Forintban

Tanuimányi osztonth7ak

Csere-diák programok 27,080,455
Mesterképzés 162,411,547
Doktoranduszképzés 528,390,000

Osszes tanulmãnyi ösztöndIj 717,881,992
Kutatãsi támogatások -

Tanár
-

Diák 95,091,695
Külsös kutatO 223,619,519

KülföIdi tanulmányótra nyüjtott tãmogatãsok
Tanár 50,267,469
Diãk 27,622,063
Küisös kutatO 49,931,576

Egyéb tãmogatások

Tanár
-

Diák 92,361,705
Külsds kutató 714,632

Az Euröpai Uniö ãltalfinanszIrozott projektböl adott támogatások
Diák mobi!itási program

-

Munkavállalái mobilitási program
-

Tanári mobilitãsi program
-

Adott egészségügyi támogatás 1,771,766
Intézményeknek nyüjtott tãmogatãs 17,412,331

558,792,756
Fizetett her és annakjãrulékai

Oktatás :
- :

-

Kutatás 540,681
Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 49,720

Osszes bér és annak jãrulékai 590,401

Osszesen 1,277,265,149

Osszes támogatás
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E) A Budapesti Közép-euröpai Egyetem AlapItvàny vezetä tisztségviseloinek nyüjtott juttatãsok

értéke, illetöleg összege

A Budapesti Közép-eurápai Egyetem AlapItvány vezetã tisztségviselãi a 2016-os és 2017-es naptári

évben semmilyen juttatásban nem részesültek.
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1. sz. MELLKLET

VAGY0N FELHASZNALASAVAL KAPCSOLATOS KIMUTATAS

J Adatok

Nyito adatok j HUFban

1 Bank nyitó egyenleg 65,252

2 Pénztár nyitö egyenleg 1,855

3 Osszesen: 67,107

Közhasznü tevékenység

bevételei

4 AlapItóktál kapott adomány 740,000

Központi koftségvetéstol kapott

5 támogatás 47

6 Egyéb támogatás
-

7 Pályázati Üton elnyert tãmogatãsok 140,481

8 Pénzugyi m(iveletek bevételel 26,332

9 Egyéb bevételek 35,202

10 sszesen: 942,062

Közhasznü tevékenység

ráfordItásai

11 Anyagjellegti ráfordItások 222,686

Bérköltség személyi jeIIeg( egyéb

12 ráfordItások 1,367,010

13 Bérjárulékok 605

14 Ertékcsökkenési IeIrás 1

15 Egyéb rãfordItások 15,240

16 Pénzugyi müveletek ráfordItásai 19,106

17 sszesen: 1,624,648
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Vállalkozàsi tevékenység

bevetelei

20 Vállalkozósi tevékenyég bevételel
-

Vállalkozási tevekenyseg

ráfordItãsai

21 Anyagjellegii ráfordItások -

22 Személyi jellega ráfordItãsok -

23 Bêrjãrulékok
-

. 24 Ertékcsökkenési IeIrás -

25 Egyéb ráfordItãsok -

26 Pénzügyi miveIetek ráfordItásai
-

27 Osszesen: -

Mérlegtételek változása

28 Kotelezettségek változãsa (28,449)

29 PasszIv idôbeli elhatãrolások 642

30 Befektett eszközök változása 1

31 Forgóeszközok vãltozása 1,380,868

. 32 AktIv iddbeli elhatárolãs változása (665,878)

33 Fizetett ado
-

34 Osszesen: 687,184

Egyenleg (3+10-17+20-27+34) 71,705

ZárO adatok

35 BankzárOegyenleg 68,716

36 Pénztãr zárO egyenleg 2,989

37 Osszesen: 71,705
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