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Fuggetlen kàriyvvizsgálói jelentés

A Budapesti KOzép-Európai Egyetem AlapItvány részére

Vélemény

Elvegeztuk a Budapesti Kozép-Eurápai Egyetem AlapItvány (továbbiakban az AlapItvãny”) 2018. évi

egyszerQsItett eves beszámolOjának a konyvvizsgálatát, amely egyszerQsItett eves beszámolO a 2018.

december 31 - fordulOnapra elkészItett mérlegböl — melyben az eszközOk és források egyezO végOsszege

760.023 E Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységbol 1 .352.549 E Ft veszteség, a targyevi eredmény

vállalkozási tevekenységböl 0 E Ft —, és az ezen idOponttal végzödo évre vonatkozO eredménykimutatásbOl,

valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyeb magyarázO informáciOkat tartalmazO

kiegeszItä mellékletböl all.

Véleményunk szerint a mellékelt egyszerusItett eves beszámolO megbfzhatO és valOs képet ad az

Alap(tvány 2018. december 31 -en fennállO vagyoni és pénzügyi helyzetérol, valamint az ezen idoponttal

végzödö évre vonatkozó jövedelmi helyzetérol a Magyarorszagon hatályos, a számvitelröl szólO 2000. évi C.

tOrvénnyel osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli tOrvény”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — tOrvényekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen

standardok értelmében fennálló felelosségeink bövebb leIrását jelentésUnk ,,A konyvvizsgálOnak az

egyszerQs(tett eves beszámoló kOnyvvizsgálatáért való felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek

vagyunk az AlapItványtOl az egyszerUsItett eves beszámolO általunk vegzett konyvvizsgálata szempontjából

a vonatkozO, Magyarorszagon hatá(yos jogszabályokban és a Magyar Konyvvizsgálói Kamara ,,A

konyvvizsgálói hivatás magatartási (etikal) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szólO szabályzatá’-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által

kiadott ,,Konyvvizsgálók Etikal KOdexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyeb

etikai felelösségeinknek ezekkel a kovetelményekkel Osszhangban. Meggyözödésunk, hogy az általunk

megszerzett konyvvizsgalati bizonylték elegendO és megfelelO ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb információk

A vezetés felelOs az egyéb információkért. Az egyeb információk az AlapItvány 2018. évi kozhasznüsági

mellékietében foglalt információkból állnak, de nem tartalmazzák az egyszerOsItett eves beszámolót és az

azokra vonatkozO kOnyvvizsgálói jelentésUnket.
A e szerusitett eves beszamolora vonatkozo velemenyunk nem vonatkozik az egyeb informaciokra es

azokra vonatkozóan nem ocsatun semmi yen &maju
- dnV -

-

Az egyszerüsItett eves beszámolO általunk végzett konyvvizsgalatával kapcsolatban a ml felelossegunk az

egyéb informáciOk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen

ellentmondanak-e az egyszerusItett eves beszémolOnak, vagy a konyvvizsgalat során szerzett

isrnereteinknek, vagy egyebként dgy tünik-e, hogy azok lényeges hibás állItást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás

állItást tartalmaznak, kotelességunk ezt atényt jelentenLEbbennajekintetben nincs jelenteni valónk.
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A vezetés és az irányItássa/ megbIzott szemé/yek fele/Osségel az egyszerüsItett eves beszámolóért

A vezetés felelös az egyszerL]sItett eves beszámolOnak a számviteli torvénnyel osszhangban történö
elkészItéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szUkségesnek
tart ahhoz, hogy Iehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredö Iényeges hibás állItástól mentes
egyszerUsItett eves beszámoló elkészItése.

Az egyszerüsItett eves beszámoló elkészItése során a vezetés felelOs az AIap(tvány vállalkozás folytatására
vaIó képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelö közzétételéért, valamint a vezetés felelOs az egyszerüsItett eves beszámolónak a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló összeállItásáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvébOl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesulését eltérö rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényezö, korülmény nem all fenn.

Az irányItással megbIzott személyek felelösek az AlapItvány pénzügyi beszámolási folyamatának
felUgyeleteert.

A konyvvizsgãlonak az egyszerusItett eves beszámoló kanyvvizsgalatáert való felelOssegel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az egyszerüsItett eves beszámolO egesze nem tartalmaz
akár csalásból, akár hibábOl eredö Iényeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazó
konyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossag magas fokU bizonyossag, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarországon
hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgálat mindig feltárja a
Iétezö Iényeges hibás állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lenyegesnek
minOsülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen ésszerQ várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználák
adott egyszerQsItett eves beszámoló alapján meghozott gazdasági dOntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — törvényekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgálat részeként szakmai
megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsuljük az egyszerUsItett eves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredö Iényeges
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló kOnyvvizsgalati eljárásokat alakItunk ki és
hajtunk végre, valamint a velemenyunk megalapozásahoz elegendo és megfelelO konyvvizsgálati
bizonyltékot szerzünk. A csalásbOl eredö Ienyeges hibás állitás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint
a hibából eredöé, mivel a csalás magaban foglalhat összejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat,
téves nyilatkozatokat, vagy a belsô kontroll felUlIrását.

• MegismerjUk a kOnyvvizsgálat szempontjábOl releváns belsö kontroilt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmenyek közOtt megfeleloek, de nem
azért, hogy az AlapItvány belsö kontrolljának hatékonysagara vonatkozóan véleményt nyilvánitsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikak megfelelöségét és a vezetés által készitett
szamviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerUségét.

• Kovetkeztetést vonunk le arról, helyénvalO-e a vezetés részérOl az egyszerQsItett eves beszámolónak a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló OsszeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyItek
alapjan arról, fennáll-e lényeges bizonytalansag olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
arnelyek jelentös kétséget vethetnek fel az AlapItvany vallalkozas folytatására valO képességével
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn,
konyvvizsgaloi jelentesunkben felkefl hivnunkafigyelmet az egyszerusitett eves beszamoloban levo
kapcsolãdO kOzzëtéte1kre, vagy, amennylben az ilyen kozzetéticnem
véleményunket. KOvetkeztetéseink a kOnyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett konyvvizsgalati
bizonyltékon alapulnak. JövObeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az AlapItvány
nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Ertékeljük az egyszerUsItett eves beszamolo, beleértve a közzétételeket is, atfogo prezentálását,
felépItését és tartalmát, valamint azt, hogy az egyszerUsItett eves beszámoló a valOs bemutatást
megvalosIto mOdon mutatja-e be a mogottes ugyleteket és esemenyeket.
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Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgálat

tervezett hatókörét és ütemezését, a kOnyvvizsgalat jelentOs megallapItásait, beleértve a belsö kontroilnak a

konyvvizsgálatunk során általu nk azonosItott jelentös hianyosságait is.

Budapest, 2019. május 28.

KPMG Hungaria Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

Vaa Zoltán
Partner, Kamaral tag konyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007320
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY

EGYSZERJSiTETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU EREDMENYKIMUTATASA

2018.
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Budapest, 2019. mjus 28.

Liviu Matet

Meghatalmazott

l3udapcsri KOzép-európai hgyctens AlapItvánv

1051 -Budapcst, Nádor u. 9.

f45vrosi B{r6ság nyilvántartási szám: 01-01-0002314

Adószám: 19677196-1 -41



BUDAPESTI KOZEP-EUROPA EGYETEM ALAPITVANY

EGYSZERUS1TETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU EREDMENYKIMUTATASA
2018.

Akiiváit saját tëljesItmény értéke

cbb&’

•_jl tmoatasok

C. ADOZAS ELOTrI EREDMENY

L ADOFIZETESI KOTELEZ

Budapesti Kizp-curOpai Fgyctcm AlapItvãny

1051-Budapest, NIdor U. 9.

Fvárost Birósig nviIvintartjsi szim: 01-01-0002314

;\dszirn: 19677196-1-41

.5

I

Adatok Ezer foriniban

ii

,

1.u. P. i.,,4tótrbevéteIe

Evéb bevéteiek

2017 2018

11

915 730 366 958

— 880 528 366 928

5• - I

— 740 1)0(1 219 382

—
—- 47 28

14() 481 147 518

=

b egyébbevéseI . - ‘.- .
35 202 30

=

4 ?énzuyi mve1etebevéte1ei 26 332 17 914

5 TagdIjak — -
-

A. OSSZES BEVETEL 942 062 384 872

7 Anyagjellegt1 ráforditások = 222 686 201 153

8 Bérkoltség és személvi jcllcgs3 cgyéb kifizetések — 1 367 010 1 396 886

— -ebböl osztöndIjak, pályizati iton nyüjtott kutatisi támogatások — — 1 336 253 . 1 371 142

9 Bérjárulékok — —
605 . 50

10 Ertékcsokkenési lcirs - — — 1 - -

.-

- 3.—’ .s .

:

Rpvéb ráfordItéis 15240 132 982

14 Pénzugy mOveletek ráforditásai 19 106 6 350

B. OSSZES KOLTSEG, RAFORDITAS .
1 624 648 1 737 421

E. TARGYEVI EREDMENY

(682 586)

Budapest, 2019. május 28.

(1 352 549)

(682 586) (1 352 549)

Livtu Matei

Meghataazott



BUDAPES11 KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPTVANY

EGYSZERUSITETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNCJ MERLEGE

2018. december31.

Budapesti Kozép-curópai P.gyctcm .\apitvinv

1051-Budapcst, NIdor u. 9.

lovarosi Birosag nvi1vintartási sziin: 01-01-0002314

.\dôsxim: 19677196-1-41

— .\datok Iaer Eorintban

2017.12.31 2018.12.31

ArrIvAK -

A. BEFEKTETETI’ ESZKOZOK -
35 443 35 443

I mmateriális javak —
-

-

II. Tárgyi eszkozök .

—
35 443 35 443

III. Befektetett pénzugyi eszkozok • —
-

-

B. FORGOESZKOZOK 1 217 827 288 483

I. Készletek —
-

-

ii: Követelések .
— 1 146 122 21 505

Ill Ertékpapirok —
-

-

lV. Pénzeszközök —
. 71 705 266 978

C. Arrw rnOBELI ELHATAROLASOK 872 040 436 097

AKTIVAK OSSZESEN: . .
.

2 125 310 760 023

PASSZWAK : .

-

D. sAJATTOKE -
1852053 499504

1. Indulótóke -
1 000 1 000

II. Tkevikoz -
2 533 639 1 85! 053

III. Lekotötttartalék -
- . . -

IV Ertékelési tartalék -
-

-

V. Trgyévi eredmény alaptevékenységból (kozhasznü tevéknységbô1) -
(682 5861 (1 352 549)

. VI. Tárgyévi eredmény váI1alkozsi tevékenyséRböl -
- -

E. CELTARTALEKOK -
-

I. Céltartalék-várható kotelezettségekre . -
-

-

F. KOTELEZE’flSEGEK 234 731 222 055

I. 1-létrasorolt käteIezettséek -
-

-

11. Hosszü Iejáratñ kotelezettségek -
-

-

III. Rövid 1cjãratii kotelezettségek - 234 731 222 055

G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASQK 38 526 38 464

Budapest, 2019. május 28.

2J2&31 760023

Liviu Matet

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

ADOSZAM: 19677196-1-41

FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

BUDAPESTI KäZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY

S.

KIEGESZ1TO MELLEKIET

A 2018. DECEMBER 31-EN VEGZÔDO EVRE

Budapest, 2019. május 28.



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

ADOSZAM: 19677196-1-41

FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

I. AZ ALAP1TVANY BEMUTATASA

A Budapesti Kozép-Európai Egyetem AlapItvány (a továbbiakban: AlapItvány), melynek székhelye

1051 Budapest, Nádor u. 9., az alábbiakban bemutatott tevékenységgel és szervezeti háttérrel bIr:

Az AlapItványt 1991-ben a new yorki székheIy( Open Society Fund Inc. (888 7th Avenue, Suite 3301,

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

érdekében, hogy a Kozép-európai Egyetemet létrehozza és fenntartsa, támogassa a kutatási

tevékenységet és külsã oktatást. Az AlapItvány további fontos célkit(izése, hogy elôsegItse az európai

népek szellemi egyuttm(ködését.

Az AlapItványt a Fãvárosi Tarvényszék a 11.Pk.66.659.1991.46 számó határozattal közhasznü

szervezetté nyilvánItotta. Az AlapItvány kizárólag közhasznL tevékenységet folytat, mely

tevékenységek az alábbiak:

- Tudományos tevékenység, kutatás;

- Nevelés és oktatás, kepességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- Kulturális tevékenység;

- Hátrányos heIyzet( csoportok társadalmi eselyegyenläségének eläsegItése;

- A hallgatók és kutatók tanulmányainak és kutatásainak vegzéséhez szukséges feltételek

megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történô támogatása;

- A rendkIvüli krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása;

- Egészségmegôrzés, betegségmegärzéS, gyógyItó-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

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

azoknak anyagi támogatást nem nyüjt, országgytIési képviselôi, megyei, fóvárosi onkormányzati

választáson jelältet nem állIt.

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

AlapItvány céljaira felhasználhatóak. Az AlapItvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja

U..
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BUDAPEST! KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
105 1-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41

FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

fel, azt kizárólag az AlapItó Okiratban meghatározott céljára fordItja. Az AlapItvány vagyonának

felhasználásáról a Kuratórium dönt.

Az AlapItvány kezeläje és egyben képviselãje a Iegalább hüsz, Iegfeljebb huszonöt (jelenleg hüsz) fäs

Kuratórium.

A Kuratórium az AlapItvány vezetö szerve, mely évente Iegalább egy alkalommal — ezt meghaladóan

pedig szukség szerint — tartja üléseit.

A Kuratórium kizáró)agos hatáskörébe tartozik:

- Az AlapItvány munkatervének, gazdálkodásának elfogadása;

- Az AlapItvány vagyonának felhasználása;

- A Kuratórium elnökének megválasztása;

-. Az AlapItvány által fenntartott Kozép-európai Egyetem tekintetében a fenntartói jogok

gya korlása;

- Minden egyéb döntés, amely az Alapftvány céijának megvalósulását befolyásolja.

A Kuratórium 2014. május 29-en kelt 43/2014. sz. határozatával az AlapItvány átaI adandó

támogatások, ösztöndIjak megItélésére, jóváhagyására egy 5 tagü OsztändIj Bizttságot jelölt ki. Az

OsztöndIj Bizottság szukség szerint, de Iegalább évente három alkalommal ülésezik.

Az OsztöndIj Bizottság a Kuratórium 1/2018. sz. határozatának megfelelôen jogosult az AlapItvány

által adandó támogatások, ösztöndIjak megItélésére, jóváhagyására. Az AlapItvány eves

beszámolójának eifogadása az OsztöndIj Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az OsztOndIj

l3izottsag uleseirol — meiye KiZarólag nyilvarlosdk - iiiiiideii esetbeit kéüI.

Az MapItvány háromtagt Felugyelä Bizottságot hozott létre, melynek feladata, hogy az AlapItvány

mködését, gazdálkodását ellenârizze.
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Az AlapItvány 2004-ben a Central European University New Yorkkal közösen Iétrehozta a

Magyarországon mIködS, nem állami, nemzetközi jelleg( Käzép-európai Egyetem (továbbiakban:

Egyetem) nevQ közhasznü fokozattal bIró felsäfokü oktatási intézményt. Az Egyetem nyilvántartási

száma: F127861. A nemzeti felsöoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (“Ftv.”) alapján 2012.

szeptember 1. napjátál kezdádden az Egyetemre a magán egyetemek mtiködésére érényes

jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. Az Egyetem a tevékenységét kOzhaszni szervezetként

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

fenntartója az AlapItvány.

AzEgyetem alaptevékenységei:

- Az alapito okiratban meghatarozott kepzesi teruleteken, tudomanyteruleteken es kepzest

szinteken mesterkepzes, doktori kepzes, valamint szakiranyu tovabbkepzes

- A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken kutatások és fejlesztések,

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

Az Egyetem kiegészItó tevékenységei:

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

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

a tantervekben foglalt tanulmányi kotelezettségek teljesItéséhez;

- felvételi elãkészItd és egyéb tanfolyamok tartása;

- továbbképzés;

- a képzéshez kapcsolódó tudományteruleteken, m(vészeti ágban, kultüram(velés es

fejlesztés, m(vészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

- kiadói tevékenység, tervezäi tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi

Konferenclak sier vetése, rlyurTIddipclr i Lel iiit?ktk y’ La 1kcstés, ii i k&iely

vendéglatás, üzemi étkezés, oktatást szolgáló létesItmények, sportlétesItmények, kollégiumi

szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadása;

4



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

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

Lényeges fordulónap utáni események és azok hatása az AlapItványra:

A Közép-európai Egyetem Kuratóriumának 2018. október 25-i döntése értelmében az amerikai

akkreditációjü mester és doktori programjaira jelentkezô üj évfolyamok hallgatói a 2019-20-as

tanévtäl a CEU üj bécsi kampuszán fognak tanulni. A Kuratórium 2018. december elsejével hagyta

jová a költözést, mivel a magyar kormány nem Irt ala olyan nemzetközi egyezményt, amely Iehetôvé

tenné, hogy a CEU New York-ban akkreditált amerikai intézményként szabadon mCködhessen

Budapesten.

A New York állam és Magyarország között tavaly létrejbtt megállapodástervezet megoldást kInált

volna a helyzetre. Az Egyetem teljes mértékben megfelel a kormány által eldIrt feltételeknek.

Mindazonáltal, a magyar hatósâgok jelezték, hogy nem Irják ala az államközi megállapodást, Igy

minden arra irányuló törekvés kudarcba fulladt, hogy a CEU amerikai diplomat nyüjtó egyetemként

tovább mIködjön Budapesten.

A 2019-20-as tanév elsäéves hallgatói Bécsben kezdik meg tanulmányaikat, és ott kapják meg

amerikai akkreditációj diplomájukat. A mar korábban beiratkozott diákok Budapesten fejezhetik be

tanulmányaikat. A tanulmányaikhoz kapcsolódó oktatási tevékenységek a CEU Oktatási-Szolgáltató

Nonprofit Kft tulajdonában lévc5 épuletekben zajlanak. A Kuratórium és az Egyetem alapItója Igéretet

tett, hogy fedezi a költözéssel járó tobbletkoltségeket. A nem amerikai akkreditációji. programok

Budapesten maradnak a 2019-20-as tanévre.

II AZ ALAPITVANY SZAMVITELI POLITIKAJANAK MEGHATAROZO ELEMEI
‘1

I. A mérlegkészItés idöpontja

Az eves beszámolót a naptári évräl a Számviteli törvény szerint december 31-i fordulónappal kell

elkészIteni. A mérlegkészItés idapontjaul a tárgyévet követd év marcius 31. napját határozzuk meg.

1\ szamviteii torvenyrei-i d mtrtkës1Lés IIdpjdIIuL kUtii i Lékeli cyL eku csukpL ckit dL.

idöpontra alkalmazzuk.

II. A beszámolO

Az AlapItvány — a kettãs konyvvitel rendszerében — rögzIti konyveiben mindazokat a gazdasagi

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

5
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AlapItvány beszámolóját készItette: Béni Gabriella (an: Marosvölgyi Erzsébet, regisztrációs szám:

175858, regisztrált szakterület: vállalkozási).

Az AlapItvány beszámolója:

KözhasznL egyszer(sitett eves beszámoló a számvitelrc5l szólá 2000. évi C. törvény és a 479/2016

(XII.28) Kormányrendelet elãIrásai szerint.

A beszámoló részei:

Közhasznü egyszerQsItett mérleg

Közhasznü egyszerasItett eredménykimutatás

KiegészItã mellékiet

A Számviteli torvény 155. §-a alapján az AlapItvány az eves beszámolóját külsö konyvvizsgáló által

auditáltatja.

Az AlapItvány könyvvizsgálója:

Varga Zoltan igazolvany szama 007320

KPMG Hungária Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

CIm: 1134-Budapest, Váci üt 31.

A 2018-as év konyvvizsgálat dIja: EUR 4,162 + általános forgalmi ado. A tárgyévben a KPMG Hungária

Kft. a konyvvizsgálati szolgáltatáson kIvül más, egyéb bizonyosságot nyüjtó szolgáltatást, valamint

egyéb, nem konyvvizsgálói szolgáltatást nem nyüjtott az AlapItvány számára.

Az egymast koveto uzieti evek eves beszamoloinak osszehasonlithatosagat a merleg es az

eredménykimutatás szerkezeti felépItésének, tagolásának és tart&mának, valamint a merlegtételek

értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával biztosItjuk.

____
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A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél feltüntetjük az elôzó üzleti év megfelelà

adatát. Ha az adatok nem hasonlIthatók össze, akkor ezt a kiegészItã mellékietben mutatjuk be és

indokoijuk. Amennyiben az ellenärzés az eIãzä üzleti év(ek) eves beszámolójában elkövetettjelentäs

asszeg(i hibá(ka)t állapItott meg, akkor az elôzô év(ek)re vonatkozó — a mérlegkészItés napjáig

megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerössé vált megállapItások miatti —

módosItásokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az elôzã 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 eläzä üzleti év

adatal, a Iezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosItások, valamint a tárgyévi adatok.

Az eredménykimutatás formája:

Az AlapItvány az eredménykimutatást a számvitelröl szóló 2000. évi C. törvény és a 479/2016 (XII.28)

Kormányrendelet elöIrásai szerint készIti.

Az eredménykimutatás az AlapItvány adózott eredményének levezetését tartalmazza.

III. A könyvvezetés módja, rendszere

A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettäs konyvvitel rendszerében magyar nyelven

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

azok forrásairól, továbbá az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét

megváltoztató gazdasági mIveIetekröI olyan könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben

és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfeleläen, folyamatosan, zárt

rendszerben, áttekinthetäen mutatja.

Az amortizacio elszamolasanak aiapja az eszoz oeeruiesi erteke.

A terv szerinti értékcsökkenési IeIrás kulcsait az AlapItvány az alábbiakban határozta meg: ..

- épuletek: 2% - ..

- bütorok: 14.5%

- gépjárm(Ivek: 20%

- szamitastechnikai eszközök: 33%

- . -
.-‘
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- szoftverek 33%

- telekommunikacios eszkozok 33%

- egyéb eszközök: 33%

Terven felUli értékcsökkenést kötelezc5 elszámolni akkor, ha a használatban Iévã immateriálisjószág,

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

eszközbk piaci értéke. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor is, ha a szellemi termék, a

tárgyi eszköz értéke tartósan Iecsökkent, ha feleslegessé vált, hiányzik, megsemmisult, ha a vagyoni

érték(I jog csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesIthetd.

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

egyéb gyijteményeknéI, szobroknál, valamint egyéb eszközökné, amely értékébôl a használat során

nem veszIt illetve évräl évre nä.

Az értékcsökkenés elszámolása a használatba vételt követó naptól idãarányosan történik. A

fäkonyvre tärténô feladása évente ketszer, havi bontásban történik: julius 31. napján és december

31. napján.

Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök értékét az AlapItvány a használatba vételkor

értékcsökkenési leIrásként egyosszegben elszámolja.

Az ktivãláskor meghatározott értékcsökkenést akkor módosItjuk, ha a használat korulményeiben,

az adott eszköz értékében Iényeges változás következett be. llyen lehet: értéknöveld beruházás,

illetve felüjItás elvégzése. A változtatás tényét, eredményre gyakorolt hatását a kiegészItc5

mellékletben be kell mutatni.

A követeléseket és a kötelezettsegeket a mérlegbe konyv szerinti értéken kell felvenni.

A külföldi pénzértékre szóló követeléseket - a szerzädés szerinti teljesItéskor érvényes Magyar

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

megievo oveteiesee d decerriber .i.-ëii i vtiiyts Fv1ayai NeIIILtI Bdi k clLdIkö!fét€tt ifeIyamo

kell értékelni. A követelések átértékelése miatt bekövetkezett ârfolyamváltozás esetén az

a rfolya m külön bäzet összevont értékét kel I árfolyam nyeresegkent/árfolyamveszteségké nt

elszámolni.

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a szerzôdés szerinti/számla teljesItésekor érvényes

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

8
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31-en fennálló kötelezettségeket a december 31-en érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett

árfolyamon kell értékelnL A kbtelezettségek átértékelése miatt bekövetkezett árfolyamváftozás

esetén az árfoIyamküonbozet összevont értékét kell árfolyam nyereségként/árfolya mveszteségként

elszámolni.

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

számviteli alapelvek figyelembevét&ével.

A könyvvezetés alapjául szolgáló számarend számIatükörbä és szoveges számlarendbôl áH, melyek

együttesen foglalják magukba a számviteli torvényben meghatározott kovetelményeket, többek

között a fökönyvi és analitikus nyilvántartások rendszerét is.

(V. Pà(yázatok elszámolása

A pályázatok ütján efnyert támogatások egyedi munkaszámokon, ün. projekt kódokon vannak

nyilvántartva, Igy felhasznáásuk egyedileg elkülönItetten követhetä.

V. A számviteli elszámolás szempontjából mit tekintUnk Iényegesnek és nem Iényegesnek,

valamint mit minäsItünk jelentös es nem jelentäs osszegnek

A megbIzható és valós osszkép kialakItását befolyásoló információk tekintetében Iényeges, hogy az

információ tartalmazza az AlapItvány vagyoni, pénzügyi helyzetét. Nem tekinthetó Iényeges

információnak, amelynek nincs hatása a gazdálkodás megItélésére.

Jelentôs bsszegt hibának minôsül, ha a hiba feltárásának évében, a különbözó ellenórzések során,

egy adott Ozleti évet érintóen (évenként külön-külön) feltárt hibák es hibahatások - eredményt, sajàt

täkét növelô-csökkentô - értékének együttes (eläjeltc5l fuggetlen) összege meghaladja a számviteli

politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentds összeg a hiba, ha a hiba

hibahatások eredményt, saját tôkét növelô-csökkentô értékének együttes (elôjeltôl fuggetlen)

összege meghaladja az ellenärzött üzleti év mérlegföosszegének 2 százaékát, illetve ha a

mérlegfdosszeg 2 szazaleka nem haadja meg az 1 miIió forintot, akkor az 1 millió forintot.
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VI. A számviteli elszámofás szempontjából rendkIvülinek tekintendö események minösItése

A gazdasági események rendkIvüli minöségének szempontjait az alábbiakban határozzuk meg:

- az elãfordulás tekintetében rendkIvüli, eseti jeIIegt,

- a pénzügyi helyzetre, az eszkäzök nagyságára és Osszetételének alakulására gyakorolt hatása

jelentôs.

Az elôzôekben leIrtak alapján rendkIvüli eseménynek minãsül:

- véglegesen átadott pénzeszkozök

- térItés néküI átadott vagyontárgyak nyivántartás szerinti értéke

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

követelés

- az 1,500 eFt egyedi asszeghatárt meghaladó káresemény

- járvány, elemi csapás (árvIz, belvIz, villámcsapás, foldrengés, stb.)

- számItógépes program meghibásodása miatti adatvesztés

- egyéb megsemmisü es.

VII. A közhasznü es a vállalkozási tevekenységhez kapcsolOdó koltségek és ráfordItások

megosztása

Az AlapItvány kizárólag közhasznü tevékenységet folytat.

VIII. Támogatási program keretében véglegesen felhasznált osszegek bemutatása

A 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (4) szerint támogatási programnak minösül a kazponti, az

onkormányzati es/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótOl kapott támogatás.

Ezen támogatások végeges jelleg(i felhasználása az alábbiakban kerül részletezésre:

10
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Az egyes támogatási programok szöveges bemutatását az AlapItvány Közhasznüsági Mellékiete

Az AlapItvány tárgyévben támogatási program keretében visszatérItendã, kätelezettségként

kimutatott támogatást nem kapott.

A tárgyévben kapott támogatások és ehhez kapcsolódóan felmerült koltségek Ezer Ft

Osszesen Bevétel Koltseg

Projekt kód Projekt név ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Mindösszesen: (98,872) (130,041) 42,203

Osszeredmény (98,872) (130,041) 42,203

Európai Uniós Forrásból

megvalósult Projektek: 4,245 (6,782) 11,027

E/E/MCU/10087 EUR1AS 4,245 (6,782) 11,027

Koltségvetési forrásból
megvalósult projektek: .

(28) (28)

H/O/NAV/10304 NAV 1% Vii (28) (28)

Egyéb forrásokból megvalósult

projektek: (51,056) (71,198) 31,176

X/E/OTH/IVF/10079 IVF student grants (592) (592)

X/E/OTH/REF/10413
REF MA Scholarships 2017-

(37,023) (37,215) 192

X/E/OTH/REF/10452
REF MA Scholarships 2018-

-
(4,004) 44

X/E/OTH/ROT/10311 MERKAZ
: (16,220) 10,743

X/E/RAP/REF/10403 REF INT21 (23,762) 17,970

X/E/RAP/SRT/10430 SRT 2017-20 (4,003) 2,227

Altalános célra kapott
támogatások: (52,033)

X/O/EXE/NRG/10393 Resource Course V 2017 —
790 -

X/O/EXE/NRG/10434 Resource Course Vi 2018 (49 230)

X/O/EXE/NRG/10469 Resource Course Vii 2019 (3 755) (3 755)

X/O/OTH/OTH/10070 Fundraising Unrestricted 162 162 -
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPA! EGYETEM ALAPITVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41

FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

Ezer Ft

:

: 2017 2018

A. BEFEKTETETT ESZKöZOK 35,443 35,443

I. Immateriális javak -

II. Tárgyi Eszközäk 35,443 35,443

III. Befektetett Pénzügyi Eszközök -
-

B. FORGOESZKOZOK 1,217,827 288,483

I. Készletek -
-

II. Követelések 1,146,122 21,505

- SzállItóknak adott elcilegek -
-

- Kovetelések—Cash pool 1,141,694 -

- Különféle egyéb követelések 4,473 21,580

- Kulonféle egyéb követelések—Közép-eurápai Egyetem 13 -

- Követelések évvégi átértékelése (57) (75)

iii. ErtékpapIrok -
-

IV. Pénzeszközök 71,705 266,978

C. AKT1V IDÔBEU ELHATAROLASOK 872,040 436,097

- Bevételek aktIv idâbeli elhatórolása 630,326 227,237

- Koltségek aktIv idJbeIi elhatárolása 241, 714 208,860

12
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAT EGYETEM ALAPITVANY
1051 -BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41

FQVAROSI TORVENYSZEK NY ILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

Ezer Ft

.. - ,- y

2017 2018

D. SAJAT T6KE 1,852,053 499,504

I Indulotoke 1,000 1,000

II Tokevaltozas 2,533,639 1,851,053

III Lekotott tartalek -

IV Ertekelesi tartalek

V. Tárgyévi eredmény aIapteékenységbôI (682,586) (1,352,549)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbôl - -

E. CELTARTALEKOK - -

F. KOTELEZETTSEGEK 234,731 222,055

I. Hátrasorolt kötelezettségek - -

II. Hosszü Iejáratü kötelezettségek - -

III. Rövid Iejáratü kotelezettségek 234,731 222,055

- Belfaldi és kulfaldi szállItók 229,830 217,146

- Adók, járulékok nyugdipénztári tagdijak - -

- Munkabértartozós 823 823

-Egyébkätelezettségek 3,197 3,354

- Egyéb kotelezettségek cash-pool tevékenységhez

kapcsolódóan

- Kapcsolt vállalkozósok -

- Rövid lejórat kotelezettségek ótértékelése 881 732

G. PASSZ1V IDöBELI ELHATAROLASOK 38,526 38,464

- Koltséqek elhatárolósa

- Bevételek elhatárolása . 18,220 24,321
__;_;.__,

20,306 14,143

-

C
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FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

2017 2018

A. OSSZES KÔZHASZNU TEV. BEVETELE 942,062 384,872

1. Közhasznü célü m(ködésre kapott támogatás 740,047 219,410

- alapItótól 740,000 219,382

- kozponti koltségvetéstöl
.

47 28

- helyi onkormányzattól - -

-eqyéb - -

2. Pályázati iiton elnyert támogatás 140,481 147,518

3. Közhasznü tevékenységbc5l származó bevétel - -

4. TagdIjból származó bevétel - -

5. Pénzugyi m(veIetek bevételei 26,332 17,914

6. Egyéb bevétel 35,202 -, 30

B. VALLALKOZASI TEV. BEVETELE - -

- Máshová nem sorolt egyéb gazd. szolgáltatás - -

-Máshová nem soroltfelnött- és egyéb oktatás -

C. OSSZES BEVETEL 942,062 384,872

Ezer Ft
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1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVARQSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

Az AlapItvány vállalkozási

ráfordItásai nincsenek.

nem folytat, ezért vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó

15

Ezer Ft

2017 2018

D. KOZHASZNLJ TEV. RAFORDITASAI 1,624,648 1,737,421

1. Anyagjelleg(I ráfordItások . 222,686 201,153

-Anyagköltség 32 -

- Könyvek, üjságok. media anyagok 83 -

- Tanulmónyi és egyéb támogatósokhoz kapcsolódó utazási
208,016 187,619

és szállás koltségek

- Bérleti dii 387 514

- Audit dij 1,561 1, 735

- Jogi tanácsaciásertfizetett dijak 1,422 1,489

-Egyébköltségek 10,910 9,796

2. BérkOltség és személyi jelleg(I egyéb kifizetések 1,367,010 1,396,886

EbbôI OsztöndIjak, pályázati üton nyüjtott kuatási
1,336,253 1,371,142

tá mogatások

3. Bérjárulékok 605 50

4. Ertékcsökkenési IeIrás 1 -

‘

5. Egyéb ráfordItások 15,240 132,982

6. Pénzügyi m(veIetek ráfordItásai 19,106 6,350

F. OSSZES RAFORDITAS 1,624,648 1,737,421

G. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (682,586) (1,352,549)

H. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG - -

I. TARGYEVI VALLALKOzASI EREDMENY - -

J. TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (682,586) (1,352,549)
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FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

A TARGYI ESZKOZOI( MOZGASANAK OSSZEFOGLALASA:

.. Gépek, Egyéb
Immaterialis

puIetek Telkek berendezések, berendezések, KépzämOvészeti Beruházások Osszesen
javak

jarmuvek felszerelesek alkotas

BRIJTIO ERTEK

Nyitó eqyenleq
460,113 - 1,384,062 104,344 31,503 - 1,980,022

2018 januar I en

Novekedesek
(vasarlas)

Egyéb noveledések .

(kapott adomány)

Aktiválások - - - - - - -

ErtékesItések és - - - - - -

egyéb csökkenések

Beruházás
csökkenés tárgyi
eszköz aktiválás
miatt

Atsorolások - - -
- 3,940 - 3,940 -

Záró egyenleg
2018. december31- 460,113 - - 1,380,122 104,344 35,443 - 1,980,022

en

FELHALMOZO1T

ERTEKCSOKKENES

Nyitd egyenleg
460,113 - - 1,380,122 104,344 - - 1,944,579

2018. januar 1-en

Elszámolt
értékcsökkenés

ErtékesItés és egyeb - - - - - -

csökkenések -

Atsorolások -

Zárô egyenleg
2018. december31- 460,113 - - 1,380,122 104,344 - - 1,944,579

en

NETrÔ ERTEI

2017. december31- - -

- 3940 - 31,503 - 35,443

2018. december 31- 35443 35,443

16
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BUDAPEST! KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

A BUDAPESTI KOzEP-EuROPA EGYETEM ALAPITVANY KOzHAszNUsAGI MELLEKIETE - A 2011. EVI CLXXV.

TORVENY 29. §-BAN FOGLALTAK SzERINT:

A) A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány közhasznüsági tevekenységéröl szóló rövid

tartalmi beszámoló

A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány kozhasznüsági fokozata “közhasznY’, mely

minäsItés a Fôvárosi BIróság a 11.Pk.66.659./1991/46. számü, 2010. február 12-i határozata

alapján emelkedett jogerôre. Az egyesulési jogról, a közhasznt jogállásról, valamint a civil

szervezetek m(ködésérôl és tamogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ért&mében a

kozhasznüsági jogállás nyilvántartásba vételét 2014. május 31-ig tjból kezdeményezni volt

szukséges. A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány kozhasznüságának üjbóli

nyilvántartásba vétele a Fãvárosi Torvényszék 2014. április 3-i 11.Pk.66.659/1991/60. szamt.1

határozatával történt meg, határozatlan idãre.

A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány célja a Kozép-európai Egyetem létrehozása és

fenntartása, továbbá kutatási és oktatási tevékenység végzése, beleértve a külsä oktatás végzését

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

a hallgatók és kutatók tanulmányaik és kutatásaik végzéséhez szukséges feltételek

megteremtésében való természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történô támogatása, a

hallgatók, munkatársak és más érdekeltek egészségügyi ellátása, illetve ennek támogatása külänös

tekintettel a járóbeteg ellátásra, valamint a szociálisan hátrányos helyzeti, illetve a rendkIvüli

krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása.

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

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

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

Az AlapItvány kizárólag közhaszn tevékenységet folytat. Az AlapItvány közhasznü tevékenységei

az alábbiak:

- egészségmegôrzés,

tevékenység;

- tudományos tevékenység, kutatás;

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- kulturális tevékenység;

- hátrányos helyzett csoportok társadalmi eselyegyenldségének elôsegItése.

2018-ban az AlapItvány a következô közhasznü tevékenységeket végezte:

- tudományos kutatás támogatása

- oktatás, kutatás, ismeretterjesztés támogatása

- egészségügyi ellátás támogatása.

betegségmegelózés, gyógyItó-, egészségügyi reha bi I itációs

Az AlapItvány közhasznt tevékèhségének célcsoportjai:

Az AlapItvány közhasznü tevékenysége a testületen, munkavállalókon kIvüli harmadik személyek

részére is hozzáférhetô. A tevékenységének célcsoportjai a KOzép-európai Egyetem hallgatói,

kutatói, külsö kutatók és oktatók.

A 2018/2019-es tanév ôszi szemeszterében a Közép-európai Egyetem 1320 hallgatója összesen 103

országból érkezett. A diákok régiákszerinti megoszlása az alábbi:

- 44 % Európai Unió/EFTA tagállamok;

- 15 % volt Szovjetünió tagállamai;

- 12 % az amerikai kontinens országai;

- 13 % Azsia és Ausztrália;

- 10 % Kelet és Dél-kelet Europa államai;

- 3%Afrika;

- 3% Kozép-Kelet és Eszak-Afrika.

3
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A hallgatók Iegnagyobb h’ányada magyar, a teijes diáklétszámot tekintve arányuk 20,53%. A magyar

diákok mellett a hallgatók nagy része az Amerikal Egyesult Allamokból, Romániából,

Oroszországbàl, Indiából, Németországból, Torokországból, Horvátországból, Szerbiából,

Ukrajnából, OaszországbóI, Grüziából, KInából, az Egyesült Királyságból, Pakisztánból,

Szlovákiából, KazahsztánbOl, Kirgisztánból, a Bangladesbdl, valamint Kanadából származik.

Az Egyetem 2018/2019 tanév ôszi szemeszterére beiratkozott diákjainak képzési szint szerint

megoszlása az alábbi:

- Doktori kepzes 437 diak,

- Mesterkepzes 775 diak,

- Felndttképzés: 108 diák;

Az Alapitvany kozhasznu tevekenysegenek fobb programonkenti leirasa es azok eredmenye az

alábbiakban található:

1) Marie-Curie Action/Co-funding of Regional, National and International Programmes

(COFUND)/lnstitute for Advanced Study

Szerzödésszám: 609400

Támogatási idöszak: 2014.09.OI.-2019. 07. 31.

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

Projektkód: E/E/MCU!10087

Európai osztondIjprogram vezetö európai Institute for Advanced Study-k (Magas szintii

tanulmányok lntézete) bevonásával. A program a kiválóságon, nemzetek közötti mobilitáson és a

transz-d iszcipl man s kutatásokon alapul.

2) Roma Education Fund

Szerzädésszám: n/a

/
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1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.
ADOSZAM: 19677196-1-41
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Támogatási idöszak: 2018. 08.01—2019.09.30.

Programnév: Roma Graduate Preparation Program (Roma Felsôoktatási ElökészItO

Program)

Programnév:

INT 24: REF MA Scholarships 2017-

18

___________________

1NT 25: REF MA Scholarships 2018- 2018.08.01 —2019.07.31.

A Roma Education Fund (Roma Oktatási Alap), a ‘Romák az Európai Társadalmakban

Kezdeményezs’ keretében évente 8-10 MA hallgatónak biztosIt ösztöndIjat a CEU különbözö

képzésein.

3) Sigrid Rausing Trust

Szerzôdésszám: n/a

Támogatási idôszak: 2018.02.01—2020. 12.30

Programnév: Facilitating Roma Access to Higher Education and Employment: The CEU Roma

Graduate Preparation Program (A romák felsôoktatáshoz és foglalkoztatásához való

hozzáférésének megkönnyItése: CEU roma felsOoktatási és elOkészItési program)

Koltsegkód: X/E/RAP/SRT/1 0430

A projekt a Sigrid Rausing Trust alapItvány tamogatásával a Roma Graduate Preparatory Program

hallgatói számára biztositja a képzésben való részvételhez sztikséges támogatást, ösztöndij akat,

valamint a Program diákokhoz köthetô tevékenységeit támogatja.

Támogatási idôszak:

2017.08.01—2018.07.31.

Proj ektkód:

X/E/OTH/REF/ 10413

X/E/OTH!REF/ 10452

4) Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe

Szerzôdésszám: 048/15

TamogatasdsZak: 2016.01.01_—2018.12.31.

5
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Programnév: MERKAZ: A Jewish Studies Hub for Central and Eastern Europe (ZsidO

tanulmányi kozpont Kozép- és Kelet-Európa számára)

Proj ektkód: X/E/OTH/ROT/1 0311

A CEU Zsidó Tanulmányok Programja mans meghatározó helyi szereppel bIr, és az Európai

Rothschild AlapItvány segItsegével szeretnénk programunkat továbbfej I eszten 1. Szeretnénk az i iyen

irányü tanulmányokat serkenteni Kozép- és Kelet-Európában több hallgató bevonásával és

tamogatásával.

5) Roma Education Fund

Szerzödésszám: INT 021

Támogatási idöszak: 2017.01.01 —201 8.07.31.

Programnév: REF INT 21: Graduate Preparation Program/Roma Access Programs

(Felsôoktatási elökészItO program I Roma hozzáférési programok)

Projektkód: X/E/RAP/REF/10403

A projekt a Roma Education Fund tamogatasával a Roma Graduate Preparatory Program hallgatói

számára biztosItja a képzésben való részvételhez szukséges támogatást, ösztöndIjakat, valamint a

Program diákokhoz köthetô tevékenységeit támogatj a.

Támogatási program keretében veglegesen felhasznált osszegek bemutatása

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

önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, Iletve más gazdálkodótól kapott támogatás.

Ezen tamogatások végeges jeIIegi felhasználása az alábbiakban kerül részletezésre:

.
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A tárgyévben kapott támogatások és ehhez kapcsolódóan felmerült költségek Ezer

Az egyesulési jogról, a közhasznü jogállásról, valamint a civil szervezetek miiködésérôl és

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

megfeleló erdforrásokkal rendelkezzen, továbbá kimutatható legyen a megfelelä társadalmi

támogatottsága. A törvény ezen paragrafusában meghatározott mutatók az AlapItvány esetében

az alábbiak szerint alakultak:

7

Ft

__________________________

Osszesen Bevétel Költség

Projekt kód Projekt név ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Mindösszesen: (98,872) (130,041) 42,203

Osszeredmény (98,872) (130,041) 42,203

Európai Uniós Forrásból

megvalósult Projektek: 4,245 (6,782) 11,027

E/E/MCU/10087 EURIAS
4,245 (6,782) 11,027

Költsegvetési forrásbó(

megvalósult projektek: (28) (28)

H/O/NAV/10304 NAV 1% VII (28) (28)

Egyéb forrásokból megvalôsult

projektek:
(51,056) (71,198) 31,176

X/E/OTH/IVF/10079 IVF student grants
(592) (592)

REF MA Scholarships 2017-
X/E/OTH/REF/10413

18 (37,023) (37,215) 192

X/E/OTH/REF/1045 2

X/E/OTH/ROT/10311

REF MA Scholarships 2018-

19

MERKAZ

X/E/RAP/SRT/10430

(3,960) (4,004)

SRT 2017-20
X/E/RAP/REF/10403 REF INT21 (5,792) (23,762) 17

(5,477) (16,220)

44

10,74

(1,776) (4,003) .222’7

Altalanos ceira kapott

tamogatasok (52,033) (52,033)

X/O/EXE/NRG/10393 Resource Course V 2017 790 790

X/O/EXE/NRG/10434 Resource Course VI 2018 (49 230) (49 230)

X/O/EXE/NRG/10469 Resource Course VII 2019 (3 755) (3 755)

X/O/OTH/OTH/10070 Fundraising Unrestricted 162 162

B) A közliasznu jogállás megállapItásához szUkseges mutatók
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- Az AlapItvány átlagos eves bevétele meghaladja az egymillió HUF-ot, ezért a 32. § (4)

bekezdése szerinti a) pontnak megfelelô forrás all rendelkezésére. A 2017-es évben az

AlapItvány bevétele HUF 942,062,000 volt, mIg targyévben HUF 384,872,000. Ebbôl a

tamogatásokból származó bevétel összege 2017-ben HUF 880,528,000, mIg 2018-ban HUF

366,928,000 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 atlagában. Tekintettel arra, hogy az

AlapItvány kizárólag käzhasznü tevékenységet folytat, esetében elmondható, hogy a

közhasznü tevékenység érdekében felmerült koltség és ráfordItás meghaladja az ässzes

ráfordItás felét a két év átlagában.

C) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Kozhasznüsági Melléklet 1. sz. mellékiete tartalmazza a Budapesti Kozép-európai Egyetem

AlapItvány vagyon felhasználásával kapcsolatos 2018. évi beszámolóját.

D) Közhasznü cél szerinti juttatások kimutatása

A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány a 2018. évben az alapItó okiratában foglalt

közhasznü tevekenységeket végezte. A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány cél szerinti

juttatást az alapItó okiratában foglaltakkal osszhangban a következô célokra nyiijtott:

- kulfoldi tanulmanyuton valo reszvetel,

- oktatasi intezmenyekben folytatott tanulmanyok,

- nemzetkozi oktatasi, kepzesi es kulturalis mobilitasi programok,

- kutatási projektek megvalósItása;

- egészségügyi el látas tá mogatása.
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Az AlapItvány által a 2018-as év során nyüjtott közhasznü cél szerinti juttatások kimutatása az

alábbiakban taiálható:

i.Jszes uer es annaic jaruieiar

Osszesen

29

1,505,261,454

Cél Osszeg Forintban

Tanulmányi ösztöndfjak

Csere-diák programok 37,918,672

Mesterképzés 160,569,904

Doktoranduszképzés 569,753,856

Osszes tanulmányi ösztöndIj 768,242,432

Kutatási támogatások

Tanár 107,929

Diák 161,928,688
•: Külsös kutató 295,746,246

KüIföldi tanulmányütra nyüjtott tómogatások

Tanár 54,230,452

Diák 26,124,880

KüIsäs kutató 19,859,444

Egyéb támogatások

Tanar 0

Diák 44,901,916

Külsös kutató 0

Adott egészségügyi támogatás 1,342,051

Intézményeknek nyüjtott támogatás 28, 701,436

Fenntartói támogatás 103,874,000

Osszes támogatás 736,817,042

Fizetett bér es annakjárulékai

Oktatás 0

Kutatás 0

Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 201,980
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Az AlapItvány által a 2017-es év során nyüjtott közhasznü cél szerinti juttatások kimutatása az

alábbiakban található:

Cél ‘ Usszeg Forintban

Tanuimányi ösztöndIjak

Csere-diák programok

Mesterképzés

Doktoranduszképzés

Osszes tanulmányi ösztöndIj

60, 201,488

192, 192,823

545,411,410

798,805,721

Kutatási tOmogatdsok

Tan a r

Diák 123,625,500

Küisãs kutató 229,295,115

KuIföIdi tOnulmónytra nyüjtott támogatósok

Tanár 43,929,021

Diák 28,494,213

Külsôs kutatá 14,584,028

Egyéb támogatások

Tanár -

Diák 98,188,265

Külsös kutató -

Adott egészségügyi támogatás 2.865.330

Intézményeknek nyüjtott támogatás 14.812.317

Osszes támogatás 555,685,860

Fizetett bér és annakjáruiékai

Oktatás 0

Kutatás 906,645

Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 65,718

Osszes bér és annak járulékai 972,363
I ,rs At aSS
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E) A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány vezetô tisztségviselöinek nyüjtott juttatások

értéke, illetöleg összege

A Budapesti KOzép-európai Egyetem AlapItvány vezetä tisztségviselöi a 2017-es és 2018-as naptári

évben semmilyen juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2019. május 28.

Liviu Matei

Meghatalmazott

-
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1. sz. MELLEKIET

VAGY0N FELHASZNALASAVAL KAPCSOLATOS KIMtJTATAS

Adatok ezer

Nyitó adatok . HUFban

1 Banknyitóegyenleg 68,716

2 Pénztár nyitó egyerileg 2,989

3 Osszesen: 71,705

Kozhasznu tevekenseg

bevételei

4 AlapItóktól kapott adomány 219,382

• Központi koltségvetéstäf kapott

5 támogatás 28

6 Egyéb támogatás -

7 Pályázati üton elnyert támogatások 147,518

8 Pénzügyi m(veIetek bevételel 17,914

9 Egyéb bevéteek 30

10 sszesen: 384,872

Közhasznü tevékenység

ráfordItásai

11 AnyagjeUegQ ráfordItások 201,153

Bérkoltség személyi jelleg(i egyéb

12 ráfordItások 1,396,886

13 Be rj a rule ko k

14 Ertékcsökkenési Ieirà

15 EgyebráfordItások 132,982

16 Pénzugyi m(veIetek ráfordItásai 6,350

17 sszesen: 1,737,421
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35 Bank zãrO egyenleg

36 Pénztár záró egyenleg 5,163

37 Osszesen: 266,978
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‘I

Vállalkozási tevékenység

bevételei

. 20 Vóllalkozási tevékenyég bevételel -

Vállalkozási tevékenység

ráfordItásai

21 AnyagjeIIeg( ráfordItások -

22 Szeméiyi jeIIeg ráfordItások -

23 Bérjárulékok -

24 Ertékcsökkenési Iefrás -

25 Egyéb ráfordItások -

26 Pénzugyi m(veIetek ráfordItásai -

27 Osszesen: -

Mérlegtételek változása

28 Kötelezettségek változása (31,292)

29 PasszIv idc5beli elhatárolások (62)

30 Befektett eszközök változása -

31 Forgóeszközok változása 1,143,233

32 AktIv idóbeli eIhatároás változása 435,943

33 Fizetett ado -

34 összesen: 1,547,822

Egyenleg (3+10-17+20-27+34)

Záró adatok

266,978
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