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Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Kozép-Európai Egyetem AlapItvány Ku ratOriumának rêszére

Vélemény

Elvegeztuk a Budapesti Kozép-Európai Egyetem AlapItvány (továbbiakban az AlapItvány”) 2019. évi
egyszerUsItett eves beszámolójának a konyvvizsgalatat, amely egyszerUsItett eves beszámoló a 2019.
december 31-i fordulónapra elkészItett mérlegbOl — melyben az eszközök es források egyezö végOsszege
249.959 E Ft, a tárgyévi eredmény alaptevekenysegbOl 425.019 E Ft veszteség, a tárgyévi eredrnény
vállalkozási tevekenysegbOl 0 E Ft —, és az ezen idoponttal végzodö évre vonatkozó eredménykimutatásbOl,
valamint a számviteli politika meghatarozó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó
kiegészItO mellékletböl all.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerUsItett eves beszámolO megbIzható és valós képet ad az
AlapItvány 201 9. december 31 -en fennálló vagyoni és pénzUgyi helyzetérol, valamint az ezen idOpontta
vegzodO évre vonatkozó jövedelmi helyzetérol a Magyarorszagon hatályos, a számvitelrOl szólO 2000. évi C.
torvénnyel osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli tOrvény”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO —

Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelössegeink bövebb leIrását jelentésUnk ,,A kOnyvvizsgalonak az
egyszerusItett eves beszámolO kOnyvvizsgalataert való felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek
vagyunk az AlapItványtól az egyszerüsItett eves beszámolO általunk végzett konyvvizsgálata szempontjából
a vonatkozO, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar KonyvvizsgalOi Kamara ,,A
kOnyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairOl és a fegyelmi eljárásról szólO szabályzatá”-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testulete által
kiadott ,,Konyvvizsgalók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettUnk egyéb
etikai felelOsségeinknek ezekkel a kovetelményekkel Osszhangban. Meggyözödésunk, hogy az általunk
megszerzett kOnyvvizsgalati bizonyIték elegendö és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményUnket.

Egyeb információk

A vezetés felelOs az egyéb információkért. Az egyeb informáciOk az Alapitvány 2019. évi kozhasznüsagi
mellékletében toglalt információkból állnak, de nem tartalmazzák az egyszerüsItett eves beszámolOt és az
arra vonatkozO konyvvizsgalói jelentésU nket.
Az egyszerüsItett eves beszámolóra vonatkozó véleményunk nem vonatkozik az egyéb informáciOkra és
azokra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájü bizonyosságot nyüjtó következtetést.

Az egyszerüsItett eves beszámoló általunk végzett kOnyvvizsgalataval kapcsolatban a mi felelOsségUnk az
egyéb informaciok atolvasasa és ennek soran annak mérlegelése, hogy az egyéb informáciOk lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerOsItett eves beszámolónak, vagy a konyvvizsgálat során szerzett
ismereteinknek, vagy egyébként ügy tünik-e, hogy azok lényeges hibás állItást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a kOvetkeztetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás
allitast tartalmaznak, kotelességUnk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.
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A vezetés es az irányItással megbIzott személyek felelOsségel az egyszerQsItett eves beszámolóért

A vezetés felelös az egyszerüsItett eves beszámolónak a számviteli törvénnyel osszhangban tOrténö
elkészItéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetOvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredö Iényeges hibás állitástOl mentes
egyszerUsItett eves beszámolO elkészItése.

Az egyszerUsItett eves beszámolO elkészitése során a vezetés feIeOs az AlapItvány vállalkozás folytatására
vaIá képessegenek felméréséért és a “áilalkozás folytatásával kapcsoatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelO közzétételéért, valamint a vezetés felelös az egyszerUsItett eves beszãmolOnak a vállalkozás
folytatásának elvén alapulO összeállItásáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvéböl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesulését eltérö rendelkezés nem akadályozza, illetve a
váilalkozási tevekenyseg folytatásának ellentmondó tényezö, korUlmény nem all fenn.

Az irányItással megbIzott személyek felelösek az AlapItvány pénzugyi beszámolási folyamatának
felugyeletéért.

A konyvvizsgálónak az egyszerüsItett eves beszámoló kanyvvizsgálatáert vald felelOssegel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az egyszerüsItett eves beszámolO egésze nem tartalmaz
akár csalásból, akär hibából eredö lenyeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazó
konyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokü bizonyosság, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgálat mindig feltárja a
Iétezö lenyeges hibá.s állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibából, és Iényegesnek
minösülnek, ha onmagukban vagy együttesen ésszerU várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók
adott egyszerüsItett eves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgalat részeként szakmai
megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk és felbecsüljuk az egyszerUsItett eves beszámolO akár csalásbOl, akár hibából eredö lényeges
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalO konyvvizsgalati eljárásokat alakItunk ki és
hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozasahoz elegendo és megfelelO konyvvizsgálati
bizonyItékot szerzunk. A csalásbOl eredö Iényeges hibás állItás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint
a hibából eredäé, mivel a csalãs magában foglaihat osszejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat,
téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrását.

• Megismerjuk a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott körUlmények között megfeleloek, de nem
azért, hogy az AlapItvãny belsö kontrolljának hatékonysagara vonatkozóan véleményt nyilvánItsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelöségét és a vezetés által készItett
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerQségét.

• Következtetést vonunk le arrOl, helyénvaló-e a vezetés részéröl az egyszerUsItett eves beszámolónak a
vállalkozás folytatasanak elvén alapuló összeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonylték
alapjan arról, fennall-e lenyeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentös ketseget vethetnek tel az AlapItvány vállalkozás folytatására valO kepességével
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság all fenn,
konyvvizsgálói jelentésUnkben fel kell hIvnunk a figyelmet az egyszerUsItett eves beszámolOban lévö
kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen kOzzétételek nem megfelelöek, minösItenunk kell
vélemenyunket. Kovetkeztetéseink a konyvvizsgálói jelentésünk datumaig megszerzett konyvvizsgalati
bizonyitékon alapulnak. JOvObeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az AlapItvány
nem tudja a vál(alkozást folytatni.

• Ertékeljük az egyszerüsItett eves beszámolO, beleértve a közzétételeket is, atfogo prezentalasat,
felepItését és tartalmãt, valamint azt, hogy az egyszerUsItett eves beszámoló a valós bemutatást
megvalósItó mOdon mutatja-e be a mogöttes ugyleteket és eseményeket.
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Kommunikáljuk az irãnyItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgalat
tervezett hatókörét és Utemezését, a konyvvizsgálat jelentös megallapItásait, beleértve a belsö kontroilnak a
konyvvizsgálatunk során általunk azonosItott jelentös hianyossagait is.

Budapest, 2020. jünius 24.

KPMG Hungaria Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

Varga Zoltán
Partner, Kamaral tag kanyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007320
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY

EGYSZERLJSITETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU MERLEGE

2019. december 31.
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY

EGYSZERUS1TETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU EREDMENYKI MUTATASA
2019.
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BUDAPESTI KOZEP-FU ROPAI EGYETEM ALAPITVANY

EGYSZERUSITETT EVES BESZAMOLO EREDMENYKIMUTATASA

2019.
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BUDAPESTI KOZLP-ELROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY

(IEGES1TO MELLEKLET

A 2019. DECEMFR 31-EN VEGZODO EVRE

Budapest, 2020. jnius 24.



BUDAPESTI KOZLP-E F(ETEM ALAP1TVANY
105 1-BUP’ST, NADOR U. 9.

ADOS/ 9617I96-]-4i

______

FOVAROSI TORVENYS7FK L.’ANTARTAS1 SZAM: 01-01-0002314

I. AZ ALAP1TVANY BEMUTATASA

A Budapesti Közép-európai Egyetem A pIt’ary-=(a továbbiakban: AlapItvány), melynek székhelye

1051 Budapest, Nádor u. 9., az alábbiakban henutatott tevékenységgel és szervezeti háttérrel bir:

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

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

érdekében, hogy a Közép-eurOpai Egyetemet étrehozza és fenntartsa, támogassa a kutatási

tevékenységet és külsö oktatást. Az Alapftvány további fontos célkit(izése, hogy elôsegItse az európai

népek szellerni egyuttmQkodéset.

Az AlapItványt a Fövárosi Törvényszék a ii.Pk.66.659.1991.46 számü határozattal közhasznü

szervezetté nyiIvinItotta. Az AlapItvány kizárólag közhasznü tevékenységet folytat, mely

tevékenysegek az alábbiak:

- Tudományos tevékenyseg, kut-s:

- Nevelés és oktatás, képességfejIest’.., is.neretterjesztés;

- Kulturális tevékenység;

- Hátrányos helyzet(i csoportok társadalmi esélyegyenlôségének eläsegItése;

- A hallgatók és kutatók tanulmányainak és kutatásainak végzéséhez szukséges feltételek

megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történö támogatása;

- A rendkIvüli krIzishelyzetbe kerUlt hallgatók támogatása;

- Egészségmegörzés, betegségrnegórzés, gyógyItó-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

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

azoknak anyagi támogatást nem nyüjt, drszággy(Iési képviseldi, megyei, fôvárosi önkormányzati

választáson jelöltet nem állIt.

Az AlapItvány induló vagyona1,000,00O HJF. A AiapItvány-vagynna-és---annak-kam-t& k4hI

AlapItvány céljaira felhasználhatóak. Az iyétnem osztja

C.
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____________

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

felhasználásáról a Kuratórium dönt.

Az AlapItvány kezelôje es egyben képviselôje a Iegalább hisz, Iegfeljebb huszonöt (jelenleg hisz) fös

Kuratórium.

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

pedig szukség szerint — tartja üléseit.

.-‘

A Kuratórium kizárolagos hatáskörébe tartozik:

- Az AlapItvány munkatervének, gazdálkodásáriak elfogadása;

- Az AlapItvány vagyonának felhasználása;

A Kuratórium elnökének megvácztá;3;

Az AlapItvány által fenntartott Közén-európai Egyetem tekintetében a fenntartói jogok

gyakorlása;

Minden egyéb döntés, amely az AlapItvány céljának megvalósulását befolyásolja.

A Kuratorium 2014 majus 29 en keft 43/2014 sz hatarozataval az Alapitvany altal adando

tamogatasok, osztondijak megitelesere, jovahagyasara egy 5 tagu Osztondij Bizottsagot jelolt ki Az

Osztondij Bizottsag szukseg szerint, de Iegalabb evente harom alkalommal ulesezik

Az OsztönclIj Bizottság a Kuratórium 1/?O1. sz. határozitának rnegfelelôen jogosult az AlapItvány

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

beszámolójának elfogadása az dsztöndIj Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az OsztöndIj

Bizottság üléseirôl — melyek kizárólag nyi!vánosak - minden esetben jegyzökanyv készül.

.4.
...,.... )

‘‘4..

- F

Az AlapItvány hàromtagü Felugyelö Bizottsáot :ozott létre, melynek feladata, hogy az AlapItvány

mikädését, gazdálkodását-eIIenärizze-.--------—---. .

I
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Az AlapItvány 2004-ben a Central rap.University New Yorkkal közösen Iétrehozta a

Magyarországon m(ködô, nern állarni, oemzet4i eIlegQ Közép-európai Egyetem (továbbiakban:

Egyetem) r’ev(i közhasznü fokozattal bfró fe;öcokü oktatási intézményt. Az Egyetem nyilvántartási

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

szeptember 1. napjától kezdôdöen az Egyeternre a magán egyetemek m(ikodésére érvényes

jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. Az Egyetem a tevékenységét közhasznü szervezetként

m(.ködô felsôoktatási intézményként iolytatja, melynek 2012. szeptember 1. napja Ota egyeduli

fenntartója az AlapItvány.

Az Egyetem aIatevékenységei:

- Az alapItó okiratban meghatározott k,zési területeken, tudományterületeken és képzési

szinteken mesterképzés, doktori képzés, valamint szakirányii továbbképzés

- képzéshez kapcsolódó képzés erüle ‘ken, tudornányterUleteken kutatások és fejlesztések,

dományszervezés, technológiai inno.’ació, valamint az oktatást támogató egyéb kutatás.

Az Egyetem kiegészItô tevékenységei:

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

kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakovetIményekben és

a tantervekben foglalt tanulmányi kotelezettségek teljesItéséhez;

- felvéteh ek5készItö és egyéb tanfolyamok tartása;

- továbbképzés;

- a képzéshez kapcsolódá tudominyteriJeteken, mQvészeti ágban, kultramveIés és

fejlesztés, mivészeti, szaktanácsadói es egyéb tevékenység;

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

konferenciák szervezése, nyorndaipariterm€keic gyãjtása és értékesItése,__munkahelyi

vendéglátás, üzemi étkezés, okttást szolp ILt t.. 13yL _rthIl.I;_

szálláshelyek, valamint kut t4si-k actàk brbeadása;.

4
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Lényeges fordulónap utáni eseményeidaakIatásaAIapItványra:

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

akkreditációjii mester és doktori programjira jelentkezö üj évfolyamok hallgatói a 2019-20-as

tanévet a CEU bécsi kapuszán kezdték el. Az Egyetem költözése az AlapItvány m(kbdésében nem

jelent változást.

Covid 19 járvány miatt kialakult helyzet hatása az AlapItványra

Az AlapItvány és a fenntartása alatt m(iködô Közép-európai Egyetem (“Egyetem”) a 2020. március

13-i kormányzati intézkedések bejelentését követôen a következö lépéseket tette és az alább

részletezett értékeléseket és elemzéseket végezte el:

- A COVID 19 jarvany miatt az Alapitvany es az Egyetem felallitott egy bizottsagot a kiveteles

helyzetben felmerulo kerdesek/feladatok rnegoldasara

- Letrehozott egy diakjait segito penzugyi diapot

- Az Egyetem bevezette az online oktatas a diakok es tanarok szamara, a dolgozoknak pedig a

home office t

- Az Egyetem infrastrukturaja lehetove teszi, hogy akar hosszabb tavon is biztositott legyen az

online formaban torteno oktatas

- A járványügyi korlátozások leginkább a nemzetkäzi diákok utazását érintik, aminek a

kockázata az online oktatás fenntartásával minimalizálhatO.

- Az AlapItvány miködése kizárólak támogatásokból kerül finanszIrozásra

o A rövid lejáratü kotelezettségek meghaladják ugyan a forgóeszkazaket, de ezeknek a

kötelezettségeknek a nagy része fordulónap után kifizetésre került a fordulónap után

folyósItott támogatásokból.

o Az AlapItvány megfelelâ mennyiségCi pénzállománnyal rendelkezik, amibdl

finanszIrozni tudja a rn(iködését

o A Iikviditási mutató kedvezo

o A bevételeket teijes egészében a támogatások teszikki, meybäI az alapItóktól kapott

támogatás több mint 80%, ami hossz tvon is bi7tosItutt. -

______ _______

I

_,zL,
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o Tárgyévben a CEU NY egy jelentôs támogatási szerzôdést kötött, ami az

elkovetkezendô több mi’t lU évre biztosItja a folyamatos miködést, fuggetIenu az

egyéb bevét&ek aIakuIái

o A tárgyévi veszteség oka, hogy az eIôzô években az AlapItvány több tmogatást kapott

mint amennyl koltsége felmerült, Igy jelentôs pénzállomány halmozódott fel. A 2019

évi müködés során az volt a céI hogy ezen pénzáflomány felhasználásra kerüljbn,

mielätt üjabb támogatásokat folyósItana az alapItó.

Ajelenlegi üzletmenet alapján ügy Iátjuk, hogy a jelenlegi helyzet nem veszélyezteti az AlapItvány és

Egyetem mQködését és a vezetöség értékelése alapján a vállalkozás folytatásának elve teljesül és a

beszámoló ennek alapján készült el.

II.,AZ ALAP1TVANY SZAMVITEU POLITIKAJANAK MEGHATAROZO ELEMEI:

I. A merlegkészItés idöpontja

Az eves beszámo!ót a naptári évrôl a Számviteli törvény szerint december 31-i fordulónappal kell

elkészIteni. A mérlegkészItés idöpontjául a tárgyévet követö év március 31. napját határozzuk meg.

A Számviteli törvényben a mérlegkészItés napjához kötött értékelési és egyéb elöIrásokat ezekre az

idôpontra aIkamazzuk.

II. A beszámoló

Az AlapItvány — a kettôs könyvvitel rendszereben — rögzIti könyveiben mindazokat a gazdasági

eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, i(Ietve tárgyévi eredményére hatást gyakoroinak. Az

AlapItvány beszámolóját készItette: Béni GabrieHaanJv1amsvöIgyi Erzsébet, regisztrációs szám:

175858, regisztrált szakterüIetváll-a11ez=ási)

Az AlapItvány beszámolója: rrrrr --

Közhaszni egyszertsItett eves beszámo6--a szn,vitefrãLszóIó 2000. évi C. törvény és a 479/2016

(XII.28) Kormányrendelet elóIrásai szerint.

6
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A beszámoló részei:

Közhasznü egyszerisItett mérleg

Közhasznii egyszerisItett eredménykimutatás

KiegészItã mellékiet

A Számviteli törvény 155. §-a alapján az AlapItvánv az eves beszàmolóját külsä konyvvizsgáló által

a u d itá Itatj a.

Az Ala pItvány könyvvizsgálója:

Varga Zoltán, igazolvány száma: 007320

KPMG Hungária Kft.

NyiIvntaftási szám: 000202

CIm: 1134-Budapest, Vaci ‘it 31.

A 2019-av kbnyvvizsgálat dIja: EUR 4,28 + áIrános forgalmi ado. A tárgyévben aKPMG Hungária

Kft. a kanyvvizsgálati szolgá[tatáson kIvül rnás, gyéb bizonyosságot nyüjtó szolgáltatást, valamint

egyéb, nem konyvvizsgálói szolgáltatást nem nyüJtott az AlapItvány számára.

Az egymást követä üzleti évek eves beszámolóinak osszehasonlIthatóságát a mérleg és az

eredménykimutatás szerkezeti felépItésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek

értékelési elveinek és eljárásainak állandOságávál biztosItjuk.

A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél feltüntetjük az elözô üzleti év megfelelö

adatát. Ha az adatok nem hasonlIthatók ässze, akkor ezt a kiegêszItö mellékietben mutatjuk be és

indokoijuk. Amennyiben az ellenôrzés a e!äz’ hczirnolójban &kövttt-jIent&s._.

osszegQ hibá(ka)t állapItott meg, akkor az eIôzf5 év(ek)revonatkozó-— a-mérlegkészItésnapjaig

megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, miatti —

módosItásokat amédeg és az eredmykim---’’ E-meHett

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

7
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mérlegben is, az eredménykimutatásbai is .üiën-küön oszlopban szerepelnek az ek5zö üzleti év

adatai, a Iezárt üzleti év(ek)re vonatkozO rm3dosItások, valamint a tárgyévi adatok.

Az eredménykimutatás formája:

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

Kormányrendelet elöIrásai szerint készIti.

Az eredménykimutatâs az AlapItvány adózott eredményének levezetését tartalmazza.

III. A könyvvezetés módja, rendszere

A számviteli tärvény értelmében könyveinkei a kettôs könyvvitel rendszerében magyar nyelven

vezetjük. Az AlapItvány a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában Iévö eszközäkröl és

azok forásairól, továbbá az eszkäzök, !Ietve a:’: eszközök forrásainak áIIomáhyt vagy ässzetételét

megvãitoztató gazdasági m(iveletekrôl olyan könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben

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

rendszerben, áttekinthetóen mutatja.

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszkäz bekerUlési értéke.

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

- épuletek: 2% /

- bütorok: 14.5%

- gépjárm(Ivek: 20%

számItástechnikai eszkozök: 33%

- szoftverek: 33%

- telekommunikációs eszközök: 33%

- egyéb eszközök: 33%

Terven felüli értékcsökkenést kötelezö elszanioli.i .

tárgyi eszköz könyv szerinti értéke a merIegkésités-1döpontjában tartósan magasabb, mint ezen

eszközök piaci értéke. Terven felüli értékcsäkkenést kell elszámolni akkor is, ha a szellemi termék, a

8
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tárgyi eszköz értéke tartósan Iecsökkent, ha feleslegessé vált, hiányzik, megsemmisult, ha a vagyoni

értékC jog csak korlátozottan vagy egyáItaá nF:m érvényesIthetö.

Nem szabad értékcsökkenést eIszmoIni: te!keknél, régészeti Ieleteknél, kép és hangarchIvumnál,

egyéb gyjteményeknéI, szobroknál, valamint egyéb eszközöknél, amely értékébôl a használat során

nem veszIt illetve évrôl évre nä.

Az értékcsökkenés elszámolása a hasznákitba vételt követô naptól idôarányosan történik. A

fökönyvre történä feladása évente kétszeç avi bontásban történik: julius 31. napján és december

31. napján.

Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési r alatti trgyi eszkäzök értékét az AlapItvány a használatba vételkor

értékcsökkenési leIrásként egyosszegben eIsániolja.

Az aktiváláskor meghatározott értékcsökkcnést kkor módosItjuk, ha a használat körülményeiben,

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

illetve felüjItás elvégzése. A változtatás 1ényét, er:dményre gyakorolt hatását a kiegészItô

mellékietben be kell rnutatni.

A követeléseket és a kotelezettségeket rnérgbe könv szerinti értéken kell felvenni.

A külföldi pénzértékre szóló követeléseket 2019.07.31-ig a szerzôdés szerinti teijesItéskor érvényes

Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon, 2019. augusztus 1-tôI az Európai Központi Bank

(ECB) által közzétett árfolyamon kell értékelni a követeléseket a pénzUgyi teljesItésig. A december

31-en fennálló követeléseket a december 31-en érvényes Európai Központi Bank által közzétett

árfolyamon kell értékelni. A kävetelések átértékelése miatt bekövetkezett árfolyamváltozás esetén

az árfolyamkülönbözet ässzevont értékét kell arfolyamnyereségként/árfolyamvesztesegként

elszámolni.

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettsegeket a 2019. julius 31-ig a szerzödés szerinti/számla

teljesItésekor érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon kell értékelni a pénzügyi

teljesItésig, 2019. augusztus 1-tôI az értékelésLaz ECB által käzzétett árfolyamon kell elvégezni. A

december 31-en fennáfló köteIezettség”f1 1 i ivii Bank Mtal

közzétett árfolyamon kell értékelrii. A kbtlezettségek átértékelése miatt bekövetkezett

árfolyamváltozás esetén az ároly--’--’- -.I

“---- -

arfolyamnyeresegkent/arfolyamvesztesgktiszamoLJ— — —

-
9
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Az AlapItvány az eves beszárnoóhoL szkságs idtokaa kettös könyvvitel rendszerében rögzIti a

számviteh alapelvek figyeIembevéteIéve!_

A könyvvezetés alapjául szolgáló számVrnd zmlatük.örbä és szovegesszámlarendból all, melyek

együttesen foglalják magukba a szárnviteli Lör\nnyben meghatározott követelményeket, többek

kozott a fokonyvi es analitikus nyflvantal tasok i idszeret is

IV. Pályázatok elszámolása

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

nyilvántartva, Igy felhasználásuk egyedileg elkülönItetten követhetd.

-li__ +

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

valamint mit minösItünk jelentôs és nem jelentös osszegnek

A megizható és valós osszkep kialakItsa: bfclyasoló nformációk tekintetében lényeges, hogy az

infornció tartalmazza az AlapItván’ ag’j;)ri, oénzügyi helyzetét. Nem tekinthetô Iényeges

inforrácionak, amelynek nincs hatasa z lkodas megitelesere

Jelentós összeg hbának mnäsül, ha a hiba feltárásának évében, a különbözö ellenôrzések során,

egy adott üzleti évet érintden (évenként külän-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját

tökét nävelä-csökkentö - értékének egyuttes (elôjeltôl fuggetlen) összege meghaladja a számviteli

politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentôs osszegi a hiba, ha a hiba

feltárásának évében az ellenörzések során - ugyanazon évet érintôen - megállapItott hibák,

hibahatások eredményt, saját täkét növeló-csökkentô értékének együttes (elöjeltdl fuggetlen)

összege meghaladja az ellendrzött Ozieti év. merlegfãosszegenek 2 százalékát, illetve ha a

merlegfôosszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 miHió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A gazdasagi esemenyek rendkivuli minosegenek szernpoiitjait az alabbiakban hatarozuk i

- ______

- az eläfordulástekntethri r’’44’’-’..’ jILi.’ — --

a penzugyi helyzetre, az eszkozok na ycagiii o...LtLeknek alaiculasara gyakorolt hatd.

jelentãs.
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BUDAPEST! KOZEP- .1. ,ROFAI EGYETEM ALAP1TVANY
105 i-W D\P.’ I. ADOR U. 9.

\DSZ.\M: 10677196-1-41
FOVAROSI TOR\ E>YS”K \Y1L\ AN I \RTASI SZAM: 01-01-0002314

Az elôzôekben IeIrtak alapján rendkIvüli eseménynek minösül:

- véglegesen átadott pénzeszkozäk _. ...

- térItés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke

- az 1,500 eFt egyedi osszeghatárt meghaladó be nem folyt, meg nem térUlt

követelés

- az 1,500 eFt egyedi osszeghatárt meghaladó káresemény

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

- számItOgépes program meghibásodása miatti adatvesztés

- egyéb megsemmisulés.

VII. A közhasznt és a vállalkozási. tevékeriységhez kapcsolódó koltsegek és ráfordItások

megosztása

Az AlapItvány kizárálag közhasznü tevékenységet folytat.

VIII. Támogatási program keretében végIegsen felhasznált összegek bemutatása

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

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

Ezei támogatások végleges jeIIeg(. felhaszná!ása az alábbiakban kerül részletezésre:

(be hajthatatlan)

11



I3UDAPESTI KOZF•ZLROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
105 1- •li>-PFST. NADOR U. 9.

.L)OSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI TORVE YL’K N.YILVANTARTASI_SZAM: 01-01-0002314

A tárgyévben kapott támogatások es el ezkapcso!d&rrfeimerült koftségek

Osszesen

EzerFt

Bevétel Költség

Projekt kód Projekt néi - ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Osszeredmény (117,737) (155,459) 37,721

Európai Uniós Forrásból

megvalósutt Projektek: 5,251 (3,689) 8,939

E/E/MCU/10087 I EURIAS 5,251 (3,689) 8,939

Kaltsegvetesi forrásból

megvalósult projektek: (36) (111) 75

H/O/NAV/10424 Roma Program 1% VI 47 - 47

H/O/NAV/10462 Roma Program 1% VII (83) (111) 28

Egyéb forrásból megvaiósuló

projektek (86,407) (112,456) 26,050

X/E/JEW/DUT/10356 JEWSTUDY MA (1,017) (1,017) -

X/E/OTH/REF/10413 REF MA Scholarships 2017-18 (17,020) (17,020) -

X/E/OTH/REF/0452 REF MA Scholarps 2018-19 (39,242) (39,614) 372

X/E/OTH/RES/10351 Roma Eciucaicn Fund 1N120

‘ MA Schoi 1E/17 5,878 5,878 -

X/E/OTH/ROT/10311 MERKAZ 3,291 - 3,291

X/E/RAP/REF/10403 REF INT21 (26,078) (33,788) 7,710

X/E/RAP/SRT/10430 SRT 201720 .. (7,839) (22,192) 14,353

X/E/REF/FUN/10506 REFINTO28MA19/20 (4,378) (4,378) -

X/E/SUN/FUN/10480 IDEA Raumnauth grant t(2) (325) 324

Aftalános cêlra kapott
tamogatások: (36,544) (39,201) 2,657

X/O/EXE/NRG/10434 Resource Course VI 2018 176 176 -

X/O/EXE/NRG/10469 Resou , Cours VII 2019 (7,510) (7,510) -

X/O/EXE/NRG/10479 Resoun e Course VII 2019

SecondGrant (28,741) (28,741) -

J

I.

X/O/REF/FUN/10498 _JFRGPP2019

Az egyes tárnogatási programok szöv

tartalmazza.

Az AlapItvány tárgyévben támogatá3’

kimutatott támogatást nem kapott.

(469) (3,126) 2,657

____
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SZAi: 1677196-I 41

FOVAROSI TORVLNYSZLK NY1IVj’rNTARiAS1_SZAM: 01-01-0002314

Ezer Ft
III. MERLEG

. 2018 2019

A. BEFEKTETETT ESZKOZOK 35,443 35,443

I. Immateriàlisjavak — - -

II. Tárgyi Eszközök 35,443 35443

III. Befektetett Pénzugyi Eszközök - -

B. FORGOESZKOZOK 288,483 288,483

I. Készletek - -

II. Követelések 21,505 4,740

jzállItoknak
adott ellegek - -

. ,
- K’vetelések — Cash pool - -

s2’’c
. .: - Külonféle egyéb követelések 21,580 4,787

f.’ —-

- Külonfele egyéb követelések—-Kozép L:ir6pai Egyetem - -

..
- Kcivetelések évvégi dtértékelése (75) (47)

iii. ErtékpapIrok . - -

IV. Pénzeszközök 266,978 74,679

C. AKT1VIDOBELI ELHATAROLASOK . • . 436,097 135,097

- Bevéte/ek aktIv idO’be/i e/határolása 227,237 212

- Költségek aktIv idäbeli elhatárolása 208,860 134,885

.
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2018 2019
----.

D SAJAT TOKE 499,504 74,485

I. kduIótöke - —
1,000 1,000

II. To kevá Itozá s 1,851,053 498,504

III. Lekótött tartalék - -

iv. Ertékelési tartalék - -

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbOl (1,352,549) (425,019)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbOl - -

E. CELTARTALEKOK - -

F. KOTELEZETTSEGEK 222,055 137,316

I Hatrasoro[t kotelezettsegek

II Hosszu lejaratu kotelezettsegefr

III Rovid lejaratu kotelezettsegek 222,055 137,316
—---P_____ -

Belfoldi es ku/fold, szallitok .5 217,146 133 277

Adok, jarulekok nyugdijpenztari tagdijak

- Munkabertartozas 823 823

- Egyéb kotelezettségek 3,354 2,603

- Egyéb kötelezettségek cash-pool tevékenységhez

kapcsolódOan

- Kapcsolt vállalkozások - -

‘

- Rövid Iejárati. koteIezettség’k 732 613

G. PASSZ1V IDOBELI ELHATAROLASOK, 38,464 38,158

-BevételekelhatOrolasa -
24,321 ‘29,063

.

——— ‘V

Ezer Ft

- Költségek elhatárolása 14,143 9,095
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IV. EREDMENYKIMUTATAS:

Ezer Ft

2018 2019

A. OSSZES KOZHASZNLJ TEV. BEVE1.LE 384,872 935,829

1. Közhasznü célü miködésre kapotttámugatás 219,410 741,188

- aiapItótól 219,382 741,077

- központi koltségvetéstô’I 28 111

- t1riyi önkormányzattá! - -

-e’jvéb - -

2. Pályázati üton eInyerttámogEtã’ -

-— 147,518 155,347

3. Käzhasznü tevékenységböl származó bevétel - -

4. TagdIjból származó bevétel - -

5. Pénzügyi m(Iveletek bevételel 17,914 13,698

6. Egyéb bevétel 30 25,596

B. VALLALKOZASI TEV. BEVETELE - -

-Máshová nem sorolt egyéb gazd.czolqáltatás - -

-Máshová nem soroltfelnó’tt- és eyéb oktatás - .. -

C OSSZES BEVETEL 384,872 935,829

15
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—

- 1,737,421 ‘ 1,360,848

- Könyvek, ijságok, media anyaqok - 13

- Tanulmónyi es egyéb tómogatásokhoz kapcsolóció utazási
187,619 144,352

és szóllás költségek

-Bédeti di] 514 3,057

- Audit di’] . 1,735 1,792

- foal tanácsadásértfizetett dijak 1,489 1,547

-Egyébköltségek 9,796 9,794

Berkoég és szeméiyi jelleg(i egyéb kifizetések 1,396,886 1,149,749

EbbôI OsztöndIjak, pályázati L’iton ny tütt kutatási —_____________

1,371,142 1,120,615
támogatások

Bérjárulékok 50 166

:rtékcsökkenési eIrás

Egyéb ráfordItások 132,982 37,262

Pénzügyi mGiveletek ráfordItásai . 6,350 12,836

OSSZES RAFORD1TAS 1,737,421 1,360,848

A1$SELOTTI EREDMENY (1,352,549) (425,019)

A4FJZI KOTELEZETSEG -

Az AlapItvány vállalkozási tevékenységet neir’ toivta--ezéti

ráfordItásai nincsenek.

KOZHASZNU TEV. RAFORDITASA!

- Anyagköltség

Ezer Ft

AnyagjellegQ ráfordItások -

201,153

2018 2019

160,835

280

TAR1VI VALLALKOZASI EREDMNY -

TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (1,352,549) (425,019)

16
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A TARGYI ESZKÔZOK MOZGASANAK OSSZEFOGLALASA.
- - -

Egyéb noveledések

(kapott adomány)

Ezer Ft

.. G3pek, Egyéb
Immaterialis

Epületek Telkek bere:desek, berendezések, KépzömOvészeti Beruházások Osszesen
javak V..

jan nu’J?k telszerefesek alkotas

BRUTTO ERTEK

Nyitó egyenIeg
460,113 - - 1,380,122 104,344 35,443 - 1,980,01

2019. januar 1-en

Nbvekedések - - - - - - -

(vásárlâs)

Aktjválâsok - - -

ErtékesItések és

egyéb csokkenések ‘s”

Beruházás

csökkenés tárgyi - - -

eszkäz aktiválás

rniatt.

Atsorolások - - -

Zaroegyen!eg

2019. december31- C 460,113 - - 1,’O.i22 104,344 35,443 - 1,980,01

en
‘

FELHALMOZO1T

ERTEKCSOKKENES

Nyitô egyenleg
460,113 -. - 1,380,122 104,344 - - 1,944,57

2019. januar 1-en

Elszámolt
ertekcsokkenes

Ertekeslte5 es egyeb

csokkenesek

Atsorolások - - -

ZárO egyen!eg

2019. december 31- 460,113 - - 1,380,122 104,344 - - 1,944,57

en

NETrOERTEK

2018. december31- - - -

0 -

- 3
en -I .

2019 december31

a

•0•

,..
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/

A BUDAF’ESTI KOZEP-EUROPAi E !rTF.I ALAP1TVANY 2019-ES VRE VONATKOZO

KOZH•’N ‘GI MELL<LETE
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BUDAPEST! KOZEF’-EUR.)PA1 EGYETEM ALAPITVANY
105 1\ADOR U. 9.

ADZAM: I677l96-l-4I

_________

FOVAROSI_BIROSAG NYIL.VANTARIASI SZAM: 2314

A BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVAWKôzHAszNUsAGI MELLEKLETE - A 2011. EVI CLXXV.

TORVENY 2-BArr tOGLALTAK SZERINT:

A) A Budapesti Közép-európai Egyetern Alapftvány közhasznüsági tevékenységéröl szóló rövid

tartalmi beszàmoló

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

minôsItés a F6városi BIróság a 11.Pk.66.659/1991/46. számi, 2010. február 12-i határozata

alapjári emelkedett jogeröre. A kozhasznisági jogállás nyilvántartásba vételét 2014. május 31-ig a

2011. évi CLXXV. törvény Az egyesulési jogról, a kbzhasznü jogállásról, valamint a civil szervezetek

mtikädéséräl és támogatásáról szóló törvény értelmében üjból kezdeményezni volt szukséges. A

Budapesti Közép-európai Egyetem Alapftvány kozhasznüságának iijbóli nyilvántartásba véteie a

‘ Fôvárosi Törvényszék 2014. április 3-i 11.Pk.66.659/1991/60. számü határozatával történt meg,

határozatlan iddre.

A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvâny célja a Kazép-európai Egyetem létrehozása és

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

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

a hallgatók és kutatOk tanulmányaik és kutatásaik végzéséhez szukséges feltételek

megteremtésében való természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történd támogatása, a

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

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

krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása.

Az AlapItvány által jelenleg fenntartott oktatási intézmény neve: Közép-európai Egyetem, räviden:

KEE.



BUDAPEST! KOZEP-TROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
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FOVAROSI BIRO \G1’:\’ILVANTARTASI SZAM: 2314

Az AlapItvány kizárólag kbzhasznü tevékn’!IsegoIytat. Az AlapItvány kbzhasznü tevékenységei

az alábbiak:

egészségmegôrzés, betegségmegelözes, gyógyItó-, egészségügyi

tevé ke nység;

- tudományos tevékenység, kutatas;

- neveles es oktatas kepessegfejlesztes, smeretterjesztes

- kulturalis tevekenyseg

- hátrányos helyzet(i csoportok társadalmi esélyegyenlôségek eläsegItése.

2019-ben az AlapItvány a következä közhaszni tevékenységeket végezte:

- tudományos kutatás támogatása

• oktatás, kutatás, ismeretterjeszts tári.ãsa

- egészségugyi ellátás támogatása.

rehãbilitációs

Az AlapItvány közhasznô tevékenyséçjének célcsoportjai:

Az AlapItvány közhasznü tevékenysége a testületen, munkavállalókon kIvüli harmadik személyek

részére is hozzáférhetö. A tevékenységének célcsoportjai a Kozép-európai Egyetem hallgatói,

kutatói, kUlsO kutatók és oktatók.
V

A 2019/2020-as tanév âszi szemeszterében a Közep-európai Egyetem 1299 hallgatója összesen 105

országból érkezett. A hallgatók régiók szerinti rnegoszlása az alábbi:

- 39 % Európai Unió/EFTA tagállamok;

- 17 % volt Szovjetunió tagállamai;

- 15 % Azsia;

- 12 % az amerikai kontinens országai;

- 11 % Kelet és Dél-kelet Europa áIrriii

- 3%Afrika;

- 3 % Közép-Kelet es

• 1 :‘;i” ‘•-
V
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ADOZA: 19677196-1-41
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A hallgatók Iegnagyobb hányada magya, ti i:áiciétzamottekintve arányuk 18%. A magyar

diákok mellett a hallgatók nagy része a .ii ,k.i. S1t*lamokbó, OroszországbOl, lndiából,

Németországból, Torokországból, Horvátors7-bóI, Szerbiából, Ukrajnából, Romániából,

Olaszországból, Grüziából, KInából, az Egyesult Királyságból, Pakisztánból, BrazIliából,

Azerbajdzsánból, Kazahsztánból, Kirgisztánból, valamint Macedóniából származik.

Az Egyetem 2019/2020 tanév dszi szemesztcrie beiratkozott hallgatóinak képzési

megoszlása az alábbi:

- Doktori képzés: 434 hallgdtó;

- Mesterképzés: 833 hallgató;

- Felnöttképzés: 42 hallgato.

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

(COFUND)/lnstitute for Advanced Study

Szerzddésszám: 609400

Támogatási idôszak: 2014.09.01-2019. 07 31.

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

Projektkód: E/E/MCU/10087

Európai osztondIjprogram vezetö európai nstute for Advanced Study-k (Magas szintCi

tanulményok Intézete) bevonásával. A program.a kiválóságon, nemzetek közötti mobilitáson és a

transz-diszciplináris kutatásokon alapul.

--

szint szerint

A AlapItvány közhasznü tevékenységének föbb prograrnonkénti leIrása és azok eredménye az

alábbiakban található:

4
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2) Fritz Thyssen Foundation

Szerzôdésszám: 10.17.1.00515

Támogatási idôszak: 2017.03.01 — 2022.02.28.

Programnév: THYFELL: Thyssen @ lAS CEU Fi1owship Program (Thyssen @ CEU Felsôbbfoku

Tanulmányok Intézet OsztöndIj Program)

Projektkód: X/O/OTH/FTF/10392

Az at évre szóló Thyssen@ CEU Felsöbbfokü Tanulmányok Intézet ösztändIj program keretében

évente 2-3 pozIció pályázható. Ideális esetben kettd junior és egy senior helyet Itélnek oda, a

beadott jelentkezések minôségétdl fuggöen. A kiválasztott osztöndIjasok egyéni kutatási

projektjeiken dolgozhatnak.

3) Sigrid Rausng Trust

Szerzôdésszárn: n/a

Támogatási idöszak: 2018. 02. 01 — 2020. 12. 30

Programnév: Facilitating Roma Access to. Hgh2r Education and Employment: The CEU Roma

Graduate Preparation Program (A romák felsöoktatáshoz és foglalkoztatásához való

hozzáférésének megkönnyItese: CEU roma felsôoktatási és elökészItési program)

Költségkód: X/E/RAP/SRT/10430

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

hallgatói számára biztositja a képzésben valá részvételhe: szukséges támogatást, ösztöndIjakat,

valamint a Program diákokhoz köthetd tevékenys,eit tárnogatja.

4) Roma Education Fund

Szerzödésszám: 1NT027

Támogatási.idäszak: 2019.09.01.-2020-0.31. —

5
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Programnév: REF-RGPP2O19: Roma athot4’reparatoiy Program 2019-2020 (Roma

Mestergépzési ElökészItô Prorgrarn)

Koltségkód: X/O/REF/FUN/10498

A projekt a Rorna Education Fund trnog2tásávaI a Roma Graduate Preparatory Program

hallgatói számára biztositja a képzésbn való részvételhez szukséges támogatást,

ösztöndIjakat, valamint a Program diákokLo :öthetö tevékenységeit támogatja.

5) Roma Education Fund

Szerzôdésszám: 1NT028

Támogatási idôszak: 2019.09.01,-2020-08.31.

Programnév: REFINTO28_MA19/20: Roma in Eurøpean Societies: MA Scholarships for 2019/20

(%mák az Európai Társadalmakban: Mesterképtési ösztöndIjak a 2019/20-as tanévre)

Koltségkód: X/E/REF/FUN/10506

A-projekt a Roma Education Fund támoatásáva az egyetem MA programjain résztvevô Roma

diákok számára biztositja a képzésben való részvételhez szukséges támogatást, ösztöndIjakat.

Támogatási program keretében véglegesen felhasznált összegek bemutatása

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

önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, i’Ietve más gazdálkodótól kapott támogatás.

Ezen támogatások végleges jellegQ felhasználása az alábbiakban kerül részletezésre:

A tárgyévben kapott támogatások és ehre

Ft

1 OsszesenT, Bevétel Koltseg
Projekt kód Projekt..-’ - -ii.z[

Mindösszesen: (117.737) (155.459) 37.721
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I.

Europai UniOs ForrásbOl
megyalôsult Pçjektek: 5.2511 (3.689) 8.939

- Koltsegvetesi forrásból _i:4

meavalósult ptoiektek: .rdB6’

H/O/NAV/1 0424 Rorna I-’roqiarn 1% vi

H/O/NAV/10462 Romarograrn1%VII (8) (111) 28

Egyéb forrásbói
gvaIosuIó projektek (122.952) (151 .659) 28.707

X/E/JEW/DUT/10356 JEWSTUD’A (1.017) -

X/E/OTH/REF/1 0413
REF MA Scholarships

2017-18 (17.020) (17.020)

X/E/OTH/REF/1 0452
REF MA Scholarships

2018-19 (39.242) (39.614) 372

Roma Education Fund
X/E/OTn/REo/10j INT2O MA Schol 16/17 - 5.878 5.878

X/E/QTHIROT/10311 MERKAZ 3.291 . - 3.291

X/E/RAP/REF/1 0403 REF 1NT21 (26.078) (33.788) 7.710

X/E/RAP/SRT/1 0430 — SRT 2017-20 --______ (7.839) (22.192) 14.353

X/E/REF/FUN/10506 REFINTO28MA19/20 (4.378) (4.37)

X/E/SUN/FUN/1 0480
SUN IDEA Raumnauth

.. —

(2) (325) 324

X//EXE/GI1 p434
Resource Cour e VI

... 2018 176 176 -

X/O/EXLG/10469
Resou ‘ rVt

I 2019 (7510 (7510)
——.--——

, . ....,

X/O/EX/’RG/1 0479
Resource Course VII 4

L 2019 Second Giant (2814 (28 741)

X/O/REF/FUN/10498 REF RGPP2O19 (4 (3 126) 2657

Az Egyesuiési jogról, a közhasznü jogállásrOl, valarnint a civil szervezetek miködéséröl és

támogatásáról szóió 2011. évi CLXXV.’Törvény 32. § paragrafusa szerint közhasznü szervezet

minôsItésfeitétele, hogy a szervezet a társadalom és az egyén közös szukségleteinek kieiégItesehez

megfelelö eröforrásokkai rendelkezzen, továbbá kimutatható legyen a megfeleiô társadalmi

támogatottsága. A törvény ezen paragrafusában meghatározott mutatók az AlapItvány esetében

az alábbiak.szerint alakultak:

Az AiapItvány átlagos eves bevétele rne/haladja az

bekezdése szerinti a., pontnak megfeiefri.Zz1h

AiapItvány bevétele 384,872

BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYTEM ALAP;TVANY
I051-B’JDAPEST.NADOR U. 9.

ADOSZAI; 77I96- -4I
FOVAROSI BIROS\G NV!l ‘/ANTARTASI SZAN’I: 2314

E/E/MCU/1 0087 EURIA’, 5.2511 . (3.689) 8.939

(111) 75
47

B) A közhasznu jogàllás megállapItásához szükseges mutatók

UI IE -‘4- : III

eHUF. Ebbc5l a
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BUDAPEST! KOZEP-E(JJPAI EGYETEM ALAP1TVANY
105 1-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZA\4 196.77196-1-41
FOVAROSI BiROSAGNYILVAiTARTAS! SZAM: 2314

támogatásokból származó bevétel össze--2018-ban 366,928 eHUF, mIg 2019-ben HUE

896,535 eHUF volt.

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

támogatottság, ha az AlapItvány közhasznü tevékenysége érdekében felmerült koltségek,

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

AlapItvány kizárólag közhasznü tevékenységet folytat, esetében elmondható, hogy a

käzhasznü 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 2019. évi beszámolóját.

D) Közhasznu cél szerinti juttatások kimutatása

A Budapesti Közép-eurOpai Egyetem AlapItvány a 2019. évben az alapItó okiratában foglalt

közhasznii tevékenységeket végezte. A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány cél szerinti

juttatást az alapItó okiratában foglaltakkal osszhangban a következö célokra nyiijtott:

- külföldi tanulmányüton való részvétel;

- oktatási intézményekben folytatott tanulmányok;

- nemzetközi oktatàsi, képzési és kultu[ális mobilitási programok;

- fuggetlen kutatási projektek;

- egészségügyi ellátás támogatása.

Az AlapItvány által a 2019-es év során nyüjtottkñ7hc7nI’I rI czrinti juttatások kimutatsa az

alábbiak találhatO:
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Az AlapItvány által a 2018-as év során yijot kizhasznü cél szerint juttatások kirnutatása az

alábbiak taiálható:

Cél Osszeg Forintban

Tanulmãnyi ösztöndIjak

Csere-diák programok
. 13.778.294

Mesterképzés 70.949.280

Doktoranduszképzés 450.757.664

Osszes tanumányi ösztöndIj 535.485.238

Kutatási tómogatások

Tanár 0

Diák 156.886.784

KüIsOs kutató 283.633.408

Kulföldi tanulmányótra nyüjtott tâmoçjatãsok

Tanár
.

48.112.880

Diák 29.638.952

Külsös kutató 4.323.139

Egyéb timogatãsok

Tanár 0

Diák 61.879.788

KüIsós kutató 654.830
—a——_____________ —--

Adott egeszsegugyi tamogatas 730 418

intézményeknek nyüjtott támogatás - 34.595.848

Fenntartoi tamogatas — — 0

Osszes tamogatas -
,- 620 456 047

Fizetett ber es annakjarulekai

Oktatás

Kutatás 0

Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 294.445

Osszes bér es annak járulékai [ 201 ,980

Osszesen 1.156.235.730
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IO5-FU[)AST.. NDIJ. 9.
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FOVAROSI BIROi(Ni[ \NTAFTASI SZAM: 23J4

Cél Osszeg Forintban

Tanulmányi ösztöndIjak

Csere-diák programok 37,918,672

Mesterképzés 160,569,904

Doktoranduszképzés 569,753,856

Osszes tanulmányi ösztöndIj 768,242,432

Kutatósi támogatósok

Tanár 107,929

Diak 161,928,688

Kulsos kutato 295,746,246

Kulfoldi tanulmanyutra nyujtott tamogatasok

Tanar 54 230,452

Diak 26 124,880

Kulsos kutato 19,859,444

Egyeb tamogatasok

Tanar 0

Diák 44,901,916

4
KüIsös kutató 0

Adott egészségügyi támogatás 1,342,051

intézményeknek nyójtott tómogatós 28,701,436

Fenntartói tómogatós -
103,874,000

Osszes támogatás 736,817,042

Fizetett bér és annakjãrulékai

Oktatás 0

Kutatás 0

Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 201,980

Usszes bér és annak járulékai j 201 ,980

Osszesen -

— j 1,505,261,454
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FOVAROSI BIROSAU NYILVANTARTASI SZAM: 2314

E) A Budapesti Közép-európai Egyetem Aiapitveeô tisztségviselôinek nyüjtott juttatások

értéke, illetöleg összege

A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány vezetô tisztségviselöi a 2018-as és 2019-es naptári

évben semmHyen juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2020. jünius 24.
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1 Bank nyito egyen leg

2 Pénztár nyitó egyenleg

3 Osszesen:

4 I Ala ptoktO Kapott adomány

Kozponti koltségvetéstôl kapott

5 támogat

6 Egy’ tánatás

7 üton elnyeit támogatások

8 Pénzugyi miveletek bevételel

IEgyéb hevételek

11 AnygjeIIeg iáfordItasok

Bérköitség szernélyi jellegQ egyéb

12 ráfordftá’ok

14 Ertel IeIrás

15 Fgy- r :Itások

16 Pérz
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_______

171ss!e::
- -_____

_______

1.360.848

5 •.

LO ( . .
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Vállalkozasi tevékenység

bevételei

20 Vállalkozási tevékenyég bevételei -

Vállalkozási tevékenység

ràfordItásai

21 AnyagjeIIe’gi ráfordItások

22 Személyi jelleg(i ráfordItások -

23 Bérjárulékok -

24 Ertékcsökkenési IeIrás -

25 Egyéb ráfordItások -

26 Pénzugy rnQveletek ráforclItásai -

‘ 27 sszesen: -

Méiiegtételek változása

28 Kötelezettségek változása -

84741

29 Passziv idobeh elhatarolasok -

-z 305

30 Befektett eszközök változása

31 ForgOeszkozök változása
16.765

32 AktIv idôbeIi elhatárolás változàsa
301.001

‘33 Fizetett ado

34 cissz’sen:
232719

Egyenleg (3+10-17+20 27+34) 74 679

Zárô adatok

35 Bank i4róyenleg.._._

36 Pén’tár z:rá egyenleg

37Tszc.

I U.OL)Q

3.873

!4.bIt
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