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Független känyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Kozép-EurOpai Egyetem AlapItvány Kuratóriuma részére

Vélemény

Elvegeztuk a Budapesti Kozép-Európai Egyetem AlapItvány (továbbiakban az AlapItvány”) 2020. évi
egyszerOsItett eves beszámolOjának a kOnyvvizsgálatát, amely egyszerUsItett eves beszámoló a 2020.
december 31-i fordulónapra elkészItett mérlegböl — melyben az eszközök és források egyezö végösszege
967.381 E Ft, a tá.rgyevi eredmény alaptevékenységbOl 688.081 E Ft nyereség, a targyevi eredmény
vállalkozási tevekenysegbol 0 E Ft —, es az ezen idöponttal végzödO évre vonatkozó eredménykimutatásból,
valamint a szárnviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázO intormáciOkat tartalmazO
kiegészItö mellékletböl all.

Véleményunk szerint a mellékelt egyszerOsItett eves beszámoló megbIzható és valOs képet ad az
AlapItvány 2020. december 31 -en fennálló vagyoni és pénzugyi helyzetéröl, valamint az ezen idöponttal
végzödO évre vonatkozó jövedelmi helyzetérol a Magyarországon hatályos, a számvitelröl szólO 2000. évi C.
torvénnyel osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli torvény”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — tOrvényekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében tennãlló felelösségeink bövebb leIrását jelentésünk ,,A konyvvizsgálOnak az
egyszerUsItett eves beszárnolO konyvvizsgálatáert való felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek
vagyunk az AlapItványtOl az egyszerUsItett eves beszámoló általunk végzett konyvvizsgalata szempontjából
a vonatkozó, Magyarorszagon hatályos jogszabályokban és a Magyar Konyvvizsgalói Kamara ,A
könyvvizsgálái hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásrOl szólO szabályzatá”-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a KonyvvizsgálOk NemzetkOzi Etikai Standardok
Testülete által kiadott ,,NemzetkOzi etikai kódex kamarai tag konyvvizsgálóknak (a nemzetkOzi fuggetlensegi
standardokkal egybefoglalva) dm0 kézikOnyvében (az IESBA Kádex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettOnk
egyéb etikai felelossegeinknek ezekkel a kovetelményekkel osszhangban. MeggyözödésUnk, hogy az
általunk megszerzett konyvvizsgalati bizonyIték elegendö és megfelelO ahhoz, hogy megalapozza
véleményunket.

Egyéb információk

A vezetés felelOs az egyéb információkért. Az egyeb információk az AlapItvãny 2020. évi kozhasznOsági
mellékletében foglalt informáciOkból állnak, de nem tartalmazzák az egyszerUsItett eves beszámolót és az
arra vonatkozó konyvvizsgalOi jelentésO nket.
Az egyszerOsItett eves beszámolóra vonatkozO véleményunk nem vonatkozik az egyeb informãciókra és
azokra vonatkozOan nem bocsátunk ki semmilyen formájO bizonyosságot nyOjtO kOvetkeztetést.

Az egyszer(isItett eves beszámoló általunk végzett konyvvizsgalataval kapcsolatban a mi felelOssegunk az
egyéb informaciak átolvasása és ennek során annak merlegelese, hogy az egyéb nformaciok lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerUsItett eves beszamolOnak, vagy a kanyvvizsgálat során szerzett
ismereteinknek, vagy egyébkent ügy tOnik-e, hogy azok lényeges hibás allitast tartalmaznak.
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Ha az elvegzett munkãnk alapján arra a kOvetkeztetésre jutunk, hogy az egyeb informáciOk Ienyeges hibás
állItást tartalmaznak, kOtelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés es az irányItással megbIzott személyek felelOsségel az egyszerusItett eves beszámolóért

A vezetés felelös az egyszerusItett eves beszámolónak a számviteli torvénnyel Osszhangban történö
elkészItéséért és valós bemutatásáért, valamint az oyan belsO kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek
tart ahhoz, hogy ehetövé váljon az akár csalásból, akár hibábOl eredö Iényeges hibás állItástól mentes
egyszerUsItett eves beszámoló elkészItése.

Az egyszerQsItett eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelös az AlapItvãny vállalkozás folytatására
valá képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfel&o kOzzétételéért, valamint a vezetés felelbs az egyszerüsItett eves beszámolónak a vállalkozás
folytatásának elvén alapulO összeállItásáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvéböl keN kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesulését eltérO rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondO tényezO, korulmány nem all fenn.

Az irányItással megbizott személyek felelösek az AlapItvány pénzügyi beszámolási folyamatának
felUgyeletéért.

A konyvvizsgálónak az egyszerüsItett eves beszámoló kanyvvizsgálatáért való felelOsségel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az egyszerüsItett eves beszámoló egésze nem tartalmaz
akár csalásból, akár hibából eredö lényeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazO
kOnyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokü bizonyossag, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a kOnyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — torvényekkel es egyéb jogszabályokkal Osszhangban elvegzett konyvvizsgálat mindig feltárja a
létezö lényeges hibás állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibából, és Ienyegesnek
minOsülnek, ha onmagukban vagy együttesen ésszerQ várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók
adott egyszerUsItett eves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarországon
hatályos — torvényekkel es egyéb jogszabályokkal osszhangban elvegzett kOnyvvizsgálat részeként szakmai
megItélést alkalmazunk es szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk és felbecsüljük az egyszerüsItett eves beszámolO akár csalásból, akár hibábOl eredO ényeges
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló konyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki és
hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozasához elegendö és megfelelO konyvvizsgálati
bizonyltékot szerzUnk. A csalásból eredO lenyeges hibás állItãs fel nem tárásãnak kockázata nagyobb, mint
a hibábál eredöé, mivel a csalás magában foglaihat összejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat,
téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felUlIrását.

• Megismerjuk a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontrolit annak érdekében, hogy olyan
kanyvvizsgálati eljárásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott korulmények közOtt megfelelöek, de nem
azért, hogy az AlapItvány belsö kontrolijanak hatekonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánitsunk.

• Ertékeljuk a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelöségét és a vezetés által készItett
számviteli becslések és kapcsolOdO közzétételek esszerUségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl az egyszerUsItett eves beszámolOnak a
vállalkozás folytatasának elvén alapuló osszeallItasa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonylték
alapján arról, fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentös kétséget vethetnek fel az AlapItvány vállalkozás folytatására való képességével
kapcsolatban. Amennyiben azt a kOvetkeztetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanség all fenn,
konyvvizsgalOi jelentésunkben fel kell hIvnunk a figyelmet az egyszerUsItett eves beszámolOban lévO
kapcsoládó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfeleloek, minOsItenünk kell
véleményunket. Következtetéseink a konyvvizsgálói jelentésUnk dátumáig megszerzett kOnyvvizsgálati
bizonyltékon alapulnak. JOvöbeli esemenyek vagy feltételek azon ban okozhatjãk azt, hogy az AlapItvány
nem tudja a vallalkozast folytatni.
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Ertékeljük az egyszerUsItett eves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogó prezentálását,
felépItését es tartalmát, valamint azt, hogy az egyszerüsitett eves beszámoló a valós bemutatást
megvalosItO módon mutatja-e be a mogöttes ugyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyeb kérdések mellett - a konyvvizsgalat
tervezett hatOkörét és ütemezését, a konyvvizsgálat jelentOs megallapItasait, beleértve a belsö kontrolinak a
konyvvizsgálatunk során általunk azonosItott jelentös hiányosságait is.

Budapest, 2021. május 26.

KPMG Hungaria Kft.

Nyilvãntartási szám: 000202

Varga Zoltán
Partner, Kamaral tag kanyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007320
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I3udapest, 2021 .05.25

Liviu Matei

Meghatalrnazott

Budapcsti Koép-európa Jgyctem .1apitvány

1051-Budapest, Nâdor U. 9.

Pövãrosi Biróság nviIvintartási szám: 01-01-0002314

\dósuim: 19677196-1-41

BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY

EGYSZERUS!TETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU MERLEGE

2020. december31.

— \ditok I ,-tr forintban

12/31/2019 12/31/2020

AJrnVAK . -

A. BEFEKTETEYr ESZKOZOK - 35,443 35,443

1. Immateriális javak - -

11. Tárgyi eszkOzök - 35,443 35,443

III. Bcfcktctctt pénzugyl eszközök -
-

B. FORGOESZKOZOK 79,419 632,698

I. Készlctck - -

11. IKövetclésck - 4,740 13,829

111 I rtckpapirok

IV Pcn,cs,’ko,ok t1’lc.L 74679 618 869
‘%s. L s’- 4-s,

C. AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK 135,07 299,240

AKTIVAK OSSZESEN: 249,959 967,381

PASSZIVAK
D. SAJAT TOKE 74,485 762,566

I. lnduIO3kc — 1,1)1)11 1,01)0

11. T6keváltozâs - 498,504 73,485

111. LckOtött tartalék - -
-

I\’. lrtékcIési tartalék - -
-

V. 1’rgyévi eredmény alaptcvékcnységból kozhaszná tevékenységbóI - .. (425,0l9) 688,081

VI. Tárgyévi credmény v9Ia1kozási tevékenységb6l - - -

E. CELTARTALEKOK - -

1. Céltartalék-vãrható kotclczettségekrc - -

______________

6 F. KOTELEZEflSEGEK : 137,316 194,695

1. 1-bitrasorolt kotclczcttségck - - -

II. I-losszu 1cjiraté, kotclczcttségck

III. ROvid Icjárat6 kotclczcttségck - 137,3 16 194,695

G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 38,158 10,119

iSZIVAK OSSZESEN: 249,959 967,381



BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY

EGYSZERUS1TETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU EREDMENYKIMUTATASA
2020.

Liviu Matei

Meghatalmazott

Adatok Ezer forintban

Budapesti Kozép-cuupai Igyetcm Alapitvány

1051-Budapest, Nãdor u. 9.

Ivarosi Birñsig nvilvñntartási saám: 01-01-11 102314

;dós’im: 19677196-1-41

2019 2020

A OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE 935,829 2,044,920

1 KOzhasznñ cCld rnkodésrc kapott támogatás — — 741,188 1,91)3,439

— — 741,1)77 1,903,325

koltségvetéstól — — 111 113

-hclyi onkorminyzattól - -

-egyéb - -

2 Palyaiati uton cinvert támogatás — — 155,347 60,031

3 Kozhaszn6 tevékcnységból szârniazó bcvétcl - -

4 ‘lagdIjból szannazo bevétel - -

5 Pénzugvi mtivclctek hevétcici — — 13,698 32,933

6 1’gyéb bevétel — — 25,596 48,518

B. VALLALKOZASI TEVEKENYSEG BEVETELE - -

c. OSSZES BEVETEL (A+B) 935,829 2,044,920

D. Közhasznü tevekenyseg ráforditásai 1,360,848 1,356,839

1 Anyagjcl1e nforditások — — 160,835 128,189

2 Bérkoltség és seemélvi ellegu egyéb ki6actések — — 1,149,749 1,167,673

— -cbból ösztändiak, páIyizati dton nyu)tott kutaté.si tamogatasok — — 1,120,615 1,152,953

3 Bérjlrulékok — — 166 86

4 Ertékcsbkkcnési Icirs ‘‘ “ ‘“ - -
-

5 Egyéb ráfordiis — 37,262 42,038

6 Pénzugyi müvelctek râfordItásai — — 12,836 18,853

E. Vállalkozási tevekenyseg ráfordItásai — — -

1 - Anyagjc1lcgi nifordinisok - -

2 -Bérkoltség és scmélyi jc1lcgi cgyéb kifizetések — -

-cbböl ösztöndak, pálylzati óton ny6tott kutatás támogatások — - -

3 - Bérjárulékok - -

4 -Frtékcsokkcnési lcIrás - -.

7 -Egyéb ráforditások — — - ‘ -

8 -Pénzügyi mñvclctck ráforditásai — -

R OSSZES RAFORDiTAS (D+E) 1,360,848 1,36,89’

G ADOZAS ELOTTI EREDMENY (B-E) - -

H ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG E - -

I. TARGYEVI VALLALKOZASI EREDMENY (G-H) - -

J TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (A-D) (425,019) 688,081

Budapest, 2021 .05.25



BUDAPESTI KOZER.EUROPAI EGYETEM ALAPTVANY

EGYSZERUS1TETT EVES BESZAMOLO KOZHASZNU EREDMENYKIMUTATASA

Budapesti Kdiép-eurpai lgvetcm \1apItvnv

1051-Budapest. Niidor u. 9.

lovarosi Birosag nyilvántartãsi saIrn: 01-01-0002314

Adôszám: 196771 96-1-41

2020.

Liviu Matei

Adatok Ezer forintban

•- 2019 2020

—— ;- .“,.-b.”. \.,

I 1rtékesftés ncttó lrbcvétclc s. ‘ - - - -

2 Aktivllt sajlt tcIiesitmny értékc
.

: ‘; .. - .-. -

3 I gvcb bc ctelck — 922,131 2 011 987

cbb<3l. ‘P” - :--‘ -

a tamogatasok 653 1,963 469

— Mapitoktol kapott tamogat 14i,07t7 1 903 325

—
Kozponti kel .“

113

—
-Hclyionko -

-

. .,

‘—,- 155,347 60,031

—— _.;

b cgyéb bcvétcl “-. — 25,596 48,518

4 Pcniugi mus Ictck bc ctclci 1 13 698 32 933
— -

5 ‘fagdiak :.. , .
- -

A OSSZES BEVETEL = 935,829 2,044,920

7 Anyagc1Iegi ráforduisok 160,835 128,189

8 Bérkdltség és szcmélyi cllcgi1 cgyéb kifizctésck — — 1,149,749 1,167,673

-ebb3l ösztöndijak, pñlyázati ñton ny(jtott kutatIsi támogatlsok — — 1,120,615 1,152,953

9 Bérjlrulékok — — 166 86

10 [rtékcsñkkcnési Icirás . - -

11 1gyéb rlforditlis — — 37,262 42,038

14 Pénzugyi mtivelctek ráforditlsai — 12,836 18,853

1 OSSZES KOLTSEG, RAFORDITAS = 1,360,848 1,356,839

ADOZAS ELOrrI EREDMENY = 1

(425,019) 688,081

I. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG - -

D JOvAIIAGYorr OSZTALEK — — - -

“0

,,

_‘s-’

J.

E. TARGYEVI EREDMENY

-

.5.

--

Budapest, 2021.05.25

(425,019) 688,081

vIeghataImazott



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

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

BU DAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY

KIEGESZ1TO MELLEKLET

A 2020. DECEMBER 31-EN VEGZODÔ EVRE

Budapest, 2021.05.25



BUDAPEST! KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADOR V.9.

ADOSZAM: 19677196-1-4!

FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

I. AZ ALAP1TVANY BEMUTATASA

A Budapesti Közép-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 székhelyCI Open Society Fund Inc. (888 7th Avenue, Suite 3301,

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

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

tevékenységet és külsä oktatást. Az AlapItvány további fontos céIkittzése, hogy elósegItse az európai

népek szeltemi egyuttm(kodését.

Az AlapItványt a Fôvárosi Törvényszék a 11.Pk.66.659.1991.46 számü határozattal közhasznü

szervezetté nyilván Itotta. Az AlapItvány kizárólag közhaszn ü tevékenységet folytat, mely

tevékenységek az alábbiak:

- Tudományos tevékenység, kutatás;

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- KuIturáis tevékenység;

- Hátrányos heIyzet( csoportok társadalmi esélyegyenlöségének elãsegItése;

- A hallgaták es kutatók tanu(mányainak és kutatásainak végzéséhez szükséges feltételek

megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történâ támogatása;

- A rendkIvüli krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása;

- Egészségmegórzés, betegségmegärzés, gyógyItó-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

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

azoknak anyagi támogatást nem nyüjt, országgy(Iesi képviselôi, megyei, fôvárosi önkormányzati

választáson jelöltet nem áIIIt.

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

AlapItvány céljaira felhasználhatóak. Az AapItvány gazdàlkodása során elért eredményét nem osztja
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fel, azt kizárólag az AlapItO Okiratban meghatározott céljára fordItja. Az AlapItvány vagyonának

felhasználásáról a Kuratórium dönt.

Az AlapItvány kezeläje es egyben képviselôje a Iegalább hüsz, egfeIjebb huszonöt (jelenleg hüsz) fãs

Kuratórium.

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

pedig szukség szerint — tartja üléseit.

A Kuratórium kizárólagos 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

gyakorlása;

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

A Kuratórium 2014. május 29-en kelt 43/2014. sz. határozatával az AapItvány által adandó

támogatások, ösztöndIjak megItélésére, jóváhagyására egy S tagü OsztöndIj Bizottságot 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 AapItvány eves

beszámolójának elfogadása az OsztöndIj Bizottság kizárálagos hatáskörébe tartozik. Az OsztöndIj

Bizottság üléseirôl — melyek kizárólag nyilvánosak - minden esetben jegyzäkonyv készül.

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

makodeset, gazdálkodását ellenärizze. -
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Az AlapItvány 2004-ben a Central European University New Yorkkal közösen létrehozta a

Magyarországon m(ködô, nem állami, nemzetközi jelleg Kozép-európai Egyetem (továbbiakban:

Egyetem) nev(i közhasznü fokozattal bIró felsöfokü oktatási intézményt. Az Egyetem nyilvántartási

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

szeptember 1. napjától kezdôdôen az Egyetemre a magán egyetemek miködésére érvényes

jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. Az Egyetem a tevékenységét közhaszni szervezetként

m(Iködä felsôoktatási intézményként folytatja, melynek 2012. szeptember 1. napja óta egyeduli

fenntartója az AlapItväny.

Az Egyetem ala ptevékenységei: -

- Az alapftó okiratban meghatározott képzési területeken, tudományteruleteken és képzési

szinteken mesterképzés, doktori képzés, valamint szakirányü továbbképzés

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

tudomanyszervezes, technologiai innovacio, valamint az oktatast tamogato egyeb kutatas

Az Egyetem kiegeszito tevekenysegei

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

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

a tantervekben foglalt tanulmányi kotelezettségek teljesItéséhez;

- felvételi eläkészItö és egyéb tanfolyamok tartása;

- továbbképzés;

- a képzéshez kapcsolódó tudományteruleteken, müvészeti ágban, kultüramiveIés és

fejlesztés, m üvészeti, sza kta nácsa dói és egyéb tevékenység;

- kiadói tevékenység, tervezöi tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazai es nemzetközi

konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesItése, munkahelyi

vendéglátás, üzemi étkezés, oktatást szolgáló létesItmények, sportlétesftmények, kollégiumi

szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadása;
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Egvéb információk:

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

akkreditációjü mester és doktori programjaira jelentkezä j évfolyamok hallgatói a 2019-20-as

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

jelent változást.

Covid 19 járvány miatt kialakult helyzet hatása az AlapItványra

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

13-i kormányzati intézkedések bejelentését követöen a következã lépéseket tette és az alább

részletezett értékeléseket és elemzéseket végezte el:

- A COVID 19 járvány miatt az AlapItvány és az Egyetem felállftott egy bizottságot a kivételes

helyzetben felmerülä kérdések/feladatok megoldására.

- Létrehozott egy diákjait segItô pénzügyi alapot.

- Az Egyetem bevezette az online oktatást a diákok és tanárok számára, a dolgozóknak pedig a

home office-t.

- Az Egyetem infrastruktürája Iehetävé teszi, hogy akár hosszabb távon is biztosItott legyen az

online formában történä oktatás.

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

kockázata az online oktatás fenntartásával minimalizálható.

- Az AlapItvány m(ködése kizárólag támogatásokból kerül finanszIrozásra

o Az AlapItvány megfelelô mennyiség( pénzállománnyal rendelkezik, amibäl

finanszIrozni tudja a müködését

o A likviditási mutató kedvezá

o A bevételeket teljes egészében a támogatások teszik ki, melybäl az alapItóktól kapott

támogatás több mint 80%, ami hosszii távon is biztosItott.

o 2019-ben a CEU NY egy jelentôs támogatási szerzddést kötött, ami az elkövetkezendô

több mint 10 évre biztosItja a folyamatos mtködést, fuggetlenul az egyéb bevételek

alakulásától
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A jelenlegi üzletmenet alapján ügy átjuk, hogy a jelenlegi helyzet nem veszélyezteti az Alapftvány és

Egyetem miködését és a vezetôség értékelése alapján a vállalkozás folytatásának elve tejesul és a

beszámoló ennek alapján készült el.

IL, AZ AL.AP1TVANY SZAMVrrELI POLITIKAJANAK MEGHATAROZO ELEMEI:

I. A mérlegkészItés idöpontja

Az eves beszámolót a naptár évrôl a Számviteli törvény szerint december 31-i fordulónappal kell

elkészIteni. A mérlegkészItés idôpontjául a tárgyévet követô év március 31. napját határozzuk meg.

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

idöpontra alkalmazzuk.

II. A beszámoló

Az AlapItvány — a kettäs könyvvitei rendszerében — rögzIti könyveiben mindazokat a gazdasági

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

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

175858, regisztrált szakterület: vállalkozási).

Az AlapItvány beszámolója:

Közhasznü egyszerLsItett eves beszámoló a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény és a 479/2016

(XII.28) Kormányrendelet elöIrásai szerint.

A beszámoló részei:

Közhasznü egyszerüsItett mérleg

Közhasznü egyszerasItett eredménykimutatás

KiegészItô mellékiet

A Számviteli törvény 155. §-a alapján az AlapItvány az eves beszámolóját külsô konyvvizsgáló által

auditáftatja.
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Az AlapItvány könyvvizsgálója:

Varga Zoltán, igazolvány száma: 007320

KPMG Hungária Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

CIm: 1134-Budapest, Váci üt 31.

A 2020-as év konyvvizsgálat dIja: EUR 4,398 + általános forgalmi ado. A tárgyévben a KPMG Hungária

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

egyéb, nem konyvvizsgálói szolgáltatást nem nyüjtott az AlapItvány számára.

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

eredménykimutatás szerkezeti felépftésének, tagolásának és tartalmának, valamint a niérlegtételek

értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával biztosItjuk.

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

adatát. Ha az adatok nem hasonlIthaták össze, akkor ezt a kiegészItô mellékietben mutatjuk be és

indokoijuk. Amennyiben az ellenörzés az eläzô üzleti év(ek) eves beszámolójában elkövetettjelentôs

osszegi hibá(ka)t állapItott meg, akkor az elázä év(ek)re vonatkozó — a mérlegkészItés napjáig

megismert es nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerôssé vált megállapftások miatti —

módosftásokat a mérleg és az eredménykimutãtás minden tételénél az elözô év adatai mellett

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

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

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

Az eredménykimutatás formája:

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

Kormányrendelet elóIrásai szerint késziti.

Az eredménykimutatás az AlapItvány adózott eredményének levezetését tartalmazza.
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III. A könyvvezetés módja, rendszere

A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettäs könyvv[tel rendszerében magyar nyelven

vezetjük. Az AlapItvány a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában Iévá eszközökrö( és

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

megváltoztato gazdasági maveletekrdl olyan könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben

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

rendszerben, áttekinthetóen mutatja.

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerUlési értéke.

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

- épuetek: 2%

- bütorok: 14.5%

- gépjárm(Ivek: 20%

- számItástechnikai eszközök: 33%

- szoftverek: 33%

- telekomrnunikációs eszkäzök: 33%

- egyéb eszközäk: 33%

Terven felüli értékcsökkenést kötelezä elszámolni akkor, ha a használatban Iévô immateriálisjOszág,

tárgyi eszkäz könyv szerinti értéke a mérlegkészItés idôpontjában tartósan magasabb, mint ezen

eszközök piaci értéke. Terven felüli értékcsökkenést keII elszámolni akkor is, ha a szellemi termék, a

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

értékQ jog csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesIthetä.

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

egyéb gy(jteményeknéI, szobroknál, valamint egyéb eszközöknél, amely értékéböl a használat során

nem veszIt illetve évrãl évre no.

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

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

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

értékcsökkenési IeIrásként egyösszegben elszámolja.

Az aktiváláskor meghatározott értékcsökkenést akkor módosItjuk, ha a használat körülményeiben,

az adott eszköz értékében Iényeges váftozás következett be. Hyen lehet: értéknövelô beruházás,

illetve felüjItás elvégzese. A változtatás tényét, eredményre gyakorolt hatását a kiegészItö

mellékietben be kell mutatni.

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

A külfäldi pénzértékre szóló követeléseket 2019.07.31-ig a szerzódés szerinti teljesftéskor érvényes

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

(ECB) által közzétett árfolyamon kell értékelni a követeléseket a pénzügyi teljesftésig. A december

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

árfolyamon kell értékelni. A követelések átértékelése miatt bekövetkezett árfolyamváltozás esetén

az árfolyamkülönbözet összevont értékét kell árfolyamnyeresegkent/arfolyamveszteségkent

elszámolni.

A külföldi pénzértékre szóló kotelezettsegeket a 2019. julius 31-ig a szerzddés szerinti/szamla

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

teljesItésig, 2019. augusztus 1-täI az értékelést az ECB által közzétett árfolyamon kell elvégezni. A

december 31-en fennálló kotelezettségeket a december 31-en érvényes Európai Központi Bank által

közzétett árfolyamon kell értékelni. A kotelezettségek átértékelése miatt bekövetkezett

árfolyamváltozás esetén az árfolyamkülönbOzet összevont értékét kell

árfolya mnyeresegkent/arfolyamveszteségkent elszá mo ni.

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

szárnviteli alapelvek figyelembevételével.

A könywezetés alapjául szolgáló számlarend számlatükörböl és szöveges számiarendbôl all, melyek

együttesen foglalják magukba a számviteli törvényben meghatározott követelményeket, többek

között a fôkonyvi és analitikus nyilvántartások rendszerét is.
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IV. Pályázatok elszámolása

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

nyilvántartva, Igy fehasznáIásuk egyedileg &különItetten követhetä.

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

valamint mit minösItünk jelentôs es nem jelentös összegnek

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

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

információnak, amelynek nincs hatása a gazdálkodás megItélésére.

Jelentäs osszegCi hibának minäsül, ha a hiba feltárásának évében, a különbözö ellenärzések során,

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

tôkét növeiö-csökkentó - értékének egyuttes (eläjeltäl fuggetlen) összege meghaladja a számviteli

politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentãs összegi a hiba, ha a hiba

feltárásának évében az ellenórzések során - ugyanazon évet érintäen - megállapItott hibák,

hibahatások eredményt, saját täkét növeld-csökkentä értékének egyuttes (elójeltöl fuggeten)

összege meghaladja az ellenörzött üzleti év mérlegföosszegének 2 százalékát, ifletve ha a

mérlegfäosszeg 2 szzaIéka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 miIIió forintot.

VI. A számviteli elszámolás szempontjából rendkIvülinek tekintendö események minösItése

A gazdasági események rendkIvüli minäségének szempontjait az alábbiakban határozzuk meg:

- az elôfordulás tekintetében rendkIvüli, eseti jeIIegi,

- a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására gyakorolt hatása

jelentôs.

Az eläzãekben leIrtak alapján rendkIvüli eseménynek minäsül:

- véglegesen átadott pénzeszkozok

- térItés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke

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

követelés

- az 1,500 eFt egyedi osszeghatárt meghaladá káresemény
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- járvàny, elemi csapás (árvIz, belvIz, villámcsapás, foldrengés, stb.)

- számItógépes program meghibásodása miatti adatvesztés

egyéb megsemmisulés.

VII. A közhasznü és a vállalkozási tevekenyseghez kapcsolódó koltsegek és ráfordItások

megosztása

Az AlapItvány kizárólag közhasznü tevékenységet folytat.

VIII. Támogatási program keretében veglegesen felhasznált összegek bemutatása

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

änkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, ifletve más gazdálkodótól kapott támogatás.

Ezen támogatások végleges jeIIeg( felhasználása az alábbiakban kerül részletezésre:
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

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

A tárgyévben kapott támogatások es ehhez kapcsolódóan felmerült koltségek Ezer Ft

Osszesen Bevétel Koltség

Projekt kôd Projekt név ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Osszerecimény (49,533) (60,144) 10,611

Koltségvetési forrásból

megvalósult projektek: (113) (113) 0

H/O/NAV/10548 NAV 1% IX 2019 SZJA (113) (113) 0

Egyéb forrásból megvalósuló

projektek (37,245) (43,555) 6,310

X/E/EHS/FUN/10556 Dr.Elemer Hantos Fund 20/21 (4,570) (4,399) (171)

X/E/RAP/SRT/10430 SRT 2017-20 (8,249) (13,667) 5,418

X/E/REF/FUN/10506 REFINT028_MA19/20 (23,724) (22,864) (859)

X/R/OTH/RSF/10534 CHOICEBELIEFS (702) (2,624) 1,922

Altalános célra kapott
támogatások: (12,175) (16,476) 4,301

X/O/REF/FU N/10498 REF-RG PP2019 (12,175) (16,476) 4,301

Az egyes támogatási programok szöveges bemutatását az AlapItvány Közhasznüsági Mellékiete

tartalmazza.

Az Mapftvâ ny tàrgyévbe n tá mogatási program keretében visszatérftendö, kotelezettségként

kimutatott támogatást nem kapott.
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
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ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

III. MERLEG
Ezer Ft

2019 2020

A. BEFEKTETET ESZKÔZöK 35,443 35,443

I. Immateriálisjavak - -

II. Tárgyi Eszközök 35443 35443

III. Befektetett Pénzugyi Eszközök - -

B. FORGOESZKOZOK 79,419 632,698

I. Készletek - -

II. Követelések 4,740 13,829

- SzóllItóknak adott elölegek - -

- Kävetelések — Cash pooi - -

- Kulönféle egyéb követelések 4, 787 13,829

- Kulänféle egyéb követelések—Kozép-európal Egyetem - -

- Követelések évvégi átértékelése (47) -

iii. ErtékpapIrok - -

IV. Pénzeszközök 74,679 618,869

C. AKT1V IDÔBELI ELHATAROLASOK 135,097 299,240

- Bevételek aktIv idO’beli elhatárolása 212 -

- Koltségek aktIv idöbeli elhatárolósa 134,885 299,240

Az AlapItvány a tárgyévben több támogatást kapott mint a felmerult koltségek, ennek hatására a

pénzeszkozok jelentäsen növekedtek.
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2019 2020

D. SAJATTOKE 74,485 762,566

I. Indulótóke 1,000 1,000

II. Tökeváltozás 498,504 73,485

III. Lekötött tartalék - -

IV. Ertékelési tartalék -
-

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbãl (425,019) 688,081

VI. Tárgyévi eredmény vá)Ialkozási tevékenységbôl -
-

E. CELTARTALEKOK - -

F. KOTEL.EZETTSEGEK 137,316 194,695

I. Hátrasorolt kotelezettségek - -

II. Hosszii Iejáratü kotelezettségek -
-

III. Rövid Jejárati kotelezettségek 137,316 194,695

- Belfoldi és kulfoldi szóllItók 133,277 190,964

- Adók, járulékok nyugdijpénztári tagdiak - -

- Munkabértartozás 823 823

- Egyéb kotelezettségek 2,603 1,095

- Egyéb kotelezettségek cash-pool tevékenységhez

kapcsolódóan

- Kapcsolt vállalkozások -
-

- ROvid lejáratü kotelezettségek átértékelése 613 1.813

G. PASSZ1V IDÔBELI ELHATAROLASOK 38,158 10,119

- Költségek elhatárolôsa 9,095 3,802

- Bevételek elhatárolOsa 29,063 6,317

Ezer Ft
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IV EREDMENYKIMUTATAS , ,

S

-

EzerFt

2019 2020

A. OSSZES KOZHASZNU TEV. BEVETELE 935,829 2,044,920

1. Közhasznü céIi.i m(ködésre kapott támogatás 741,188 1,903,439

- alapItótól 741,077 1,903,325

- kazponti koltségvetéstöl 111 113

- helyl onkormányzattól - -

-egyéb - -

2. Pályázati üton elnyert támogatás 155,347 60,031

3. Közhasznt tevékenysêgbôl származó bevétel - -

4. TagdIjból származó bevétel - -

5. Pénzügyi mLveIetek bevételel 13,698 32,933

6. Egyéb bevétel 25,596 48,518

B. - VALLALKOZASI TEV. BEVETELE - -

- Máshovó nem sorolt egyéb gazd. szolgáltatás - -

-Máshovó nem soroltfelnött- és egyéb oktatás - -

C. OSSZES BEVETEL
- 935,829 2,044,920
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Ezer Ft

2019 2020

D. KOZHASZNU TEV. RAFORDITASAI 1,360,848 1,356,839

1. AnyagjeIIegt ráfordItások 160,835 128,189

- Anyagkoltség 280 -

- Könyvek, i.jságok, media anyagok 13 -

- Tanulmányi es egyéb támogatásokhoz kapcsolódó utazási
144,352 115,408

és szállás koltségek

- Bérleti dij 3,057 10

- Audit dij 1,792 1,975

- Jogi tanácsadósértfizetett diak 1,547 1,123

-Egyébkoltségek 9,794 9,672

2. Bérkoltség és személyi jelleg(I egyéb kifizetések 1,149,749 1,167,673

Ebbdl OsztöndIjak, pályázati üton nyüjtott kutatási
1,120,615 1,152,953

támogatások

3. Bérjárulékok 166 86

4. Ertékcsökkenési IeIrás - -

5. Egyéb ráfordItások 37,262 42,038

6. Pénzügyi miiveletek ráfordItásai 12,836 18,853

F. OSSZES RAFORD1TAS 1,360,848 1,356,839

G. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (425,019) 688,081

H. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG - -

I. TARGYEVI VALLALKOZASI EREDMENY - -

i. TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (425,019) 688,081

Az AlapItvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért válla(kozási tevékenységhez kapcsolódó

ráfordItásai nincsenek.

BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41

FOVAROSI TORVENYSZEK NYILVANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

:
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A TARGYI ESZKOZOK MOZGASANAK OSSZEFOGLALASA:

EzerFt

., Gépek, Egyéb
Immaterialis

Epuletek Telkek berendezések, berendezések, KépzémGvészeti Beruházások Osszesen
javak jarmuvek felszerelesek alkotas

BRUTTO ERTEK

Nyitô egyenleq
460,113 - - 1,380,122 104,344 35,443 - 1,980,022

2020. januar 1-en

Novekedések
(vásárlás)

Egyéb noveledések
(kapott adomány)

Aktiválások - - - -

ErtékesItések és - - -

egyeb csokkenések

Beruházás
csökkenés tárgyi
eszköz aktiválás
miatt

Atsorolások - - - -

ZárO egyenleg
2020. december31- 460,113 - - 1,380,122 104,344 35,443 - 1,980,022

En

FELHALMOZOTT

ERTEKCSOKKENES

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

2020. jan uar 1-En

Elszámolt -

értékcsökkenés

Ertekesites es egyeb
csokkenesek

Atsorolások .

Zaróegyenleg
2020. december31- 460,113 - - 1,380,122 104,344 - - 1,944,579

En

NETfÔERTEK
I

2019. december31- - - - -

- 35,443 - 35,443
en

2020. december31- - - - -

- 35443 - 35443
en

-

I. . . .
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A BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY 2020-AS EVRE VONATKOZO

KOZHASZNIJSAGI MELLEKLETE



BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI BIROSAGNYILVANTARTASI SZAM: 2314

A BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY KÔZHASZNUSAGI MELLEKI.ETE - A 2011. EvI CLXXV.

TORVENY 29. §-BAN FOGLALTAK SZERINT:

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

tartalmi beszámoló

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

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

alapján emelkedett jogeröre. A kozhasznüsági jogállás nyilvántartásba vételét 2014. május 31-ig a

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

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

Budapesti Käzép-európai Egyetem AlapItvány kozhasznüságának üjbóli nyilvántartásba vétele a

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

határozatlan idäre.

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

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

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

a hallgatók és kutatók tanulmányaik és kutatásaik végzéséhez szukséges feltételek

megteremtésében való természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történd támogatása, a

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

tekintettel a járóbeteg ellátásra, valamint a szociálisan hátrányos helyzet(, illetve a rendkIvüli

krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása.

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

KEE.
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Az AlapItvány kizárólag közhasznii tevékenységet fotytat. Az AlapItvány közhasznü tevékenységei

az alábbiak:

- egészségmegôrzés, betegségmegelãzés, gyógyItó-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység;

- tudományos tevéke nység, kutatás;

- nevelés és oktatás, képességfejesztés, ismeretterjesztés;

- kulturális tevékenység;

- hátrányos heIyzet( csoportok társadalmi esélyegyenldségek eläsegItése.

2020-ban az Alapitvany a kovetkezo kozhasznu tevekenysegeket vegezte

- tudomanyos kutatas tamogatasa,

- oktatás, kutatás, ismeretterjesztés támogatása.

Az Alapftvány közhasznt tevékenységének célcsoportjai:

Az AlapItvány közhasznó tevékenysége a testületen, munkavállalókon kIvüH harmadik személyek

részére is hozzáférhetá. A tevékenységének fö célcsoportjai a Közép-európai Egyetem hallgatói,

kutatói, külsô kutatók és oktatók.

Az Alapftvány közhasznü tevékenységének fôbb támogatási programonkénti IeIrása és azok

eredménye az alábbiakban található:

1) Fritz Thyssen Foundation

Szerzädésszám: 10.17.1.00515

Támogatási idószak: 2017.03.01 — 2022.02.28.

Programnév: THYFEtL: Thyssen @ lAS CEU Fellowship Program (Thyssen @ CEU Felsöbbfokü

Tanulmányok Intézet OsztöndIj Program)
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Projektkód: X/O/OTH/FTF/10392

Az at évre szOló Thyssen@ CEU Felsöbbfokü Tanulményok Intézet ösztöndIj program keretében

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

beadott jelentkezések minôségétôl fuggôen. A kiválasztott ösztöndIjasok egyéni kutatási

projektjeiken dolgozhatnak.

2) Sigrid Rausing Trust

Szerzödésszám: n/a

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

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

Graduate Preparation Program (A romák felsöoktatáshoz és foglalkoztatásához való

hozzáférésének megkonnyitése: CEU roma felsöoktatási és elökészItési program)

Koltségkod: X/E/RAP/SRT/10430

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

hallgatói számára biztositja a képzésben való részvételhez szukséges támogatást, ösztöndIjakat,

valamint a Program diákokhoz köthetö tevékenységeit támogatja.

3) Roma Education Fund

Szerzódésszám: 1NT027

Támogatási idôszak: 2019.09.01.-2020-08.31.

Programnév: REF-RGPP2O19: Roma Graduate Preparatory Program 2019-2020 (Roma

Mestergépzési ElökészItö Prorgram)

Költségkod: X/O/REF/FUN/10498

A projekt a Roma Education Fund támogatásával a Roma Graduate Preparatory Program

hallgatói számára biztositja a képzésben vaIó részvételhez szukséges támogatást,

ösztöndIjakat, valamint a Program diákokhoz köthetô tevékenységeit támogatja.
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4) Roma Education Fund

Szerzc5désszám: 1NT028

Támogatási idöszak: 2019.09.01.-2020-08.31.

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

(Romak az Europai Tarsadalmakban Mesterkepzesi osztondijak a 2019/20-as tanevre)

Koltsegkod X/E/REF/FUN/10506

A projekt a Roma Education Fund támogatásával az egyetem MA programjain résztvevó Roma

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

Támogatási program keretében véglegesen felhasznált osszegek bemutatása

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

önkormányzati es/vagy nemzetkäzi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott támogatás.

Ezen támogatások végleges jeIleg( felhasználása az alábbiakban kerül részletezésre:

A tárgyévben kapott támogatások es ehhez kapcsolódóan felmerült koltségek Ezer

Ft

___________________________

Osszesen Bevétel Költség

Projekt kód - Projekt név ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Osszeredmény (49,533) (60,144) 10,611

Koltségvetési forrásból
megvalâsult projektek: (113) (113) 0

H/O/NAV/10548 NAV 1% IX 2019 SZJA (113) (113) 0

Egyéb forrásból megvalósuló
projektek (37,245) (43,555) 6,310

X/E/EHS/FUN/10556 Dr.Elemer Hantos Fund 20/21 (4,570) (4,399) (171)

X/E/RAP/SRT/10430 SRT 2017-20 (8,249) (13,667) 5,418

X/E/REF/FU N/10506 REFINTO28_MA19/20 (23,724) (22,864) (859)

X/R/OTH/RSF/10534 CHOICEBELIEFS (702) (2,624) 1,922

Aftalános célra kapott
támogatások: (12,175) (16,476) 4,301

X/O/REF/FU N/10498 REF-RG PP2019 (12,175) (16,476) 4,301
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B) A közhasznü jogállás megállapItásához szukséges mutatók

Az Egyesulési jogról, a közhasznü jogállásról, valamint a civil szervezetek m(ködéséról és

tàmogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 32. § paragrafusa szerint közhasznü szervezet

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

megfelelô erôforrásokkal rendelkezzen, továbbá kimutatható Iegyen a megfelelâ társadalmi

támogatottsága. A törvény ezen paragrafusában meghatározott mutatók az AlapItvány esetében

az alábbiak szerint alakultak:

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

bekezdése szerinti a., pontnak megfelelô forrás all rendelkezésére. A 2019-as évben az

AlapItvány bevétele 935,829 eHUF volt, mIg tárgyévben 2,044,920 eHUF. Ebbôl a

támogatásokból származó bevétel ässzege 2019-ban 896,535 eHUF, mig 2020-ban HUF

1,963,469 eHUF volt.

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

támogatottság, ha az AlapItvány közhasznii 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

közhasznü tevékenység érdekében felmerült koltség és ráfordItás meghaladja az összes

ráfordItás felét a két év átlagában.

C) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

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

AlapItvány vagyon felhasználásávat kapcsolatos 2020. évi beszámolóját.

0) Közhasznü cél szerinti juttatások kimutatása
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A Budapesti Közép-európai Egyetem Alapftvány a 2020. évben az alapItó okiratãban foglalt

közhasznt.i tevékenységeket végezte. A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány cél szerinti

juttatást a közhasznü cé szerinti magánszemélyeknek az alapftó okiratában foglaltakkal

osszhangban a következó céokra nyüjtott:

- külföldi tanulmányüton való részvétel;

- oktatási intézményekben folytatott tanulmányok;

- nemzetközi oktatási, képzési és kulturális mobilitási programok;

- fuggetlen kutatási projektek.

Az Alapftvány által a 2020-as év során nyüjtott közhasznü cél szerinti juttatások kimutatása az

alábbiak található:

Cél Osszeg Forintban

Tanulmányi osztondIjak

Csere-diák programok 4,772.221

Mesterképzés 142.386.235

Doktoranduszképzés 642.31 1.552

Ôsszes tanulmányi ösztöndIj 789.470.008

Kutatási támogatások

Tanár 0
Diák 123.477.576

KüIsôs kutató 194.824.624

KuIföldi tanulmányütra nyüjtott támogatások

Tanár 4.955.612

Diák 3.777.579

Külsãs kutató -

Egyéb támogatások

Tanár -

Diák 36.362.348

Külsôs kutató 85.512

Adott egészségügyi támogatás -
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Az AlapItvány által a 2019-es év során nyüjtott käzhasznü cél szerinti juttatàsok kimutatása az

alábbiak található:

Csere-diák programok

Mesterképzés

Doktoranduszképzés

Ôsszes tanulmányi ösztöndIj

Kutatási tamogatások

Ta ná r

13.778.294

70.949.280

450.757.664

535.485.238

0

156.886.784

283.633.408

Intézményeknek nyüjtott támogatás 38.107.036

Fenntartói támogatás -

Osszes támogatás 401.590.287

Fizetett bér és annakjárulékai

Oktatás .
0

Kutatás 0

Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 128,784

Osszes bér és annakjruIékai 1 128,784

Osszesen 1 1,191,189,079

Cél

Tanulmányi ösztondijak

Osszeg Forintban

Diák

Küsäs kutató

Külföldi tanulmányütra nyájtott támogatások

Tanár 48.112.880

Diák 29.638.952

Külsôs kutató 4.323.139

Egyéb támogatások

Tanár 0

Diák 61 .879.788

Külsôs kutató 654.830

Adott egészségügyi támogatás 730.418

Intézményeknek nyüjtott tãmogatás 34.595.848

Fenntartói támogatás 0
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Osszes támogatás 620.456.047

Fizetett bér és annakjárulékai

Oktatás 0
Kutatás 0

Az oktatás és kutatás adminisztratIv támogatása 294.445

Osszes bér és annak járulékai 201,980

Osszesen 1.156.235.730

E) A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány vezetö tisztségviselöinek nyUjtott juttatások

értéke, illetôleg összege

A Budapesti Kozêp-európai Egyetem AlapItvány vezetä tisztségviselôi a 2019-es és 2020-as naptári

évben semmilyen juttatásban nem részesultek.

Budapest, 2021. május 25.

Liviu Matei

Meghatalmazott

J

- .

— I
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1. sz. MELLEKLET

VAGYON FELHASZNALASAVAL KAPCSOLATOS KIMUTATAS

Adatok ezer

• HUFban
Nyito adatok

1 Bank nyitó egyenleg 70.540

2 Pénztár nyitó egyenleg 4.138

3 Osszesen: 74.678

KözhasznU tevékenység

bevételei

4 AlapItóktál kapott adomány 1.903.325

Központi koltségvetéstäl kapott

5 támogatás 113

6 Egyéb támogatás -

7 Páyázati üton elnyert támogatások 60.031

8 Pénzugyi m(veIetek bevételel

9 Egyéb bevételek

10 Osszesen:

Közhasznü tevékenység

ráfordItásai

11 Anyagjellegii ráfordItások

Bérkottség személyi jeIIegL egyéb

12 ráfordItások 1.167.673

13 Bérjárulékok 86

14 Ertékcsökkenési leIrás -

15 Egyéb râfordItások 42.038

. 16 Pénzugy m(veIetek ráfordItásai 18.853

17 Osszesen: 1.356.839

BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
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N

Vállalkozási tevékenység

bevételei -

20 VóIIaIkozósi tevéken

Vállalkozási tevékenység

ráfordItásai

21 Anyagjellegü ráfordItások -

22 Személyi jeIIegtI ráfordItások -

23 Bérjárulékok -

24 Ertékcsökkenési IeIrás .. -

25 Egyéb ráfordItások -

26 Pénzügyi m(iveletek ráfordItásai -

27 Osszesen: -

Mérlegtételek változása

Kotelezettségek változása28 57379

PasszIv idöbeli eIhatároások -

29 28.039

30 Befektetett eszközök változása

Forgóeszkozok változása -

31 9.089

AktIv iddbeli elhatárolás vá!tozása -

32 164.143

Fizetett ado

Osszesen: -

3’ 143.892

Egyenleg (3+10-17+20-27+34) 61 8.869

Záró adatok

Bank záró egyenleg35 615.427

36 Pénztár zró egyenleg
3.442

Osszesen:
618.869

,::



I -

- - - - —- - ---- —-


		2021-05-26T14:50:53+0200
	Budapest
	Az eredeti papíralapú dokumentummal egyezo - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




