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Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Käzép-LurOpai Egyetem Alapitvány KuratOriuma részére

Vélemény

Elvégeztük a Budapesti Kozép-EurOpai Egyetem Alapitvány (az Alapitvány”) 2021. évi egyszerOsItett eves
beszámolOjának a konyvvizsgãlatat, amely egyszerOsItett eves beszámolO a 2021. december 31-i
fordulOnapra elkészItett merlegbol — melyben az eszkOzOk es források egyezO végOsszege 1.420.697 E Ft, a
targyevi eredmény alaptevekenysegbol 466.365 E Ft nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységbol 0 E Ft —, es az ezen idoponttal végzodo évre vonatkozO eredménykimutatásbOl, valamint a
számviteli politika meghatarozO elemeit es az egyeb magyarázO informãciOkat tartalmazO kiegészito
mellékletböl all.

VéleményQnk szerint a mellékelt egyszerusitett eves beszámolO megbizhato és valOs kepet ad az
AlapItvány 2021. december 31 -en fennállO vagyoni es pénzUgyi helyzetéröl, valamint az ezen idoponttal
vegzodö évre vonatkozO jövedelmi helyzetérOl a Magyarorszagon hatályos, a szàmvitelrOl szOló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban (,,számvitel i törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelossegeink bövebb Ieirásátjelentesunk ,,A konyvvizsgalOnak az
egyszerUsItett eves beszàmolO knyvvizsgaIataert valO felelOssegei” szakasza tartalmazza. Fdggetlenek
vagyunk az AlapitvanytOl az egyszerdsitett eves beszámolO általunk vegzett kOnyvvizsgalata szempontjábOl
a vonatkozó, Magyarorszagon hatályos jogszabályokban és a Magyar KönyvvizsgálOi Kamara ,,A
konyvvizsgálOi hivatás magatartási (etikai) szabályairOl és a fegyelmi eljárásrOl szóló szabályzatá”-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok
TestUlete által kiadott ,,Nemzetközi etikai kOdex kamarai tag konyvvizsgáláknak (a nemzetközi függetlensegi
standardokkal egybefoglalva) cImü kézikonyvében (az IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, es eleget tettünk
egyeb etikai felelossegeinknek ezekkel a kOvetelményekkel Osszhangban. Meggyozodesunk, hogy az
általunk megszerzett konyvvizsgalati bizonyiték elegendo és megfelelO ahhoz, hogy megalapozza
véleményunket.

Egyeb információk

A vezetés felelös az egyeb informáciOkért. Az egyeb informéciOk az Alapitvany 2021. evi kOzhasznOsagi
mellékietében foglalt információkból állnak, de nem tartalmazzák az egyszerUsitett eves beszãmolOt es az
arra vonatkozó konyvvizsgálOi jelentésünket.
Az egyszerOsItett eves beszàmolOra vonatkozO veleményunk nem vonatkozik az egyeb informáciôkra es
azokra vonatkozOan nem bocsátunk ki semmilyen formáji bizonyossagot ny0jtó következtetést.

Az egyszerQsitett eves beszãmolO ãltalunk végzett kOnyvvizsgalataval kapcsolatban a ml felelossegunk az
egyeb informáciOk átolvasása és ennek során annak merlegelese, hogy az egyéb informáciOk lenyegesen
ellentniondanak-e az egyszerOsltett eves beszámolónak, vagy a könyvvizsgalat során szerzett
ismereteinknek, vagy egyébkent ügy tUnik-e, hogy azok Ienyeges hibás állItást tartalmaznak.
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Ha az elvegzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyeb informáciOk Ienyeges hibás
állItást tartalmaznak, kotelességünk ezt a ténytjelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés es az irányltással megbizott személyek felelössegel az egyszerüsltett eves beszámolOért

A vezetés felelös a megbIzhatO es valOs képet adO egyszerUsitett eves beszámolO elkészItéséért a
szOmviteli tOrvénnyel Osszhangban, valamint az olyan belsO kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek tart
ahhoz, hogy iehetOvé váljon az akér csalãsbOl, akár hibábOl eredO Iényeges hibés OlIItàstOI mentes
egyszerQsItett eves beszámolO eIkésztése.

Az egyszerUsItett eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelOs az AlapItvány vállalkozás folytatásãra
való képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelO kOzzétételéért, valamint a vezetés felelOs az egyszerUsitett eves beszámolOnak a vállalkozOs
folytatásának elvén alapulO összeállItásáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvébOl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvOnyesUlését eltérO rendelkezés nem akadályozza, illetve a
véllalkozési tevékenyseg folytatásának ellentmondO tényezO, korulmény nem all fenn.

Az irányItassal megblzott személyek felelOsek az Alapitvany penzQgyi beszOmolási folyamatanak
felügyeletéért.

A konyvvizsgálOnak az egyszerusltett eves beszámolO könyvvizsgálatáert valO felelOssegel

Célunk kellO bizonyossagot szerezni arrOl, hogy az egyszerusitett eves beszámolO egésze nem tartalmaz
akär csalãsbOl, akár hibábOl eredO enyeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazO
konyvvizsgálOi jelentest bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokU bizonyossag, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarországon
hatályos — torvényekkel es egyeb jogszabályokkal osszhang ban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a
létezO lenyeges hibés ãllItOst. A hibOs ällltOsok eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és Iényegesnek
minösulnek, ha Onmagukban vagy egyuttesen ésszerü várakozãsok alapjan befolyásolhatjAk a felhasználOk
adott egyszerOsItett eves beszOmolO alapjan meghozott gazdasagi dOntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarorszagon
hatalyos — törvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgalat részeként szakmai
megitelest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsuljQk az egyszerusitett eves beszãmolO akár csalOsbOl, akOr hibébOl eredO lenyeges
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagálO konyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki és
hajtunk vegre, valamint a véleményunk megalapozasahoz elegendO es megfelelO kOnyvvizsgálati
bizonyitekot szerzunk. A csalásbOl eredO lényeges hibãs állitás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint
a hibábOl eredOé, mivel a csalás magaban foglaihat Osszejãtszãst, hamisItást, szãndékos kihagyásokat,
téves nyilatkozatokat, vagy a belsO kontroll felulirását.

• MegismerjUk a kOnyvvizsgalat szempontjábOl releváns belsO kontrolit annak érdekében, hogy olyan
kOnyvvizsgalati eljàrásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott kOrulmenyek kOzOtt megfelelOek, de nem
azért, hogy az Alapitvany belsO kontrolljénak hatekonyságara vonatkozOan velemenyt nyilvánitsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szãmviteli politikãk megfelelOseget és a vezetés által készitett
számviteli becslések es kapcsolOdO kOzzétételek esszerQseget.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részérOl az egyszerusItett eves beszämolOnak a
vállalkozás folytatásának elvén alapulO összeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonylték
alapján arrOl, fennáll-e lenyeges bizonytalanság olyan esemenyekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentOs ketseget vethetnek fel az AlapItvany vàllalkozás folytatãsára valO kepességével
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn,
kOnyvvizsgãlOi jelentésunkben fel kell hIvnunk a figyelmet az egyszerusItett eves beszámolOban lévO
kapcsolOdó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen kOzzétételek nem megfelelOek, minösItenUnk kell
véleményunket. Következtetéseink a könyvvizsgálOi jelentésünk dátumáig megszerzett kOnyvvizsgalati
bizonyltékon alapulnak. JOvObeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapitvány
nem tudja a vállalkozást folytatni.
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Ertèkejuk az egyszerüsItett eves beszãmolO, beleértve a közzétételeket is, ãtfogO prezentálâsãt,
felép(tését es tartalmàt, valamint azt, hogy az egyszerQsitett eves beszámolO a valOs bemutatást
megvalOsitó módon mutatja-e be a mögöttes ügyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irànyItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgalat
tervezett hatOkOrét es utemezését, a kOnyvvizsgãlatjelentos megalapitasait, beieértve a belsO kontrolinak a
kOnyvvizsgalatunk során általunk azonosItottjelentös hiányosságait is.

Budapest, 2022. május 26.

KPMG Hungaria Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

Varga Zoltán
Partner, Kamaral tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007320
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADOR U. 9.

ADOSZAM: 19677196-1-41
FOVAROSI TORVENYSZEK NYft,VANTARTASI SZAM: 01-01-0002314

I. AZ ALAPITVANY 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 székhelyQ Open Society Fund Inc. (888 7th Avenue, Suite 3301,

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

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

tevékenységet es külsó oktatást. Az AlapItvány további fontos céIkit(zése, hogy elösegItse az európai

népek szellemi egyuttm(kodését.

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

szervezetté nyilvá nItotta. Az AlapItvá ny kizá rólag közhasznü tevékenységet folytat, mely

tevékenységek az alábbiak:

- Tudományos tevékenység, kutatás;

- Nevelés es oktatás, képességfej Iesztés, ismeretterjesztés;

- Kulturális tevékenység;

- Hátrányos heIyzet( csoportok társadalmi esélyegyenlãségének elôsegItése;

- A hallgatók es kutatók tanulmányainak és kutatásainak végzéséhez szukséges feltételek

-megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történä támogatása;

- A rendkIvüli krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása;

- Egészségmegárzés, betegségmegãrzés, gyógyftó-, egészségügyi rehabilitáciás tevékenység.

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

azoknak anyagi tárnogatást nem nyüjt, országgyIé:;i képvisek5i, megyei, fövárosi onkormányzati

választáson jelöltet nem állIt.

Az AlapItvány induló wtgyona 1,000,000 HUF. Az AIpItvány vagyona és annk karnatal, hozacléka az

AlapItvány céTjair; feIhaszrthutak. Az ALpItvány gazdáikodása során elért eredrnényét item osztja
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
105 1-BUDAPEST, NADOR U. 9.

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

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

felhasználásárOl a Kuratórium dönt.

Az AlapItvány kezeláje és egyben képviselóje a Iegalább hüsz, Iegfeljebb huszonöt (jelenleg hüsz) fôs

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 Alapftvány munkatervének, gazdálkodásának elfogadása;

- Az AlapItvány vagyonának felhasználása;

- A Kuratórium elnökének megválasztása;

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

gyakorIsa;

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

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

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

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

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

által adandó témogatások, ösztändIjak megItélésére, jóváhagyására. Az AlapItvány eves

beszámoójának elfogadása az OsztöndIj Bizottság kizáró!agos hatáskörébe tartozik. Az OsztöndIj

Bizottság ük5seiröl — meIyk kizárólag nyilvánosak - minden ese:beri jegyzökonyv készül.

Az AlapItvány háromta Felugyelà I3izotságot hozott létre, n-!ynek leladata, hogy az AlapItvány

nködését, gzdákodst e1Icriärzze.
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Az AlapItvány 2004-ben a Central European University New Yorkkal közösen Iétrehozta a

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

Egyetem) neva käzhasznü fokozattal bIró felsãfokü oktatási intézményt. Az Egyetem nyilvántartási

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

szeptember 1. napjától kezdôdäen az Egyetemre a magán egyetemek m(ködésére érvényes

jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. Az Egyetem a tevékenységét közhasznü szervezetként

mködö felsöoktatási intézményként folytatja, melynek 2012. szeptember 1. napja óta egyeduli

fenntartója az AlapItvány.

Az Egyetem alaptevékenységei:

- Az alapftó okiratban meghatározott képzési területeken, tudományteruleteken és képzési

szinteken mesterképzés, doktori képzés, valamint szakirányü továbbképzés

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

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

Az Egyetem kiegészItô tevékenységei:

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

kapcsolOdik a képzési és kimeneti kavetelmények, a szakmai és vizsgakovetelményekben és

a tantervekben foglalt tanulmányi kotelezettségek teljesftéséhez;

felvételi elôkészItö és egyéb tanfolyamok tartása;

tová bbképzés;

a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mtvészeti ágban, kultüramUvelés és

fejlesztés, m(vészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

kiadói tevékenység, tervezôi tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazal és nemzetközi

konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesItése, munkahelyi

vendéglátás, zemi étkezés, oktatást szolgák5 létesIl.rnények, sportlétesItmények, kollégiumi

száiláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadása;

4
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Egvéb információk:

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

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

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

jelent változást.

Covid 19 járvány miatt kialakult helyzet hatása az AlapItványra

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

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

részletezett értékeléseket és elemzéseket végezte el:

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

helyzetben felmerulã kérdések/feladatok megoldására.

- Létrehozott egy diákjait segftö pénzügyi alapot.

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

home office-t.

- Az Egyetem infrastruktürája lehetövé teszi, hogy akár hosszabb távon is biztosItott Iegyen az

online formában történô oktatás.

- A járványugyi korlátozások Ieginkább a nemzetközi diákok utazását érintik, aminek a

kockázata az online oktatás fenntartásával minimalizálható.

- Az AlapItvány m(iködése kizárólag támogatásokból kerül finanszIrozásra

o Az AlapItvány megfelelä mennyiség( pénzállománnyal rendelkezik, amibâl

finanszIrozni tudja a mQködését

o A likviditási mutató kedvezö

o A bevételeket teijes egészében a támogatások teszik ki, melybôl az alapItóktól kapott

trnogatás töbh mint 80%, ami hosszü tvon is hiztosItott.

o 2019-ben a CE.U NY egy jeentós támogtási szerzôdést kötött, ami az &következndá

Ibbb mint 10 évre biztosItja a foIyama’os rniködést, tuggetlenul az egyéb bevételek
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Az orosz-ukrán helyzet hatása az AlapItványra

Felmértük, hogy a 2022. február 24-en kezdödött orosz-ukrán fegyveres konfliktus és annak

potenciális gazdasági kihatásai várhatóan hogyan érintik az AlapItványt, és ezen feirnérés alapján

nem azonosftottunk olyan konkrét korulményt, amelyjelentös hatással lenne az Alapftvány 2022. évi

pénzügyi helyzetére, pénzügyi teljesItményére vagy cash flow-ira. A helyzet bizonytalansága és

változékonysága miatt azonban lehetséges, hogy ilyen jelentös hatásü körülmények felmerülnek.

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

Egyetem mUködését és a vezetôség értékelése alapján a vállalkozás folytatásának elve teljesül és a

beszámoló ennek alapján készült el.

II., AZ ALAP1TVANY SZAMVITELI POLITIKAJANAK MEGHATAROZO ELEMEI:

I. A mérlegkészItés idöpontja

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

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

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

idãpontra alkalmazzuk.

II. A beszámolô

Az AlapItvány — a kettôs könyvvitel rendszerében — rogzfti könyveiben mindazokat a gazdasági

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

AlapItvány beszámolóját készItette: Hadházi Melinda (an: Bartha Ilona, regisztrációs szám: 124147,

registnlt szakterület: penzugyi).

Az ALpIWány heszárnoJój:

Kozhaszni egyzerUsItett eves beszámoló a szárnvfteIrl szólO 2000. évi C. törvény és a 479/2016

Xll.28) iKori nyrendikt. elôIrásai szerint.
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A beszámoló részei:

Közhasznü egyszerisItett mérleg

Közhasznü egyszerasItett eredménykimutatás

KiegészItä mellékiet

A Számviteli törvény 155. §-a alapján az AlapItvány az eves beszámolóját külsä konyvvizsgàló által

auditáltatja.

Az Ala pItvány könyvvizsgálója:

Varga Zoltán, igazolvány száma: 007320

KPMG Hungária Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

CIm: 1134-Budapest, Váci it 31.

A 2021-es év konyvvizsgálat dIja: EUR 4,485 + általános forgalmi adO. A tárgyévben a KPMG Hungária

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

egyéb, nem konyvvizsgálói szolgáltatást nem nyüjtott az AlapItvány számára.

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

eredménykimutatás szerkezeti felépItésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek

értékelési elveinek es eljárásainak állandóságával biztosItjuk.

A mérlegben es az eredménykimutatásban minden tételnél feltüntetjük az eläzä üzleti év megfelelö

adatát. Ha az adatok nem hasonlIthatOk össze, akkor ezt a kiegészItä mellékiethen mutatjuk he és

indokc’Ijuk, Amennyiben az ellenärzés az eIâzä üzleti év(ek) eves beszámolOjában elkövetettjelentós

összeU hibá(k)t áflapItott meg, kkor az dzô év(ek)re vonatkozO — a mérlegkészItés napjáig

megsrnert es nern vitatctt, nem eHebett.1 ifleWe a jogeróssé vélt rnegáflapItásk miatti —

mOdoItscL.t a rnérleg és az eredm’ni ‘utats minderi téteIéné az eözä év adtii rneflett

muUtJL1( he, azck irn képik ész i. e’?drnényI:!rnutatàs tirgyvi adatinak. Ez esetben a
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mérlegben is, az eredménykimutatâsban is külön-külön oszlopban szerepelnek az eIäzô üzleti év

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

Az eredménykimutatás formája:

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

Kormányrendelet eläIrásai szerint készIti.

Az eredménykimutatás az AlapItvány adózott eredményének levezetését tartalmazza.

III. A könyvvezetés módja, rendszere

A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettäs könyvvitel rendszerében magyar nyelven

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

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

megváltoztató gazdasági mQveletekräl olyan könywiteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben

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

rendszerben, áttekinthetâen mutatja.

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke.

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

- épuletek: 2%

- bütorok: 14.5%

- gépjármCvek: 20%

- számItástechnikai eszközök: 33%

- szoftverek: 33%

- telekomrnunikációs eszközäk: 33%

- egyéb eszközök: 33%

Tervei felüli értékcsökkenést kötelezô elsz n!n akkor, ha a hasznáatbtm Iévô irnm.t:riá!is jószg,

trgyi eszköz könyv szerirti értéke a mrIegkészItés idópontjában tartósan mint ezeri

;zközök piaci értéke. Terven felüW értékcskkenést kell elszárnolni dkkor is, ha a sza!kmi termék, a
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tárgyi eszköz értéke tartósan Iecsökkent, ha feleslegessé vált, hiányzik, megsemmisult, ha a vagyoni

értékC jog csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesIthetô.

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

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

nem veszIt illetve évrôl évre nä.

Az értékcsokkenés elszámolása a használatba vételt követó naptól idäarányosan történik. A

fôkönyvre történô feladása évente kétszer, havi bontásban történik: jiiIius 31. napján és december

31. napján.

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

értékcsökkenési IeIrásként egyosszegben elszámolja.

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

az adott eszköz értékében Iényeges változás következett be. Ilyen lehet: értéknövelä beruházás,

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

mellékietben be kell mutatni.

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

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

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

(ECB) által közzétett árfolyamon kell értékelni a követeléseket a pénzugyi teijesItésig. A december

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

árfolyamon kell értékelni. A követelések átértékelése miatt bekövetkezett árfolyamváltozás esetén

az árfolyamkülönbözet összevont értékét kell árfolyamnyereségként/árfolyamvesztesegkent

elszámolni.

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a 2019. julius 31-ig a szerzôdés szerinti/számla

teljesftésekor érvényes Magyar Nernzeti Bank által közzétett árfolyamon kell értékelni a pénzügyi

teijesItésig, 2019. augusztus 1-tãl az értékelést az ECB által käzzétett árIolyamon kell elvCgezni. A

december 31-en fennállO KO ezttséaeket a december 31-en érvény€5 EurOpai Központi Bank ltal

közzétett irfoIyamon keN étkelni, A kotelezettségek átértékése miatt bekövetkezett

tciyar’nváftozás cetér ár ioIyamnkülönbózt összevont rté3. keN

á o!arny esgké . tnlyan’( zesf’ken1 &szániolni.
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Az AlapItvány az eves beszámolóhoz szukséges adatokat a kettös könyvvitel rendszerében rögzIti a

számviteli alapelvek figyelembevételével.

A konyvvezetés alapjául szolgálO számlarend számlatükörböl és szöveges számlarendbäl all, melyek

együttesen foglalják magukba a számviteli törvényben meghatározott követelményeket, többek

között a fäkönyvi és analitikus nylvántartások rendszerét is.

IV. Pályázatok elszámolása

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

nyilvántartva, Igy felhasználásuk egyedileg elkülönItetten követhetö.

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

valamint mit minösItünk jelentôs és nem jelentös összegnek

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

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

információnak, amelynek nincs hatása a gazdálkodás megItélésére.

Jelentäs összegt hibának minösül, ha a hiba feltárásának évében, a különbözô ellenôrzések során,

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

täkét növelä-csökkentô - értékének együttes (elöjeltôl fuggetlen) összege meghaladja a számviteli

politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentãs összeg( a hiba, ha a hiba

feltárásának évében az ellenôrzések során - ugyanazon évet érintôen - megallapItott hibák,

hibahatások eredményt, saját tôkét nävelô-csökkentô értékének együttes (elöjeltdl fuggetlen)

összege meghaladja az ellenárzött üzleti év mérlegfôosszegének 2 százalékát, illetve ha a

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

VI. A számviteli elszámolás s.empontjából rendkIvülinek tekintendä események minösItése

A gazdasági események rendkivü minségének szempontjait az Iábbiakban határozzuk meg:

- az elâiordulás tekintetében renckIvli, eseti jellegQ,

- a pénzügyi helyzetre, az esközök riDgyságára és összetételének aKuIásra gyakorcit hatsa

je e ntôs.

Az eh5zäekb’.n eIrtak pjfl rendkIvüh esernénynek rnindsUk
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- véglegesen átadott pénzeszkozok

- térftés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke

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

kävete I és

- az 1,500 eFt egyedi osszeghatárt meghaladó káresemény

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

- számItógépes program meghibásodása miatti adatvesztés

- egyéb megsemmisulés.

VII. A közhaszn és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó koltségek és ráfordItások

megosztása

Az AlapItvány kizárólag közhasznü tevékenységet folytat.

VIII. Támogatási program keretében véglegesen felhasznált összegek bemutatása

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

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

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



A tárgyévben kapott támogatásk es ehhez kapcsolódóan felmerült költségek Ezer Ft

Ôsszesen Bevétel Költseg
Projekt kód Projekt név ezer Ft ezer Ft ezer Ft

összeredmény (162,119) (167,028) 4,909

Költségvetési forrásból
megvalósult projektek: (40) (97) 57
H/O/NAV/10596 NAV 1% X 2020 SZJA (40) (97) 57

Egyéb forräsból megvalósulo
projektek (162,079) (166,931) 4,852
X/E/EHS/FUN/10556 Dr.Elemer Hantos Fund 20/21 (5,979) (6,158) 179

X/E/REF/FU N/10506 REFINT028_MA19/20 (7,132) (7,132) 0

X/R/OTH/RSF/10534 CHOICEBELIEFS 821 0 821

X/O/REF/FU N/10607 REF_RES (153,401) (153,401) 0

X/E/OTH/ROT/10311 MERKAZ 3,852 0 3,852

X/O/CAF/FUN/10581 Unrestricted CAFSIRLLOYD (240) (240) 0

Az egyes támogatási programok szöveges bemutatását az AlapItvány Kozhasznüsgi Mellékiete

tartalmazza.

Az AlapItvány tárgyévben támogatási program keretében visszatérItendä, kotelezettségként

kimutatott támogatást nem kapott.

BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADORU. 9.

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

-‘
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III. MERLEG

Ezer Ft

2020 2021

A. BEFEKTETETT ESZKOZÔK 35,443 35,443

I. Immateriálisjavak - -

II. Tárgyi Eszközök 35,443 35,443

III. Befektetett Pénzugyi Eszközäk - -

B. FORGOESZKOZOK 632,698 1,003,397

I. Készletek - -

II. Követelések 13,829 36,450

- SzállItôknak adott elölegek
- 473

- Követelések — Cash pool
- -

- Kulanféle egyéb kävetelések 13,829 2,002

- Kulänféle egyéb kavetelések—Kazép-európai Egyetem
- 33, 740

- Követelések évvégi átértékelése
- 235

iii. ErtékpapIrok - -

IV. Pénzeszközök 618,869 966,947

C. AKT1V IDÔBELI ELHATAROLASOK 299,240 381,857

- Bevételek aktIv idöbeli elhatórolása
- 14,669

- Kältségek aktIv idöbeli elhatárolása 299,240 367,188

Az AlapItvány a tárgyévben több támogatást kapott mint a femerüIt kaltségek, ennek hatására a

pénzeszkazokjeentösen növekedtek.
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V
V (

V

Ezer Ft

2020 2021

D. SAJAT TÔKE 762,566 1,228,931

I. Indulótäke 1,000 1,000

II. Tdkeváltozás 73,485 761,566

III. Lekötött tartalék - -

iv. Ertékelési tartalék - -

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbäi 688,081 466,365

VI. Tárgyévi eredmény váilalkozási tevékenységbäl . - -

E. CELTARTALEKOK - -

F. KOTELEZETTSEGEK 194,695 168,038

I. Hátrasoroit kotelezettsegek - -

II. Hosszü iejáratü kbtelezettségek - -

III. Rövid iejâratü kotelezettségek 194,695 168,038

- Belfaldi és kulfoldi szállItók 190,964 166,597

- Adók, járulékok nyugdi’jpénztári tagdifak - 1,439

- Munkabértartozás 823 -

- Egyéb katelezettségek 1,095 -

- Egyéb katelezettségek cash-pool tevékenységhez

kapcsolodoan

- Kapcsolt vállalkozások
- V -

- Rövid lejóratü kotelezettségek ótértékelése 1,813 -

G. PASSZ1V IDOBEU ELHATAROLASOK 10,119 23,728

-Kältségekelhatárolása . 3,802 2,667

- Lr:vételek elhatárolása 6,317 21,062
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IV. EREDMENYKIMUTATAS:

EzerFt

2020 2021

A. OSSZES KOZHASZNU TEV. BEVETELE 2,044,920 3,008,637

1. Közhasznü célü m(ködésre kapott támogatás 1,903,439 2,773,664

- alapItótól 1,903,325 2,773,327

- käzponti kaltségvetéstöl 113 97

- helyl änkormányzattól - -

-egyéb
- 240

2. Pályázati üton elnyert támogatás 60,031 166,691

3 Kozhasznu tevekenysegbol szarmazo bevetel - -

4. TagdIjbOI származó bevétel - -

5. Pénzugyi mCveIetek bevételel 32,933 52,469

6. Egyéb bevétel 48,518 15,813

B. VAI.LALKOZASI TEV. BEVETELE - -

- Máshová nem sorolt egyéb gazd. szolgáltatás - -

-MáshovO nem soroltfelnô’tt- és egyéb oktatás - -

C. OSSZES BEVETEL 2,044,920 3,008,637
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Ezer Ft

‘ 2020 2021

D. KOZHASZNU TEV. RAFORD1TASAI 1,356,839 2,542,272

1. AnyagjeIIeg( ráfordItások 128,189 30,496

- Anyagkältség - 30

- Känyvek, i.jsôgok, media anyagok - -

- Tanulmónyi és egyéb tOmogatásokhoz kapcsolódó utazási
115,408 10,955

és szállás kaltségek

-BérIetidi 10 33

- Auditd(j 1,975 2,065

- Jogi tanácsodOsertfizetett dijak 1,123 1,727

-Egyébkältségek 9,672 15,686

2. Bérköltség és személyi jeIIegi egyéb kifizetések 1,167,673 2,217,772

Ebbôl OsztöndIjak, pályázati üton nyüjtott kutatási
1,152,953 2,213,056

tá mogatãsok

3. Bérjárulékok 86 232

4. Ertékcsökkenési IeIrás - -

5. Egyéb ráfordItások 42,038 262,161

6. Pénzügyi m(iveletek ráfordItásai 18,853 31,611

F. OSSZES RAFORDITAS 1,356,839 2,542,272

G. ADOZAS ELOTTI EREDMENY 688,081 466,365

H. ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG - -

I. TARGYEVI VALLALKOZASI EREDMENY - -

i. TARGYEVI KÔZHASZNU EREDMENY 688,081 466,365

Az AlapItvány vállalkezási tevékenységet nem folytat, ezért vállalkozási tevékeriységhez kapcsolódó

ráfovdItásai nncsenek.
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A TARGYI ESZKOZOK MOZGASANAK OSSZEFOGLALASA:

Adatok ezer forintban

Immaterial
Telkek berendezések, berendezések, KépzôrnOveszeti

Beruházás Ôsszesenis javak
jármOvek felszerelések a otas

Ok
BRUTrÔ ERTEK

yitó eyenIeg 2021.január 1-len 460,11 1,380,12 104,341 35,44 1,980,02

Növekedések (vasailas)
Egyeb növeledések (kapott
domány)

ktiválások
ErtékesItések és egyeb
sökkenések 460,11 1,38O,12 104,34 1,944,571

Beruházás csökkenés targyi
szköz aktiválás miatt

itsoroIások
áró egyenleg 2021.december
1-én 35,44: 35,44

FELHALMOZOT
ERTEKCSKKENES

(yitó egyenleg 2021. január 1-len 460,11: 1,380,12 104,34 1,944.57

Lé molt értékcsökkenés
- -

rtékesités es egyeb csökkenések 460,113 1,380122 104,344 1,944,57

\tsorolások
- - - -

árô egyenleg 2021. december
- -

31-jén -

NETTÔ ERTEK

2020. december 31-jén 35,44 35,44

2021. december 31-jén 35,443
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A BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY 2021-ES EVRE VONATKOZO

KOZHASZNUSAGI MELLEKLETE



BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
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A BUDAPESTI KÔZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY KOZHASZNUSAGI MELLEKLETE - A 2011. EVI CLXXV.

TÔRVENY 29. s-BAN FOGLALTAK SZERINT:

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

tartalmi beszámoló

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

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

alapján emelkedett jogerôre. A käzhasznüsági jogállás nyilvántartásba vételét 2014. május 31-ig a

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

m(Iködésérôl es támogatásáról szóló törvény értelmében üjból kezdeményezni volt szukséges. A

Budapesti Közép-európai Egyetem A!apItvány kazhasznüságának üjbóli nyilvántartásba vétele a

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

határozatlan idôre.

A Budapesti Käzép-európai Egyetem AlapItvány célja a Kozép-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 es kutatók tanulmányaik es kutatásaik végzéséhez szukséges feftételek

megteremtésében való természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történä támogatása, a

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

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

krIzishelyzetbe került hallgatók támogatása.

Az AlapItvny által jelenleg fenntartott oktatási ntézmény neve: Közép-európai Egyetern, rövden:

KEE.
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Az AlapItvány kizárólag közhasznü tevékenységet folytat. Az AlapItvány közhasznü tevékenységel

az alábbiak:

- egészségmeg6rzés, betegségmegelôzés, gyOgyItó-, egészségügyi reha bilitációs

tevékenység;

- tudományos tevékenység, kutatás;

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

- kulturális tevékenység;

- hátrányos helyzet(I csoportok társadalmi esélyegyenläségek elôsegItése.

2021-ben az AlapItvány a következô közhasznü tevékenységeket végezte:

- tudományos kutatás támogatása;

- oktatás, kutatás, ismeretterjesztés támogatása.

Az AlapItvány közhasznü tevékenységének célcsoportjai:

Az AlapItvány közhasznü tevékenysége a testületen, munkavállalókon kIvüIi harmadik személyek

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

kutatói, külsô kutatók és oktatOk.

Az AlapItvány közhasznü tevékenységének föbb támogatási programonkénti IeIrása és azok

eredménye az alâbbiakban található:

1) Russell Sage Foundation

Szerzäclésszám: 1910-18541

Támogatási idöszak: 2020.04.01-2021.04.30

Progrirnnév: RSF tTharit: How does chk:e affect beliefs?” Hogyan hf&ysoja vlaszts a

mggyäzô’déseket?
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Költségkód: X/R/OTH/RSF/10534

Egy évre szóló kutatási ösztöndIj, amelyben a kutatók arra keresik a választ, hogy a résztveväk

valóban optimistábbak egy kiválasztott termékkel kapcsolatban, szemben egy kapott termékkel.

2) Roma Education Fund

Szerzódésszám: lNT028

Támogatási idôszak: 2019.09.01.-2020-08.31.

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

(Romák az Európai Társadalmakban: Mesterképzési ösztöndIjak a 2019/20-as tanévre)

Költségkód: X/E/REF/FUN/10506

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

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

3) Roma Education Fund

Szerzödésszám: n/a

Támogatási idäszak: 2021. 08. 01. — 2023. 02. 28.

Program név: REF_RES: RES settlement (Roma Education Society egyezseg)

Projektkód: X/O/REF/FUN/10607

A projekt a Roma Education Fund támogatásával a Roma hallgatók számára biztosftja a képzésben

való részvételhez szukséges támogatást, osztöndIjakat, valamint a Program diákokhoz köthetd

tevékenységeit támogatja.

4) Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe

Szerzdésszárn: 048/15

T4moatási idäszek: 2016.01.01 -- 2020.07.31.
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Programnév: MERKAZ: A Jewish Studies Hub for Central and Eastern Europe (Zsidó tanulmányi

központ Közép- és Kelet-Európa számára)

Projektkód: X/E/OTH/ROT/10311

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

Rothschild Alapftvány segItségével szeretnénk programunkat továbbfejleszteni. Szeretnénk az

ilyen irányü tanulmányokat serkenteni Közép- és Kelet-Európában több hallgató bevonásával és

támogatásával.

Támogatási program keretében véglegesen felhasznált összegek bemutatása

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

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

Ezen támogatások végleges jellegG 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 (162,119) (167,028) 4,909

Koltségvetési forrásbOl
megvalósult projektek: (40) (97) 57

H/O/NAV/10596 NAV 1% X 2020 SZJA (40) (97) 57

Egyéb forrásból megvalósulO
projektek (162,079) (166,931) 4,852
X/E/EHS/FUN/10556 Dr.Elemer Hantos Fund 20/21 (5,979) (6,158) 179

X/E/REF/FUN/10506 REFINTO28_MA19/20 (7,132) (7,132) 0

X/R/OTH/RSF/10534 CHOICEBELIEFS 821 0 821

X/Q/REF/FUN/10607 REF RES (153,401) (153,401) 0

X/E/OTH/ROT/10311 MERKAZ 3,852 0 3,852

X/O/CAF/FU N/10581 Un restricted CAFSIRLLOYD (240) (240) 0
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B) A közhasznü jogállas megállapItásához szukséges mutatók

Az Egyesulési jogról, a közhasznü jogállásról, valamint a civil szervezetek mködésérâl és

támogatásáról szóló 2011. evi CLXXV. Törvény 32. § paragrafusa szerint käzhasznü szervezet

minäsItés feltétele, hogy a szervezet a társadalom es az egyén közös szukségleteinek kielégItéséhez

megfelelä erãforrásokkal rendelkezzen, továbbá kimutatható legyen a megfelelä 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 megfeleló forrás all rendelkezésére. A 2020-as évben az

AlapItvány bevétele 2,044,920 eHUF volt, mIg tárgyévben 3,088,637 eHUF. Ebból a

támogatásokból származó bevétel összege 2020-ban 1,963,469 eHUF, mIg 2021-ben HUF

2,940,355 eHUF volt.

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

támogatottság, ha az AlapItvány közhasznü tevékenysége érdekében felmerült koltségek,

ráfordItások elérik az összes ráfordftás 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 feIhasznáásávaI kapcsolatos kimutatás

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

AlapItvány vagyon felhasznlásával kapcsulatos 2021. évi beszárnolóát.

C)
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D) Közhasznu cél szerinti juttatások kimutatása

A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány a 2021. évben az alapItó okiratában foglalt

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

juttatást a közhasznü cél szerinti magánszemélyeknek az alapItó okiratában foglaltakkal

osszhangban a következô célokra nyüjtott:

- külföldi tanulmányüton való részvétel;

- oktatási intézményekben folytatott tan ulmányok;

- nemzetközi oktatási, képzési es kulturális mobilitási programok;

- fuggetlen kutatási projektek.

7



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

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

Az AlapItvány által a 2021-es év során nyijtott käzhasznü cél szerinti juttatások kimutatása az

alábbiak található:

Cél Ôsszeg Forintban

Tanulmányi ösztondIjak

Csere-diák programok 26.839.655
Mesterképzés 481 .031.446
Doktoranduszképzés 1.333.439.710

Osszes tanulmányi ösztöndIj 1.841.310.811

Kutatási támogatások

Tanár 31 .284.420
Diák 123.129.642
Külsös kutató 177.843.054

Külföldi tanulmányütra nyüjtott támogatások

Tanár 12.508.671
Diák 4.752.387
KüIsös kutató -

Egyéb támogatások

Tanár -

Diák 22.226.787
KüIsäs kutató -

Adott egészségügyi támogatás -

Intezmenyeknek nyujtott tamogatas 60 567 075

Fenntartoi tamogatas 201 069 000

Osszes tarnogatas 633 381 036
Fizetett ber es annakjarulekai

Oktatas 0
Kutatás 0
Az oktatás es kutats adminisztratIvtámogatása 253.146

Osszes bér es aniakjárutékai 253.146

Ôss;i 2.474.944.93
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAP1TVANY
1051-BUDAPEST, NADORU. 9.

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

Az Alapftvány által a 2020-as év során nyjtott käzhasznü cél szerinti juttatások kimutatsa az

alábbiak találhatO:

Cél összeg Forintban

Tanulmányi osztondi’jak

Csere-diák programok 4.772.221
Mesterképzés 142.386.235
Doktoranduszképzés 642.311.552

Osszes tanulmányi ösztöndIj 789.470.008

Kutatási támogatások

Tanár 0
Diák 123.477.576
Külsôs kutató 194.824.624

Kulfoldi tanulmányütra nyüjtott támogatások

Tanár 4.955.612
Diák 3.777.579
Külsc5s kutató -

Egyéb támogatdsok

Tanár -

Diák 36.362.348
KüIsôs kutató 85.512

Adott egészséqügyi támogatás -

Intézményeknek nyájtott támogatás 38.107.036

Fenntartói támogatás [ -

Osszes támogatás 401.590.287
Fizetett her és annakjárulékai

.‘ Oktatás 0
Kutatás 0
Az oktatás és kutatás adrninsztrativtámogatása 128784

összes bérésannakjárulékai 128,784

Osszesen 1,191,1 E9,079
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BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
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ADOSZAM: 19677196-1-41
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E) A Budapesti Közép-európai Egyetem AlapItvány vezetö tisztségviselöinek nyijtott juttatások

értéke, illetöleg összege

A Budapesti Kozép-európai Egyetem AlapItvány vezetô tisztségviselöi a 2020-as és 2021-es naptári

évben semmilyen juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2022. május 26.

Kiss Mark

Meghatalmazott

10



BUDAPESTI KOZEP-EUROPAI EGYETEM ALAPITVANY
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1. sz. MELLEKLET

VAGYON FELHASZNALASAVAL KAPCSOLATOS KIMUTATAS

Adatok ezer

HUFbanNyito adatok

1 Bank nyitóegyenleg 615,427

2 Pénztár nyitó egyenleg 3,442

3 Osszesen: 618,869
Közhasznü tevekenység

bevételei

4 Ala pItóktól kapott adomány 2,773,327
Központi költségvetéstãl kapott

5 támogatás 97

6 Egyéb támogatás 240

7 Pályázati üton elnyert támogatások 166,691

8 Pénzugyi m(veletek bevételel 52,469

9 Egyéb bevételek 15,813

10 Osszesen: 3,008,637

Közhasznü tevekenység

ráfordItásai

11 Anyagjelleg(i ráfordItások 30,496
Bérkoltség személyi jellegCI egyéb

12 ráfordItások 2,217,772

13 Bérjárulékok 232

14 Ertékcsökkenési leIrás -

15 Egyéb rfordItások
— 262,161

16 PénzügyirniveIetekráiordItsai 31

17 Osesen: [
11
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Vállalkozási tevékenység

bevételel

20 VáIIaIkozãsi tevékenyég bevételel -

Vállalkozási tevékenység

ráfordItásai

21 AnyagjeIIegi ráfordItások -

22 Személyi jeIIeg( ráfordftások -

23 Bérjárulékok -

24 Ertékcsökkenési IeIrás -

25 Egyéb ráfordItások -

26 Pénzugyi m(iveletek ráfordItásai -

27 Osszesen: -

Mérlegtételek változása

Kotelezettségek változása28 -26,657
PasszIv idöbeli elhatárolások29 13,609

30 Befektetett eszközök változása

Forgóeszkäzok változása31 -22,620
AktIv idäbeIi elhatárolás változása -32 82,617

Fizetett ado

Osszesen: -

118,286

Egyenleg (3+10-17+20-27+34) 966,948

Zró adatok

Bank zárO egyenleg
966,948

Pénztár zárO egyenIe
0

Osszeser:
i 956.94
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