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1. Általános adatok 

 

Intézmény neve:  IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

Székhely:   1031 Budapest, Záhony utca 7. 

Intézményi azonosító: FI 35200 

Adószáma:   18086223-2-41 

KSH száma:   18086223-8542-599-01 

Intézmény vezetője:  Dr. Láng László István rektor 

 

2. Gazdálkodásra vonatkozó adatok 

 

Jogállás:   Államilag elismert magán felsőoktatási intézmény 

Gazdálkodási forma: Közhasznú szervezetként besorolt nem költségvetési szervként 

működő felsőoktatási intézmény, a közhasznúsági 

nyilvántartásba vétel első időpontja: 2006. december. 29. 

 

3. Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés rendje 

 

A Főiskola - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény és a 224/2000 kormányrendelet alapján, a belső szabályzataiban foglalt 

alapelvek érvényesítésével - a gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében 

vezeti könyveit. Az üzleti év végén éves beszámolót készít, „A” típusú mérlegséma és 

összköltség eljárású eredmény kimutatás kerül összeállításra.  

 

A mérleg és eredmény-kimutatás az éves záró főkönyvi kivonat adatai alapján készült. A 

beszámoló összeállítását Koós Szilvia főkönyvelő (kamarai regisztrációs szám: 147703) 

végezte. 



4. Alkalmazott értékelési eljárások  

 

A befektetett eszközök nyilvántartása beszerzési értéken történt.  

 

A tárgyi eszközök értéket növelő bekerülési értékként került elszámolásra a meglévő tárgyi 

eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartalmának 

növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga 

helyreállítását szolgáló felújítási munka költsége is kivéve a tárgyi eszköz zavartalan, 

biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka költségeit. Az 

értékcsökkenés elszámolása, az eszköz hasznos élettartalmának figyelembevétele alapján 

meghatározott lineáris kulccsal történt maradványérték megállapítása nélkül a bruttó érték 

után. A számviteli politikában rögzített amortizációs kulcsokat alkalmaztuk valamint a 100 

ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor egyösszegben leírásra 

kerültek. Terven felüli értékcsökkenési leírást számoltunk el a tárgyi eszköz, beruházás 

feleslegessé válásakor, megrongálódásakor, megsemmisülésekor illetve rendeltetésszerű 

használatának megszűnésekor. 

 

A befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának egyeztetése a főkönyvi kivonattal 

megtörtént. Értékvesztés elszámolására az üzleti időszakban nem került sor. 

 

A vevői- és szállítói folyószámlák 2014. december 31-i egyeztetett nyitott állományának 

analitikus és főkönyvi egyezősége fennáll.  

 

Egyeztetésre kerültek továbbá a költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek és 

követelések valamint a bankszámlák és rovanccsal ellenőrzött pénztáregyenlegek. 

 

Tárgyévben céltartalék képzés nem történt. 

 

Az év végi időbeli elhatárolásokat a számviteli törvény által előirt tartalommal vettük 

figyelembe. 

 

Jelentős összegű, vagy a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát a lezárt üzleti 

évekre vonatkozóan nem tártunk fel. 



5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés 

 

A mérleg tárgyévi főösszege: 1 017 969 ezer Ft.  

 

Az ESZKÖZÖK tárgyévi változásainak bemutatása 

 

A befektetett eszközök alakulása 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét annak növekedéseit, 

csökkenéseit, valamint az immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéseit, 

annak tárgyévi növekedéseit és csökkenéseit, az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 

 

    (adatok eFt-ban) 

Megnevezés 

Nyitó 

2014.08.01. Növekedés  Csökkenés  Záró 2014.12.31.  

Bruttó érték         

Szellemi termékek 7 232 317 0 7 549 

Immateriális javak bruttó értéke összesen 7 232 317 0 7 549 

Bérelt ingatlanon végzett beruházás 11 801 34 019 0 45 820 

Műszaki ber., gépek, járművek 209 583 1 091 200 210 474 

Egyéb ber., gépek, járművek 99 273 2 918 0 102 191 

Kisértékű tárgyi eszközök 47 903 5 220 30 53 093 

Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen 368 560 43 248 230 411 578 

Értékcsökkenés         

Szellemi termékek 6 028 521 0 6 549 

Immateriális javak écs-je összesen 6 028 521 0 6 549 

Bérelt ingatlanon végzett beruházás 773 780 0 1 553 

Műszaki ber.,gépek, járművek 182 867 6 234 200 188 901 

Egyéb ber., gépek, járművek 82 283 2 860 0 85 143 

Kisértékű tárgyi eszközök 47 903 5 220 30 53 093 

Tárgyi eszközök écs-je összesen 313 826 15 094 230 328 690 



Nettó érték         

Szellemi termékek 1 204 0 -204 1 000 

Immateriális javak nettó értéke összesen 1 204 0 -204 1 000 

Bérelt ingatlanon végzett beruházás 11 028 33 239 0 44 267 

Műszaki ber.,gépek, járművek 26 716 0 -5 143 21 573 

Egyéb ber., gépek, járművek 16 990 58 0 17 048 

Kisértékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök nettó értéke összesen 54 734 33 297 -5 143 82 888 

Mindösszesen: 55 938 33 297 -5 347 83 888 

 

A tárgyi eszközök értékében bekövetkezett változást, a tárgyévben üzembe helyezett 

beruházások értéke, a terv szerint elszámolt értékcsökkenések összege és a selejtezési 

jegyzőkönyvek alapján a nyilvántartásból kivezetett eszközök elszámolása együttesen 

okozták. 

 

Az üzleti évben kutatási-, kísérleti fejlesztés nem történt. 

 

A tevékenység során környezetre káros veszélyes hulladék nem keletkezett. 

 

A forgóeszközök alakulása 

 

Készletek: a Főiskolának 2014. december 31-én 110 033 ezer Ft beszerzési áron nyilvántartott, 

leltárban kimutatott árukészlete volt. A diplomaosztó ünnepélyen használt talárok és kalapok 

értéke 4 603 ezer Ft, arany- és ezüst kitűzők értéke 1 260 ezer Ft, a könyvtári könyvek értéke 

104 170 ezer Ft. 

 

Követelések: a vevői állomány a mérleg fordulónapján 7 400 ezer Ft volt. Az egyéb követelések 

soron került kimutatásra a Graphisoft Parknak bérleti szerződés alapján átadott 42 000 ezer Ft-

os kaució és a munkavállalókkal szembeni 672 ezer Ft-os követelés. 

 

Pénzeszközök: a házipénztár és a valutapénztár készpénzállománya a fordulónapon: 3 523 ezer 

Ft. A bankszámlák év végi összesített egyenlege: 705 058 ezer Ft. A pénzeszközök 68 734 ezer 

Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A változást bemutató cash-flow kimutatást a 

következő táblázat tartalmazza. 



   (adatok eFt-ban) 

  
Megnevezés 

  
2014. 

    

I. 
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési 

cash flow, 1-13. sorok) 
  

93 886 

1. Adózás előtti eredmény + - 85 944 

2. Elszámolt amortizáció + 15 617 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -   

4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete + -   

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -   

6. Szállítói kötelezettségek változása + - -1 561 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása + - -149 490 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + - 133 586 

9. Vevőkövetelés változása + - 9 150 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + - 51 939 

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + - -51 299 

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -   

13. Fizetett,fizetendő osztalék, részesedés   -   

II. 
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás 

(Befektetési cash flow 14-16. sorok)   -43 567 

14. Befektetett eszközök beszerzése  -  43 567 

15. Befektetett eszközök eladása +   

16. Kapott osztalék,részesedés +   

III. 
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás 

(Finanszírozási cash flow 17-27. sorok)   -119 053 

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +   

18. 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 

bevétele +   

19. Hitel és kölcsön felvétele +   

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  +   

  törlesztése, megszüntetése, beváltása     

21. Véglegesen kapott pénzeszköz +  

22. Részvénybevonás, tőkebevonás (tőkeleszállítás)  -   

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése  -   

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése  - 119 053 



25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  -    

26. Véglegesen átadott pénzeszköz  -    

27. 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása + -   

IV. Pénzeszközök változás (+/-I.+/-II.+/-III. sorok)   -68 734 

 

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása 

 

A tandíjbevételek tárgyidőszakra elhatárolt értéke 2 897 ezer Ft. A költségek és ráfordítások 

aktív időbeli elhatárolása soron kimutatott 62 498 ezer Ft, a következő üzleti évre átvezetett 

ingatlan bérleti díjak, franchise költségek, hírlapok-, adatbázisok előfizetési díjainak és 

hirdetési költségeknek az összege. 

 

A FORRÁSOK tárgyévi változásainak bemutatása  

 

A saját tőke elemeinek módosulását okozta a tárgyévi mérleg szerinti 85 944 ezer Ft nyereség 

és az előző üzleti év 427 218 ezer Ft-os nyereségének az eredménytartalékba átsorolása.  

 

A céltartalékok soron kimutatandó tételeket tárgyévben nem könyveltünk. 

 

A kötelezettségek bemutatása 

 

A hosszú lejáratú kötelezettségek soron az ORTOGON AG-vel szembeni kölcsön összegét 

szerepeltetjük. 

 

A rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi összege 37 616 ezer Ft. Mely tartalmazza a nyitott 

szállítói állományt 8 052 ezer Ft értékben - a partnerek kiegyenlítése a mérlegkészítés napjáig 

maradéktalanul megtörtént - a központi költségvetési befizetési kötelezettségek fordulónapi 

összegét 16 609 ezer Ft és a munkavállalókkal szembeni bérfizetési kötelezettséget 12 955 ezer 

Ft értékben. 

 

  



A passzív időbeli elhatárolások bemutatása 

 

2015. évre elhatárolt tandíjbevételek összege 389 405 ezer Ft. A tárgy időszakot érintő 

megbízási-, franchise- és szállásdíjak összege 21 606 ezer Ft. 

 

6. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 

 

A Főiskola tárgyévi nettó árbevétele 831 579 ezer Ft, ebből:  

• az alapképzés tandíjbevételei:  621 316 ezer Ft, 

• a masters képzés tandíjbevételei:  126 016 ezer Ft, 

• IAA marketing diploma tandíjbevételei:        147 ezer Ft, 

• a tanfolyami és nyelvvizsgadíj bevételek:      1 394 ezer Ft, 

• a regisztrációs díj bevételek:              46 948 ezer Ft, 

• a különeljárási díjak bevételei:        7 756 ezer Ft, 

• különféle egyéb szolgáltatások bevételei:    28 002 ezer Ft. 

 

Az egyéb bevételek értéke 1 450 ezer Ft. 

 

Az egyéb ráfordítások összege 34 322 ezer Ft, amely az alábbi tételekből adódik: 

• költségvetéssel, illetve az önkormányzattal szembeni adókból 1 546 ezer Ft, 

• könyvtári könyvkészlet selejtezése 32 541 ezer Ft, 

• egyéb tételek 235 ezer Ft. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 519 214 ezer Ft, ebből: 

• az anyagköltség 8 245 ezer Ft  

• az igénybe vett szolgáltatások értéke 214 921 ezer Ft, jelentősebb tételei ingatlan bérleti- 

és üzemeltetési díj 128 301 ezer Ft, karbantartási költségek 2 355 ezer Ft, folyóiratok-, 

szakkönyvek költségei 3 622 ezer Ft, a bel- és külföldi utazások 10 420 ezer Ft, szakértői 

díjak 45 635 ezer illetve marketing költségek 19 137 ezer Ft, 

• az egyéb szolgáltatások értéke 143 578 ezer Ft, ebből a franchise- és hatósági díjak 

összege 106 915 ezer Ft, a kifizetett ügynöki díjak 33 960 ezer Ft, a banki szolgáltatások 

díjai 2 165 ezer Ft és a biztosítási díjak 538 ezer Ft, 



• az eladott áruk beszerzési értéke, az óraadó oktatók megbízási díjainak valamint a 

közvetített szolgáltatások értéke 152 470 ezer Ft. 

 

A személyi jellegű ráfordítások összege tárgyévben 167 529 ezer Ft volt. A fordulónapon a 

foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 72 fő. Részükre bérköltségként 130 

067 ezer Ft-ot számfejtettünk. Az üzleti reprezentációs költségek személyi jellegű egyéb 

kifizetésként 2 632 ezer Ft értékben kerültek elszámolásra.  Bérjárulékként 34 830 ezer Ft került 

kifizetésre. 

 

Az értékcsökkenési leírás a használatban lévő tárgyi eszközök után 15 617 ezer Ft volt. 

 

Az üzemi üzleti tevékenység eredménye 96 347 ezer Ft nyereség. 

 

A pénzügyi műveletek eredménye 28 897 ezer Ft veszteség, 

• amit a hosszú lejáratra kapott kölcsön után elszámolt 28 588 ezer Ft kamat és az 

elszámolt árfolyamveszteségek 10 850 ezer Ft összegeinek, 

• másrészről a pénzeszközök után kapott 2 594 ezer Ft és a külföldi fizetőeszközök 

konvertálása utáni árfolyamnyereség 7 947 ezer Ft összegeinek különbözetéből adódik. 

 

A rendkívüli eredmény 18 494 ezer Ft nyereség amely, a kapott pályázati támogatások 

bevételeinek 39 187 ezer Ft és a pályázati támogatások összegéből folyósított ösztöndíjak 20 

693 ezer Ft, ráfordításainak különbözetéből adódik. 

 

Társasági adó fizetési kötelezettség a vállalkozási tevékenységek után nem keletkezett. 

 

7. Tájékoztató kiegészítések 

 

A beszámoló aláírására Dr. Láng László István rektor jogosult. Lakcíme: 2000 Szentendre, 

Bartók Béla utca 46. Részére kifizetett jövedelem összege 5 000 ezer Ft volt a tárgyidőszakban.  

 

Fenntartói döntést követően az Általános Vállalkozási Főiskola beolvadt az IBS Nemzetközi 

Üzleti Főiskolába. Az Oktatási Hivatal 2015. január 1-jétől kezdődően módosította az IBS 

Nemzetközi Üzleti Főiskola működési engedélyét. A nemzetközi jellegű felsőoktatási 

intézmény státusz megszűnése miatt a beszámolási időszak üzleti éve ismét a naptári év lett. 



A valós vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetet jellemző mutatószámok 

 

A mutató 
2013. év 2014. év Index % 

megnevezése számítása 

     

Vagyonstruktúra mutatói      

     

Tárgyi eszközök aránya 
Tárgyi eszközök  

0,05 0,08 1,59 
Összes eszköz 

     

Forgóeszközök aránya 
Forgóeszköz 

0,93 0,85 0,91 
Összes eszköz 

     

Pénzkészlet aránya 
Pénzeszközök 

0,73 0,70 0,96 
Összes eszköz 

 

Egyéb mutatók     

     

Tárgyi eszközök leírtsága 

Értékcsökkenés 

0,11 0,04 0,36 Tárgyi eszközök bruttó 

értéke 

     

Használhatósági fok 

Tárgyi eszközök nettó értéke 

0,15 0,20 1,37 Tárgyi eszközök bruttó 

értéke 

     

 

Az üzleti időszakban az új képzési helyszínen megvalósuló beruházások miatt a tárgyi 

eszközök aránya kismértékben növekedett az előző évihez képest. A használatba vett tárgyi 

eszközök értéke 9 547 ezer Ft, a bérelt ingatlanon elvégzett beruházások értéke 34 019 ezer Ft 

volt. A tárgyi eszközök leírtsága és használhatósági foka javult az időszakban végzett 

felújítások miatt. 

  



A mutató 
2013. év 2014. év Index % 

megnevezése számítása 

     

Tőkestruktúra mutatói     

     

Tőkeellátottság 
Saját tőke 

-1,03 -1,00 0,97 
Összes forrás 

     

Források aránya 
Kötelezettségek 

-1,77 -1,60 0,90 
Saját tőke 

 

A hosszú lejáratra kapott kölcsön visszafizetése és a pozitív adózott eredmény együttes 

hatására kedvezően alakult a tőkestruktúra aránya. 

 

A mutató 
2013. év 2014. év Index % 

megnevezése számítása 

     

Likviditási mutatók     

      

Likviditás 
Forgóeszközök 

5,29 23,09 4,36 
Rövid lejáratú köt-ek 

     

Pénzhányad 
Pénzeszközök 

4,12 18,84 4,57 
Rövid lejáratú köt-ek 

 

A rendelkezésre álló pénzeszközök elegendő forrást biztosítanak a rövid lejáratú fizetési 

kötelezettségek teljesítésére. A mutatók javulása a rövid lejáratú kötelezettségek jelentős 

csökkenésének tudható be. 

  



A mutató 
2013. év 2014. év Index % 

megnevezése számítása 

     

Tőkefedezeti arányok     

     

Fedezeti mutató 
Saját tőke 

-19,72 -12,13 0,61 
Befektetett eszközök 

     

Fedezeti mutató 
Saját tőke + Hosszú lej. köt-ek 

10,77 6,79 0,63 
Befektetett eszközök 

 

A korábbi évek nyereséges működése miatt a saját tőke eredménytartalék sorának növekedése 

kedvezően, a befektetett eszközök értékének növekedése pedig kedvezőtlenül hat a fedezeti 

mutatókra. 

 

A mutató 
2013. év 2014. év Index % 

megnevezése számítása 

 

Jövedelmezőségi mutatók     

     

Vagyonarányos jövedelmezőség 
Adózás előtti eredmény 

-0,39 -0,08 0,22 
Saját tőke 

     

Eszközarányos jövedelmezőség 
Adózás előtti eredmény 

0,40 0,08 0,21 
Összes eszköz 

     

Árbevétel arányos 

jövedelmezőség 

Adózás előtti eredmény 
0,24 0,10 0,43 

Összes nettó árbevétel 

 

A jövedelmezőségi mutató tárgy időszaki értéke elmarad az előző időszak értékétől, melynek 

oka, hogy a tárgy időszak rövidebb periódus csak 5 naptári hónap adatait tartalmazza.  


