
-'--

CERNy RENDs ZERrözH,q.szNú NoNpRoFIT KFT

l<özHAsztvú BEszlwoló

2013.

cERNy RENDszER xözH^lsznú NonpnoFIT KFT
A közhasznú kft neve

1083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

01 09 923077
Cégiegyzék száma

14854307-2-42
adósáma



CERNY RENDSZER KÖZHASZNÚ XOXPnOFIT KFT
A közhasznú kft neve

1083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

KÖZIaASZnÚSÁCI JELENTES _ TARTALOMJEGYZÉK

Beszámolási időszak: 2013. január l-december 31.

1. számviteli beszámoló
1,1a 22412000. (XI.19.) Korm. Rend. 6. száműmelléklet

Közhasznú beszámoló eredménykimutatása
llb 22412000. (KI.19.) Korm. Rend. 6. számúmelléklet

Közhasmú beszámoló eredménykimutatása - T ájékoztató adatok
llc 22412000. (XII.19.) Korm. Rend. 4. számű melléklet.

Egyszenisített éves beszámoló mérlege
2. Költségvetési támogatás felhasználása
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás mértéke

6. Közhasznú szertezetvezető tisáségviselőinek nyujtottjuttatás mértéke
7. Köáasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Kelt: Budapest,2014. február 18.

Cerny Rendszer Xözhasznú Nonproíit Kít.,1083 Bud;tpest, Bókay János tltca 53.
UniCredit: 1 091íIrI1,00000084-35590006

adószÉrm: 1 4B543O7 -2- 42
a-) ^......!íí.:

a köáasznú kft képviselöje

0l 09 923077
Cégiegyzék száma

14854307-2-42
adószáma



CERNy RENDsZER KöZHASzNú xoNpnoptr xrr
A közhasznú kft neve

1083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

Beszámolási időszak:

Kelt: Budapest,20l4. február l8.

ol 09 923077
Cégjegyzék sáma

l4854307-2-42
adó§záma

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁ§A*

20l3. január 1-december 3l.

Cetny Bendszeí Közhasznú Nonprofit Kíl.
10B3 Brjdap(;l;t, Éi<lkay .]anos utca 53,

UniCredit,'l 09_1 fJ00 1 00000084-35590006
adó8#rm 14854307-2-42

ezer forintban

Sor-
szám

Megnevezés Előző
év

Előző évek h. Tárgyév

{) ÖSSZES KÖZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE l5 490 l5 878

2. l. Közhasznú célra. mükOdésre kapott támogatás 13 000 l5 000

, a) alanitótól kanott támosatások l3 000 l5 000

4 h\ kó7nonti költ§éovefé§hől

5, c) helvi onkormánvzattól

6. d) esvéb

7 2 pálvázati úton elnvert támosatások

8, 3. I(özhasznú tevékenvséeből származó bevételek 2 480 860

9. 4. Tasdíiból sármazó bevétel

0 5. Esvéb bevétel l0 l8

B) VALLALKOZASt TEVEKENYSEG BEVETELE
2 6. Nem cél szerinti ívállalkoási) bevétel

3 7. Esvéb cél szerinti tevékenvsés bevétele

4 l--) OSSZES BEVETEL íl+9,sor) l5 490 l5 878

5 D) KöZHASZNú rrvBxrNysnc nÁronoirÁslI 1,7 ll2 12 465

l6,

17.

l8.

l9.
)n

ll-

l . Anvapiellepű ráforditások |2 064 7 711

2. személvi iellesű ráforditások 4 858 4 552

3, ÉrtékcsOkkenési leirás l90 l98

4. Esvéb ráfordítások 4

5, pénzusyi műveletek ráforditásai

6, Rendkivüli ráforditások

22 E) VÁLLALKOZÁS| TEVEKENYSEG RÁFORDiTÁSAI
23 l. Anvagiellesű ráfordítások

24. 2. személvi iellesű ráforditások

25. 3- Értékcsökkenési leirás

26. 4. Ewób ráforditások

27. 5. pénzüevi műveletek ráfordításai
28. ó. Rendkivüli ráfordítások

29. F) osszEs RAFoRDITAS íD+E) l I2 12 465
l(, G) ADozAs ELoTTI VALLALKOZASI EREDMENY (B-E)
3l H) ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG
,z. I) TARGYEVI vALLALKoZAsI EREDMENY (G_H)

J) TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY (A_D) | 622 3 4l7

* 224/2000. (XII.19.) Korm. Rend. 6. számú melléklet



CERNY REND§ZER KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
A közhasznú kft neve

l083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

0l 09 923077
Cégiegyzék száma

14854307-2-42
adószáma

KÖZHASZNÚ nBSZÁUOLÓ EREDMENYKIMUTATÁSA*
Tájékoztató adatok

Beszámolási időszak: 2013. január l-december 31.

ezer forintban
§or-
§zam

Megnevezés Előző
év

Előző évek h. Tárgyév

A SZEMÉLYI JELLEGű nÁronnírÁsox 4 858 4 552

Bérkoltsés 3 908 3 654

ebból: - mesbízási díiak 3 908 3 654

tisaeletdiiak

2 személvi iellesú esvéb kifizetések

3. Bériá,rulékok 950 898

B A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
ebból: - oálvázati úton nvúitott támopatások

Kelt: Budapest.20l4. február l8

* 22412000. (XII.19.) Korm. Rend.

' 
:jJ#:l,{.r#iíü^öfr",$:,','gl,, z,

a közhaszrú kft képviselője



CERNY RENDSZER KÖZHASZN(I NONPROFIT KFT
A közhasznú kft neve

l083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

EGYsZERÚsÍrBrr BvBs BEsZÁMolÓ rrlÉRt Bcn*

Fordulónapja: 2013. december 3l.

0l 09 923071
Cégjegyzék száma

l4854307-2-42
adósáma

ezer forintban

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁ§OK

vI. Tarwévi eredménv vállalkozrisi

TARTALÉ,K

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Cerny 
Bent

,, 1oB(J r,,:::" línijla.sz,,,, 
..

Kelt: Budapest,2014. február l8. u''c,ii,Í"|,,;!,",'\'rff;:;;:i1:11\nürlí,

,oo::,,,:,ioT;;;;,;,,,1,7,,,i|,,,'rl'K''
""'''nso,,ríi_"'t 35590Ooc

* 224]2000.(XII. l9.) Korm. Rend. 4. számú melléklet "'z-42

a közhasznú kft képviselöje



A közhasznú kft neve

1083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

Beszámolási időszak:

Kelt: Budapest,2014. február l8.

KÖ ZH ASZNÚ SÁCl JEL ENTE S *

Költségvetési támo gatás felhasználása

2013.január l-december 31.

0l 09 923071
Cégiegyzék sáma

14854307-2-42
adószáma

0EFt2013. évben a költségvetéstól kapott támogatás mértéke:

Cerny Bendszer Közhasznú Nonprofit Kít.
10B3 Budapcst, Bókay János Utca 53,

UniCredit: 1otll3001 0OOO00B4-35590006,
adó*áln: 14\5na7-2-4?

a-
a köáasznú kft képviselóje



CERNY RENDSZER KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
A közhasznú kft neve

l083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

0l 09 923077
Cégiegyzék száma

14854307-2-42
adósáma

Kelt: Budapest,2014. február l8.

KÖZHASZNÚSÁCI JELENTÉS*

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Cerny Hendszer Közhasznú Nonprofil Kíl
10B3 Budapcstrpok;ry János tltca 53,

Unicíedit, t ogl §dót -oooo0084-3559o00(
adószám : 1 4854 307 -2- - 4?.

Beszámolási ídőszak: 2013.január l-december 31.

Lásd 22412000. (XILl9.) Korm. Rend. 6. számű melléklet alapján készített

"Köáasznú beszámoló Eredménykimutatását".

a köáaszrrú kft képviselője



cERNy REI\tDszER xözHaszxtJ xorrpnoFlT KFT
A közhasznú kft neve

1083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

01 09 923077
Cégiegyzék száma

14854307-2-42
adószáma

KözHAsztlúsÁct JELENTÉs*

Cél szerinti juttatások kimutatása

2013. január l-december 31.Beszámolási időszak:

Kelt: Budapest,2014. február l8.

Cerny Rendszet Közhasznú Nonproíit Kíl.
1083 Budapcs.trBókay János Utca 53.

UniCredit: t og l&lo t -oooo0084-35590006
adószám: 14854307-2-42 {Z

Lásd

"Költségvetési tamogatas felhasználasa" című kimutaüíst

a köáaszrrrl kft képviselöje



CERNY RENDSZER KÖZHASZNIJ nONPnOFIT KFT
A közhasznri kft neve

l083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

KÖZIaASZNÚ SÁC l JEL ENTE S *

Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás mértéke

Beszámolási időszak: 2013.január l-december 31.

2013. évben helyi önkormányzatoktól kapott támogatás mértéke:

0l 09 923071
Cégiegyzék sáma

148s4307-2-42
adósáma

0Ft

Kelt: Budapest,2014. február 18.

Cerny Rendszer Közhasznú Nonprofit Kít.
1083 Budapc§l,pókay János utcir 53,

UniCredit: t ost ü&lt -ooooo084-3559oOOG
adószám,14854307-2-4? e

a köáasmú kft képviselője



cERnrY REND§ZER KÖZHA§ZNU NoNPRoFIT KFTA közhasznú kft neve

1083 Budapest Bókay János utca 53.
címe

01 09 923077
Cégjegyzék száma

14854307-2-42
adószáma

Kelt: Budapes| 2014. február 18.

KözIIA§zMsÁcr JELENTÉ§ *

közhasznrú szewezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatósok értéke

Beszámolási időszak: 2013. január l-december 31.

20 13. évben a vezsótisztségviselöknek nyrtjtott juttatás mértéke: 0EFt

Cerny Rendszer Közhasznú Nonproíit Kít.
.. 

l083 Budape$pókay János utca 53.
Unlcredit; í 091 800]-00000084-35590006

adószám: l4a543o7-2-42 t Z
a köáaszrrír kft képviselöje



A Cerny Rendszer Oktató és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban CR-KH-NP-Kft)

közlemény e 2013. évi közhasznúsági j elentéséről

A közhasznú CR-KH-NP-Kft a következőkben jelzett beszámolási időszakra
közhasznú sági j elenté sét az alábbiak szeri nt köz l i :

Beszámolási idöszak: 2013. január l . - 2013. december 3 1 .

Fővárosi Bíróság mint cégbíróság: 0 l -09-92307 7 l 4

Adószám: l 4854307 -2-4Z

Címe: l083 Budapest, Bókay J. u. 53.

l. A CR-KH-NP-Kft egyszerűsített mérlege az7lc melléklet szerint.

2. Az Alapítói ámogatrás felhasmálása: Alapítói tamogatás összege (Peter Cemy Alapítvány):
l5.000e Ft. A Köáasznú tevékenység költségei: l2.465e Ft. A finanszírozás eredménye 3.413e Ft.

3. A CR-KH-NP-Kft működésének eredménykimutatása az 1la és l/b. melléklet szerint.

4. A CR-KH-NP-Kft cél szerintipénzbelijuttatást senkinek sem nyújtott.

5. A közhasznú tevékenységbő| származó bevételek: 860e Ft.

6. A vezetö tisztségviselőknek nyújtott juttatás mértéke: 0 Ft.

7. A kiemelkedően közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A CR-KH-I\P-KfI létrehozásának előzményei :

A Peter Cerny Alapítvány megalakulásakor célul tűzte ki, hogy a koraszülött és újszülött
betegcsoport egészségi állapotán, gyógyulási esélyein, életkilátásain, és késöbbi
életminőségükön javítani kíván. Ennek érdekében hoztalétre első lépésként koraszülöttmentő és
szállitő szolgálatát, majd támogatta az intenzív osztályos ellátást, a koraszülöttek utógondozását
és rehabilitációját, beleérrve az otthoni gondozást ápolást, valamint az egészségmegőrző
preventív feladatokat is. A primer prevenciós munkája során folyamatosan szerveúe
újraélesáési-oktatási tanfolyamait, maj d szűró-programjait.

A Peter Cerny Alapítvány célkitűzéseinek megfelelöen változatlanul fő tevékenységként
végzi a koraszülöttek mentési- őrzöt1 szállítási feladatait. A hiánypótló sürgősségi feladatok
ellátását az állam anyagilag is segíti, az Országos Mentőszolgálat által kiín közbeszeruési
eljárás keretében. A működtetésre adott központi költségvetési források felhasználásának
átláthatósága érdekében határozta el a közhasznú Peter Cerny Alapítvány, hogy a ,,nem mentési

- nem sürgősségi feladatok" ellátására egy közlrasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot
alapít.

Az így megalapításra került CR-KH-NP-Kft székhelye megegyezik az alapítvány
székhelyével, a feladatokat ellátó személyzet tagai zömében a Peter Cerny Alapítvány
dolgozói, a logisztikai háttér az alapítvány mentésirányítási rendszerére épül, ugyanakkor
tevékenységében, szervezeti, adminisárációs, pénzügyi tevékenységében jól átláthatóan
elkülönült gazdálkodásra törekszik.

A Peter Cerny Alapítvány által beindított, majd a CR-KH-I\P-Kft által üzemeltetett
projektek

1) Csecsemő-Szem-Mentő (Cs-§z-M) Proj ekt eredményei:
A szemészeti vizsgálati projekt létrehozását az a felismerés indokolta, hogy a Peter Cerny
Alapítványi Mentőszolgálat (PCAM) koraszülött szállítási tevékenysége során feltűnően sok
újszülöttet kényszerül szemészeti vizsgálatra, illetve műtétre szállítani. Ez elsősorban a
rendkívül sérülékeny betegcsoport számára jelentett felesleges kockázatot és stresszt,
ugyanakkor a szállítási kapacitásokat is erósen lekötötte. Ezért a Peter Cerny Alapitvány, az
adózók l%-os felajánlásaiból vásárolt RetCam Shuttle/Clarity Co.USA készülékkel, és a
Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának szakmai segítségével egy Magyarországon
teljesen új innovációt valósított meg. A koraszülöttek vaksághoz vezető retinakárosodásának
megelőzéséért és kezeléséért kezdett telemetriás elveken alapuló mozgó szemészeti vizsgálati
rendszer lényege, hogy a készüléket a helyszínre eljuttatva az eríe kiképzett neonatológiai
szakasszisztens a helyszínen működik közre a vizsgálatok kivitelezésében és a központi szerver
segítségével a szemészorvos az újszülött szállítása nélkül állíthatja fel a diagnózist, illetve a



I .r..-a.l ,,
V késöbbi keze|ési tervet úry hogy a beteg szállítása helyett a szemészkollégát és a lézeres

készüléket juttatja el a koraszülöttek ápolási helyére. Az első önállóan végzett retinakamerás
telemetriás vizsgálat 20l0. október l3-án, Kecskeméten történt. A2013, évi működés során
összesen 902 helyszíni vizsgálatra került sor, ebból 124 vizsgálat 2Okm-nél távolabbi vidéki
intézményben történt. Lézeres műtét elvégésére 7l esetben került sor a PCAM, illetve a CR-
KH-NP-Kft segítségével.

2) Csecsemő-Fül-Mentő (Cs-F-M) Projekt:
A halláscsökkenés korai felismerése és mielőbbi ellátása - azaz a neonatális hallásszűrés -
törvényi elöírás és szakmai irányelv. A kötelező szűrővizsgálatok leghatékonyabb módszere a
kőrházi elbocsátást megelóző objektív hallásszűrés. Minden újszülöttet szűrni kell
halláscsökkenés irányában. Így a megfelelően korán diagn osztizált és időben ellátott hallássérült
gyermek beszédfejlődése drámaian megindul. Ha azonban a hallás károsodottságát nem fedezik
fel időben, a beszédfejlódés nem indul meg, ami egy kritikus periódust követően már nem
rendezhető. Az újszülöttek egy részénél az objektív hallásszűrés technikai okok miatt nem
történik meg. Emellett azintenzív újszülött osztályokon ápoltak a magasabb rizikójú csoporlba
tartoznak. (Első szűrövizsgálatuk során csak 20-30 %-ban állapítható meg biaosan, a meglévó
és kielégítő hallás!)
A projekt lényege, hogy az újszülöttek minél nagyobb száma juthasson hozzá a korszerű
otoakusztikus emissziós szűrővizsgálati lehetőséghez. Ezt a Peter Cerny Alapítványi
Mentőszolgálat szűrésre kiképzett munkatársai a Semmelweis Egyetem Fü|-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika audiológiai munkacsopoftjával történó együttműködés segítségével
biztosítják. Az általuk ellátott kőrházak neonatológiai részlegein elvégzik a helyszíni
szűrővizsgálatokat, és azok eredményéröl rendszeres tájékoáatást nyújtanak az audiológiai
központnak. A projekt keretében 20l3-ban 1.077 objektív hallásvizsgálat történt. A
szűrővizsgálatok alkalmazásával877 esetben jó hallást igazoltak a mérések,200 esetben pedig
kontrolIra volt szükség.

3) Újszülött-Új raélesztési-Oktatási Projekt Ú-Ú-O-Pl
A Peter Cerny Alapítvány 1995 őta végzi az újszülöttek újraélesaés-oktatását az amerikai
módszer alapján. A tanfolyamokon résztvettek száma ma már eléri a 2200 főt. Az alapítvány
nonprofit vállalkozási pénzbevételi lehetősége, valamint az igények nagy száma miatt, a CR-
KH-NP-KFT létrehozásának az egyik legfontosabb oka az oktatásból fakadó bevételek
elkülönítése volt a pénzügyi átláthatóság biztosítása érdekében. A CR-KH-NP-KFT által
szervezett tanfolyamokon résávevők száma 20l3-ban összesen 82 fö volt, akik mindannyian
sikeres gyakorlati vizsgát is tettek.

Budapest, 2014, február l 8.
Cerny Renilszer Közhasi.nú Nonproíil Kíl

1O8l} [}Ltl,i;I;li:sI L]clkllt Ji'lllo:; tl1l;;l 5i)
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Adil:;,;,.;, 1.1.|,... \\,/,\ .1.- .- )ó . a /,.--\..=+=:<-> Cl\.=
Dr. Somogyvári Zsolt

ügyvezető


