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KÖzHAszNÚsÁGr JELENTÉS - TARTALoMJEGYZÉK

B€sámoHsi idfuzáki 2010. iaÍuór l-d€ccmber 31.

1. 1997. évi cl-vl tv' 19' $ 3. bek. a); számviteli beszámoló
lla 22412000' (x 'l9.) Korm' Rend. ó. sámú melléklet

Közhasznú beszímo|ó ercdménykimutat.{sa
l/b 2242000. (xll.19.) Korrn. Rend. 6. számú melléklet

Közhasznú beszámoló eredménykimutatása. Tájékoztató adatok

|lc 22412000. (x .l9.) Korm. Rend. 4. szírnú mel|ék|et
Es/szen]sített éves beszámoló mérlege

2. 1997. óvi cL\rI tv. l9. s 3' bek. b): Költségveiési úmogatií's fe]hasmálása
3. 1997. évi cLvl tv. | 9' $ 3. bek. c): A varyon fe|használásával kapcsolatos kimutatás
4. ]997. évi cl-VI tv' 19. s 3. bek. d): A cél szeÍinti juttatások kimutalísa
5. | 99?. évi CLVI tv. 19. $ 3. bek. e): He|yi önkormány2atoktól kapott támogatás mértéke
ó. 1997. évi CLVI tv. 19. $ 3. bek. 0: Köáasznú szervezet vezető tisaségvise|óinek nyújtottjuttatás mértéke

7. 1 997 ' évi cLVl tv. l 9 ' $ 3 ' bek. g): Köáasznú tevékenységlól 3zóló róv id tafta] m i beszárnoló

KeIt: Budapest, 20l l. március 24'
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KTZHASZNÚ BESZÁMOLó EREDMÉNYKlMUTÁTÁSA*
Tájékoztátó adátok

B€szárnolásiidószak: 2010.januárl-december3I.
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l083 Budapsl Bókty Jánfi ütca 53.

EGYSZERÚSÍTETT ÉvEs BESZÁMoLT MÉRLEGEi
Kiemelkedóen közhasznú aIapltYány

rordu|óMpl': 20l0. dcmb.r 3I.

Fiji{j!: .vdzárÓ

12.(14.)PK63.48n2
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PETERCERNY ALAPiTVÁNY
A tárcádr|mi 3zervezet nev€

1083 Budrpest Bók'y János Útca 53.
címe

r2.(14.)PK.63.473/12
Fővárosi BÍróság végzése

19010289-l-42
adószáma

Sor-

lz.
13.

Beszámolási ídőszak:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS*

Kö|tségvetési támogatÁs felhasználása

20l0' január 1-december 31.

PolFHceÍny E(eh: Budapest,20t 1' március 24. r\,-1- \l
.' !- \ :-

a kienrelk€dóen Rdáasalú alapÍtvány

ezer forintban

v.zetője (képviselóje)

137 r00KÖLTsÉcVETÉsTTL KAPoTT TÁMoGATÁs 149 3

l12 8rl l 15 3ó?

M l l Hirközlés

Ml3 Bérleti dIi. köntryelés. szaktanácsadás

Ml4 Mentóál|omás rezsikö

ME BérielIesÍi ecYéb kifizetések l0 618

FINANszÍRozÁs EREDMÉNYE

* 1997. évi CLVI w. 19. $ 3. bek. b)
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KtzEAszNÚsÁGI JELENTÉS*

vos/on felhász!álásáyal kapcsolatos kimutatás

Besámolási időszak: 2010. jatruÁr 1-d€cemb€r 31.

Lásd 2242000. (xu.19.) Korm' Rend. 6' számú mel]éklet alapján készített

''Köáasznú beszámoló EredménykitDutatíisáí.'
{oerü|ölte6 

-

3 e.etgr"Cernv -p

K€lt: Budapest, 20] l' március 24. ; ;];Eltá;' $
2.

* 1997. évi cLV] tv' 19. $ 3' bek' c)
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KtzHÁszNÚsÁGI JELENTúS*

cél szerinti juttatások kimutrtása

2010. jrnuír ldecember 3l.Besámolósi idószak:

Lásd l997' évi cLvI. tv' l9'$.3' bek. b. pontjá a|apj án készílett

Keh: BüdaDest. 20l I. máÍcius 24.

* 1997. évi cl.vl w. 19- s 3. bek. d)

a kiemelkedlen köz}ksznú alapítvány
v6ze!óje (képvis6lóje)
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KtzEAszNÚsÁGI JELENTÉS*

E€|yi ölkormányzatoktó| kapott támogatás mérÍéke

B€sujmo|áll ldfuzak 2010. jgnuór l-decGDbGr 31.

20l0. évb€n h.|yi óÍkoÍmányzatokó| kipott támogatás méÍéke:

Részletezése 8 mellékelt lístán.

12.(r4.)Pt(63.473/r 2
Fóvárosi Bíró!Á8 végz€se
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|083 Büdrp.st Bókly Jáno. utcl 53.
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KtzHAszNÚsÁGr JELENTlis*

Helyi önkormányzatokÚól kapott támogatáE mértéke

2010. január l.dec€mber 3l.

Re7|et€s |ista

Baja PH
lraracsKa PH
BP' ll. k€r' PH
Bp. x' keÍ. PH
B!daörs PH
Dunaharasái PH

HalmajugÍa PH
Honorúd PH
KBszthely PH
Kisbér PH
Kocs PH
Pilis PH
Pusztaámor PH
sárisáp PH
Szekszlrd PH
Tatabánya PH
Tdrökbá|iít PH
Újbuda PH
Visonta PH
XlX. ker. Kispest PH
x|x. keÍ. PH

tsszesen

10 000
r0 000
50 000
s0 000

3s0 000
400 000

25 000
50 000
20 000
r0 000
50 000
l0 000
20 000
25 000

5 000
r0 000

100 000
5 000

200 000
| 000 000

t0 000
125 000
t25 000

2 660 000
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS*

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Beszámolásiidószak: 2010.január1-decembel31.

20 |0' évben a ve/elo li'aség!i5e|öknek nyujÍofi juna|a5 méne|e| O EFt

klt: Budapest' 20l1. rnárcius 24'

* 1997. évi CLVI tv' 19. $ 3. bek' D
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A Peter cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

közIeménye

2010. évi közhasznúsági jelentéséről

A kiemelkedóen közhasznú Peter Cemy Alapítvány a következókben jelzett
beszámolási időszaka közhasznúsági jelentését az alábbiak sze nt közliI

Beszárnolrási időszak: 20 1 0' janufu l. 20 l 0. december 3 1.

Fővttosi BíIóság l2(14') PK.63.4.7 3l12

Adószám: l90l0289-l.42

Címe| l083 Budapest' Bókay J. u. 53.

l. Az Alapítvíny egyszerűsített mérlege az l/c mellék|et szerint.

2. A költségvetési tánogauás fe|használása a korasziilött menlési feladatokra:
Költségvetéstól kapott támogatás összege (országos Mentőszolgálat): l37'100e Ft. A
mentésre lbrditott összes működési költseg: 199.280e Ft. A finanszíIoás eredménye
-62.180e Ft.

3. Az Alapítvány műkódésének eredménykimutatása az 1/a és 1/b. melléklet szerint.

4. Az Alapítvány cél szerinti pénzbeli juttatást senkinek sem nyújtott.

5. A köáasznú tevékenység bevételei a 2- sz. melléklet szerint.

6. A kiemelkedően köáasznú szervezetté töÍtént átalakulás után a vezetó
tisztségviselőknek nyújtott juttatás mértéke: 0 Ft.

7' A kiemelkedóen közhasznú tevékenvsésrőI szóló rövid taÍalmi beszámoló:

Mssziós hyilatkozat A Peter Cerny Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet'
alapító okiÍatíban foglah célkitiízése annak az anyagi' technikai és szemé|l bázisnak a
megtelemtése' anrely biztosítja a korasztilöttek, a beteg újsztllöttek és csecsemők
mentését-szállítását' intenáv ellálását, valaÍnint a gyermekek intenzív kezeléset követó
teljes köú gondozási' Iebabilitációs feladatokat'

Az Alapínány tevékenységi Ír)re: A missziós nyilatkozatban megfogalmazott célok
végÍehajtása, valamirtt a mentési' ápolási, rchabilitációs rendszerck folyamatos és
zavaíalan múködtetése'



Műk)dósi adatok: A 2010. évi míiködés súlypontját a neonatológiai sürgősségi
feladatok végrehajtásajelentette' Ennek keretében éjjel-nappal folyamatosan végeztük:

. a kitikus á|lapotti, 450 - 6000 gramm sú|1'Lr koraszülöttek szii|őszobai űjÍaé|esztését,

' a beteg újszü|öttek kórházon beliili va8y kórhlízi teÍületen kÍvüli mentését,
. a koraszülöttek és a beteg újszltlöttek speciáli5 ú.jszülött-intenziv ellátást biÍosító
rohamkocsikban történő sállításiit.
. a sá|líús a|att é|etmentó intenzív beavatkoásokat (pl' gépi lé|egeztetés),
. a kritikus állapotú újszÜlöttek speciális vizsgátatokra száIlítását (ultíahang vizsgálatok,
computer tomográf vizsgálatok, mágneses rezonaDcia vizsgálatok) az intenziv kezeLés

feltételeinek folyamatos biztosítása mellett'
. sebészeti' szivsebészeti, szemészeti mütétekre töÍténö sá|lítisokat'
. az inteí|ziv osÍályokon gyógyult újs7n]öttek, és kiscsecsemők Visszaszállítását a küldó
kóÍházakba,
. továbbá minden olyan újsztilött őrzött szállítását. aki az inkübátoÍba bel€fén (ó,0 kg testsúLy
i|letve 60 cm testhossz a|att), mive| ez az egyet|en biztonságos újszü|ött és kiscsecsemö
sállíüási módszer'

1989' június 22-tőI 2010. december 3l.ig hiánypótló szolgáltatásával a Petel cerny
Alápitványi Mentőszolgálat ellátta Nógrád. Heves' Pest, Fejér' Veszprém' Komá'rom.
Esztergom (l/2)' Bács.Kiskun (l/3). Jrász . Nagykun. Szolnok (l/3) megyét és
Budapestet. A Budapestot körülvevő kb' 140 kn sugarú körzetben a magyarországi
lakosság több mint egyhaÍmada, azaz 4.5 millió lakos él' A 2l és % éves mÍiködés alatt
50.873 kolaszülött és b€teg újszülött mentését ós szakszerú szallítását végeztük' A
kissúlyú betegeket különösen veszélyeztető |égzÍszavar miatt 9.990 ese1ben kelletl
mesteNégese! lé|egeztető géppel támogatni a légzés1. A szÍilőszobai vagy más
helyszínel töÍénő újlaélesztést l'202 alkalommal végeztünk és 900Z-ban sikeresen
fejeÍük be' Az általunk el]átott teriileten a születés köIüli halálozás több mint 12

ezrelékke| csökkent. 1993 óta - a belegsz{Ín alapján - neonatológiai mentószolgálatunk
a világ egyik legnagyobb forgalmú speciális szolgálata'

A 2010. évben 2.866 mentési és lohamkocsival tö énő őrzött száilítási feladatot láttunk
el, sulyos légzészavaÍban gépi lélegeztetést 523 esetben, újraélesáést 37 alkalommal
végeztiink. Az elmúlt évben teljesitett km-ek száÜna 158.877 km' az egy kivonulásra eső
távolság 55 kÍL/eset volt. A folgalmi adatok Dellett kieme|endő' hogy a 2010' évben is
sikerült i-elszerelni egy új korszerű neonatológiai rohamkocsit az adózók loÁ-os
támogatásának segítségéve1.

Könywizsgá|ói záradék*: a könywizsgá|at során a Petc. cemy Alapitvány közhasznú
egyszerűsített éves beszámolóiát, annak részeit és tételeit. azok kön}'velési és bizonylati
alátlímasztását az érvényes nemzeti könywizsgálati standardokbaÍ foglaltak szerint
felülvizs8álbm! és e.nek alapján gl€gendó és megfolcló bizonyosúgot szeÍoztenr alrcl,
hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszíÍnolót a szímviteli törvényben foglaltak és a
Magyaro$zágon elfogadott altalános számviteli elvek szerint készítették eI.
Vé]eményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Peter cerny
Alapítvány 2010' dec€mber 31'.én f-ennálló vagyoni' pénzügyi ésjövedelmi helyzetéről
megbíáató és valós képet ad. (orosz Katalin bejewett kónyv|,izsg.jló, Engedély szjm:
0030s7)


