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tr,Iíssziós nyilotkozat: A Pctcr ccrn}'Alapít\.án)'. rrlint kieme]tcn k(jzhasznú szcrvezet.
a]apí1ó okilatábán li)glalt célkitil7ósc annak aZ anyagi, technikai és személvi b1rzisnak a

megteremtésc. amcl'v biztosítja a kolaszülöttek. a bctcg újszii]öttck és csecsemők
nrenlésél-szállitáSát. intenziv ellátását. \'alanlint a g!'elnekek intenzi\'kezelesét köYetó
telies körii got]dozási' |ehabilitációs ].eladal()kat'

,1z )ktpítttht\, teyt']eenységi ftí'.r: A nlissziós n}.il.L|kozilban lneg1.oga]mivo|| cél()k
vógrehajtása, valanrint a n]cntósi. ápolási. |ehabiLitációs rendszerek lblyana|os és
7a\'artalan miíködtctésc'
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. a kririlius á|laPo(ú..{.i0 6000 gm|])fi súl}.úkorns7ü1öttek szii|ószobai íliraé|cszlését.
. . be|eg ilis7ii|öttek k(i|háZLjn beli]li \'ag} kórháZi teriiIctcn kíviiIi mentését.
- a k(lluszfilöltc|( ós a beteg Í|iszti|ötlc( specir]|is í|jsZii |i1l ill1e]r7í\ e|]á1ást biztosiló
rohamkocsikball lijl tó||ij szá|lítását.

. a sZállírás alatt életlrrcntő intc zí\ beaYatkoásokat (p|. gépi lé|egcztcrós).
. a kririkus á|l potú| (|iszÍi|ij$ek speciális \izsgálalokm sZá||ílásár (ullmhang
con]pLrlcr to rog|áf viZsgá|e!ok. |r]ágneses rc7()nlucia viZsgá|n1o|i)
f.e|tételeilrek lbl\ anratos bizt()sittisi ncI lc1t.

.
.

!izs.!rá|atok.

a7 intenzíV |(eze1és

sebészcli. szi\'sebés73ti. szeméslcti nrLitétekrc t.'|ténii s7rilIiliisokat-

az inlen7í! osaál}okon g).óg}uIt í|isziilóttek. és kiscsccsenrijk \isszasZátIitását a kiiIdí)

ktjrházakba'

.

to\ábhll nrinde oIynn Í|jsziiIijLL óÍZ.Jtt s7á|lilásál. aki a7 inktLbólorba bclettft (6.0 l.g lestsÚl}'
i||elre 60 cnr testhossz alatt). ntirel ez az cg)ctle|| biztonságos íÚszii|ött és kiscsg!scnio

szál1it,isinród57€I-

]989'.iúnius 22-|ő1 ]01]' deceu']ber ]]'ig hirirl-vpótló szoLgíltatásá\'al a Peter Cenl\'
N1entósZolgálat eLlá|(a Nógrád. Hevcs. Pcst. Fejér. Vcszp|élD. KUlni]|oI)l^]apit\.án}'i
Esztergom (|./2)' Bács.Kiskur (l,,]). Jász . Nag).krrtr. Szolnok (l,/3) mcg}.ét és
Budapcstet' A Budapcstel köfiil\,cl'ii kb. l40 kln sugaril ktjEetben a nlagvirl'r,rrsziqi
lakosság t.jbb mint c.q)'hurn1ac1a. azaz'1.5 milli(i Lakos é|' A 22 és l/u óvcs működés alatt
5j.57() komszülött ós beleg úLis7illötl nlen1ésétés szakszerii szll]li|ásá1 \'égezlük. ,{
kissúl!'úbctcgekel kü|önösen \es/-él!'ezletó légzésza\aIn1iatt l0'.l42 csctben kelletl
Drcsterségesen lélegezlető géppel úmogatDi a |ógzést' A szül.iszobaj \.a!\ |]rirs
hclyszineD tödénij (lir0élcs7tést 1'2.16 alkuLonrnal végezltink és 90(%-barr siliereserl
léjeztük be' AZ áltaILlnk e]]átott te|iile|en a szii]etós kij|tiLi ba]áloziis löbb n]int l2
ezÍe]ékkcIcs.ikkent. l99] óla. a belegszín alap.ián - ncotratológiai nlelrló5zoIgálatulrk
a világ eg1ik lcgnag1obb ÍbrgalnrÍt spt-ciális szcrlgá|ata'

A 20l1' évbcn 2'ó97 Irrcntési és rolramkocsi!'aI t.i|lénó ijrziltt SZállilási 1|ladirlo1 1átttlnk
cl. súl}'os légzésza\'arban gépi |ólcgez|etést 45] escthcn. irjr.aélcsztést .1.1 alka|omlrral
!égezúnk.Az elmúll é\.ben telicsítell km-ck száma l50.209 km. aZ eg!. kivonulásra esö
lávolság 56 kmiescl vol|' A tbrgalnri adak)k mcllett kienclcndíi. hogy' a 201 l ' él'br.rl is
sikerült |,clszcrelrri eg!' ilj kors/cdj neonatLll(rg]Lri |ohalr]L(ocsit a VIvA.Iclelo11. a
Budapest Bank. is az adó7ók 17o.os tánrcgallisánirk segítségéveL.
Kön3r l,izsgálói záradék*: a kön}\\izsgálat során a Peter ccmv ÁlapiIvánt k.jzhasaú
eg}szerüsitett óves bes7áInolóját. annak részcil és tétclcit. azok könJ.,velóSi és biZon"vlari
aLá1iínas7tásá| az óNényes ncn]zeli könyVvi7sgálrIi st&nClaIdokban fbgla1tBl( szeIiDl
t.clülvizsgáltaln. é5 clr ek alapján elegeldő é5 lr1cgfclel.j biZonvossligo! szcreztenr alról.
hog}'a k(jzhasznú eg}'szeÍűsített é\.es besáIlol(il a szátr]\'ileli tör.r.étrr,ben f.og|irltak r'rs a
\lag}'arorszigon cll.ogadott iLl|alános sz'illr\'iteli el\'ek Szerint készítettékel'
VéLenréuyem slelint a közhas7]lú cg}'sze(lsített éres bcszámol(l al Petcr ceÍn'\'
.\lapit\'án!. 20l ] ' decelrlbel j ] '..I1 l.ennálló \'agloni. pónziig}'i és jii\.cdc1rlli hc|}'ZetéIól
megbizható ós valós kópel ad.
(oras. K !d|ín bcicg\':e|! kan)\\.í:sgtihj' l']ngtllél].'y'titn 0|)]05^)
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A Petef cefrl! AlapítudnJ kulatóIiumánal.:
Elvégt'Zl€m a Petel corny A]npít!ány mc[ékelt 201]' évi LrözhaBznú egl.szcrűsített óvcs beBzámolójának
ame]y kcjzhasznú egyszeúsítctiév€s beszáDoló a 20] 1' december 31.í Íbldulónapr'a ell(észi
t€tt nréllcgbó - anrelyben az es7-kTák és forl.ások cgyező végósszegc 303 131 eFt, a kózhasznú t€!'ékcnység
táIgyévi a]"ed,llli]' {;2ő eB\ ryercsí.g - az ezcn idóbouila vógződő évlc vonatkozó kózhaszlíl beszámoló
cledmónylrn!lLtatásbó1 ós a jelcntős szánrYíielj po]ítj](ák Ősszelbg]alását és az cgyéb Da8yaráZó nleg]egyzése'
ket ta|.talmazó ktjzhasznúsági jelentósbo] ál|
I(önj,Wizsgá1atát.

A kőzhRsznú egyszer'űsítcii éves beszánrolónalr a szánrvitcli töNény]reD fog]altak és a N{agyalolszágoD e]1b.
gadott általános szá vitoli el\'ek szelint toltóDó elkószítese és valós berr]utatása az ügvvezetés felclőssége. Ez
a fele]ősség nagában íoglrrl.ja az akár csa]ásbó], akár hibából eledő, lényeges hÍbás állításoktól mentes kTz.

hasznú agysz€Iűsítert éves beszánoló e]lrészítóEe é." váIó-Q bémutatása szcmpontj líbó1 leleváns belBő e]lenőfzés

kial.rtítását' bevezetósét, fenntaltását' megfelclő számvitelr politüák kiválasztását és a]kálmazását' vala.
mint az adott kijrú]lnényeI(lrözött

A kónywi7sgáló

vizsgálAt a]apjÁn'

ósszeIíí számviteli becsléseket.

fe]előssége a közbaszníl eg]'s7erűsített é\.es beszánotó vélemónyezése az elvégzett ].önyv

A atapítvány lrözhasznú eg-vszcrűsített óves b€számolójÁnak 2010' évi kijny\.!'rzsgálata alapján a 2011- ]rrárcj
us 24.én kiadott ]'.'nywiz."g:1lói j€lentósemben korlótozós néll.úlizárad,ékot adta kl'

A

k.ny\^.izsgáIatot á magyal NeDzeti liön}a\.izsgá]ati staDdardok és a ]rönywizsgálatla vonatkozó - Ma'
gyalolszágon él\.én}.es. töTvónyek ós eg'éb jogszab:ilyok á]apján hájtottám vógre' í fcntiek megkövet€hk'
hogy nle8{ele]jiin]r brzolryos etikai ]r.vct€lnlényelinek' va1amint hog'v a kön}.wizBgálat tefvezésc és eh'égzése
úvéne]csendő ós megíe]clő bizor]rítélrotszclezzÜn}r ar]'ól, hogy az közhasznú eE]'.szcfűsített óv€s beszÁmoló
nem tartalmaz lén}eges hibás á|lításokat

Az elvógzett kijny\^.iz$gá]at mrrgában íog1alta o1yan eljáIások végr.ehajtását, aDel-vek célja l.ón}.!YizegÁIati

bizonyítékotszefczni a2 kózhaszDír egysz€Iíiített éves beszámo]óbán szereplő őssz€gal(lo] és kőz#tété|ehól.
1riváIasztott e]j/rrások' beleéItve áz kózhasznú eg]'szeríísítettévcs beszámoló akái.csalásból' akár tóvedé.
sekbo1 credő 1ónyeges híbás 1l]]írásai kockázatánalr fe]méIéscit. a lronywizsgáló megjtéIésétdlíügBnek' A Löz.
hasznú egF^Iíísítettéves bcszánrolóhoz kapcsolódóarr a kónylaizsgáió koclézatfetmérésénckneD1 cétja
hogy az alapítván!' bel8ó e]lerrőIzé séne]( hatékon}'ságáLll vonat]iozóan vól€ményr mondjon'

A

A kijny!ryizsgálat mzrgában foglalta tovlíbbá az allralnrazott számviteli alapelvek és az űgyvezetés lény€gesebb
becslégcinek' valanrint a lrözhosznú egJszefiísítctt éves beszámoló bcmrrtatásának éItókelését. Meggyőződé.
seln, hogy a mcgszelzett kön-wvizsgáIatí bizolryíté1r e]egendó ég megfelelő alapot nyÍrjt a k.jnywizsgálói záIa
dék (vélemény) megadásához.

Á könyvwizsgálat soÍán az Peter celny Alapitváüy kiizlrasznú egysz€rűsített éves beszámolóját,
annak Iészeit és tételeit. azok könywelési és bizoDylati alátámasztását az érvényesnemzeti
kőnyvvizsgálati standardokban foglaltak szelint felülwizsgáltam, és annek alapján elegendó és
megfcleló bizonyossÁgot szerezteÍrr aIIól. hogy a közhasznú egyszeÍílsítettéves beszámolót a
számviteli ttirvényben foglaltak és g MagysloÍszágon elfogadott általános száhviteli elvek szerint
készitéttékel. véleményem szelint a közhasznú egyszelúsitett éves beszámoló az PeteI cerny
Alapítvány 2011. decemb€r 31-én fennálló vagyoni' pénzügyi és jöv€delmi
és valós képet ad.

helyzetéról megbizható

Budapcst, 20:l2' felrNár 3'

.
Ot.oszKatctli

szÁx{.iÁolY

(ón}.wizsgóló

l!l2

uq/tezet0

s7'1tí-t|()L|.
Kbnywi:s gáIó és Tanticsatló KfL

I2l2 BudaPesÍ, j|Íaras , 10'
000;ó7

Tt To.'dL.s.ldT K.'t.

Budop€r. ]Vorcs u. .(o.
e-mc;t:srom-mot),@iwitel.hu

ori,rrjrurnti,,
b ej

eg2e ! t kön,\yi
003057

zs 8áló

