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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Peter Cerny Al*pítvány az Á.lapító Okirat*Íran rx*gÍ,latározott cét sEerrÍ.Nti kcielr'+srn* Bvat<enyseget é
i1E-eéVt}en is hlitnypöt|ian, f'olyamalgs k*sren!étt}en allva, a nap Z4 órájában |átta e!. AHÍt|álÍ$feladatai{
rp.ezték: afrisserr sziilElettek szrii|*seobai ujraélesztáse, a4ÜÜ.6*[!Ú grfrrrrrrr sÚlyri horaszíjlclttekés tleteg
sEiil{itTek ffientÉse áz eseEdő betegcsÜport lntenzív osztá|yra, speciá}is vÍzsgálán$kra, ÍRfftétekíettiiné'6
nzort szállítása, a kemrplex irelenzív oszt*lyas kezel'És lriányz'ó eteffiei'rék pót|ása. rnajd * j*vu!ást kiivefi

igszg.szá!|ílása.

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:
3.2 KÓzhaszn

Ú

Koraszü|ött mentés, őrzi'tt szál|ítás

tevéke nység h ez kapcso lód ó közf e|ad at,

.7.) EüM.R-

a

37120LL.

j

o

gszabá|yhe|y:

997. évi cLlV tV. az

28.) MEFM!R. módosítás

KÖzhasznÚ tevékenységcé|csoportja:
Koraszü |öttek' újszü|öttek, kiscsecsemők
2A Közhasznú tevékenységből részesÜ|ők |étszáma:
Ktzhasznú tevékenységfőbb eredményei:
5..J

mer'tés! fifz{ifi sa*}!írási felad'mkriirben 2$27 heÍeg t(oavet!en elláIása'rafi*lzt rieagyaíörsa
.B.s terti|etén, segítve ezze| 48 eEészsÉg{igyiintézrnénv mun.káiÉt' A
Csecsemá.Szern-lgentö
egrarrr keretében B*4 ksrasz{i!ótt a C'secsernö-Fiil.Méntö pnogranr keretébgn 36Üű tijszÍilófi és
lraszültit.t telemttrtás szÍirésérek'*t"ti!t sor, nregóva 6ke1 a Íelesleges seá!lít€solcil.
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4' Közhasznú tevékenység érdekébenfelhaszná|t vagyon kimutatása
FeIhasznált vagyone|em megnevezése
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3292C
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Kozhasznu teveKenvsec| eroeKeoen
felhasznált Vagyon kimütatása
(összesen)

3292C

Közhasznú tevékenvséo érdekében
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3292(
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szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2)

E|őző év (L)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

263 61t

223 27!

78 237

47 43t

ebbol:

C. A személvi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
ózó re nddlk.ezése szeri nti feIhásználásáró l szóló
1996. évi CXXV|. törvény alapján átuta|t összeg

ad

D. Ktzszolgáltatási bevéte|

E. Normatív támogatás

F' Az Európai Unió strukturális a|apjaiból' i||etve

a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigá|t bevéte| [B.(C+D+E+F)]

185 38i

L75

H. osszes ráfordítás (kiadás)

262993

256 19!

l. Ebből személyi jel|egű ráfordítás

181 589

L75 26i

625

-3292C

84(.

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkáiában
közreműködő közérdekű tnkéntes
-személvek
tevékenvséoetvéuző
száma
(a közértlekÚ önkőntes tevékénvséqrő|szóló
2oos. évi LXXXVIIl. törvénynek meg-fele|ően)
E rőfo

rrás

e lI

átottsáo

m u

tatói

MutatÓ teljesítése
Igen

Ectv. 32.5 (4) a) I@L+82)/2

Ectv.32.9

>

1-.000.000, - Ftl

(4) b) [K7+K2>=0]

Ectv. 32. S G) c) [(t7+\2-A7-A2)/(H7+H2)>--0,25]
T ár

sad al m i tám

og

Ectv. 32. S (5) b) [(J7+J2)/(H1+H2)>=0,5]
ECtv 32' 5 (5) C) KL7+L2)/2>_ 10 fő]
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B

atotts ág m u tati i
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Szervezet neve:
Peter Cern

Koraszülöttek

a

Támogatási program e|nevezése:

Gyógyításáért

Korasu ü|rifi rnentés - 6rzott száI!Ítás tevékenység
f,h4SZ. k.i}zl*esrer?é5i €liárág:

Támogató megnevezése:

''KEIR5rii|dttmÉntÉ5és 6rÉi}tt trenslFort szB|!:á|tetáE 2012. €vre..

kozponti kö|tségvetés
kormányzati kö|tségvetés

Ön

Támogatás forrása:

nemzetközi

Íorrás

más gazdálkodó
1S12. 01-r]1-2012. 12.31.

Támogatás időtartama:
Támogatási ösSzeg:
- ebbő| a tárgyéVre jutó

m

!
!
!

L52 244 OL6

összeg:

táÍgyéVben feIhaszná|t tsszeg
tárgyéVben fo|yósított összeg:

L52 244 OL6
:

L52 244 OL6
1.52244

Támogatás típusa:

OL6/

visszatérítendő

TI
L_l

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Szemé|yi
Dologi

121 108 0s6
31 139 960

FeIha|mozási

tsszesen:

Lsz 244 OL6
Támogatás tárgyévi fe| hasznátásának szöveges bemutatása:

{ koraszrilött'Ttentés' örzi}Ít szá|lítás |.liánypótló á||ami Íeladarellátásra kozbeszerzéss*l elnyen {i.sszeggel 5ikertilt 1 db
1 nap z4 órájá|ran a lrét minelen napján mtiködö
neonátológiei rohan.lkocsi + 1 db napi 12 órátran mítki}dö srvos né|küli
neÜrrato|ógiai .esetkocsi iizetneltetésétbietosítanri. Tt}VáEtLtá a tertilet triztonságo.s e|látás.ár|oz né!kül{iEheter|en 'és
ro.zpot.etilag megkívánt 1dbo a nap 24 ó.nájáhan, a t}ét !}r.nden napján mííktidroruos né!ki,ili neÜnátol6"9iei esetktrPE;si
i]Eemeltetését az lllapíwény - áI|ami Íedezet híján - citleröbö| biztasítstta 61MFt.a|.
AZ UZteTr evoen vegzeE TooD reveKenysegeK es programoK bemutatasa
\ ngogr,ato|ogi*i nrentÉs,6Íztitt szállítási ÍeládatktirbeÍ} koze| 3sÜü t]eteg k{i'zYetlen e!!áÍása tt}méí''t,Magyarország
tozépsl 4Ügó-Es teri'ilerén' segítve ezze| 4E egészségügyiintézménymun}éiár. A Gsecsemö-szenr-B/|entő prÉgram
(özgl ezer l€rászíjlön, a csecsems-Fiil-Mentö pr$gram tohb mint 3 ezer liiszÜtritt és kgraszültitt helyszíni érzékszervi
izűréséttene lehet6vé, nregówa őket a Íelesleges szállításcktol és bizrosírva. * korai keze|és tehetöségeit. Az
\lapíwány aZ állalni egészségügyi szeklar s.keres korászíiIBn.ellátásához mindriisszesen '66 MFl.os "'siajét-erllvel"' é5
:obb. százntiIiió ÍorinÍnyi egÉszst*gnyereséggél járult hÉzzá. így hÍztosíw*e rendkívii! sérii|ékenyt]etegcsopon
iletminöség javínsár.
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Elvégeztenl a Pcler Cerny AlapÍtvány mel|ékelt 2012. éyi közhasznír egyszerÍisített éves beszánrolójátrak a
kön1'vy|75*5|atát, anrely közltasznít egyszerlisített éves beszárnoló a 2012. decenrber 3 l.-i fordulónapra elkészített
nlér'|egbol, - atrlelr,ben az eszközök és J,orrúsok egyezo r,égösszege 277 161 eFt, ct ntérleg ,szerinti eredntény 32 920
eFt ycs:teség- éS azezei időponttal r'égzőc1ő évre vonatkozó eredtléttyl<inrtttatásból, valarrrinlt a szánrviteli politili.a nleqhatát.ozó elemeit és az egyéb nlagyarázó infornrációkat tartalnlazó közllaszrlrjrsági nrellékletbol ál|.

rl

l,c:eté's 'íbIelő's.sége uz közhasznt7 cgt:szeríí,sítetté,ve,s bes:ántolóért

A r'ezetés felelos az közhasznú egyszeríisítettéves beszáIrrolórrak a szárnviteli törvényberr foglaltakkal összhangban
törtórlő clkészítésér.tés valós beIlutatásáért. valarrrittt az olyatt belső korrtrollokért, atnelyeket a vezetés sziikségesrteli tilr.t ahltoz, |ro.qy Iehetővé váljon az akár csalásból, altár hibából eredő lérlveges hibás állításoktól rlentes közlraszrr Úr egyszeriis ített érles beszá nlo ló elkész ítése.
A

kö

t

nl,y

iz s

gti l ó

"fe

le l

ő s s é ge

Az én felelősségenr az

közllaszllÚt egyszerűsített éves beszárrroIó vélerlényezésekönyvvizsgálatorrr alapjárl.
a lllag)/ar Nernzeti I(önyvvizsgálati Staridardoltlia| összltangban hajtoftarn végre. Ezek a stanc|ardtll< rllegkövetelik. hogy' rrregfele|ieli az eti|<ai kiil,etelrltétl}'el<llek, valaInint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezZe|ll Il]eg és lra.itsnll r'égre. hogy'|<ellő trizorl1'osságot szerezze|< arról. hog1,az ltözhaszrlú egy.szerűsített ér'es beszánroló llelltes.e a lén1'eges hibás állításoktól.
A köliyl,vizs-eálat nlagában fo.ulalja olyan eljáráso|t végrehajtását, anrelyek célja könyvvizsgálati bizorryítél<ot szerezli az ltözlraszrrúr eg1,szeríisítettéves beszáInolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztotteljárásol<, beleértve azkózhasznír egyszerűsített éves beszánroló aliár csalásból, al<ár hibából eredő, lényeges hibás állításai liocliázatainak felnrérésétis, a l<önyvvizsgáló megítélésétőlftiggnek' A |<ockázatok ilyen felrnérésekora köttyvr,izsgáló az közhaszlrír egyszerÍisített ér,es beszánroló gazdálkodó egység általi elkéSzítéseés valós beltrutatása
szenr1lorrtjából reler.átls beIsó kolrtrollt azért rrlérlegeli, Ilogy,olyan könyvvizsgálati eljárásokattefvezzell |lleg, amel;'el< az adott köriiInrérry,ek között rrregf-elelőeli. de ttetlr azért. hogy a gazdálkodó egység beIső kontrolljának haté.
l<oll1'ságár.a vonatlr.ozóatl vélerlérlytnrottcljott. A könyvvizs.tá|at nlagában foglalja továbbá az alkalntazott szánrvi.
|(ön1'r'vizsgálatonrat

teli

politil<ál< nregf.elelőségéne|< és a vezetés által |(éSZített szárlviteli becslések ésszeriiségének.valanlint az|<öz-

hasznú egyszeri'isíl,ett él,es beszámoló átfogó prezerltálásának értékelését
is'
Nlegg5'őzodésenr, lto.9y a llegszerzett könyvvizsgá|ati
lói l,élerlrényernnlegadásához.

bizonyíté|t elegendo és nregfelelo alapot nyÚrjt könyvvizsgá-

L.ólc ntétt-1,

Yélerrrélr1'eIrr szet.irrt az |rözhasznú cg1'szeriisí1etl él'cs besziínro|ó megbÍzható és valós képet acl :r Feter Cel.n1,
Ála;litviiny 2012. t|ecenlber 31.-án fennírl|ó r,agyotri., pénzügyi he|yzelérő|, r'a|amint aZ ezen időponttal végző.
clő évre vonatkozó.jövedelmi helyzetéről a sziínlvile|i törvénybcn Íbg|altakkal összhangban.
Bttclapest. 20 l 3. április 30.
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