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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1-42

Törvényszék:

Beküldő adatai

1 Fővárosi Tárgyév: El o FTT]

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag családi név

Hercsik

Első utónév

Attila

Attila

Lévai Mária

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

További utónevek

lT1,16lrl-m-m

szervezet neve:

Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

szervezet székhelye:
lrányítószám; EEEE Település:

közterület neve: János Közterület jellege:

Héuszám,, |ssl Lépcsőház: t--__l Emelet:

Beiegyző határozat száma: m ffi . 
t 61 3FFl 3Tl,|Tl g|öTöll EE

EErffi/a4rqETTl
EEEEEEEE-E-EE

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

Képviseló neve:

Képviselő aIáírása:

Keltezés:

EEEE-EE-EE

ter Cern
mifvan'
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szervezet neve:

a koraszülöttek rt

Nyomtatva: 2ot4.o2.19 20.35.47

o

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁx;
A. Befektetetteszközök 181 333 163 105

l. lmmateriális javak 2LLz LoLz
ll. Tárgyi eszközök L73227 156 093

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 6 000 6 00o

B. Forgóeszközök 96 131 a7 L37

l. készletek

ll. követelések L7 392 L828o
lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 78739 68 857
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 277 464 25o 242
poRRÁsox 1ensszívÁr;
D. Saját tőke 268 153 24/.4t4

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 40 40
l l. Tőkeváltozás/eredmény 301 033 268 113

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből .3292a -23739
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok 459 459

F. Kötelezettségek 8 439 5 062
l. Hatrasorolt kotelezettsegek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek 8 439 5 062

G. passzív időbeli elhatárolások 413 307

ronnÁsox öSszEsEN z77 464 25o 242
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Peter cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Nyomtatva: 2oI4.o2,L9 20.35,4L

l4,_

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előzó év előzó év
helyesbMse

tárgyév előző év elóző év
helyesbítése

tárgyév előz6 év előző év
helyesbítés(

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 7 o27 7 o27 7 o27 7 o27

2. Aktivált saiát teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
213 68c 229 061 213 68( 229 067

: t49dú,_ alapítótól kapott
bellzetés

- támogatások 2o1 96C 2L8 62e 2o1 96( 2La 62C

- adományok 9 249 6 634 9 241 6 634

4. Pénzügyi műveletek bevételei 2256 1 617 2 25'í 1 617

5. Rendkívüli bevételek 318 10€ 31í 10€

eDDol:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A, összes bevétel (1+2+3+4+5) 22327s 237 805 223 27a 237 805

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 263 618 223 25! 263 61í 223 25a

6. Anyagjellegű ráford ítások 51 o59 49 387 51 05í 49 3a7

7. Személyi jellegű ráfordítások L7s 263 t76 5L7 L75 26i 176 51l

ebből: vezető tisztséoviselők
iuttatásai C (

8, Értékcsökkenési leírás 15 61G 20 09€ 15 61( 20 o90

9. Eqyéb ráfordítások L4253 15 55€ L425i 15 556

1o. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]' 2 c

Kitöltó verzió:2.57.0 Nyomtafuány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer torintban.)

Alaptevekenyseg Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+10+11) 256 195 26t54 256 19! z6t 54l

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C, Adózás elótti eredmény (A-B) -32gzQ -23 73| -3292C -23 731

L2. Adóíizetési köte l ezettség

D. Adózott eredmény (C-12) -3292í -23 73. -3292í -23 73s

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-3292( -23 731 -3292(, -23 739,

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas L5224É 165 25( L5224É 165 25c

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támogatás 2 277 1,87E 2277 1,875

C, Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Ala'riból nVújtott támooatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt' részének adózó
renóelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
cXxVl,törvény alapján kiutalt
összeg

47 43a 51 50C 47 43| 51 5o0

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék n lgen ! Nem

szervezet neve:

a l<oraszülöttek

Nyomtatva: 2oL4.o2.L9 20.35.41
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Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.6



drb
fuílífr
H,,N

A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Cerny y a Beteg Koraszülönek Gyógyításíért

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: János Közterület jellege: r;-l
1-1Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi , t6IsFFIa],Fl9Frl-8]' M
1.4Nyilvántartásiszám: ffirEEzGF.FT|
1.4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Dr. Fekete Farkas Pál

Peter Cerny az Alapitó okiratban meg cél szerinti kózhasznú tevékenységét a
évben is hiánypótlóan, a nap 24 őráiában készenlétben állva látta el, a 37/2011 (V1.28) NEFMl
rendetet szerint. V{lezte a szülöszobai újraélesztést; a 4o&6000 gramnros, közép-magyarországi

szülönek mentését; a rászorulók vizsgáatokril mütérekre való szállítását; a koraszülön intenzív
lze!és egyes hiányzó elenreinek pótlását (pl. érzékszervi szürések); nlaid ajavulást kóvetöen szükséges
sszaszállításokat. Folytana innovatív eliárásait: 1) az oxigénhiányos károsodások nregelözését a
:üIöszobán nregkezden aktív kontrolIált hütéssel; 2) a §tr€sszmenlesség pszichés ránrogatását (elszálítás
ön íénykép és kenguru módszer}; 3} innoválta az újszülönek - álesanyák - ápotók mentálhigiénés jóllétét
ztosító "érzelmi ielenlét protokollt". 4) kiképzett 82 íöt az ekkreditált szülö§zobá újraélesztési kurzusán.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lött mentés. őrzött szállítás
3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi cLlV tv. az

7.) EüM.R. a mentésről ,37l2ot'1-. NEFM! R. módosítás
3.3

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: kiscsecsemők
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

entésórzön szállítás 3.178 esetben történt, 24 órás szolgálatral, 53 egészségügyi intézrnényt seg
koraszülön vakság megelözését szolgáó Csecsemö-Szem-Mentö píogram 902 koraszülön ágynr, koraszülön vakság megelözését szolgáó Csecsemö-Szem-Mentö píogram 902 koraszülön ágymellet-
távdiagnosztikai nrérését és 71 baba helyi tézeres rrrütétét; a Csecsenrö-Fül-Mentö program 1.077
iszülön heIyszíni hallásszürését baztosírona, elkerü]ve a fe!esleges szátítást

..l
,l,i]--,,{L.,l
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Eredménytartalél 23 739 Mentésa tevékenvséc

4,2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4,3 Felhasznált vagyone|em megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált Vagyon kimÜtatása
(összesen) 23 739

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznáIt vaovon kimütatása
(mindösszeseÉl 23 739

5. Cél szerinta jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer íorintban,)

6. Vezetó tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

c

5-2 Cél szerinti juttatás megnevezése blozo eV Tárgy év

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző éV (1) Tárgy év (2)

A, Vezető tisztségvise!őknek nyúitott
iuttatás összesen:

szervezet neve:

Peter a Beteg Koraszülöttek

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyo mtawa: 2ot4.o2.Lg 20.35,42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze! l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

a koraszülöttek

7. Közhasznri jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év Q) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéte! 22327! 237 80!

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rendákézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 47 43l 51 50(

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaibóI, illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] L75 a4a 186 30!

H. Összes ráfordítás (kiadás) 256 19! 26t54l
l. Ebbő! személyi jeltegű ráíordítás L75 26i 176 51]

J. Közhasznú tevékenység ráfordításal

K. Adózott eredmény -3292í -23 731

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző'személvek száma
ía közérilekú önk6ntes tevékénvséqről szóló
2oos. evi Lxxxvll l. törvénynek óreg-felelóen)

Erőforrás ell átottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

ECtv. 32, § (4) a) KB7+B2y2 > 7.oo0.oo0, - Ft] tr !
ECrv.32. § (4) b) [K7+K2>=o] n B
Ectv. 32. § (4) c) [(l7+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] tr tr

Társad al m i támog atoftság m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2y(Gl+G2) >=0,02] tr !
Ectv,32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=Q,51 D tr
Ectv. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] D B

Nyomtatva: 2OL4.02.L9 20.35.42

\.4
\ l-,

Kitöltó verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
(oraszülön mentés - 6rzótt szállítás tevékenység

Támogató megnevezése: )Msz - kózb€5Zerz€si eljirÉs: "Koregzülóttm€niÉ9 és órziitt traGzport gtol§ilt3§s 2012. évre"

Támogatás íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségveté" !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: lo13.01.01-2013. 12.31.

Támogatási összeg: L6525o 524

- ebból a tárgyévre jutó összeg: L6s25o 524

- tárgyéVben felhasznált összeg: L65 25o 524

- tárgyévben folyósított összeg:
L65 25o 524

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 123 391 509

Dologi
41 859 o15

Felhalmozási

összesen: L6525o 524

Támogatás tárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

\ koíaszü!öttmenlés, örzön szálítás hiánypótló álIami feladaletlátásre közbeszerzésse| elnyert ös§zeg 1 db a nap 24
irájában a hét tnanden napián mükódö neonatológiai rohanrrkocsi + 1db szintén anap 24 Órái,íban müködö orvos
rélküli neonatológiai esetkocsi müködtetését tene leherövé. A terület triztonságos ellátásához nélkülözheteüen lovábba
<ét neonatológaai mentókocsi müködtetésér az alapívány saját eröböl - azaz a célkitüzéseket közcélÚ, közérdekti
'el4ánlások keretében l€p,ott támogatások fedezetével tudta biztosítani, nrindösszesen 45.53:}.a94 Ft ráfordítással,

Az uzteIl evDen vegzeE ToDo teveKenysegeK es programoK Demulatasa
\ neonatológiai nrentés, örzön szállítási íeladatkórben 3.178 koraszülött és beleg újszülön közvetlen elláíáse tönénl
vtagyarország közel 40&6-án, segíwe ezzel 53 egészségiigyi intézrnény nrunkáját. A Csecsenrö-Szem-Mentö és a
)secsemö-Fül-Mentö prograrrrok közel kétezer úiszülöü ágynlelletíi érzékszervi szüróvizsgálarát tette lehetóVé. Az
rlapínány az álanri egészségügyi szelctor sakeres koraszülön-ellátási tevékenységéhez közel 5o millió Ft-os'saját-
)rövel" kózvetlenül és többszáz nratlió íorintnyi egészségnyereséggel iárult hozzá. Így biztosíwa e rendkívül
iérü l ékeny beteg cso Port él erki tátásai nak és él etm i nöség ének j avu lását.

szervezet neve:

ter a l(oraszülöttek

Kitöltó Verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyo mtatva: 20L4,02.L9 20.35.42
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A I'eígr tenty ÁIapiít,ány kwralóriu,mának_

..l,: *ö:ilo.s:ll1i 1lgt,s:erűsííetl 6,es bgs:ánlolóról ktl,s:iilt jelentés

Elvégeztttn a Pettr Cert1 Alapitlán1, ureílékelt ]013. evi kóz]msalú egyszel,üsitett éves beszárrrolójának a

ktittl"vvizsgirlatát_ arrrcly kór]tasntit cltvszcliisilctt úvr:s bu-sziurtoló a 20l3. tlccctttbcr 31.-i íilrdulórrap,a elkész.itclt
r:rerlegböl. - aurelylren az es:kö:ök és .források egyezö r,égösszege )5a :4: eFt, a núrleg s:trrillli arednlá|r )3
l'J9 eFr las;íe,stíg - §s al, ezeii idóponttal vegzöclö trte vonatl,oeo eredurertykiuutata§t}ol. r,alatriitrt a szátttviteli
poliüka utcgltatároztr clcutcit és iu cgl,éb ttmg;,atázcr ürf|rrrrráciokat tartahttazo közluszrrit;ági tucllcklutból ál1.

.1t,e:etis.felclo.s.srige n: kö:hasmti eg,s:erűsiteíl th,es bes:hlolób,t

A vczctés fclclós az közltaszrrtl cgvszcrüsitctt évcs bcszarttolóttak a szárttvitcli törvéu_ytrcu tbglaltakkal összhatlsbau
1örtórrij clkcs;_itúsúrt i,s vaiós bcttttttatiisáóI1. valalrrittt az_ ol_v,iut bclsó kolrtlol]okórt_ antcl_vekcl ir vczttés
sziikségssnek tart alrhoz. lro"e1- lehetövé v,áljon az akár csalásbtll. akár iübából ereclö lényeges lribás áltl'tásoktól
nleute§ költasznir egyszefiisilett eves beszámoló elkÉsátese.

_-1 /iilln,ltl;.sg a l ó le l d ő s ú ge

Az Étt t'slelösségern az közlraszuu egyszailsitett éves beszátrtoló véieu:.eriyezese kötty.,vvizsgalatont alaplarr.
Körryvvizsgálattuuat a ruas},ar }icurzcti Kórr;,,vvizsgálati Stirudirldok]ial ósszitaltglrarr ltajtottilrrr vegrc. Ezck a
slantlarrlok rncg,kóvetclik- }tog1. megfclclick az clikai kövtlclnrónvcknck" r.a]anrinl }rogy a }iönln+izsgálatot írg1,

t€l,vezleul lneg és lraitsant végre. ltog1. kellö bizonyosságot szerezzek arról. hogy az közlrasznir e.gyl;zsriisitett éves
bcsza:lloió ltrclltc§-ü a létrl,cgcs lriLlá:; allítás<-rktol.

i\ köIrl:vvizsgiilirt lnagábalr lb3lalja oly,arr c§árások vcgrrlrajlásitl. alrrclyek cclja körryl"vizsgálali bizorrl,ilúktlt
szereani az közlrasar[r egl,szedlsitett éves beszánrolóban szereplö összegeköl és közzÉtételeluöi. A kiválnsztott
eljalasok. beleértve az közhaszm eg.vszei,üsített éves lreszátttolo ttltár csalásból- akár laibaból trerlö. len.leges lribas
állitásai kockázataiIrali l'chrrirúsi,t is_ il költ\."r,r,izsgáló urcgilólcsótöI íiig3rrck.;\ ktrckázat,clk ill"crr íbltltircscktlt
a könltvizsgáló az k(izitasatli cgyszedtsilc{1 évcs bcszámolir gazriálliorló cg_vscg állali elliós7itése és valirs
berreLrtatása slünryorrtiaból reler,átrs belsö kontrollt azefi ruérlegelr. ltogy olyarr körr.r.vvizsgálati eljár,ásokat
tgl}czzcll trrcg. atttclyck az adott körlilu_rcuycli között rrrcgfilclóck. dc rtcttt azért. huey a gazdall,;odó cgl:ség Ltcisö
kontrolljárrak lralckorryságára vorralkozóan vélctltétl$ utcrndjolt. A kön}r.vizsgálat tnagában lbglalia továbbá az

alkalruazott szánruittli polítikák niegfelelöségilek §s a vezetés által készitett szánrr.iteli ilecsléseii ésszenisÉgéuek.
valalttittt az köÁaszrtit cgyszcnisitctt evcs bcszfurruló áttbgo prtzcrüálásárriü ertékclését is.

\.{cgg1,,ózódóserrr. lrogy a 1ucgs7_clzclt kótty,,rlvizsgá.latr ilizoIry"iték eicgerrdii és tttcgíilclii illapul nyit1{

könl,rrrzsgáloi r,élerrrényeur tttegadásálroz,

|'ikméry,

\'ólernónvrln szerint az kőtlhasznú egtszerúsitetl óyes beszárnoló megbizhaló És yalós képel ad a Ptler
Cerrry AIapífiáu1,2013. dctrurlrer 3l.-án frnnrilló vag1,oui, péttzügvi lttllzttérőI,l,nlnnúilt az É/ell iclőponttal
végzödö ér,rc vortatktlzó jövcdclrui hclyzctaöl a szánryittli tötr énl ben foglaltakkal összlrruglran.

Btldapest. 20 t 4, tbtttttal 3.
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