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egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I lX-r+z

ffiffi

I

t_N

Törvényszék:

01Fővárosi Tö
Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

Előtag

Viselt név;

Hercsik

születési név:

Hercsik

Anyja neve:

Lévai

Első utónév

További utónevek

Attila

Születési ország neve:
Születési település neve:

lT11161,]-ffi_m

Születési ideje:
szervezet neve:

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Szervezet székhelye:
lrányítószám:

EEEE

közterület neve:

Település: Budapest
Közterület

Bókay János

jellege:
Ajtó:

Bejegyző

határozatszáma:

loT5FlrlaTltlTlsldÖlrffi-l

m-m-FElTlTTTl

Nyilvántartási szám:

EEEEEEEE-E-EE

szervezet adószáma:

Képviselő neve:

m ffi

.

Fekete Farkas Pát
az

o

Képviseló aláírása:

:

Keltezés:
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szervezet neve:
Peter

a

koraszü!öttek

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege
Előző év

EszKözöK

A.

(Adatokezerrorintban.)

Tárgyév

1nrrívÁr;

BeÍektetetteszközök
l, lmmateriális javak

163 1o5

L5475L

Lo1'z
156 093

L4875L

6 000

6 000

87 L37

58 679

L8 28c

16 957

68 857

4L722

25o 242

2L3 43o

244 4t4

208 465

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

4(

40

Tőkeváltozás/eredmény

268 113

24/.374

-23739

-35 949

459

459

5 062

4 305

5 062

4 305

307

20L

25o 242

2L3 43o

ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Előző év
helyesbítése

Forgóeszközök
l. készletek
ll. követelések

lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

eszrözöx

összeseru

FoRRÁSoK (PASSZíVAK)

D.

Saját tőke

l

l.

lll. Lekötön

tartalék

tv. Értexetésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. Tárgyévi erdemény Vállalkozási tevékenységból

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek
ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
szeryezet neve:
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
előző év

1, ÉrtékesítéS
nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év
tárgyév
helyesbítése

előzö év

tárgyév
előző év
helyesbítése

Osszesen
előző év

előző év

helyesbíés.

tárgyév

5,

7 o21

Lu

229 067

z29

2L8 62c

z18 61(

10 138

6 634

10 13f

6L7

580

1 61;

58C

10€

106

10(

237 aoa

z29 a91

237 aol

azY óvJ

223 25a

228 751

223 25l

228 75/

49 38i

49 L7E

49 3ai

49 L7í

L76 511

195 133

L76 5L1

L96 13í

8. Értékcsökkenési leírás

20 ogc

16 88(

20 ogc

16 88(

9. Egyéb ráfordítások

15 55c

3 63t

15 556

3 63€

7 o21

57

?. 4ktivált saját teljesítmények
eneKe
3. Egyéb bevételek

229 061

229

zí'a 62í

218 61€

L4í

t?9d!, alapítótól kapott
Deílzetes

:

-

támogatások

-

adományok

6 634

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek

t

10€

ebből:
- alapítótól kapott
-

befizetés

támogatások

a A...a.

lrarrátal íl LrLaLÁLtr\

ebből : közhasznú tevékenység

bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztséqviselők
Iuttatásai

1O. Pénzüovi műveletek
ráfordításaj'
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:
a

Peter

Koraszü löttek Gyógyításáért

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
előző év

(Adatokezerforintban,)

összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év
tárgyév
helyesbítése

előző év

tárgyév
elözö év
helyesbítése

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás

(6+7+8+9+10+11)

26L 54/,

265 84C

261,54l

265 84(

-23 731

-35 94€

-23

73!

-35 94í

-23 731

-35 949

-23 739

-35 94§

-23 73!.

-35 94§

-23 731

-35 94€

165 25C

L67 482

165 25(

L67 4a2

L875

7 221

La7!

7 227

51 5o0

42757

51 50(

42751

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

L2, Adóíizetési köte|ezettség
D. Adózott eredmény (c-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Központi költségVetési
támogatás
B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támogatás
C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alaríból nyújtott támogatás
D. NormatíV támogatás
E. A személvi iövedelamadó

meo határozótt' részének adózó
renáelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl,törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal
Katöltő

alá vannak támasztva.
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1. szervezet

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I
l

PK-1,42

azonosító adatai

1.1 Név

Cerny Alapítvány a Beteg Koíaszülöttek Gyógyíuis.íért
1.2 Székhely

lrányítószám,

EEEE

közterület neve:
Házszám:

il--_l

1.3 Bejegyző határozat

dapest
Közterület

János
Lépcsőház:

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

Település:

m. ffi

1-1

Emelet:

1-1

.Fhr4FFTl/[ilglgld

m-ffi-

jellege:
Ajtó:

/m

ill

1-1

4l4l1

EEEEEEEE-E-EE

Dr. Fekete Farkas Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti

és közhasznú tevékenységek bemutatása

peter Cerny Alapítviiny az Alapt'tó okiratában meghatározott cé! szerinti közhasznti tevékenységéta
évlren is hiánypótlóan, a nap 2a órájában készenlétt}en áltva láttá el, a37r2O11 (VI.2E NEF[rl
rendelet szerint. Végezte a szülöszobai újraélesztésqa 40O€&X) grammo§, közép-magyarországi
tek menté§éu a rászorulók vizsgáatokra mútétekre való szálításár; a koraszüldít intenzív osztály,
és egyes hir{nyzó elemeinek Pótlá§ál (pl, a vaks,ígot megelözö ágymelleni szemészeti te|emetriás
FolytÁtta innovatív eljár
|st é§ mütáteket); majd a javulást kóvetöen szükséges visszaszálltá§okat.
az oxigénhiányos károsodások meEe!özését a szülöszobán megkezden aktív kontrollát hüté§sel; 4 a
entesség pszichés tárrogarásár (elszállírás el6n íényképés kenguru módszer}; 3) az újszülöttek _ ápoló szelnélyzet rnentálhigiénés
iólléíéíbiztosító "'érzelmi jelenlét protokolll". 4) 85 íöt
a2 akkreditált szü lószobai új raélesztési kurz u sán.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)
3.]-

Közhasznú tevékenység megnevezése:

mentés. őrzött szállítás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997, évi cLlV tv, az

NEFMl R. módosítás

7.) EüM.R. a mentésről ,37|ZOLL.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

kiscsecsemők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

5000

szálítás 3.B4{t esetlren történt, 24 órás folyamatos - nappal 4 db, éjje! 2 db - neonatogiai mentöegys{; üzemben tartásával, 53 egészségügyiintézménytsegítve. A kora§zü!ön vakság
egelözését szolgáó Csecsemö-Szenr-Menlö

program keretében 924 koraszülött ágymelletti távdiagnélküli lézeres mütétiére került s6r,

kai vizsgáatára és 52 koraszülön transzpon
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szervezet neve:
a

koraszu!öttek

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

4.I

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer íorintban.)

Vagyonelem értéke

Eredménytartalél

Felhasználás célja
Mentési tevékenysét

35 949

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhaszná|ás célja

K.oznasznu IeVeKenvseo eroeKeDen
felhasznált Vagyon kimútatása
(összesen)

35 94€

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaqvon kimútatása
(mindösszeseí)
5.

35 94§

cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5,2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (l)

Tárgyév (2)

Előző év (I)

Tárgy év (2)

Tárgyév

cé! szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)
6. Vezető

tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztsé9

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyúitott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK,I42
I

szervezet neve:

koraszülöttek

a

Cerny

sáért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Ad ato k ezer fori ntban.)

Előző év (I)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

237 80!

229 a91

51 50(

42751

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

186 30!

La7 L4(

H. Összes ráfordítás (kiadás)

26L 54l

265 84(

L76 5L1

196 133

-23 73a

-35 94§

ebből:

c. A szeméIvi iövedelemadó

meohatározott részénekaz

szóló

adőző rendák'ezése szerinti fethásználásáról

1996. évi cxxvI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I.

Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

közérdekű önkéntes
L. A szervezet munkáiában közreműködő
tevékenvséqet véoző'személvek száma
(a közérftekÚ önkéntes tevékénységrőlszóló
2005. évi LxxxVlIl. törvénynek megfelelően)
E rőfo

rrás

el l átottság m utató i

Ectv. 32. § (4) a) KB1,+B2V2

>

Mutató teljesítése

1.ooo.ooo, - Ftl

32. § G) c)

[(l 1

+ l2

-A 1

-A2)/(H 7+ H 2)>=0,

2

5]

Társ ad al m i támog atotís ág m utató

ECN, 32. § (5) a) KCl+C2y(Gl+G2) >=0,02]
ECIV. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=O,51

Ectv. 32. § (5) C) [(L7+L2)/2>= 70 fő]

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzi6:5,2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-I42
I

szervezet neve:
a

]<oraszulöttek

Támogatási program elnevezése:

<ora§zülön mentés - órzön szállítás te\rékenység

}Msz - kózbeszerzési eljárás: "Koraszülöfimentés és örzön szálítás

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzatiköltségveté.

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

lo14. 01. o1_2o14. 12.31.

Támogatási összeg:

L67 482428

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

t67 482428

- tárgyévben
-

íelhasznált összeg:

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

2014. évre"

B
!

!
!

L67 482 42a
L67 4a242a
visszatérítendó

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként
Személyi

LAa260 42a

Dologi

L9 222ooo

Felhalmozási

osszesen]

L67 48242a

szöveges bemutatása:
{ koraszü!öttmentés, örzött szállítás hiányPÓttó állami íeladatellátásra közbeszerzé§sel elnyert összeg 1db a nap 24
iníjában a hét minden napján müködö neonatológaai rohamkocsi + 1db szintén a nap 24 órájában míik<jd6 orvos
rélküli neonatológiai esetkocsi müködterését tette leheróvé. A terület biztonságos el|átásához nélkülözhetetten további
<ét neonatológiai nrentókocsi müködtetését az alapíwány saiát eröbö! - azaz a. célkitaizé§eket közcélú, közérdekü
'elajánlások keretében l(apotl támogatások íedezetéveI tudta bizto§Ítana, mindösszesen 62.118.a28
Támogatás tárgyévi felhasználásának

Ft ráfordítással.

Az uzlet! evoen Vegzen

ToDL teveKenysegeK es programoK Demulatasa

ellfiása tönénr
{ neonarológiai mentés, örzött szálítási íeledatkörben 3.840 koraszülött és beteg újszülött közvetl€n
progranr
ltagyarország közet 409ó-án, segíwe ezzel 53 egészségUgyi intéznrénynrunkáját. A Csecselrrö-Szem-Mentö
(özel ezer ágymetleni érzékszerviszürovizsgálatol tett lehetövé. Az Atapíwány az állami egészségügyiszektor sikeres
(oraszütön_ellátása tevékenységéheztöbb mint §o millió Ft-os "saiát-erövel" kózvetlenül és többszáz millaó íorintnya
ryészségnyereséggel járulr hozzá" í9y biztosíwa e renclkívúlsérúlékenybetegcsoport életkilátásainak és
il etm i nöségének iavu lását.
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A Peter Cerny AlapíWány kuratóriumának:
Az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeaem a Peter Cerny Alapítvány mellékelt 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves besámolójának a
könyvvizsgálatát, amely közhasmú egyszerűsített éves beszánoló a 2014. december 3 l.-i fordulónapra elkészített
mérlcgból. - amelyben az es:közök és.források egyező végösszege 2I3 130 eFt, a mérleg ,szerinti eredmény 35 949
eFt veszteség, - és az ezen idóponttal végződö évre vonatkozó credménykimutatásból, valamint a sámviteli politika meghatározó elemeit és ez egyéb magyarár,ó infonnációkatlartalmaző közhasznúságimellékletbőláll.
A

t eze í és

íe l e l ő s s ége uz köz has zn ú e gy,sze rűs íl e tí év e s

b e.szú mo l óér

t

A vezetés felelős azközhasznú egyszerúisített éves besámolónak a számviteIi törvényben íbglaltakkal összhangban
és valós bemuratasáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségestörténő elkészítésért
nek tart ahhoz, hogy lehetóvé válion az akár csalásból. akár hibából eredő lónyeges hibás állításoktól mentes közhasmú egyszenisített éves beszámoló elkészítése.
A könyw

iz s gáI ó fe l e l ős s ége

Az éll í'elelósségern az

kő,l)lasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezésekönyvvizsgálatom alapján.
Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, lrogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tert ezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot sz.erezs,ck arról, hogy az köz,hasznú egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól,
A körryvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtásáL amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az, közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekröl és közzétételekről, A kiválasáott eljárások, beleértve azközhasz,trú egyszerűsített éves beszámoló akár csa|ásból, akár hibábót eredő" lényeges hibás állításai kockázatainak felrrrérésétis, a kölryvvizsgáló megítélésétölíiiggnek. A kockázatok ilyen felntérésekora ktinyvvizsgáló az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló gaztlálkodó egység általi clkészítéseés valós bemutatása
szempontjábóI releváns bclső kontrollt azért rnérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokattervezzel meg, amelyekaz adott körülmények között megfelelóek. de nem azért,ltogy a gazdálkodó erység belsó kontrol§ának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az a|kalmazott sámviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségénekovalamint azközhasznú egyszenisítetl éves besámoló átfogó prezentálásának

értékeiésétis.

Meggyőződésem. hogy a mcgszerzett könyvvizsgálati bizonyítékelegendő és megfelelő alapot nyújt könyvviz-sgálói véleményernmegadásához.
Vélemény

Véleményemszerint azkőzhaszuú egyszerüsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Peter Cerny
Alapítvány 2014. december 3l.-án fennálló vagyoni, pónzügyi helyzetéröl, valamint az ezen idóponttal végződó évre vonatkozó jövedelmi helyzetéról a számviteli törvónyben foglaltakkal összbangban.
Budapest. 20 l5. március | 0.
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