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A kettős könyrnritelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I pK-L42

Beküldő adatai

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1Fővárosi Tö

Beküldó adatai (akinek az ügyfétkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születésinév:

Anyja neve:

Előtag családi név

rcsik

Első utónév

Attila

Hercsik Attila

Mária

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születésiideje: lTl116lrl_m_m

További utónevek

Neve:

Nyilvántartási szám: m-[lTl- Tárgyév: E om0 0 0 0 4 4 1

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtawa: 2OL7.03.L7 08.39.30
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I px-r+z

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)
x!

szervezet n€Vé:

eter Cerny Alapitvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáét1

Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE Település: Budapest
közterület neve:

Házszám:

Bókay János Közterület jellege' l",". l
Ajtó: r-l|ss.l Lépcsőház: T---l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám IIII Település:

közterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében : "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi szeméIy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

KeItezés:

Budapest

m-m|il0l0loFFF-]

EE . F Fr4 r?FI / ETöIg] ol /m

EEEEEEEE-E-EE
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: György ,.,...,.;", : 

,

Képviselő aláírása:

EE

EEEE-EE-EE

Tárgyév:

ril oFFl

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatvar 2077 .03.77 08.39.30
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ , I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vx-t+z

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cerny a Beteg Koraszülönek Gyógyítísáért

Nyomtatva: 20L7,03.L7 08.39.31
'-í;

Azegyszerűsítettévesbeszámoló mérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nrcrívÁr1

A. Befektetetteszközök 182 095 t80 72L

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 176 095 LBo72L

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök 6 000

B. Forgóeszközök 44 855 40 o57

l. készletek

ll. követelések 1 381 t276
ttt. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 43 474 38 781

c. Aktívidőbelielhatárolások L378L L378L
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24o73L 234559

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 237 7L2 231.225

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 40 40

ll, Tőkeváltozás/eredmény 2o8 425 237 672

lll. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
1kriZhasznú tevékónységből) 29 247 -6 487

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok 459

F. Kötelezettségek 2 465 3 334

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszt] lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 465 3334
G. passzív időbeli elhatárolások 95

poRRÁsox összeseru 24o 73L 234 559

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cerny Alapíwány a Beteg Koraszülönek

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 
(Adatokezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

táígyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele L597 1 950 1 597 1 950

?. Aktivált saját teljesítmények
erteKe

3. Egyéb bevételek 27479o 250 438 27479o 250 438

ebból:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 274684 248LLL z74684 248 LlL
4. Pénzüovi műveletek
bevételei" 563 74 563 74

A. Összes bevétel (l+-2+3+4) 276 950 252 462 276 950 252 462

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 276 950 276 950

5. Anyagjellegű ráfordítások 53 535 52 809 53 535 52 809

6. Személyi jellegű ráfordítások L72743 L82949 L72743 t82949

ebből: vezető tisztséoviselők
jUttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 13 169 16 878 13 169 16 878

8. Egyéb ráfordítások 8 253 6 277 8 253 6 27l
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 3 42 3 42

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 247 7o3 258 949 247 703 258 949

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 29 247 -6 487 29 247 -6 487

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-].0) 29 247 -6 487 29 247 -6 487

Nyomtawa: 2ot7 .o3.L7 08.39.31
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Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,42

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Cerny Alapítvány a Beteg Koraszúlönek

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előzó év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 179 586 166 459 179 586 166 459

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo!atás 9 675 7 3L5 9 675 7 315

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, Íllewe a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből üaoy más államíól,
nemzetközi szervezenől
származó támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározón részének adózó
renóelkezése szerinti íelhaszná
lásárólszóló 1996. évi CXXV|.
törvény alapján kiutalt összeg

Mo43 47 889 44o43 47 889

F. Közszolgáltatási bevétel

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva, m lgen ! Nem

Nyomtatva: 2017.03.L7 08.39.31

1.-#-{

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-L42

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

eter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülönek Gyógyításáért

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám;

EEEE Település:

Közterü

Emelet: 1--l

lrányítószám, !!!I
Közterület jellege:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 NyiIvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

EE.EE{6Fr4fuTlEEm/m
m-m- 0l0l0l0l4l4l1

rl|9ll0||1||0 -E_EE
Keresztes György

1.1 Név: Jog! személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Peter Cerny Alapíwány az Alapító okiratban nreghatározott cél szerinti kózhasznú tevékenységét a
-os évlren is haánypótlóan, a nap 24 órájában készenlétben állva látta el, a 37/20u (V1.2s.) MEFMI

rendelet szerint. Végezte a szűlöszobai újraélesztést; a 400-6oo0 9rarnmos, kozép-magyarországi
ülöttek mentését; a rászorulók vizsgálatokra" ntütétekre való szállítását; a koraszülön intenzív

tályos kezeIés egyes hiátyzó etenreinek pótlását (pl, a vakságot nregelözö ágynrelteni szenrészeti
meüiás szúrést és nrüréreker); nl4d a javutásr kóvetöen szúkséges visszaszáIlításo]€t. Folytana

eljárásait: 1) az oxigénhiányos károsodások megelözését a szülöszobán megkezdett aktív
ttálr hütéssel; 2} a stresszntentesség pszichés tánrogatását (elszáltítás e|ön fény}cép és keguru
:er); 3} az újszülönek - édesanyák - ápolók mentálhigiénés jólétét biztosító "érzelmi jelenlét

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: őrzött szállítás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi cLlV §. az egészségügyről

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: koraszülöttek, úi kiscsecsemők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
entés-szállítást 4.066 db-ot végzett, 24 órás íolyamatos (nappal 4 db, éjjel 2 dtl} rohalrtkocsival, 51

ménynek segíwe. A t(oraszülött vakság megelözésére 1.108 db ágynetlena rávdaagnosztikai vizsgálat
47 baba ranszport nélküli lézeres mütét

s
Ny.v.r6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7.03.L7 08.39.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lr_r+z

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5,1 Cél szerinti junatás megnevezése tlozo eV Tárgyév

Koraszülött mentési tevékenység 274684 248 LL1,

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutanás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 274684 248 LLl"

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 274684 248LLL

5. Cél szerinti iutattások kimutatása (Ad atok e ze r f ori ntb an. )

6. Vezető tisztségvlselőknek nyújtott juttatás

6,1 Tisztség Előző év (].) Tárgyév (2)

6.2 TiSZtség Előző év (].) Tárgy év (2)

A. vezető tisztségviseIőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Cerny a Beteg KoraszüIöttek

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7.03.L7 08.39.31
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (J.) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétet 276 950 252 462

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőzó rendákézése sze ri nti íethásznátásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg Mo43 47 889

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F, Az Európai Unió strukturális alapiaiból. ilIetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)] 2329o7 204573

H. Összes ráfordítás (kiadás) 247 7o3 258 949

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás L72743 182949

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény 29 247 -6 487

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekú önkéntes
tevékenvséoet véoző'személvek száma
(a közér-clekú önkőntes tevékénvséorő! szóló
2oos. evi Lxxxvll!. törvénynek Íreg-felelően)

E rőfo rrás e l l átoftság m u tatói Mutató teljesítése

lgen Nern

Ectv. 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] tr n
Ectv.32. § (4) b) [Kl+K2>=0] B !
Ectv. 32. § (4) c) Kl 1+l 2-A7-A2)/(H 7+H2)>=0,25] B !

Társadalmi támog atottság mutatói Mutató teljesítése

ECtv.32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] a !
Ectv,32, § (5) b) [(J7+J2)/(HL+H2)>=Q,§] l B
Ectv. 32. § (5) c) KL1-+L2)/2>= 70 fő] ! tr

Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülönek Gyógyitásáért

Nyo mtatva: 20t7.03.L7 08.39.31Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-I42

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Ko raszü löttmentés - őrzött szállítás tevékenység

Támogató megnevezése: oMsz

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
ön kormányzati költségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31,

Támogatási összeg: 165 375 816

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 165 375 816

- tárgyévben íelhasznált összeg: 165 375 816

- tárgyéVben íolyósított összeg: 165 375 816

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi t22927 o73

Dologi 42 448 743

Felhalmozási

összesen: 165 375 816

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ájában a hér minden napján nrüködö neonatológiai rohanrkocsi + 1 db szintén a nap 24 órájában ntüködó ovos
!lküli neonatológiai esetkocsa nrilködletését tene lehetövé, A terület biztonságos ellátásához nélkülözhetetlen
vábbi két neonatológaai mentökocsi nrüködletését az Alapíwány saiát eróböl - azaz a célkitüzéseket közcélÚ,
lzérdekü íelaiánlásolt keretétren kapott tánrogatások íedezetével rudra biztosítani, összesen 56.386,265 Ft
tordÍtásáva|.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

neonatológiai mentés, örzött száltítás íeladatkörben 4,066 koraszülött és lleteg Újszülön közvetlen ellátása történt
rszág köze! 4096-án, segíwe ezzel 51egészségúgyi intézmény munkáját. A szü!öszobán és az intézeten kívül

eu újraélesztéselq maid intenzív beavat}<ozások a legmodernebb !élegezrerö gépelct<el és módszereld(el (pl. aktÍv
roIlát hütést stres§zmentes, családbarár elláás) tönéntelc A Csecsemó-Szem-?vlentö program 1.108 ágymelleni

zékszervi sziirövizsgátatot teü tehetövé. Az Alapíwány az állami egészségügyi szektor sikeres koraszülött-ellátási
tóbb mint 56 millió íorintos "saját erövel" közvetlenül és többszáz miIlió íorintnya

járult hozzá, így biztosíwa e rendkívül sérülékeny betegcsopon életldlátá§ainak és

eter Cerny Alapíwány a Bereg Koraszülönek G

Nyomtatva: 2OL7.03.L7 08.39.31
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Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l px-tlz
M1 - Mellékletek

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

P K- 1 42-0 1 Könywizs g óIói j eI enté s

P K- 1 42-02 Szöveges beszámolő

PK-142-03 Jegyzőkönyv

MeIIékIet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: m

Mellékletcsatolva: !
Eredetivelrendelkezík: !
MeIIékIet csatolva: E
Eredetivelrendelkezik: E

MeIIékIet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: !
Mellékletcsatolva: m
Eredetivelrendelkezík: B
MeIIékIet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: !

PK-142-a4 Jelenléti ív

P K- 142-05 Megha talmazós

PK-142-06 Egyéb

csatolt mellékletek

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L7 .03.L7 08.39.31
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