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szervezet / Jogi személy szervezetĺ egység neve

Peter Ceľny Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

TárgyévElőző év Előző év
heĺyesbítése

EsZKÖZÖK 1łxrívÁr;
2L9 496A. Befektetetteszközök L84234

l. lmmateriális javak

2L9 496tał234ll. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközok

255 605186 456B' Forgóeszkozök

l. Készletek

1 5382 490ll. KÖvetelések

L59 924lll. Értékpapírok

183 966 94L43lV' Pénzeszkozok

27 463L37ALc. Aktív idóbeli elhatárolások

384 47L 502964ESZKÖZÖK ÖSsZESEN

ronnÁsox (PASSZĺVÁK)

462294370 230D. Saját tőke

4040l. lnduló tőke/jegyzett tőke

271_992 370 189l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötott tartalék

tv. Értékelési tartalék

91 56597 698V. Tárovévi eredménv alaptevékenvséqből
(kožhasznú tevékenységből)

500500Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

2L604E. céltartalékok

L6 2tO11, L73F. Kotelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

l l. HosszÚ lejáratÚ kötelezettségek

L6 2tOL1_ L73lll. RöVid lejáratú kotelezettségek

2 8563 068G. Passzív idóbeli elhatárolások

502964384 47LpoRRÁsor osSZESEN

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1'3 Nyomtatva: 2O2L,05.20 13.46,19



đüb
ffiffi
W

A kettős ktinywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszeľűsített
éves beszámolója és köżhasznúságĺ melléklet

2020. év

PK-642

szeřvezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
ezer forintban.)

Osszesen

előző év előző év
helyesbĺtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele 9 306 5 073 500 s00 9 806 5 573
2. Aktivált saiát teliesÍtmények
értéke

3. Egyéb bevételek 445 059 559 238 445 059 559 238
ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott beÍizetés

- támogatások 444 257 557 851 444 257 557 851
ebből: adományok 145 638 L4L277 145 638 L4L277

4. Pénzüovi műveletek
bevételei-' 19 L25 19 L25

A. Összes bevétel (L+-2+3+41 454344 564ltíl6 500 500 454884 s64 936
ebből: kcizhasznú tevékenység
bevételei 454384 564 436 454384 564 436

5. Anyagjellegű ráfordítások 84763 90 281 84763 90 281
6. Személyi jellegű ráfordítások 237 9s3 328 900 237 953 328 900
ebből: vezető tisztségviselők
Juttatâsai

7. Értékcsökkenési leírás 26745 25 046 26745 25 046
8. Egyéb ráfordítások 7 L80 28 64L 7 L80 28 64L
9' Pénzüovi műveletek
ráfordításäi 45 3 45 3

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 3s6 686 47287L 356 686 47287L

eb'ből: kÓzhasznÚ tevékenység
ráfordításaĺ 356 686 45L267 356 686 45L267

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 97 698 91 565 500 s00 98 198 92 065

]-0. Adóf izetési kotelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 97 698 91 565 500 500 98 198 92 065

Peter Cerny Alapítvány
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Vállalkozási tevékenység

Az egyszeľűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. 4datok ezer forintban')

ÖsszesenAlaptevékenység

előző év előző év
helyesbítése

előző év
helyesbĺtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítese

tárgyévelőző év tárgyév

Tájékoztató adatok

3s3 979353 979 240 L53240 L53
A. Közp.onti költségvetési
tamogaÎas

ebből:
- normatíV támogatás

3L285 6925 692 3 t28
B. Helvi önkormánvzati
koltségvetési támoţatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a Kohéziós
Alapból nýĺ1tott támogatás

D. Az Euróoai Unió koltséo-
Vetéséből ýaqv más államĺól,
n e m zetközi s"źe rvezettől
szârmazó támogatás

59 46751 82859 46751828

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótť részének az
adďzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVI.torvény alapján átutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

L41 277145 638L4L277145 638G. Adományok

KÖnywizsgálói záradék

Az adatok konywizsgálattal alá vannak támasztva. B lgen ! Nem
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1083 Budapest
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Szöveges értékelés

Az Alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveĺt. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton

torténĺk. A beszámolót Szalay lldikó regisztrált mérlegképes könyvelő készítette, PM regisztrácĺós

száma: 1'44508.

Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számvĺteli törVény, az egyesülésijogról, a közhasznú

jogállásról, valamĺnt a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20L1. évĺ CLXXV. törvény

és a 479/2016. (Xll.28') Korm. rendelet előírásai, valamint a számviteli politikában elfogadott alábbi

fő szabályok és elvek alapján készítette el.

A számviteli polĺtika bemutatása

Értékcsökkenésnél a következő kulcsokat a lka lmazzuk:

lngatlanok és kapcsolódó vagyonĺ értékű jogok:2%,

orvosi berendezések, műszerek I0-2o% a várható használatĺ ĺdő alapján

Szá mítástechnikai eszközök: 33,3yo,

M e ntő gé p k o csik: 7,96-10%

Egyéb be re ndezése k, felsze re l ések: 1'4,5%.

A 1oo ooo forĺnt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök leírása egyösszegben történĺk.

Valutát, devĺzát az MNB hivatalos devĺza árfolyamán értékeljük.

Jelentős összegűnek minősül az egY évben feltárt, egy Üzletĺ évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját

tőke változásai abszolút értékének egyĹjttes összege a vizsgá|t üzletĺ évre készített beszámoló eredeti

mérleg főösszegének2%-é)t, Vagy a Szt' által meghatározott összeget meghaladja' Ebben az esetben a

feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyéviadatok között, hanem elkülönítetten

kerül bemutatásra.

Kivételes nagyságúnak minősül az a bevétel, költség és ráfordítás, amely 80%-kal meghaladja azelőző

évi azonos bevétel, költség és ráfordítás összegét.

Az Alapítványnak 2020-ban vállalkozási bevétele hirdetésből származott' Az elért bevétel az

összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel ts%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési

kötelezettsége nem keletkezett.

A mérlegkészítés időponť1a202L. április 30

A mérleg fordulónapja 2020' december 3]-.

Az Alapítvány a valós értékelés lehetőségével nem él.

Az Alapítvány saját elhatározásból könyvvizsgálóval ellenőrizteti beszámolóját. A könywĺzsgálatot a

KPMG Magyarország Kft. végzi, a könyvvizsgáló Mitták 7.oltán, kamaraĺ nyilvántartási száma: oo7298.

A könyvvizsgálatot végző társaság a könyvvizsgálatért 317 5o0 forint díjat számít fel, egyéb

szolgáltatást az Alapítvány részére nem végez'

PCA Kĺegészítő Melléklet Żo2o.



A mérleg tételeinek részletezése

BEFEKTETETT EszKözör uozeÁsTÁBLAJA - 2o2o.

adatok Eft-ban
lmmateriális javak Nyitó Novekedés Csökkenés Eqvenleq
Bruttó LZ 504 LŻ 504
Ertékcsökkenés IŻ 504 L2 504
Nettó

lngatlan Nvitó Novekedés Csökkenés Eqyenleq
Bruttó 59 070 1 930 61 000
Ertékcsökkenés 12 502 691 13 193
Nettó 46 568 r 239 47 807

Mííszakigépek Nvitó Növekedés Csökkenés Eqyenleq
Bruttó 358 395 41 757 38 131 362 0Ż0
Eľtékcsökkenés 224 2r7 23 336 34 997 2r2 556
Nettó r34 r77 LB 427 3 Ĺ34 149 464

Egyéb berendezések Nyitó Növekedés Csökkenés Eqyenleq
Bruttó 13 510 1 801 15 311
Értékcsokkenés 10 021 1 019 11 040
Nettó 3 489 782 4 27r

Befejezetlen beruházás Nyitó Növekedés Csökkenés Eqyenleq
L7 954 17 954

Befektetett eszközök mérlegben
kimutatott értéke összesen : 219 496

EszKozöK MÉRLEGBEN K! MUTAToTT ÉnrÉxr

adatok Eft-ban
Előző év Tárqvév Változás Változás o/o-ban

Követelések 2 490 1 538 9s2 -39o/o

L59 924 r59 924 éftelmezhető
Pénzeszközok 183 966 94 L43 89 823 '49o/o
- házi 424 502 78 IBo/o
- bankszámla tB3 54Ż 93 64r 89 901 '49o/o
FoRGoEszx<izöx összrseľ: 186 456 255 60s 69 149 37o/o

AKTíV lDőBEL! ELHATÁRousor MÉRLEGBEN K!MUTAToTT ÉnrÉrr

adatok Eft-ban
Előző év Tárqyév Változás Változás o/o-ban

Bevételek aktív ĺdőbeli elhatárolása L3 7BT 27 863 T4 OB2 I02o/o

EszKozöK osszesrru 384 471 502 964 118 493 3Lo/o \
.-Y-

PCA Kiegészítő Melléklet 2o2o.



sAJÁT TőKE MÉRLEGBEN KIMUTAToTT ÉRTÉKE

adatok Eft-ban
Változás o/o-

banElőző év Tárovév Változás
40 0o/o40łlapítóiVaqyon

360/o27L 992 370 189 98 T97Fel ha lmozott eredményta fta lék
-6 133 -60/o97 698 91 s65Ala ptevékenvséq tá rqvévi ered ménye

0o/os00 500Vállalkozási tevékenyséq tárqvévi eredménye
25o/o462294 92064370 230sA'ÁT ľőre osszrsrľ

cÉLTART MÉRLEGBEN KtMuTAToTT KE

adatok Eft-ban
Változás o/o-banElőző év Változás

ŻL 604 nemzr 604Kotelezettséqek fedezetére képzett céltart.

KoTELEZETTSÉGEK MÉRLEGBEN Kl MUTAToTT ÉnĺÉre

adatok Eft-ban

Változás Változás o/o-banElőző év Tárqvév
L 499 LŻ4o/oI 2L3 27IŻSzállítoi kotelezettség
z 682 Ż7o/o9 861 IŻ 543NAV felé fennálló kotelezettség

856 B56o/o100 956Eovéb kötelezettséq
45o/o16 210 5 037ĹL Ĺ73KoTELEzETTsÉc r r összrsr ľ

PASSZív loőgrll ELHATÁRońsor MÉRLEGBEN KlMUTAToTT ÉnĺÉre

adatok Eft-ban

Változás o/o-banTárqvév VáltozásElőző év
0o/o317 318 1Költséqek passzilv időbeli elhatárolása

ŻI3 -Bo/o275r 2 538Halasztott bevételek elhatárolása
2t,2 -7o/o3 068 2 856KöTELEzETTsÉcer osszrsrľ

3Lo/o502964 118 493384 47LFoRRÁsoK osszrsgĺu

BEVÉTELEK

adatok
Eft-ban
Változás
o/o-banVáltozásElőző év

110 052 24o/o454 384 564 436Közhasznú bevételek:
-45o/o5 073 4 2339 306
47o/oTT3 824Ż4o I54 3s3 978- NormatÍv állami

-100o/o4L 4604L 460bevételebből

PCA Kĺegészítő Melléklet 2020



- Helyi onkormányzatoktól kapott támoqatás s 692 3 128 2 564 -450/o

- Adományokból befolyt bevétel 145 638 I4IŻ77
4 36r

-3o/o

- ebből: Prĺma Primĺssima AlapÍEvánvtól 20 000 20 000
nem

értelmezhető
- Egyéo bevételek r 766 1 513 253 -I4o/o

Vállalkozási tevé bevéteIe: s00 500 0o/o

x ĺisszesrľ 454 884 564 936 110 052 24o/o

- SZ)A lo/o lásokból származó bevétel 51 828 59 467 7 639 I5o/o

RAFORDITASOK

adatok Eft-
ban

Előző év Tárqvév Változás
Változás
o/o-ban

Anyagjellegű ráford ítások 84 763 90 281 5 518 7o/o
- egyszerhasználatos eszközök 17 774 19 931 2 r57 I2o/o
- üzemanyaq 11 526 9 681 1 845 -t6o/o

2 447 2 45r 4 0o/o
- rezsikö 1 109 I 920 811 73o/o
- iroda sza 2 3BB I 923 465 -I9o/o
- munkaruha I O7T 2 9r9 1 B4B 173o/o

b 301 482 181 600/o
- utazásĺ kö ríŁések 982 7 0r2 30 3o/o

ĺnternet 3 809 4 482 673 I8o/o
- karbantartásĺ L9 349 17 532 L BT7 -9o/o

bérsztl 4 500 5 200 700 160/o

377 377 0o/o
- orvosr d 6 856 9 497 2 641 39o/o

1 680 1 800 r20 7o/o
tová kö 2 Ż7B 1 895 383 -17o/o

lat 4Ż6 400 26 -60/o
b szol r 767 2 259 492 2ţo/o

- ban T 784 2 589 B0s 45o/o
- biztosÍtási d 4 399 3 991 408 -9o/o

ráfordításokSzemélyi e 237 953 328 900 90 947 38o/o
- munkabér rB5 674 27r 708 86 034 460/o
- meqbÍZási díjak 13 490 9 131 4 359 -32o/o
- cafeteria 70Ż I 118 4L6 59o/o

lékok 37 716 46 664 B 948 24o/o

37r 279 92 -Ż5o/o

Értékcsökkenési leírás 26 745 25 046 1 699 -60/o
b ráfordítások 7 180 7 037 143 -2o/o

- továbbszámlázott kiadások r 646 2 523 877 53o/o
eszközök t 007 0 r oo7 -100o/o

ráfordÍtások 4 527 4 5r4 13 0o/o

Pénz ráfordítások 45 3 42 '93o/o
nÁro összrseľ 356 686 45!267 94 581 27o/o

KozHAszNÚ ľevÉrsruYsÉG EREDMÉNYE 97 698 113 169 15 477 160/o

PCA Kĺegészítő Mellékle t 2o2o.



0o/os00 s00VÁLLALKozÁsl ľĺvÉrENYsÉG EREDMÉNYE

Támogatási progra m keretében végleges jelleggel felhasznált ĺisszegek bemutatása :

Támogatási program elnevezése: KoraszÜlöttmentés - őrzott szállítási tevékenység

Támogató: országos Mentőszolgá lat

Támogatási összeg: 353 978 868 Ft

Az összeg jelentős részét személyi jellegű kĺadásokra (306 864 766 Ft\, a többit (47 LL4 ].02 ft) dologi

kiadásokra költötta.ik.

A program által megvalósult eredmények:

A Közép-Magyarországi Régió köraszÜlöttmentés-sÜrgősségi ellátás alapfeladataĺra szerződés szerint

kapott összeg csak részben fedezte az éjjel nappal működő orvosos és nem -orvosos neonatológiai

rohamkocsik kozvetlen és közvetett üzemeltetéséhez szükséges ĺnfrastruktúra működtetését. Ezt

egészítették ki azok a közcélú, kozérdekű felajánlások keretében, az alapĺtványi célok

megvalósítására kapott támogatások, amelyek a mentés-szállítás zavartalanságát biztosították.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A neonatológiai sürgősségi ellátás keretében végzett mentés-őrzött szállításĺ feladatok során 2.999

esetben sikerült a beteg kora-újszülötteknek, Magyarország kozel 40o/o-án,163884 km megtételével

segítséget nyújtani, támogatva ezzel45 egészségügyi intézmény munkáját. Szülőszobákon és

ĺntézeten kívÜl 12 újraélesztés történt. lntenzív beavatkozásokra és lélegeztetésre a legmodernebb

lélegeztetőgépekkel 706 esetben kerÜlt sor' oxigénhiányos állapotban aktív kontrollált hűtésre 39-

szer volt szÜkség. A stresszmentes családbarát ellátás rutinszerűen zajlott. Az Alapítvány az állami

egészségÜgyi szektor sikeres koraszülott-ellátási tevékenységéhez kozvetlenÜl 27.948.698 forintos

,,saját erővel" , és becsülhetően többszáz millĺó forintnyĺ egészségnyereség elérésével járult hozzá, így

biztosítva e rendkívül sérülékeny betegcsoport életkilátásainak és életmĺnőségének javulását.

Zo}o-ban a z átla gos statiszti ka i létszám 34 f ő.

A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért dţazásban, költségtérítésben nem

részesÜltek. Az Alapítvány vezető tisztségvĺselője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem

tagja a kuratóriumnak' A szakmai vezetés bérköltsége járulékkal együtt L8 3t4 ezer Ft. Az Alapítvány

vezető tisztségviselői (kuratórium tagjai, felÜgyelő bizottsági tagok, szakmai vezető) részére kölcsön,

előleg folyósítás nem történt, nevÜkben garancĺát nem vállaltak.

Az Alapítvány kapcsolt felekkel nem rendelkezĺk.

A coVID-19 járvány Alapítványt érintő hatásai

A rendkívülĺjárványhelyzet rugalmas, újraellenőrzött folyamatokat, azok elemzését majd döntéseket

igényeltek. Ezek biztosították, hogy a járvány alatt a koraszülöttmentés folyamatosan és
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zokkenőmentesen működott, egy éves periódust nézve kozel háromezer mentést őrzott szállítást
teljesített az elvárt színvonalon és eredménnyel.

A higĺénés kihívások jelentős eszkoz és fogyóanyag-többletköltséget okoztak, mivel frekventáltabban
kellett alkalmaznĺ a szokásos eljárásrendeket, illetve új módszereket, eszközöket kellett bevezetni a

takarításban, fertőtlenítésben. Ezek a kĺadások a tartalékok terhére, illetve célzott eszköz-és
pé nzad o má nyo k segítségéve l fedezhető k vo lta k'

A szakmai elvárások, a folyamatosan megújított protokollok korlátozták a szokásos ügymenetek
alakulását. A hĺgiénés elvárások nemcsak a betegellátási munkát nehezítették, hanem befolyásolták a
szolgálatĺ beosztást is' A cél az állandó kivonulóképes személyzet számának bĺztosítása és a csapatok
egymástól való elkÜlöníthetősége annak érdekében, hogy házon belül ne alakuljon ki fertőzési lánc,
ĺlletve góc.

Ennek megfelelően megvá|toztatásra kerÜlt a beosztás, állandó készenléti állapotban kellett lenni a
kieső kollégák24órán belülĺ prompt pótlására. A dolgozók másodállási lehetőségeĺ is ezért kerültek
felfüggesztésre, ami számukra jelentős keresetkieséssel járt. Ezt és az eseti táppénz miatti egyéni
veszteségeket kompenzálandó szavazta meg a kuratórĺum a 3 hónapos bruttó 250eFt-os járványÜgyi
pótlékot. Ehhez adódott a kormány által adott egyszeri 500eFt-os bruttó támogatás, amit az oMSZ-on
keresztÜl realizáltunk' Ugyancsak ĺlyen megfontolásból került sor az őszi-téliterhelés kompenzációjára
az évvégén kifĺzetett egyszeri 25OeFt-os bérkiegészítésekre. A HR ĺntézkedések végtll valamennyi
céljukat elérték: sĺkerült fenntartanĺ a szolgálat folyamatosságát, és a munkatársak sem hagyták el az
extrém terhelés mĺatt mentőszolgálatunkat'

A fentieket lásd az októberĺ Kuratóriumijegyzőkönyvben:

,,3) Aktuális járványügyĺ helyzet

a) A kuratórium meghallgatta a szakmai vezetőnek, az aktuális járványügyĺ helyzettel kapcsolatos
beszámolóját, ami alapján a második hullámban szükséges megújító szakmai, szervezési és gazdasági
intézkedések tartalmát és időzítését, - a korábbi 8/2o2o' sz. Határozatához hasonlóan - továbbra is
megfelelőnek, arányosnak, és a lehetőségekhez képest racionálĺsnak minősítette'

b) A kuratórium tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a szakmaĺ vezető
javaslatát, miszerint: az első hullám során alkalmazott állami bérkompenzációhoz hasonlóan, a PCAM
- saját forrásból - a dolgozók a lV' negyedévben nyújtott áldozatos munkájukért, egységesen bruttó
250.000 Ft rendkívÜlijárványĺ.lgyĺ pótlékban részesülnek, amelynek hóközi kĺfizetésére 2O20. december
15'-én kerül sor."

A koraszülöttmentésĺ tevékenység közép és hosszútávú fenntarthatóságának egyik alappillérét jelenti
a mentési eszközök folyamatos megújítása, cseréje, amĺ a járvány alatt sem szünetelt.

Az októberĺ Kuratórĺumĺjegyzőkonyv L/b. pontja szerint:

,,A Közmédĺa ,,Jónak lenni jó" akciójából (JU) befolyt támogatások felhasználása tervszerűen, de a
covlD-19 járvány kĺhívásainak való megfelelés kényszerével zajlik, káros hatásainak kĺvédését segítve'
Elĺndult a két új mentőautó beszerzése, illetve felszerelése, a napĺ rutin részévé vált a megvásárolt
magas-frekvenciájú lélegeztetőgép (HFo) és annak kiegészítőĺ; az infúziős pumpák; a félautomata
defibril|átorok (adb); a kontrollált hűtés eszkoze (Shell); avérgázés sav-bázis mobilanalizátor; a video-
larĺngoszkóp; és a sterilĺzáló készĹilék' A kĺvonuló személyzet számának fejlesztésére és a szimulácĺós
oktatásra tervezett összegek a CoVlD pandémia hatásaĺnak kompenzálására, és ĺlyen célú jövőbeli
tarta|ékképzés céljából kerültek átcsoportosításra. Az informatikai fejlesztések közül elkészült és
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akkreditálás alatt van az EESZT neonatológiai sÜrgősségĺ profilja, és elindult a digitális esetlap

kifejlesztése, amelyek működtetéséhez a Shelljóvoltából 8db tablet is érkezett. Elkészült a távoktatás

teszt-vizsgáztató programrésze; és fo|yamatban van a honlap-megújítása is..."

Továbbá a CoVlD nem befolyásolta az alapítvány tudományos aktivitását sem. A kuratóriumi

jegyzőkönyvben 2/d pontjában jelzettek szerĺnt a PCA 2030-ig érvényes kutatási etikai engedélyére

alapozva folytatódik az eddig is már igen sikeres tudományos program megvalósítása. A kuratórium

elismeréssel nyugtázta a PCA munkacsoport neves szakmai |apokban megjelent publikácĺóit, az

Amerikai Gyermekgyógyász Akadémia (AAP-SOTM) online konferencián tartott 2db előadást. Ez az

aktivitás a ŻO2L-es év első harmadában is maradéktalanul fenntartható volt'"

Az aktuális járványÜgyi helyzettel kapcsolatos megújító szakmai, szervezésĺ és gazdasági intézkedések

tartalmát és időzítését a kuratórium mellett, a Certop által2020. május 26.-án lso 9001/20L5 szerint

végzett megújító vizsgálat auditora is igen pozĺtív visszaigazolást adott, megfelelőnek, arányosnak, és

a lehetőségekhez képest racionálĺsnak minősítve azokat.

A kozéptávú fenntarthatóság szempontjából dontó momentumnak számított, hogy a Közbeszerzési

eljárás lezárultát követően 2o2t január közepétől az Alapítvány fĺnanszírozása biztos alapokra keri'ilt'

Ez egyben azt is bĺztosította, hogy az októberi kuratórium döntése (lásd jegyzőkönyv) alapján - noha

az alapítványi dolgozók nem tartoznak az egészségügyi jogállásról szóló új törvény hatálya alá - a

,,versenyképesség" megtartása és a dolgozók elvándorlásának megakadályozása érdekében sor

kerÜlhetett a törvényben fog|alt bértáblának megfelelő orvosi béremelésre.

A fentieket összefoglalva, valamint figyelembe véve a 2o2L-es év első 4 hónapjának, szakmai, pénzÜgyĺ

mutatóit egyértelműen kijelenthető, hogy a Peter Cerny Alapítvány által nyújtott koraszülöttmentési

szolgá ltatások zavarta lanul fennta rthatók.

A szokásos ügymeneten kívüli gazdasági események

Az elmúlt két évben befolyt nagyosszegű adományokat a felhasználásukĺg a lehető legnagyobb

biztonságban akartuk tudnĺ. A legkisebb kockázat elve alapján ezért választottuk a Kincstárjegyet, teljes

összegű garanciával és az aktuálĺsan elérhető ésszerű kamathozammal. A lekötendő összeg

meghatározásakor a Bankokra vonatkozó garanciabetét-nagyságok voltak irányszámok. lgyekeztÜnk a

számlákon a bankgarancia-összeget lehetőleg nem nagymértékben meghaladó nagyságú összeget

hagyni, tekintettel a CoVlD esetleges pénzvilágot érintő váratlan és kiszámíthatatlan megingására.

Ugyanakkor figyeltĺ.ink a tervezéskor arra is, hogy a lejárati időpontig kellő fizetési képességgel is

rendelkezzünk. A Kincstárjegy típusának kiválasztásakor a lejárati idők és a várható beruházási

felhasználások ütemezése került mérlegelésre. A Kincstárjegyvásárlás tehát átmeneti biztonságijellegű

intézkedés volt, ami semmiféle gazdasági célt nem szolgált.

A tárgyévet kiivető, a tárgyév beszámolóját érintő gazdasági események

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 20]-9-ben nyújtott kiegészítő támogatás

(lktatószám lvl41'4-4l2o2t/EKt) összege 60.L83.590 Ft volt. A beadott elszámolás kapcsán az EMMl

38.987.590 Ft elszámolását elfogadta, és a fennmaradó 2I.196.000 Ft - a 408.023 Ft ügyleti kamattal

egyÜtt - visszautalásra került ŻoŻL. január Ż7-én, és erre az összegre céltartalékot képeztĹink 2020-ban'
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Valamennyĺ fenti szempont figyelembevételével kijelenthető, hogy,,A covlD-19 járvány keze!ésével
kapcsolatosan megállapítható, hogy a Peter Cerny Alapítvány teljes műkiidését átfogó megeIőző
intézkedések - a 2019-es évhez hasonlóan _ a 2oâo-as évben is sikeresek voltak. A speciáIis
járványügyi kihívások - a három évtizedes műkiidés során foIyamatosan, és hatékonyan kezelt
kockázatokon fe!üli mértékben - nem veszétyeztették az alapítványi célkitűzések megvalósítását. ł
stratégiai elemzés alapján megállapítható, hogy a ,,vátlalkozás folytatásának elve,, nem sérült 2o2:.-
ben sem."

Budapest, 2021. május 20.
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