Fuggetlen kanyvvizsgãlOi jelerités
a Peter Cerny AlapItvány
2019. évi
egyszerüsItett eves beszámolójárOl

Peter Cerny AapItvãny

-

K13 2019.12.31.
-

Tartalomjegyzék
I. Fuggetlen konyvvizsgálái jelentés
II. Egyszerüs Itett eves beszámoló
Merleg
Eredménykimutatás
KegészItö mellékiet

Peter Cerny AapItvány
2

Ki 3 201 9.1 2.31
-

+36 (1) 887 71 00
Tel.:
+36 (1) 887 71 01
Fax:
info@kpmg.hu
E-mail:
Internet: kpmg.hu

KPMG Hungária Kft.
Váci üt 31.
H-1134 Budapest
Hungary

Független könyvvizsgálói jelentés

A Peter Cerny AlapItvány KuratOriuma részére
Vélemény
Elvegeztuk a Peter Cerny AlapItvány (továbbiakban az AlapItvány’) 2019. évi egyszerüsItett eves
beszámolOjának a konyvvizsgalatat, amely egyszerüsItett eves beszámolO a 2019. december 31 -i
E Ft, a
fordulónapra elkészItett mérlegbol melyben az eszközök és források egyezO végOsszege 384.471
vállalkozási
eredmény
tárgyévi
a
nyereség,
Ft
B
97.698
tárgyévi eredmény alaptevékenységbol
és az ezen idOponttal vegzodo évre vonatkozá
tevékenységböl 500 B Ft nyereség
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghataroza elemeit és az egyeb magyarázá
információkat tartalmazó kiegészIto mellékletböl all.
VéleményUnk szerint a mellékelt egyszerQsItett eves beszámoló megbIzhatO és valós képet ad az
AlapItvány 2019. december 31 -en fennállO vagyoni és pénzügyi helyzetérol, valamint az ezen idoponttal
évi C.
vegzOdö évre vonatkozó jövedelmi helyzetéröl a Magyarorszagon hatályos, a számvitelröl szOló 2000.
torvény”).
,számviteli
továbbiakban
(a
törvénnyel osszhangban
—

—,

Vélemény alapja
Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó
Magyarországon hatályos torvényekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelOsségeink bövebb leIrását jelentésünk ,,A konyvvizsgalónak az
egyszerUs Itett eves beszámoló konyvvizsgalataért valO felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek
ól
vagyunk az AlapItványtól az egyszerüsitett eves beszámolO általunk végzett kOnyvvizsgálata szempontjáb
,,A
Kamara
lói
a vonatkozó, Magyarorszagon hatályos jogszabályokban és a Magyar Konyvvizsga
-ban,
konyvvizsgálOi hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárãsrOl szólO szabályzatá”
által
Testulete
Standardok
Etikai
Nemzetközi
a
tekintetében
kérdések
valamint az ezekben nem rendezett
egyeb
tettUnk
eleget
és
szerint,
foglaltak
Kódex-ben)
(ESBA
(az
Kódexe”-ben
Etikai
álOk
kiadott ,,Konyvvizsg
etikai felelössegeinknek ezekkel a kovetelményekkel osszhangban. MeggyOzodesUnk, hogy az általunk
ket.
megszerzett konyvvizsgalati bizonylték elegendo és megfelelo ahhoz, hogy megalapozza véleményUn
—

—

Egyéb kérdések
Az Alapftvány 2018. évi egyszerüsItettéves beszámolóját más konyvvizsgálO kOnyvvizsgálta, aki 2019.
április 24-en kelt konyvvizsgálói jelentésében minOsItés nélküli véleményt bocsátott ki.
Egyéb informácidk
gi
A vezetés felelös az egyéb információkért. Az egyéb információk az Alapitvány 2019. évi kozhasznüsa
az
es
eves
beszámolót
t
egyszerüsItet
az
tartalmazzák
nem
de
állnak,
ból
informáciOk
foglalt
mellékletében
arra vonatkozó konyvvizsgalOi jelentésü nket.
a és
Az egyszer(isItett eves beszámolóra vonatkozó véleményunk nem vonatkozik az egyéb információkr
st.
kOvetkezteté
nyüjtó
t
bizonyosságo
formaju
semmilyen
ki
azokra vonatkozOan nem bocsátunk
az
Az egyszerüsItett eves beszámoló általunk végzett konyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelosségunk
Ienyegesen
informáciOk
egyéb
az
hogy
mérlegelése,
annak
során
egyéb informáciák atolvasasa és ennek
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eIentmondanak-e az egyszerüsItett eves beszámolOnak, vagy a konyvvizsgalat saran szerzett
ismereteinknek, vagy egyébként ügy tünik-e, hogy azok Iênyeges hibás állItást tartalmaznak.
Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, bogy az egyéb informáciOk ényeges hibás
állItást tartalmaznak, köteességunk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelOssegel az egyszerUsItett eves beszámolóért
A vezetés felelös az egyszerQsItett eves beszámolónak a számviteli torvénnyel osszhangban történö
elkészItéséért es valós bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek
tart ahhoz, hogy lehetOvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredO Iényeges hibás áIIItástOI mentes
egyszerUs Itett eves beszámoló elkészItése.
Az egyszerüsItett eves beszãmolO elkészItése sorén a vezetés telelös az AlapItvány vállalkozás folytatására
valO képességének telméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelö közzétételéért, valamint a vezetés felelös az egyszerüsItett eves beszámolónak a vállalkozás
folytatásának elvén alapulO összeállitásáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvéböl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesulését eltérO rendelkezés nem akadályozza, iletve a
vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondO tényezö, korUlmény nem all tenn.
Az irányftással megbIzott személyek felelösek az AlapItvány pénzügyi beszámolási folyamatának
felugyeletéért.
A kanyvvizsgálónak az egyszerdsItett eves beszãmoló konyvvizsgálatáért való felelossegel
Célunk kellö bizonyosságot szerezni arról, bogy az egyszerüsItett eves beszámoló egésze nem tartalmaz
akár csalásbOl, akár hibából eredö lényeges hibás állItást, valamint a velemenyUnket tartalmazó
konyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A keflö bizonyosság magas fokü bizonyossag, de nem garancia arra,
gon
bogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgáiatra vonatkozO Magyarorszá
a
feltárja
mindig
lat
kOnyvvizsgá
hatályos torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal Osszhangban elvegzett
lenyegesnek
és
hibából,
vagy
csalásbOl
eredhetnek
IétezO lenyeges hibás állItást. A hibás állItások
minösülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen ésszerü várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználOk
adott egyszerUsItett eves beszámoló alapján meghozott gazdasagi döntéseit.
gon
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozá Magyarorszá
szakmai
részeként
lat
konyvvizsga
elvegzett
osszhangban
kal
jogszabályok
egyéb
és
torvényekkel
hatályos
Emellett:
során.
lat
egésze
megitélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsga
—

—

—

—

• AzonosItjuk és felbecsüljük az egyszerUsItett eves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredö ényeges
és
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalo konyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki
lati
konyvvizsgá
megfelelo
és
elegendö
ához
hajtunk végre, valamint a velemenyUnk megalapozás
bizonyitékot szerzünk. A csalásból eredO lényeges hibás állItás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint
,
a hibábOl eredOé, mivel a csalás magában foglaihat Osszejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat
téves nyilatkozatokat, vagy a belsO kontroll felülIrását.
• Megismerjuk a konyvvizsgálat szempontjábOl releváns belsö kontroilt annak érdekében, bogy olyan
kOnyvvizsgálati eljárásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott korulmények között megfelelöek, de nem
azért, hogy az AlapItvãny belsö kontrolljának hatekonysagara vonatkozóan véleményt nyilvánItsu nk.
• ErtékeljUk a vezetés által alkalmazott számviteli politikãk megfeleloseget és a vezetés által készitett
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerUségét.
a
• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl az egyszerüsItett eves beszámolOnak
bizonylték
lati
kOnyvvizsgá
megszerzett
a
valamint
,
vallalkozas folytatásának elvén alapuló összeállItása
alapján arról, fennáll-e lényeges bizonytalansag olyan eseményekkel vagy teltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentös kétséget vethetnek tel az AlapItvány vállalkozás folytatására való képességével
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, bogy lényeges bizonytalanság all fenn,
konyvvizsgaloi jelentésünkben tel kell hIvnunk a figyelmet az egyszerusItett eves beszámolóban Iévö
kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelOek, minOsItenUnk kell
vélemenyünket. KOvetkeztetéseink a konyvvizsgálOi jelentésünk dátumáig megszerzett konyvvizsgálati
Peter Cerny AlapItvány
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bizonyItékon alapulnak. JövObeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az AlapItvány
nem tudja a vállalkozást folytatni.
ErtékeljOk az egyszerOsItett eves beszámolO, beeértve a közzétételeket is, átfogO prezentálásãt,
felépItését és tartalmát, valamint azt, hogy az egyszerUs(tett eves beszámolO a valOs bemutatást
megvalósItO módon mutatja-e be a mogöttes ugyleteket es eseményeket.
Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé egyéb kérdések mellett a konyvvizsgalat
tervezett hatókörét és ütemezését, a konyvvizsgalat jelentös megallapItasait, beleértve a belsö kontroflnak a
konyvvizsgálatu nk során általu nk azonos Itott jelentös hianyossagait is.
-

-

Budapest, 2020. május 29.
KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

Mitták Zo)tán
Igazgató, Kamaral tag konyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007298
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A kettôs könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruIsItett
eves beszámolója és kozhasznüsági mellékiet

ftj

2019. év
Tárgyév:

A szervezetet nyilvántartó bIroság megnevezése:

lo’. Fövãrosi Torvényszék
Idäszak terjedelme:

2

fJJ

tOredék ev

egész ev

0

1

idOszak vége

idOszak kezdete

Válassza ki, hogy a beszámolO (es kozhasznüsãgi mellekiet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi szemely szervezeti egység (származtatott jogi szemely)
Szervezet neve:

Peter Cerny AlapItvány
Szervezet székhelye:
lrányItószám:

Telepulés:

Budapest
Kozteruletjellege:

KOzterO(et neve..
Bokay Janos
.

Házszám:

Smelet:

Lépcsöház:

utca
Ajtó:

Jogi személy szervezeti egyseg neve:

Jogi személy szervezeti egyseg székhelye:
IrányItószám:

TelepOlés:
KOzterUlet jellege:

KOzterUlet neve:
Házszám:

Emelet:

Lépcsöhaz:

Nyilvántartási szám:

AjtO:

FI1—FIi—IoI0I0IoI4I4l1
1oI1IoIoI’EI.16I3I4I7I3l VI1I9I9Io

Ugyszãm:

Szervezet I Jogi személy szervezeti egyseg adószãma:
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselojének neve:

Keresztes Gyorgy

KépviselO aláIrása:
Keltezés:
Budapest

Kitöltö verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.05.27 09.52.55
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2019.
A szervezetet nyilvántartó bIrOsag megnevezése:

I

101 Fôvárosi Törvényszék

Beküldö neve (Ugyfelkapu vagy Cegkapu)

Hercsik Attila

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Peter Cerny AlapItvány
Nyilväntartásiszám:

I0I11_loI1_LoloIoI0i414I1

Idöszak terjedelme: egész ev

töredék év

I11il1
E1
dszak kezdete
—

Kitöltö verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Tárgyév:

—

2IOI1I9
—

—

idOszak vege
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2019. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egyseg neve:

Peter Cerny AlapItvány

1

Az egyszerüsItett eves beszámoló eredménykimutatása

1. ErtékesItés nettó árbevétele

elözö ev
heiyesbItése

Osszesen

Vállalkozási tevekenyseg

Alaptevekenyseg
elâzO ev

(Adtok ezer forintban.)

e!özO ev

tárgyev

efOzô év
helyesbItése

targyev

eiözO év

eläzO êv
helyesbitése

tárgyev

3 840

9 806

445 059

329 848

445 059

307 631

444 257

307 631

444 257

55 973

145 638

55 973

638

322

19

322

19

333 510

454 384

334 010

454 884

333 510

454 384

333 510

454 384

67 793

84 763

67 793

84 763

221 415

237 953

221 415

237 953

20 027

26 745

20 027

26 745

1 364

7 180

1 364

7 180

143

45

143

45

310 742

356 686

310 742

356 686

310 742

356 686

310 742

356 686

22 768

97 698

500

500

23 268

98 198

22 768

97 698

500

500

23 268

98 198

3 340

9 306

329 848

500

500

2. Aktivált saját teljesItmények
értéke

3. Egyeb bevételek
ebbôl:
tagdIj

-

aIapItOtO kapott befizetés

-

tamogatások

-

ebbö: adományok

4.

Pénzugyi mOveletek

bevételei

A. Osszes bevét& (li--2+3+4)
ebböl: kozhasznü tevekenyseg

bevételei
6. Anyagjellegü ráfordItások
6. Szemelyi jellegO rãfordItãsok

500

500

ebbél: vezetO tisztségviselOk
juttatásai

7. ErtékcsOkkenési Ieírás
8. Egyeb ráfordItások

9. PenzUgyi mQveletek
ráfordItásai
B. Osszes ráfordItás

(5+6+7+8+9)
ebbôl: közhasznü tevekenyseg

rãfordftásai
C. Adózás elötti eredmény
(A-B)
10. AdOfizetési kot&ezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-b)

Kitöltô verzió:2.96.0 Nyomtatvány verziO:1.2

Nyomtatva: 2020.05.27 09.52.56
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Szervezet I Jogi személy szervezetl egység neve:

Peter Cerny AlapItvány

Az egyszerüsItett eves beszámoló merlege
EIOzô év

EIözO év
helyesbitése

(Adatok ezer forintban.)

Tãrgyév

ESZKOZOK (AKTIVAK)
A.

Befektetett eszközok

200 051

184 234

200 051

184 234

51 884

186 456

897

2 490

50 987

183 966

32 505

13 781

284440

384471

272 032

370 229

I. Immateriális javak
II. Tãrgyi eszközOk
III. Befektetett pénzugyi eszkbzök
B.

PorgOeszkozak
I. Készletek
II. KOvetelések
III. Ertékpap(rok
IV. PénzeszkOzOk

C.

AktIv idObeIi elhatárolãsok

ESZKOZOKOSSZESEN

FORRASOK (PASSZIVAK)
D.

Saját töke
I. tndulO töke/jegyzett töke
II. Tâkeváltozás/eredmeny

40

40

248 724

271 991

22 768

97 698

500

500

5 628

11 173

5 628

11 173

6 780

3 069

III. LekötOtt tartalék
iv. Ertékelési tartalék
V. Tárgyevi eredmény alaptevekenysegböl
(kdzhasznü tevekenysegböl)
VI. Tárgyévi eredmeny válialkozási tevekenysegbôl
E.

Céltartalekok

F.

Kotelezettsegek
I. Hátrasorolt kdtelezettségek
ii. Hosszü Iejãratü kOtelezettségek
III. Rdvid Iejáratü koteiezettsegek

G.

PasszIv idöbeii eihatárolások

FORRASOK OSSZESEN

Kitöltö verziO:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2

284440

384 471
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1. Szervezet I Jogi

szemely

szervezeti egyseg azonosItô

adatai

1.1 Szervezet

Peter Cerny AlapItvány
1.2 Szekhely
Telepules:

IrányItOszám:

Budapest
KOzterulet jellege:

KOzterulet neve:

utca

BókayJânos

1.1 Jogi

AjtO:

Emelet:

LépcsOház:

Házszám:

szemely szervezeti egyseg

1.2 Szekhely
lrányItószám:

[[[

Telepulés:
KOzterUlet jellege:

Kozterület neve:

Házszám:

Emelet:

Lépcsãház:

1.3 Ugyszám:

j
I0I11010lIN6 13I41711 11111919101
Ajtó:

EE1—EI1—I0lol0Iol4l4l1I

1.4Nyilvántartásiszám:
1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egyseg adószáma:
1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselöjének neve:

Keresztes Gyorgy

2. Tárgyévben vegzett alapcél szerinti és kozhaszn tevekenysegek bemutatása
Peter Cerny AlapItvány (PCA) az AlapItó oldratában meghatározott cél szerinti kozhaszné tevékenységét
12019. évben is hianypotlôan, a nap 24 Ôrájában készenlétben állva Iátta el, a 3712011 (Vl.28) NEFMI
mentési rendelet szerint. Végezte a 400 gramm 6kg testtomegO, kozép-magyarországi UjszUlôttek
szUlôszobai élesztését, mentését, vizsgálatokra, mUtétekre vaIô szállItását, majd a javulást követö
,isszaszállftásokat. Folytatta preventiv neonatológiai innovatfv eljárásait: a vakságot megelOzo ágymelletti
szemészeti telemetriás szOrések és mUtétetek intrastrukturális biztosItását; az oxigenhianyos babák aktfv
kontrollált hutesét; a stressz—csôkkentO pszicflés és mentalhigienes módszereket (elszállItás eIôtti fénykép,
koral kötödés, ,,érzelmi jelenlét”), továbbá üjakat vezetelt be: mobil ultrahang; speciális Iélegeztetés
nitrogen monoxid és vohimen garantáció); szimuláciôs oktatás.
-

3. Kbzhasznü tevekenysegek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kozhaszncj tevekenyseg megnevezése:

IKoraszulattmentes, örzött szãllItás

3.2 Közhasznü tevékenységhez kapcsolOdó közfeladat, jogszabályhely:

CLIV. torvény az

1997.

legeszsegugyrol
3.3 Kozhasznü tevekenyseg

IKoraszulottek, ájszUlottek, kiscsecsemök
3.4 Kozhasznü tevekenysegbol részesUlök létszáma:
13912
3.5 Közhasznü tevékenység föbb eredményei:
segitseget. Táv
A 3.912 esetben végzett 24b-s mentési+szállitasi+egyéb feladatokkaJ SO intezmeny kapott
Idiagnosztikai szemszUrés 916-; lézeres helyszIni mUtét 18-; mobil-UH 20-; kontrollált hOtés 40-; kritikus
Iégzészavarban iNO 19-szer tortént.
célcsoportja:
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2019.

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Peter Cerny AlapItvány
Az egyszerusItett eves beszámolO eredménykimutatása 2.
Alaptevekenyseg
elôzä ev

e!äzO ev
he/yesbItese

tárgyév

Váilalkozási tevekenyseg
elözO év

elözö év
helyesbItese

tárgyev

(Adatok ezer forintban)

Osszesen
eläzö ev

elOzö év
helyesbItése

tárgyev

TájekoztatO adatok
A. KOzponti kOltségvetési
támogatás

192 124

240 153

192 124

240 153

8 243

5 692

8 243

5 692

50 773

51 828

50 773

51 828

55973

145638

55973

145638

ebbOl:
normatIv tamogatãs

-

B. Helyl onkormányzati
koltsegvetesi tãmogatas
ebbOl:
normatIv tamogatas

-

C. Az EurOpai Unió strukturális
aIapjaból, illetve a Kohéziós
AapboI nyüjtott támogatãs
D. Az EurOpal UniO koltseg
vetésébOl vagy más államtOl,
nemzetközi szervezettôl
szãrmazO támogatas
E. A szemeIy jbvedelemado
mehatározott részének az
adozO rendelkezése szerinti fel
használásáról szOlO 1996. évi
CXX VI.tOrvény alapjan ãtutalt
Osszeg
F. KbzszoIgãtatási bevétel
G.Adomãnyok

Konyvvizsgãloi záradék
Az adatok konyvvizsgãlattal ala vannak tãmasztva.

Igen
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2019.
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Peter Cerny AlapItvány
Támogatási program elnevezése: Koraszülöttmentés örzôtt szállItási tevekenyseg
-

TámogatO megnevezése:

OMSZ
kozponti kbltsegvetes
onkormányzati koltsegvetes

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdalkodO

Támogatãs idétartama:

2019.01.01-2019.12.31.

Tamogatasi bsszeg:

198 963 910

-

-

-

ebbôl a tárgyévre jutó osszeg:

198 963 910

tãrgyevben felhasznált Osszeg:

165 375 816

targyevben folyOsItott osszeg:

198 963 910

Támogatás tIpusa:

visszatérItendö

U

vissza nem térftendô

Tárgyevben felhasznált osszeg részletezése jogcImenkent:
Személyi

149 644 794

Dologi

15 731 022

eIhalmozãsi
Osszesen:

165 375 816
Támogatás tärgyévi felhasználásának szoveges bemutatása:

z Országos Mentoszofgálattól (OMSZ) a kôzép-Mo-i regió koraszUlottmentés-sUrgosségi ellátAs alapteladataira
szerzôdés szerint havi részletekben kapott 165.375.816 Ft ôsszeg csak részben fedezte az éjjel nappal mOködô
rvosos és nem-orvosos neonatolôgiai rohamkocsik kôzvetlen és kdzvetett Uzemeltetéséhez szUkséges
infrastrukuira mUkbdtetését. Ezt egészItették ki azok a közcélü, kozérdekO felajánlások keretében, az alapItványi
:élok megvalósitására kapott támogatasok, amelyek a mentés-szállItás zavartalanságát biztosItották. Az OMSZ-t61
éwegén érkezett 33.588.094 Ft-os utolagos kiegészIto tamogazás hasonlôan cél szerint kerUl felhasználásra.

Az uzleti évben végzett föbb tevekenysegek es programok bemutatãsa
D1 neonatolôgiai sUrgossegi ellátás keretében végzett mentés-ôrzôtt szallItás és egyéb feladatok sorén 3.912 esetben
sikerUlt a beteg kora-UjszUlotteknek, Mo. kôzel 40%-an, 184.682km megtêtelével segitséget nyüjtani, támogatva 50 eU.
intézmény munkáját. SzUlöszobákon és intézeten kIvUl 26 üjraélesztés tôrtént. lntenzIv beavaikozásokra és
lélegeztetesre a legmodernebb lélegeztetogépekkel 1.011 esetben kerUlt sor. Oxigénhiányos állapotban aktIv
kontrollált hUtésre 40-szer volt szUkség. A stresszmentes-csaiádbarát ellátás rutinszerUen zajlott. Az AlapItvány az
4Ilami eü. szektor sikeres koraszUlôtt-ellátási tevekenysegehez közvetlenUl 37.616.166 Ft-os ,,saját-erovel”, és
becsulhetôen többszáz MFt-nyi egészségnyereség elérésével járult flozzé, igy biztosItva e rendkIvul sérulékeny
‘eteacsoeort életkilátásai flak és életminOséaének javulását
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2019. év

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egység neve:

Peter Cerny AlapItvány
7. Kozhasznü jogallas megállapItasahoz szukséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Elözö év (1)

Alapadatok
B. Eves összes bevétel

Tárgyev (2)

334 010

454 884

50 773

51 828

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E4-F)]

283 237

403 056

H. bsszes ráfordItás (kiadás)

310 742

356 686

I. Ebböl személyi jellegü ráfordItás

221 415

237 953

310 742

356 686

23 268

98 198

ebbOl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adOzO rendelkezése szerinti felhasználãsáról szOló
1996. evi CXXVI. torvény alapján átutalt osszeg
D. Kozszolgaltatasi bevétel
E. NormatIv tämogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaibOl, illetve
a Kohéziós Alapbol nyüjtott támogatás

J. Kozhasznü tevekenyseg ráfordItäsai
K. AdOzott eredmény
L. A szervezet munkájában közremüködö kôzérdekü önkéntes
tevékenységet ve9zö személyek száma
(a közérdekU onkentes tevekenysegrol szóló
2005. évi LXXXVIII. torvénynek megfeleloen)
Eröforrás ellátottság mutatói

Mutató teijesItése
Igen

Ectv. 32.

(4) a) [(Bl+B2)/2

Ectv. 32.

(4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32.

(4) C) [(I1+12-A1-A2)/(HI÷H2)>=Q,25]

>

1.000.000,

-

Pt]

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.

Nem

(5) a) [(C1+C2)/(G1÷G2) >=0,02J

E
Mutató teljesItése

LI

Ectv. 32. § (5) b) [(J14-J2)/(H1÷H2)>=0,5]

Edv. 32. § (5) c) [(LI +L2)/2>= 10 ft5]
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

[

Peter Cerny AlapItvány
Támogatási program elnevezése:

PreventIv neonatolOgiai innovãciók fejlesztése és fenntartása

TámogatO megnevezése:

Emberi Erötorrások Minisztériuma
kozponti koltsegvetes
onkormányzati kOltségvetes

Támogatás forrãsa:

nemzetkOz forrás
mãs gazdálkodO

Támogatás idOtartama:

2018.01.01-2019.12.31.

Támogatási osszeg:

60 183 590

-

-

-

ebbOl a tárgyévre jutó osszeg:

41 459 587

targyevben felhasznált Osszeg:

41 459 587

tãrgyévben folyósItott osszeg:

60 183 590

Támogatás tIpusa:

visszatérItendö

vissza nem térItendO

Targyévben felhasznãlt osszeg részletezése jogcImenkent:
Személyi

4 573 602

Dologi

27 173 814

Pelhalmozási

9 712 171

Osszesen:

41 459 587
Támogatás tãrgyévi felhasználásának szoveges bemutatása:

,Preventiv neonatologiai ênnovációk tejlesztése és tenntartása” dm0 EMMI pályazat szerint 2018-2019-ben
llinditotl programok megvalôsultak. Igy az âgymelletti ulirahang bevezetése; a nitrogen monoxidos életmentO
lélegeztetés uzemeltetese; a kivonul6 neonalológiai szalcasszisztens-képzes mintarendszere; a belegbiztonsági és
nformaflkai tamogaló rendszerek kifejlesztése. A korébban mar megkezdett preventiv programok tolytonosságát
pedig sikerUlt biziositani: koraszUlôtt-vakság megelôzo program; Ujszulott üjraélesztés oktatás; szinkron
zimuláciôs oktaiás; stresszmentes érzelmi jelenlétfi, mentálhigiénes szemléletO ellátás folytatésa.
It

Az üzleti évben végzett föbb tevékenységek es programok bemutatésa
mentési rendszerbe sikeresen beépultek a prevenhiv céllal 2019-ben elindult programok: Az ágymelletti ultrahang
nzsgálal (10 eset); az életmentO iNO Iélegeztetés (13 eset); a duãlis képzesi mintaprogramban kiképzett kivonuló
neonatológiai segédasszisztens (210). A betegbiztonsãgi innováciôk kdzül a VG Iélegeztetés kontrolija rutinné vélt,
‘egItségével Uj tudományos eredmények kerUltek nemzetkôzi publikálásra. A minosegirányItAs (iSO)
lontéselokészIto-támogatô intormatikai rendszere GDPR kompatibilissé vált. A szimuláciôs oktatási képzésben 6016,
z akkreditált Ujraélesztés oktatásban 96 10 yen részt. A CsecsemO-Szem-MentO programban 916 ágymelletti
szUrOvizsgálat, 18 db kitelepitelt mUtét infrastruktérájának biztosItása vált Iehetové 11.336.000 Ft-nyi értékben, az
tMMI cályázat témopatésénak kbszönhetOen.
1
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A Peter Cerny AlapItvány 2019. évi beszámolójához készItett elernzés a
koronavIrus (COVID- 19) j árvánnyal kapcsolatban

A COVID-19 járvány kezelésével kapcsolatos stratégiai elemzés szerint, a Peter Cerny
AlapItvány teijes müködési vertikumát érintôen meghozott megelözô intézkedések sikeresek
voltak. A speciális járványügyi kihIvások tehát alapjaiban nem veszélyeztetik az alapItványi
célkitüzések megvalosItását, a három évtizedes müködés során folyamatosan, és hatékonyan
kezelt kockázatokon felüli mértékben. gy megállapIthato, hogy a beszãmoló elkészItésekor a
,,vállalkozás folytatásának eve” telj esülhet.

/bttek>

Budapest, 2020. május 28.
Peter Oerrly
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