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Független könyvvizsgálól jelentés

a Peter Cerny Alapítvány

] 202a.évi

egyszerűs ített éves beszámolóiáról
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WIEE KPMG Hungária Kft.
Váci út 31'
H-1134 Budapest
Hungary

Független könyvvizsgálói jelentés

Tel.:
Fax:
Email:
lnternet:

+36 (1) BB7 71 00
+36 (1) 887 71 01

info@kpmg.hu
kpmg.hu

A Peter Cerny Alapítvány KuratÓriuma részére

Vélemény

ElvégeztÜk a Peter Cerny.Alapítvány (továbbiakban ,,az Alapítvány'') 2O2O' évi egyszerĹjsített éves
beszámolÓjának a konyvvizsgálatát, amely egyszerrlisített éves beszámolÓ a zožo. december 31-i
fordulónapra elkészített.mé-rlegből - melyĎen äz eszkozÖk és források egyezo Végösszege 5o2'964 E Ft, a
tárg.yévi er9qT9ly alaptevékenységbol 91 565 E Ft nyereség, a tárgyévřäredméňy vállaTkozási
tevékenységból 500 E Ft nyereség._, és az ezen idólonttalÝegzodd évre vonatkózi
eredménykimutatásbil, valamint a számviteli politika meghatárózó elemeit és az egyéb magyarázo
informáciikat tartalmazó kiegészítő mellékletból áll.

Véleméĺyünk szerint a mellé_kelt egyszerĹisített éves beszámolÓ megbízható és valós képet ad az
Alapítvány 2020. december 31-én fennálli Y?9yo-li és pénzÜgyi helyžetérol, valamint az'ezen idoponttal
végződo évre vonatkozi jovedelmi helyzetéroĺ a Magyárorszălon hâtályos,'a számvitelről szrli żooo. éVi c.
törvénnyel összhangban (a továbbiakban,,számvitelĺĺörvény'')l

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatály9s - ţorvţlYekkel és egyéblogszabályokkal összhangban ha;tđttuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelŐsségeink bovebb leÍrását jelentésÜnk ,,Ă konyvvi'sgálÓnăk az
egyszerűsített éves beszámolÓ könyvvizsgá1atáért vali felelósségei'' szakaézatartalmažza. Függetlenek
vagyunk az'Alapítványtil az egyszerűsített éves beszámoló általünk végzett könyvvizsgálata sžăm|ónţâool
a vonatkozó, lVagyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar řönyvvizďgálói řamara ,,Akönyvvizsgálói hivatás magataľtási (etikai)szabályalről és a fegye-lmi eljárásról sžóló szabályzatźl,,-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Kónyvvizsgalok Nlemzetközi Etĺkai Standárdok
Testülete által kiadott ,,Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgălotnar (a nemzetközi fuggetlenségi
standardokkal egybefoglalva)'' című kézikonyvében (az lEŚBA xooex-[en) ĺoglâltax szerint, és eĘet tettuílk
egyéb etikaifelelosségeinknek ezekkel a kÖvetelményekkelÖsszhangban"MăggyŐzodésÜnk, nogyäz
általunk megszerzett konyvvizsgálati bizonyíték elegendo és megfele'ĺő ahhoz,-ňó gy megalapozzä
véleményÜnket.

Egyéb információk

A vezetés felelős az egyéb informáciikért. Az egyéb információk az Alapítván y 2O2O' évi kozhasznÚsági
mellékletében-foglalt inform.áciÓkbólállnak, de ném tartalmazzâk az egyszerĺśĺtett éves beszámolót és az
arra vonatko zi konyvvizsgá ló i jel entés ü n ket.
Az egyszerĹĺsített éves beszámolóra vonatkozo véleményünk nem vonatkozik az egyéb informáciÓkra és
azokra vonatkozian nem bocsátunk ki semmĺlyen formájÚ bizonyosságot nyújtó kďńtkeztetést.
Az e'gyszerĹĺsĺtett éves beszámolÓ általunk végzett konyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelŐsségÜnk az
egyéb információk átolvasása és ennek soránânnak mérlegeTése, hogy áz egyéb információk lenvăgesen
ellentmondanak-e az egyszerĹisített éves beszámolinak, văgy a konyříizsgáTát során szerzett
ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényéţes hibás állířást tartalmaznak.
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Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás
állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányĺtással megbĺzott személyek felelősségei az egyszerűsĺtett éves beszámotiért
A vezetés felelós az egyszerŰsített éves beszámolinak a számviteli törvénnyel Összhangban tÖrténő
elkészítéséért és valis bemutatásáért, valamint az olyan belso kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetővé váţon az akâr csalásbil, akár hibábÓl eredo lényeges hibás állítástÓl mentés
egyszerűsített éves beszámoll elkészítése.

Az egyszerŰsített éves beszámoli elkészítése során a vezetés felelős az Alapítvány vállalkozás folytatására
való képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott hôlyzetnek
megfeleló kozzétételéért, valamint a vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolÓnak a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló összeállításáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvébil kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vállalkozásitevékenység folytatásának ellentmondÓ tényező, korülmény nem áll fenn.

Az iľányítással megbízott személyek felelősek az AlapÍtvány pénzÜgyi beszámolásifolyamatának
felÜgyeletéért.

A konywizsgálónak az egyszerűsiŕeŕŕ éves beszâmoli konywizsgálatáért vali fetetősségei

Célunk kelló bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerí)sített éves beszámoli egésze nem tartalmaz
akár csalásbil' akár hibábil eredo lényeges hibás állítást, valamint a véleményunket tartalmazÓ
könyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kello bizonyosság magas fokÚ bizonyosság, de nem garancia arra,
hog.y a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon
hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja â
létező lényeges hibás állĺtást. A hibás állítások eredhetnek csalásbil vagy hibábil, és lényegesnek
minősÜlnek, ha önmagukban vagy együttesen ésszerĹj várakozások alapján befolyásolha{jáŘ a felhasznâllk
adott egyszerĹisített éves beszámoli alapján meghozott gazdasági dÖntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarorszâgon
hatályos _ torvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat ŕészekénĺ szakmai
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

'Azonosítjuk és felbecsÜljük az egyszerĹÍsített éves beszámoli akár csalásbÓl, akár hibábrl eredo lényeges
hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és
hajtunk végre, valamint a véleményÜnk megalapozâsâhoz elegendo és megfeleló konyvvizsgálati
bizonyítékot szerzünk' A csalásbll eredo lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint
a hibábrl eredóé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat,
téves nyilatkozatokat, Vagy a belsi kontroll felÜlírását.

' MegismerjÜk a könyvvizsgálat szempontjábÓl releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzÜnk meg, amelyek az adott korÜlmények közÖtt megfelelőěk, dé nem
azért, hogy az Alapítvány belsŐ kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

' Értekel1ur a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfeleloségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolÓdÓ közzétételek ésszerĹiségét'

' Kovetkeztetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről az egyszerúsített éves beszámolinak a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló osszeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására valo képességével
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság állfenn,
könyvvizsgálóijelentéstinkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerĹisített éves beszámolÓban lévó
kapcsolldÓ közzétételekre, Vagy, amennyiben az ilyen kÖzzétételek nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleménytjnket. Következtetéseink a könyvvizsgálóijelentésunk dátumáig megszerzett konyvvizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jovőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány
nem tudja a v âllalkozást folytatni.
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. Értékel.|uk az egyszerűsített éves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogÓ prezentálását,
felépítését és tartalmát, valamint azt, hogy az egyszerĹisített éves beszámoli a valis bemutatást
megvalósító módon mutatja-e be a mögöttes Ügyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé _ egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgálat
tervezett hatlkörét és ütemezését, a kÖnyvvizsgálat jelentos megállapításaĺt, beleértve a belső kontrollnak a
konyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is'

Budapest, 2021' május 20'

KPMG Hungária Kft'

Nyilvántartási szám : 000202

itták Zoltán
lgazgató, Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007298
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A kettős kłinywĺtelt vezető egyéb szeľvezet egyszerűsített
éves beszámolója és kłizhasznúsági melléklet

2o2o. év
PK-642

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék
ldószak terjedelme: egész év m töredék év! EEEE_EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

VáIassza ki' hogy a beszámoló (és közhasznúsági meIléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

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

I
I
I

2 0 2 0

Szervezet neve:

Peter Cerny Alapítvány
szervezet székhelye:
lrâny'ltószâm EEEE TelepÜlés Budapest
Kozterület neve

Hćłzszâm''

Bókay János Kozterület jellege:

|-1 Ajtó

utca

53 Lépcsőház: Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi szeméIy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: IIm TelepÜlés

Kozterulet neve Közterület jellege:

t----l AjtóHázszâm Lépcsóház: Emelet:

Nyilvántartási szám: m-m-
Ügyszám lđErolol/m /lTlŢfgTol

szeľvezet / Jogi szeméIy szervezeti egység adószáma: -EE
şzeruez ?ţ -l - Jog i személy szervezeti egység
KepvrseloleneK neve:

Képviselő aláírása:

KeItezés:

Budapest EEEE-EE-EE

0 o o o 44E

6 3 4 7 3

Ĺ I t I

György

Ż.
*

ceÍny
Aţapitvó
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A kettős könywĺtelt vezető egyéb szeľvezet egvszeľűsített

éves beszámolója és kö-żhasznúsági meÍéklet

202o. év
PK-642

Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Peter cerny Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló méľlege (Adatok ezer ŕorintban')

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKoZÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetetteszközok L84234 2L9 496
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozok L44234 2Ĺ9 496
lll. Befektetett pénzÜgyi eszközcjk

B. Forgóeszkozök 186 456 255 605
l. Készletek

ll. Kovetelések 2 490 I 538
lll. Értékpapírok

L59 924
lV. PénzeszkÖzök 183 966 94L43

c. AktíV időbeli elhatárolások L3 7AL 27 463
ESZKÖzÖK ÖSSZESEN 384 47L 502964
roRRÁsox 1ensszívÁr;
D. Saját tőke 370 230 462294

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 40 40
l l. Tőkeváltozás/eredmény 271992 370 189
lll. Lekötött tartalék

lv' Értékelési tąrtalék

V. Tárgyévi eredménv alaptevékenvséoből
(közhasznú tevékěnységből) 97 698 91 56s

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 500 500
E. Céltartalékok 2L604
F. Kotelezettségek L1, L73 16 zLO

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. HosszÚ lejáratú kotelezettségek

Ill. Rövid lejáratú kcitelezettségek LLL73 L6 2AO
G. Passzív időbeli elhatárolások 3 068 2 856

FoRRÁSoK ÖSSZESEN 384 47L 502 964
Nyo mtatva: 2027,05.20 13.46. 19
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A kettős ktinywĺtelt vezető egyéb szeľvezet egyszeľűsített

éves beszámolója és kiizhasznriságĺ melléklet

2020. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Peter Cerny Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer torintban.)

Vállalkozási tevékenység ÖsszesenAlaptevékenység

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
heýesbĺtése

előző év előző év
helyesbítése

târgyév

5 573ĺ. Értékesítés nettó árbevétele 9 306 5 073 500 500 9 806

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

445 059 559 2383. Egyéb bevételek 445 059 559 238

ebből

- tagdíj

- alapítÓtól kapott befizetés

557 851- támogatások 444.257 557 851 444257

145 638 L4L277ebből: adományok 145 638 L4L277

19 L25
4. Pénzĺjovi műveletek
bevételei"' 19 L25

564 436 500 500 454444 564 936A' osszes bevétel (1+-2+3+4) 454384

564 436 454384 564 436
ebből: közhasznÚ
bevételei

tevékenység
454384

90 28184 763 90 281 847635. Anyagjellegű ráfordítások

237 953 328 9006. Személyi jellegű ráfordítások 237 953 328 900

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

26745 250467' Értékcsökkenési leírás 26745 25 046

28 64L7 L80 28 64L 7 L808. Egyéb ráfordítások

33 45
9. PénzÜovi műveletek
ľáfordításäi 45

47287L472871 356 686
B. Összes ráÍordítás
(5+6+7+8+9) 356 686

45t26745L267 356 686
ebből: kozhasznú tevékenység
ráfordításai 356 686

92 065500 500 98 198
C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 97 698 91 565

10. AdóÍizetési kötelezettség

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

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.20 13.46. L9
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A kettős kłinywitelt vezető egyéb szeľvezet egyszeľűsített
éves beszámolója és ktizhasznrisági melléklet

2020, év

PK.-642

szeľVezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Peter Cerny Alapítvány

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység

Az egyszerÍĺsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban')

Összesen

előző ĺév előző év
helyesbítése

tárgyévelőző év előző év
helyesbĺtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

240 L53 353 979 240 L53 353 979
A. Köznonti koltséovetési
támogätás

ebből:
- normatív támogatás

5 692 3L28
B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támo'gatás 5 692 3 L28

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a Kohéziós
Alapból nýĺitott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo_
Vetéséből üaov más államĺól,
nemzetköz i sź'ervezettől
szârmazó támogatás

59 467 51 828 59 467

E. A személvi iovedelemadó
meo határozótt' részének az
adďzó rendelkezése szerinti fel_
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.torvény alapján átutalt
osszeg

51 828

F. KÖzszolgáltatási bevétel

145 638 L4L277 145 638 L41-277G' Adományok

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua, m lsen ! Nem

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021..05.20 13.46. 19
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PETER CERNY ALAPITVANY
1083 Budapest
Bókay János utca 53.

Adószá m : L9oto289 -L-42
A szervezetet nyi lvá nta rtó bírós ág: F őv ár osi Tii rvényszék
NyiIvántartási szám: 01_01_0000441

KtEGÉszíTŐ rvlruÉrlrĺ
a 2o2o. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Beszá moló fo rd u ló na pj a: 2020.!2.3t.
Beszá mo lási idősza k: 2020.01.0L-2020.L2.3L

Buda pest, 2o2L. május 20

;#á'eiţüäiiv
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Szöveges értékelés

Az Alapítvány a kettős könyvvitelszerĺnt vezeti konyveit. A konyvelés külső vállalkozó által, gépi úton
történik' A beszámolót Szalay lldikó regĺsztrált mérlegképes könyvelő készítette, PM regisztrációs
száma: 144508.

Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számvĺteli törvény, az egyesÜlésĺjogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló ŻoLI. évi 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 politika bemutatása

Értékcsokkenésnél a következő kulcsokat alkalmazzuk:
lngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:2%,

orvosĺ berendezések, műszerek: I0-2o% a várható használati idő alapján
Szám ítástechnikai eszközök: 33,3yo,

M e ntőgé p k o csik: 7,96-L0o/o

Egyéb be rendezése k, fe lszerel ések: L4,5%.

A 100 000 forĺnt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyĺ eszközök leírása egyösszegben történik

Valutát, devizát az MNB hivatalos deviza árfolyamán értékeljtjk.

Jelentős osszegűnek minősül az egY évben feltárt, egy ĺ.izleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének egyÜttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérleg főösszegének2%-át, 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 8O%-kal meghaladja az előző
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 Is%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési
kötelezettsége nem keletkezett'

A mérlegkészítés időpontja 2o2I' április 30
A mérleg fordulónapja 2020. december 3]..

Az Alapítvány a valós értékelés lehetőségéVel nem él

Az Alapítvány saját elhatározásból könyvvizsgálóval ellenőrizteti beszámolóját. A könywizsgálatot a

KPMG Magyarország Kft. végzi, a konyvvizsgáló Mitták Zoltán, kamarai nyilvántartási száma: oo7298.
A konywizsgálatot végző társaság a könyvvizsgálatért 3L7 500 forint dţat számít fel, egyéb
szolgáltatást az Alapítvány részére nem végez.
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A mérleg tételeinek részletezése
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BEFEKTETETT EszKözör nnozoÁsTÁBLAJA - 2o2o.

adatok Eft-ban

EovenleoNövekedés Csökkenéslmmateriálls javak Nyitó
IŻ 504Bruttó 12 s04
r2 504rz 504Értékcsökkenés

Nettó

Csökkenés EqvenleqNvitó Növekedéslngatlan
61 00059 070 1 930Bruttó

691 13 193Éĺtékcsökkenés 12 502
47 807L 239Nettó 46 568

Novekedés Csökkenés EqyenleqMűszakisépek Nyitó
362 0204t 757 38 131Bruttó 358 395
zLŻ55623 336 34 997Értékcsökkenés 2Ż4 zI7

3 134 L49 464t34 L77 LB 4ŻINettó

Csökkenés EovenleoNvitó NövekedésEeyéb berendezések
15 31113 510 1 801Bruttó
11 04010 021 1 019Értékcsökkenés
4 Z7L3 489 782Nettó

Csökkenés EqvenleqNvitó NovekedésBefejezetlen beruházás
17 95417 954

2L9 496
Befektetett eszközök mérIegben
ki mutatott értéke összesen:

FORG ESZ K MÉRLEGBEN KIMUTAToľľ ÉnrÉrr

adatok Eft-ban

Változás o/o-banTárovév VáltozásElőző év
'39o/o1 538 95ŻKövetelések 2 490

nem éńelmezhetőL59 9Ż4 L59 924
89 823 -49o/o183 966 94 r43Pénzeszközok

7B I8o/o424 slz- házipénztár
-49o/o93 64L 89 901183 542- bankszámla
37olo255 605 69 149186 456FoRcóEszrozör összrseľ :

AKTíV !DőBELl ELHATÁRousox MÉRLEGBEN KtMUTAToTT ÉnĺÉxe

adatok Eft-ban

Változás o/o-banVáltozásElőző év Tárqyév
L02o/oŻ7 863 T4 OBz13 781Bevételek aktÍv időbeli elhatárolása

PCA Kiegészítő Melléklet 2o2o
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SAJÁT TőKE MÉRLEGBEN KlMUTAToĺr ÉnrÉre

adatok Eft-ban

Előző év Tárqvév Változás
Yáltozás o/o-

ban

AlaoítoiVaovon 40 40 0o/o

Fel ha lmozott ered ménvta ńa lék z7t 992 370 189 98 197 360/o

91 56s -6 133 '60/oAla ptevékenvséo tá rovévi ered ménve 97 698
500 0o/oVállalkozási tevékenvséq tárqvévi eredménve s00

SAJAT TOKE OSSZESEN 370 230 462294 92064 25o/o
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cÉLTARTALÉror MÉRLEGBEN KlMUTAToTľ ÉRTÉKE

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

Kötelezettséqek fedezetére képzett céltart. 21 604 2L 604 nem éĺtelmezhető

roľerczËľľsÉerr MÉRLEGBEN Kl MUTAToTT ÉnrÉre

adatok Eft-ban

Előző év Tárqvév Változás Változás o/o-ban

Szállíitói kotelezettséq L 2L3 Ż7L2 L 499 IŻ4o/o

NAV felé fennálló kötelezettséq 9 861 L2 543 2 682 27o/o

856 B56o/oEqvéb kotelezettséo 100 9s6
TL L73 16 210 5 037 45o/oKóTELEZETTsÉc e x osszrse ľ

PAsszíV l DőBEL! ELHATÁRonsor M É RLEG BEN Kl M UTAToTT ÉnrÉrr

adatok Eft-ban

Előző év Tárovév Változás Változás o/o-ban

317 318 1 0o/oKöltséqek passzÍv ĺdőbeli elhatárolása
Halasztott bevételek elhatárolása z75r 2 538 2r3 -Bo/o

3 068 2 856 2L2 -7o/oKóTELEZETTSÉGEK összeseľ

384 47r 502964 118 493 3Io/oFoRRÁsoK összrseľ

BEVÉTELEK

adatok
Eft-ban

Változás
Változás
o/o-banElőző év Tárqyév

Ż4o/oKözhasznú bevételek: 384 564 436 110 0s2
4 Ż33 -45o/o- Árbevétel 9 306 s 073

240 r54 3s3 978 II3 824 47o/o- NormatÍv állami támoqatás
4L 460 4L 460 -100o/o- ebből: pálvázati bevétel
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- SŢA Io/o nlásokból származő bevétel 51 B2B 59 467 7 639 t5o/o
- Helyi önkormánvzatoktól kapott támooatás 5 692 3 128 2 564 -45o/o

- Adományokból befolyt bevétel 14s 638 r4rz77
4 36r

-3o/o

- ebből: Prima Primissima AlapÍEvánvtól 20 000 20 000
nem

éľtelmezhető
- Eqvéb bevételek r 766 1 513 Ż53 -L4o/o

Vállalkozási tevékenvséq bevétele: 500 s00 0o/o

BEVÉTELEK összrseľ 454884 s64 936 110 052 24o/o

RAFORDITASOK

adatok Eft-
ban

Előző év Tárqvév Változás
Változás
o/o-ban

Anyagjel legű ráfordítások 84763 90 281 5 s18 7olo
- eqyszerhasználatos eszközök L7 774 19 931 Ż I57 IŻo/o
- üzemanyaqköltséq IT 526 9 681 1 845 -160/o

- esészséqÜqyĺ oxiqén 2 447 2 45r 4 0o/o

- rezsĺköltséq 1 109 L 920 811 73o/o
- irodaszer, szakkönw 2 3BB L 9Ż3 465 -I9o/o
- munkaruha L 071 29r9 1 B4B L73o/o
- eqyéb anyaqköltséq 301 482 181 600/o

- utazási koltséqtérítések 982 I OI2 30 3o/o

- posta, telefon, ĺnternet 3 809 4 482 673 IBo/o

- karbantaftási koltséqek 19 349 17 53Ż 1 817 -9o/o

- könwelés, bérszámfeĺtés 4 500 s 200 700 t6o/o
- konywizsqálat 3L7 317 0o/o

- orvosi üqyelet dÍia 6 856 9 497 z 64t 39o/o
- qarázsmester 1 680 1 800 r20 7o/o

- továbbképzés költséqei 2278 1 895 383 -17o/o

- foqlalkozáseqészséqüqyi szolqálat 426 400 26 -60/o

- egyéb szolqá|tatás r 767 2Ż59 492 2ţo/o
- bankkoltséq 1 784 2 s8g B0s 45o/o

- biztosÍtási díi 4 399 3 991 408 -9o/o

Személyi jel leeű ráfordítások 237 953 328 900 90 947 38o/o
- munkabér rB5 674 27L 708 86 034 460/o

- meqbÍzásidÍiak 13 490 9 131 4 359 -3Żo/o

- cafeteria 702 1 118 4L6 59o/o

- járulékok 37 716 46 664 B 948 24o/o

- reprezentációs költséq 37r Ż79 9Ż -25o/o

Értékcsĺikkenési leírás 26745 2s 046 1 699 -60/o

Egyéb ráfordítások 7 180 7 037 í43 -2o/o
- továbbszámlázott kiadások r 646 2 523 877 53o/o

- éńékesített' leseleitezett tárqvĺ eszközok 1 007 0 1 007 -100o/o

0o/o- eçlyéb ráfordítások 4 5Ż7 4 5r4 13

Pénzügyi ráfordítások 45 3 42 -93o/o

nÁronoÍľÁsoK összEsEN 356 686 45L267 94 581 27o/o

PCA Kiegészítő Melléklet zo2o
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500 s00 0o/oVÁLLALKozÁsl ľevÉrENYsÉG EREDMÉNYE

Támogatási program keretében végleges jelIeggel felhasznált összegek bemutatása:

Támogatási program elnevezése: Koraszülottmentés - őrzött szállításitevékenység

Tá mogató: országos Mentőszolgálat
Támogatási osszeg: 353 978 868 Ft

Az összeg jelentős részét személyi jellegű kiadásokra (306 864 766 Ft), a többit (47 LL4102 ft) dologi

kiadásokra költöttük.
A program által megvalósult eredmények:
A Közép-Magyarországi Régió köraszülöttmentés-sürgősségi ellátás alapfeladataira szerződés szerint

kapott összeg csak részben fedezte azéjjel nappal működő orvosos és nem _orvosos neonatológiai

rohamkocsik közvetlen és közvetett üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra működtetését. Ezt

egészítették ki azok a kozcélú, közérdekű felajánlások keretében, az alapítványi célok

megvalósítására kapott támogatások, ame|yek a mentés-szállítás zavartalanságát biztosították.

Az üzletl évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

A neonatológiai sürgősségi ellátás keretében végzett mentés-őrzott szállítási feladatok során 2'999

esetben sikerÜlt a beteg kora-újszÜlötteknek, Magyarország közel Ao%-án,163884 km megtételével

segítséget nyújtani, támogatva ezzel45 egészségÜgyi intézmény munkáját. SzÜlőszobákon és

intézeten kívÜl 12 újraé|esztés 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 rutĺnszerűen zajlott. Az Alapítvány az állami

egészségügyi szektor sikeres koraszülott-ellátási tevékenységéhez közvetlenül 27'948.698 forĺntos

,,saját erőVel", és becsÜlhetően tobbszáz millió forĺntnyi egészségnyereség eléréséveljárult hozzá, igy

biztosítva e rendkívÜl sérülékeny betegcsoport életkilátásainak és életminőségének javulását.

2020-ban az átlagos statisztikai létszám 34 fő.

A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységÜkért díjazásban, költségtérítésben nem

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

tagja a kuratóriumnak. A szakmai vezetés bérkoltsége járulékkal együtt 18 314 ezer Ft. Az Alapítvány

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

előleg folyósítás nem történt, nevÜkben garanciát nem vállaltak.

Az Alapítvány kapcsolt felekkel nem rendelkezĺk.

A covlD_19 járvány Alapítványt érintő hatásai

A rendkívÜlijárványhelyzet rugalmas, újraellenőrzött folyamatokat, azok elemzését majd dontéseket

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

A higiénés kihívások jelentős eszköz és fogyóanyag-többletköltséget okoztak, mivel frekventáltabban
kellett alkalmazni a szokásos eljárásrendeket, illetve új módszereket, eszközöket kellett bevezetni a

takarításban, fertőtlenítésben. Ezek a kiadások a tartalékok terhére, illetve célzott eszkoz-és
pénzadományok segítségével fedezhetők volta k.

A szakmai elvárások, a folyamatosan megújított protokollok korlátozták a szokásos ügymenetek
alakulását. A higiénés elvárások nemcsak a betegellátási munkát nehezítették, hanem befolyásolták a

szolgálati beosztást is' A cél az állandó kivonulóképes személyzet számának biztosítása és a csapatok
egymástól való elkülöníthetősége annak érdekében, hogy házon belül ne alakuljon ki fertőzésĺ lánc,
ĺlletve góc.

Ennek megfelelően megváltoztatásra kerÜlt a beosztás, állandó készenléti állapotban kellett lenni a

kieső kollégák24órán belí.ili prompt pótlására. A dolgozók másodállási lehetőségei is ezért kerültek
felfüggesztésre, ami számukra jelentős keresetkieséssel járt. Ezt és az eseti táppénz miatti egyéni
veszteségeket kompenzálandó szavazta meg a kuratórium 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. Ugyancsąk ilyen megfontolásból került sor az őszi-téliterhelés kompenzációjára
az évvégén kifizetett egyszeri 2ţoert-os bérkiegészítésekre' A HR intézkedések végÜĺ valamennyĺ
céljukat elérték: sikerült fenntartani a szolgálat folyamatosságát, és a munkatársak sem hagyták el az
extrém terhelés miatt mentőszolgálatunkat.

A fentieket lásd az októberi Kuratóriumijegyzőkönyvben:

,,3) Aktuális járványügyi helyzet

a) A kuratórium meghallgatta a szakmai vezetőnek, az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatos
beszámolóját, ami alapján a második hullámban szükséges megújító szakmai, szervezési és gazdaságĺ
ĺntézkedések tartalmát és időzítését, _ a korábbi 8/2020. sz. Határozatához hasonlóan - továbbra is
megfelelőnek, arányosnak, és a lehetőségekhez képest racionálĺsnak minősítette.

b) A kuratórium tagjaĺ egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a szakmai 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 rendkívülijárványügyi pótlékban részesÜlnek, amelynek hókozi kifizetésére 2020. december
15.-én kerül sor."

A koraszÜlöttmentésĺ tevékenység közép és hosszútávú fenntarthatóságának egyik alappillérét jelenti

a mentési eszközök folyamatos megújítása, cseréje, ami a járvány alatt sem szünete|t'

Az októberi Kuratóriumijegyzőkönyv L/b. pontja szerint:

,,A Kozmédia ,,Jónak lenni jó" akciójából (JU) befolyt támogatások felhasználása tervszerűen, de a

covlD-19 járvány kihívásainak való megfelelés kényszerével zajlik, káros hatásainak kivédését segítve.
Elindult a két új mentőautó beszerzése, illetve felszerelése, a napi rutin részévé vált a megvásárolt
magas-frekvenciájú lélegeztetőgép (HFo) és annak kĺegészítői; az infúziós pumpák; a félautomata
defĺbrillátorok (adb); a kontrollált hűtés eszköze (Shell); avérgázés sav-bázis mobĺl analizátor; a video-
laringoszkóp; és a sterilizáló készülék. A kivonuló személyzet számának fejlesztésére és a szĺmulációs
oktatásra tervezett osszegek a CoVlD pandémia hatásainak kompenzálására, és ilyen célú jovőbeli

tartalékképzés céljából kerültek átcsoportosításra. Az informatikai fejlesztések közül elkészült és
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akkreditálás alatt van az EESZT neonatológiai sürgősségi profilja, és elindult a dĺgitális esetlap
kifejlesztése, amelyek működtetéséhez a Shell jóvoltából 8db tablet is érkezett. Elkészült a távoktatás
teszt-vizsgáztató programrésze; és folyamatban van a honlap-megújítása is..."

Továbbá a CoVlD nem befolyásolta az alapítvány tudományos aktĺvitását sem. A kuratóriumi
jegyzőkonyvben Ż/d pontjában jelzettek szerint a PCA 2030-ĺ9 érvényes kutatási etikai engedélyére
alapozva folytatódik az eddĺg is már igen sikeres tudományos program megvalósítása. A kuratórium

elismeréssel nyugtázta a PCA munkacsoport neves szakmai lapokban megjelent publikációit, az

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

aktivitás a2021'-es év első harmadában is maradéktalanulfenntartható volt."

Az aktuális járványÜgyi helyzettel kapcsolatos megújító szakmai, szervezési és gazdasági intézkedések
tartalmát és időzítését a kuratórium mellett, a Certop által 2020. május 26.-éln lso 9001/20].5 szerĺnt
végzett megújító vizsgálat auditora ĺs igen pozitív visszaigazolást adott, megfelelőnek, arányosnak, és

a lehetőségekhez képest racionálisnak minősítve azokat.

A középtávú fenntarthatóság szempontjából döntő momentumnak számított, hogy a Közbeszerzési

eljárás lezárultát kovetően 2o2L január közepétől az Alapítvány finanszírozása biztos alapokra kerĺ.]lt.

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

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

,,versenyképesség" megtartása és a dolgozók elvándorlásának megakadályozása érdekében sor
kerÜlhetett a törvényben foglalt bértáblának megfelelő orvosi béremelésre'

A fentieket osszefoglalva, valamĺnt figyelembe véve a 2o27-es év első 4 hónapjának, szakmai, pénzĹigyi

mutatóit egyértelműen kijelenthető, hogy a Peter Cerny Alapítvány által nyújtott koraszülöttmentési
szolgá ltatások zava rta la n ul fenntarthatók.

A szokásos ůigymeneten kívüli gazdasági események

Az elmúlt két évben befolyt nagyosszegű adományokat a felhasználásukig a lehető legnagyobb
biztonságban akartuk tudni. A legkisebb kockázat elve alapján ezért vá|asztottuk a Kĺncstárjegyet, teljes
összegű garanciával és az aktuálisan elérhető ésszerű kamathozammal. A lekötendő osszeg
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 érĺntő váratlan és kiszámíthatatlan megĺngására.
Ugyanakkor figyeltünk a tervezéskor arra is, hogy a lejárati időpontig kellő fizetési képességgel ĺs

rendelkezzünk' A Kĺncstárjegy típusának kiválasztásakor a lejáratĺ idők és a várható beruházási
felhasználások ütemezése került mérlegelésre. A Kincstárjegyvásárlás tehát átmeneti biztonságijellegű
intézkedés volt, ami semmiféle gazdasági célt nem szolgált.

A tárgyévet követő, a tárgyév beszámolóját érintő gazdasági események

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019-ben nyújtott kiegészítő támogatás
(lktatószám: lY/4I4-4/2021'lEKt) összege 60.183'590 Ft volt. A beadott elszámolás kapcsán az EMMl
38.987.590 Ft elszámolását elfogadta, és a fennmaradó 21'196.000 Ft - a 408'023 Ft ügyleti kamattal
egyÜtt - visszautalásra kerÜlt 202L. január 27-én, és erre az összegre céltartalékot képeztÜnk 2020-ban.
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Valamennyĺfenti szempont figyelembevételével kijelenthető, hogy,,A covlD_19 járvány kezelésével
kapcsolatosan megállapítható, hogy a Peter Cerny AIapítvány teljes működését átfogő megelőző
intézkedések - a 2019-es évhez hasonlóan - a 2o}o-as évben is sikeresek vo|tak. A speciális
járványügyi kihívások - a három évtizedes mííködés során folyamatosan, és hatékonyan kezeIt
kockázatokon felüli mértékben - nem veszélyeztették az alapítványicélkitíízések megvalósítását. A
stratégiai elemzés alapján megállapítható, hogy a ,,vállalkozás foIytatásának e!ve" nem sérült 2021-
ben sem."

Budapest, 2021'' május 20.
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