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1. A Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány számviteli beszámolója
(mellékletként csatolva)
*
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány központi költségvetésből alábbi támogatást kapta:
- 199.399 Ft APEH által átutalt SZJA 1%
2009-ben került felhasználásra a 2008. évi NCA pályázatból fennmaradt
192.656 Ft is a mellékletben szereplő számlaösszesítő szerint.
*
3.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

a)
2009. évi eszközök összesen:
Tárgyi eszközök összesen:
Pénzeszközök összesen:

Ft
68e- Ft
445e- Ft

Összesen:

513e- Ft

A 2009. évi források összesen:
Saját tőke:
Induló tőke:
Tőke változás:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:

Ft
513e- Ft
50e- Ft
720e- Ft
-257e- Ft

Összesen:

513e- Ft

A Nagykanizsai SzemészetértAlapítvány Vagyonának szerkezete a 2009.
évben
Megnevezés
2008. évi Időszaki Értékcsökke2008. évi
nyitó nettó beszerzés
nés
záró nettó
érték
érték
Tárgyi eszközök
Ft
Ft
Ft
Ft
Nagy sebességű
vitrectomiás kézifej
39.845
0
39.845
0
Phacoemulsi-ficatiós
kézifej
40.438
0
40.438
0
Pupilla tágító gyűrű
23.019
0
12.500
10.519
Zanussi Hűtőszekrény
0
0
0
0
Notebook
0
0
0
0
HP 3015 Nyomtató
0
0
0
0
Bútorok
0
0
0
0
2db gyógyszerszekrény
0
0
0
0
LG video/DVD
lejátszó/felvevő
0
0
0
0
Bútorok
0
0
0
0
3 db labor szék
31.180
0
18.000
13.1800
Bútorok
103.900
0
59.980
43.920
Iratmegsemmisítő
0
0
0
0
Tárgyi eszközök
összesen
238.382
0
170.763
67.619
Forgóeszközök
Pénzeszközök
531.447
445.298
Eszközök összesen
769.829
512.917
b)

Az alapítvány záró pénzkészlete 2009. 12. 31-én 445.298- Ft volt.
*

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. D) pontja szerint az alapítvány cél szerinti juttatásai:
Az Alapítvány 2009. évben Dr Szalay Edit SHIOL kongresszusi részvételét
támogatta 15.500 Ft értékben. Fenti összeg a részvétel díját fedezte.
Olyan, kisértékű eszközök beszerzését segítette az Alapítvány, melyek a
szemészeti osztály mindennapi munkavégzéséhez nélkülözhetetlenek ( próba

szemüveg keretek, próbalencsék, csipeszek, ollók, kanülök, idegentest fúró,
összesen 444.193 Ft értékben).
Működésünkhöz szükség van munkánk dokumentálására. A 2008. évben a
korábban

megvásárolt

multifunkcionális

nyomtatónkban

cseréltünk

festékpatront (10.200 Ft).
Korábbi években végzett tevékenységünknek megfelelően, felvilágosító
előadásokat tartottunk a kórház vonzáskörzetéhez tartozó településeken (11.000
Ft).
Ismételten megrendeltük az egyik legszínvonalasabb, összefoglaló szemészeti
folyóiratot a „Survey of Ophthalmology”-t (127.695 Ft).

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
Az Alapítvány központi költségvetésből a SZJA 1%-ból származó, APEH által
kiutalt 199.399 Ft-ot kapott. Khtv. 19§ /3./ bek. E) pontja szerint az alapítvány
2008-ban 192.656 Ft elkülönített állami pénzalaptól (Nemzeti Civil Alap
(NCA)) származó támogatást kapott, melynek felhasználása 2009. év folyamán
történt meg a mellékelt számlaösszesítőnek megfelelően
*
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. F) pontja szerint a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselői 2009. évben juttatást nem kaptak.

Beszámoló a Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány 2009. évben megvalósított
programjairól:

–

Folytatva az előző évek hagyományát ez évben is figyelmet fordítottunk orvosaink
továbbképzésének, fejlődésének biztosítására. Alapítványunk a 2009. évben egy
dolgozónk kongresszusi részvételét támogatta. A konferencián a szürkehályog
sebészet mellett a refractív szemsebészet fejlődését, lehetőségeit is nyomon követhette.

–

A Kanizsai Dorottya Kórház Szemészeti Osztálya, az egészségügyi ágazat
gazdálkodásának rendezetlensége miatt egyre nehezülő körülmények között látja el
feladatát. Az előző években a kórházi menedzsment és az Alapítványunk közösen
felújította a rendelőintézeti helyiségeket. 2009-ben olyan, mindennap használatos
eszközök pótlását segítette az Alapítvány, melyek nélkül a folyamatos munkavégzés
nem képzelhető el ( próbakeretek, próbalencsék, csipeszek, ollók, idegentest fúró ).

–

Működésünkhöz szükség van munkánk dokumentálására. A 2009. évben a korábban
megvásárolt multifunkcionális nyomtatónkban cseréltünk festékpatront.

–

A 2008. évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz. A pályázaton
nyert összeg felhasználása nem történt meg a tárgy évben, 2009-ben került
elszámolásra. A támogatásból működési költségeinket fedeztük (könyvelő, ügyvéd),
irodai szerek beszerzését (iratmegsemmisítő, iratrendezők, toner),

tudományos

folyóirat előfizetését ( Survey of Ophthalmology) valósítottuk meg.
–
–

korábbi években végzett tevékenységünknek megfelelően, 2009-ben is felvilágosító
előadásokat tartottunk a kórház vonzáskörzetéhez tartozó településeken.

A következő, 2010. évben is szeretnénk a Kanizsai Dorottya Kórház Szemészeti Osztálya
dolgozóinak továbbképzéséhez hozzájárulni. Mivel az egészségügyi tevékenység mind
szerteágazóbb, mind több kihívásnak kell dolgozóinknak megfelelniük, így több- és
többféle irányú továbbképzés, kongresszus, találkozó látogatása nélkülözhetetlen.

Továbbra is hozzá szeretnénk járulni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház
Szemészeti Osztálya műszerparkjának, vizsgálóhelyiségeinek korszerűsítéséhez, illetve
fejlesztéséhez.
Az Alapítvány segítségével tervezzük megvalósítani a szemészeti osztály dolgozóinak
egységes, a kor követelményeinek is megfelelő, esztétikus munkaruházat beszerzését.
A Kórház

Könyvtárával karöltve szeretnénk folytatni legalább az eddigi szakmai

folyóiratok beszerzését.
A közhasznúsági jelentés a következő honlapon tekinthető meg:
www.nkkorhaz.hu/index.php?menuid=a&lang=&szakma=szemeszet&subm=main
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