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1. Számviteli beszámoló
a, Bevételek:
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Egyéb bevétel

158.000 Ft
140.000 Ft
100.000 Ft

Összesen:

398.000 Ft

b, Kiadások:
1, Közhasznú tevékenység kiadása
2, Postaköltség
3, Eszközbeszerzés
4, Banki költség
Összesen:
c, Eredmény

902.000 Ft
19.000 Ft
0 Ft
11.000 Ft
932.000 Ft
-534.000 Ft

A különbözet fedezésére a pénztári egyenleg szolgál.
2. Az alapítvány a költségvetésből támogatást nem kapott.
3. Az alapítvány bevételeinek felhasználása:
1, közhasznú tevékenység kiadása:
902.000 Ft
82 (egy része kóbor) macska ivartalanítása, orvosi ellátása (oltása, féregtelenítése, tesztelése stb…) és
ennek vonzata (élelmezés, almozás stb…)
2,Postaköltség:
Postafiók bérleti díja, hivatalos levelek postázása

19.000 Ft

3, Eszközbeszerzés:
Nem volt.
4, Banki költség:
A bank által felszámolt kiadás.

11.000 Ft

4. A tárgyévben az alapítvány cél szerinti juttatást nem adott.
5. Az alapítvány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott támogatást, melyet a
Nemzeti Civil Alapprogram keretében a Wekerle Sándor Alapkezelő osztott szét.
Az alapítvány a helyi önkormányzattól nem kapott támogatást.
6. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőinek nem nyújtott anyagi juttatást.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Az alapítvány cél szerinti tevékenysége a kóbor és gazdás macskák ivartalanítása, ezzel a fertőző
betegségek terjedésének megelőzése, így védve a környezetünket. A műtétet és az orvosi ellátást a Tata-Vet
Bt. végzi, az állatok élélmezését az alapítvány biztosítja.
A kóbor állatok kulcsszerepet játszanak a fertőző betegségek terjesztésében, közülük néhány
gyógyíthatatlan (pl.: leukózis, macska-AIDS, fertőző hashártyagyulladás, stb…)
A betegségek egy része védőoltással megelőzhető (pl: veszettség), így az emberek egészségének a
védelmét is szolgálja.
2010-ben 82 macskát ivartalanított az alapítvány.
Az ivartalanítás fontosságáról és a felelős állattartásról az alapítvány titkára (állatorvos) rendszeresen tartott
előadást iskolákban és a helyi rádióban. Ezen kívül a felhívás megtekinthető az alapítvány honlapján.
Jelen közhasznúsági jelentést a Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadta,
illetve a jelentés 1 példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta.
A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján megtekinthető (http://cirmoscica.netau.net)

Tata, 2011. április 22.

Deák Andrásné
kuratóriumi elnök

