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1. Számviteli beszámoló
a, Bevételek:
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

405.000 Ft

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Egyéb bevétel

79.000 Ft
233.000 Ft

Összesen:

717.000 Ft

b, Kiadások:
1. Közhasznú tevékenység kiadása

986.000 Ft

2.
3.
4.
5.

28.000 Ft
93.000 Ft
13.000 Ft
200.000 Ft

Postaköltség
Eszközbeszerzés
Banki költség
Egyéb kiadás

Összesen:

c, Eredmény

1.320.000 Ft

-603.000 Ft

A különbözet fedezésére a pénztári egyenleg szolgál.

2. Az alapítvány az NCA által 4 hónapra kiírt 2011-es működési pályázatán 79.000 Ft-ot
nyert, mely összeget tárgyi eszköz beszerzésére és kommunikációs kiadásokra használt
fel.

3. Az alapítvány bevételeinek felhasználása:
1, Közhasznú tevékenység kiadása:
81 (részben kóbor) macska ivartalanítása, orvosi ellátása (tesztelése betegségekre, oltása,
féregtelenítése stb…) és ennek vonzata (élelmezés, almozás, fürdetés stb…)

2, Postaköltség
Hivatalos levelek postázása, postafiók negyedévenkénti bérleti díjának költségei.

3, Eszközbeszerzés:
Tárgyévben több eszközbeszerzés is történt. 3db műanyag macskaszállító box, 1db macska
befogó ketrec (csapda) a kóbor macskák befogására és 1db emeletes, kifutós kisállat ketrec az
állatok műtét utáni elhelyezésére ( NCA támogatásból valósult meg).

4, Banki költség:
A bank által felszámolt kiadás.

5, Egyéb kiadások:
Az alapítvány működési költségei. Pl.: könyvelő díja (mérlegkészítés), kommunikációs
költségek: telefon feltöltés, irodaszerek, szórólapok, tisztítószerek.

4. A tárgyévben az alapítvány cél szerinti juttatást nem adott.

5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

6. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőinek nem nyújtott anyagi juttatást.

7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről:

Az alapítvány cél szerinti tevékenysége a macskák ivartalanítása, ezzel a fertőző betegségek
terjedésének megelőzése, így védve környezetünket. A fertőző betegségek terjesztésében a
kóbor állatok kulcsszerepet játszanak. A betegségek egy része oltással megelőzhető (pl.:
veszettség), így az emberek egészségének a védelmét is szolgálja. 2011-ben az alapítvány 20
veszettség elleni vakcinát kapott támogatásként, melyet a gazdátlan állatok oltására használt
fel.
Sajnos több gyógyíthatatlan betegség is veszélyezteti a cicákat (pl.: leukózis, macska-AIDS,
fertőző hashártyagyulladás, stb…) az ivartalanítással az állatok nyugodtabbá vállnak és
kevésbé adják tovább a betegségeket.

Tárgyévben az alapítvány 81 (részben kóbor) macskát ivartalanított. Ezek közül 9 állat tartós
és drága kezelést igényelt, pl.: farokcsonkítás, lábamputáció. Továbbá befogtunk 12 súlyosan
beteg, rossz állapotban lévő kóbor cicát, akiket a további szenvedéstől megkímélve az
állatorvos „humánusan” elaltatott.
Minden műtétet és orvosi ellátást a Tata-Vet Bt. végzett. Az állatok élelmezését és almozását a
lábadozás idején az alapítvány biztosította.
A felelős állattartásról és az ivartalanítás fontosságáról rendszeresen tartott előadást az
állatorvos, aki az alapítvány titkára. A felhívás megtekinthető az alapítvány honlapján.
Jelen közhasznúsági jelentést a Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag
elfogadta, illetve a jelentés egy példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági
jelentés az alapítvány honlapján megtekinthető: http:\\cirmoscicaalapitvany.hu
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