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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az egészséges táplálkozás propagálása, táplálékok (zöldségfélék, sajt) saját előállításának bemutatása. Környezetünk védelmére (szemétszedés), az állatok szeretetére nevelés (állatsimogatás lehetőségének megteremtése és alkalmazása).
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
Háztáji állatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása (kecskefejés, nyúlsimogatás óvodásoknak, kisiskolásoknak, kirándulóknak, az állatok ellátásának a bemutatása).
Környezettudatosságra nevelés: szemétszedés, madárodúk állapotának ellenőrzése, karbantartása közparkokban. 
Háziállatok szaporulatainak elkülönítése.
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Nem volt.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nem volt..
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
A kuratórium tagjai sem pénzbeli, sem más egyéb juttatást nem kaptak..
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)
Előző év
Tárgyév
B. Éves összes bevétel
16
0
ebből:
 
 
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
0
0
D. Közszolgáltatási bevétel
0
0
E. Normatív támogatás
0
0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
16
0
H. Összes ráfordítás (kiadás)
15
15
ebből:
 
 
I. Személyi jellegű kiadás
0
0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
0
0
K. Adózott eredmény
1
-15
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
0
0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói


Mutató teljesítése


Igen
Nem
Értéke
Erőforrás-ellátottság mutatói
 
 
 
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X
8
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
-14
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X
0.00
Társadalmi támogatottság mutatói
 
 
 
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X
0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
0.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
0

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Háztáji állatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása (kecskefejés, nyúlsimogatás óvodásoknak, kisiskolásoknak, kirándulóknak, az állatok ellátásának a bemutatása).
Környezettudatosságra nevelés: szemétszedés, madárodúk állapotának ellenőrzése, karbantartása közparkokban. 
Háziállatok szaporulatainak elkülönítése.
8.2. Támogatási programok bemutatása
Az előző pontban leírt tevékenységekhez támogatást nem használtunk fel, azt a kuratórium tagjai saját ill. 3 fő társadalmi munkájával valósítottuk meg.

