
kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet
éves beszámolója és közhasznúsági n

2018. év

A sz€rv€zet€t nyilvántartó bíróság megnevezés€:

1 Fővárosi Törvé

B€küldő adataj (akinek az ügyfélkapuján kere§ztúl a kérelem beküldésre kerül)

családi név

szüIetési név:

Előtag

l=-__l

születési ország neve:

szüIetési település neve:

születési ideje:

Magyarország

ril,|sTn-UE-EE

Első utónév További utónevek

Ilona

szervezet / Jogi személy szeívezeti egység fóbb adatainak megjelenítése
(E]ekrcnikus kitóMs e9íéh fuágh - nen írható - nezók.)

Mallc§ Alapirvásy a:

Nyilvántanási szám: m_m 0 0 0 9 c 8 2 rargyov: FTdiTrl
ldőszakterjed€lme: esész év 8 töíedékéV! EEEE_EE_EE EEEE_EE_pE

időszak kezdete időszakvége

Ny.V.:1.3 A nyomiatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyontatva: 2019,05.08 11.40.1,3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l px_oo,

2018, év

A szervez€tet nyilvántartó bíróság megnevezése: TárgyéV:

Főváro§i

ldőszakteriedelme: "oo-e"ffi töredékéV! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE
idószak kezdete időszakvége

Válas§za ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) azalábbiak közül

b. Jogi személy szeruezeti egység (származtatott jogi személy}

melyikre vonatkozikI

x
!

§, llan.s -Alapíi",/ány az éil

szeavezet székhelye:
líányítószám: E]mE Település:

écsi

|rzo--__l Lépcsőház: f-__l Emelet

Jogi személy §zervezeti egység neve:

Közledlet neve:

Hazszámi

Nyilvántartási sám:
(Jogi szené]y szeMzeli e9ysé9 esetében:'Anya9e@zet)

Beiegyzó haáíozat száma:
tJoq szenely ze@zeli ewség esetében
Jog] ,eméllyé n ilvánínj hatfuozaI száma)

szerv€zet 
' 
Jogi személy szeívezeti €gység adószáma;

szervezet / Jogiszemély szervezeti egység
képvis€lőjének neve:

E---__l,f--__l
Közterület jelIegekózterület neve:

Hazszám;

Jogi személy szervezeli egyséq székhelye:
líány-|tószám: !!!!

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

Közterületiellege: l--' -J

EE-m_rflOrOr,16rsl0l0l0l9l6l8l2

m m.16-T0 F].FI/[rl 0l o|i/m

81l]8l7l9 -E-EE

];^e |uj:olj",,

EEEE-EE-EE

n l$:tn*!.

Ny.v.:1.3 A nyomtawány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2019.05.08 11.40.13
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A kettős könywilell vezető egyéb szervezet egyszerűsítelt 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l n^_oo,

2018, év
szervezet / JogiszeméIy szervezeti egység neve:

Azegyszerúsítettévesbeszámolómérlege 
@llaíakezííoíintban)

Élóző év Előző év
helyesbítése

TálgyéV

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A, BefektetetteszköZök

l. lmmateriális javak

ll, Tárqyieszközdk

lll. Befekteiett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 5 037 L 724

l, készlelek

ll, követelések 246 246

lll, Értékpapííok

lv, pénzeszközök 479L L 47a

c. AkiíV időbeli elhatárolások 7 30

ESZKOZOK OSSZESEN 5 oA4 1754

FoRRÁSoK (PAssZíVÁK)

D, Saját tőke -47 2!6 _46 531

I. lnduló tőke/jegyzett tők_" 493 493

ll, Tőkeváltozas/eíedmény -43 otz -41709

lll, LekötOtt tartalék

lv. Értékelési taítalék

V, TárgyéM eíedmény alaptevékenységbo'|
(kó2hasznú leVékenyséqbdl) 1303 _5 315

Vl, TálqyéVi eídemény vállalkozási t€Vékenységból

E, Cálaríalékok

F. Kötelezettségek 45 9t4 47 947

l, Hátrasorolt kötelezettséqek

ll, Hosszú lejáíatl] kOtelezettségek 4it 645 45 245

l]i. RóVid lejáratú kötelezettségek 2 269 2 7oz

G- PasszíV idóbeli elhatárolások 346

FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 o44 L754
Ny.V.:1.3 A nyomtatvány papíralapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20x9,05.08 11.40.13
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A kenős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l px_uz

2018. év

szeívezet / Jogisz€mély szervezeti egység nevel

Manc§ - Aláfílvá§y .z

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység összesen

1. Éítékesítés nettó árbevét€le

2. Altivált saját tel|esítmények

3. Egyéb bevételek 9 694 5 328 g osi 5 32a

ebból:

- tasdú

- alapíótól kapoí befizetés 9 3L2 4 84a 9 3L2 4 a4L

-támogaások 3a2 4a7 4a7

ebból:adományok

4, Pénzügyi műVeletek
bevételei Lzg 20 L29 20

A. Összes bevéte| (1+,2+3+4) 9 823 5 34a 9 823 5 348

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei

5, Anyagjellegű íáíoídíások 4 7Lo 4 949 4 7L0 4 949

6, szeínélyi jelleq ű ráíordítások 3 432 3 620 3 43z 3 620

ebből: Vezetó tiszlségviselők
juttatásai

7, Éítékcsökkenési leírás 27 58 27 5a

8, Egyéb íáfoíd ítasok 242 354 354

9, Pénzüovi müVeletek
íáford ítasái 109 l6a2 109 1682

B, Összes íáfordítá§
(5+6+7+8+9) 8 520 10 663 8 520 10 663

ebbóli kózhasznú tevékenység
ráfoídításai

c, Adózas előtti e€dmény
(A-B) 1303 _5 3].5 1303 -5 315

10, Adóiizetési kötelezettség

D, TágyéVi eredmény (c-10) 1303 -5 315 1303 _5 315

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.08 11,40.13
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A kettős könywitelt vezető epvéb szervez€t egvszerűsített I

éves beszámolója és kö7hasznúsági meÍléklet l ,n_oo,
2018. év

szerv€zet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredménykimutatása 2. 
*daLok ezer lüinlbaa-)

Tájékoztató adatok

A Központi löltségvetési

ebból:
noímátíV támogaás

B, HelVi önlormánVzáI
koltséÓVetesi támo'qatás

ebbőlI
_ noímatíV tamogaás

c, Az EUíóoalUnio strukturális
a]apiaibol, Ílletve a hohézlós
Alabból nyú|tolt támoqatá5

D, Az Eulóoai Unió költséo
vetésébo| iaqy miis ál|amTó|,
neínzetköz s2eruezenól
származó iámogatás

E, A szernélv] iöVedejemadó
medhalárcrálí íé\7 énél< á,
add'zó rendelkezése szelinti fe!
basználasáról szóló 1996, éVi
cyüVl.töíVény a]apián átuta]t
osszeg

352 457 352 457

F, KöZszolgáltatási bevétel

G, Adományok

Az adatok könywizsgálattal alá vannat amaszwl 
Ywizsgálói záradék 

fi tg"n ! tl".

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldh€tő be! Nyomtatva: 2019.05.08 11.40.13
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves bószámolója és köZhasznúsági meiiilk|et l ,*_oo,
2018. év

1. szervezet 
' 
Jogiszemély szervezeti eqység azonosító adatai

1.1Név: szervezet

1.2 székhely: szervezet
líiinyítószám:

köztertilet neve:
EEEE Teleeülés:

Házszám: Lépcsóhfu: Émeíet r- l
1.1 Név: Jogi személy szeívezeti egység

1.2 székhely: Jogi személy szervez€ti egység
llányítószám: ffi!! reteoote",

közterület neve:

Hazszám: I reocsónaz: f__] emetet FJ Aitó:

1.3 Bejegyző /Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántariisi szám: (AnyaszefuezeI,

1.5 szeívezet / Joqi szeméty szeívezeti egység adószáma:

EE.EE.Ffo Fl5EI] /|r]oIoli /m
m-m- 0l0l0l9l6l8l2

EEEEEEIIE_E-EE
1.6 szervezet / Jogiszemély szerv€z€ti egység
kepVlselo|enek neve: Dávi.í Katalin

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Négy lüancs Alapirvány elIen 3012 óta folynáUfolyták bi.óság' pe.ek Magyarországon, melyet égyrászt a
)no Dágyi Lú dtenyésztó zn., másíészi a Hu§g€at zrt indftort §ép'ryán}.L:nk e]]en. Á bí.ó sági eljárá
iart salyos cso.ba e§e§ Aiapífuányu§k hrr§eYén, €zé.t Zslr,§nn §€m ild§tt ltj kuT:pányr indíráni a"
lálok védglméé§ L€§elö§zör a Gázda§i8i y€rse§yhivalal mo§.ila tú, llogy a Négy Mal]cs Alapítvá]y
ílán, majd é 

'ei}rec€ni 
Tór,/ényszék is j§g€rósen visszaulasíloía a Hono§ágyi Lúdt€.yészt§ zrr átáj

íott keresetel' Hábiár a Fövá.o§i ]örvéryszék 2014, s?€prenrber 25, én elsö lokon máf elntá§Ít§ttaá
ia zrL átal €gy€r]ek mellstl Al3pÍr*inyuBklíal szémben il]díoü kere§etél nrondY]ín, t}g§y 9 §égy
ÁlapÍlvárly jogszercen és á]lavédellBi célj§i §ueíinl 

'rir. 

el, é Hunge.itzn. perelovábl}ra is
ván. Alaaitvá§y!nk e?éi,(.§§k a már elérl eredmé§yek 

'enntaíá§ára 
törekedheletl 201&§e§.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Állatvédelem, körny€zetvéd€lem, tudományos kutatás

3,2 KóZhasznú tevékenységhez kapcsolódó közleladat, jogszabályhely: Lll1,1u23,33l53

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia: élőviláq, körnvezetvédeIem

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülók létszáma:
3.5 KözhasznLl tevékenység íóbb eíedményei:

lz SZJA !9ó §kból beíolyl ai§szeg§öl 353.530,, Fl §ékbér] Alapliványllnk 1áJgyi adományr
Allát és €,nbeí'ÁllÁt És Tennészetvéd6. szabad:d§ és Kllliuáis Egy€súlei ie§zére.

Ny.v.l1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küI.|hető be! Nyomtatva: 2019.05.08 11.40.13
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A kettős kön},witelt v€zető egvéb szervezet epvszerűsített I

éves bészámolója és köáasznúsági meÍIéklel l ,o_oo,
2018. év

szervezet 
' 
Jogiszemély szervez€ti €gység neve:

7. Közhasznú jogállás m€gáIlapításához szükséges mutatók

Előző év (1') Tálgyév (2)

B. Éves összes bevétel 9 823 5 348
ebbő|:

c. A szemé]yi jöVedele madó meqhatározott részének az
a.ló7ó rendelkezése szerinti felhasználásáról szoIó
1996, évicxxvl. törvény alapján átutalt összeg 352 457

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív ámogatás

F. Az Európai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohezióé Alapból nyLijtott támogá-&is

G, Korrigált bevétel [B"(c+D+E+F)l 9 47l 4 891

H. ós§zes ráíordírás (kiadás) 8 52o 10 663

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3 432 3 520

J, Közhasznú tevékenység ráíoídításai

K. Adózott eredmény 1303 -5 315

L, A szervezet munkáiában kö7lemúködö közérdekü önkéntes
tevékenységetvégzó'személyek száma
íaközéídekű önkéntes tevékenvséoról szóló

'oo5, 
évi LxxXVllt. törvénynek Í,,req-f eleIóen)

E r óf o r í ás el l áto íls ág m uéó 1 Mutató teljesítése

lgen

Ectv. 32. § (4) a) t@l+B2)/2 > La00.000, - Ft] a !
Ectv.32. § (4) b) IKl+K2>=a] ! x
EcN_ 32_ § (4) L) [01112-A7-A2)u 11H2)> o.25] tr !

T ár s ad aI m í ámog atotts ág m ulató i Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] tr !
Ectv.32- § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=o,5] ! E
Ecb/.32. § (5) c) [(Ll+L2y2>= 10 fő] ! E

'dan 
s _ A]áplvány az

Ny.V.:1.3 A nyomtatvány papíralapon nem kü1.|hető be! Nyomtatva: 2019.05.08 11.40.13
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A kettős kön}.witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámo|ója és közhasznúsági mellék]et l u*_oo,

2018. év
szervezet / Jogiszemély szerv€z€ti egyséq neve:

Támogatiási program elnevezése:

Támogató meqnevezése:

Támogatás forllísa:

kozponti költségveiés !
önkormán}zati költségVetés !

!nemzetköz] foríás

más gazdálkodó !
Támogaás időtanamaI

Támogatási összeg:

_ ebből a tárgyéVre ju!ó összegj

, táígyéVben felhasznált összeg:

- tárgyéVben íolyósíiott összeg:

Támogatas típusa: visszatéíítendő ! vissza nem télítendó !
Tárqyévben felhasznált összeg íészletezése jogcím€nként:

személyi

Doíog

Felhalmozási

Támogatás tárgyéVi f€lha§ználásának szöVeges bemutalása:

szJÁ_l'ó{kból }éía|yt ő§sz3gröI 33:}.530,_ Ft éíékbB. §aprNányunk í.irgyi ád§mányl vásiirolt az ':
Ála., é§ Teímé5;€fuéd§'§"alradid§ á§ Kurfu íá's E§y;§akt-É§zére.

Az üzletiévben végzettfőbb tevék€nység€k és programok bemutatása

per€k mian §aqyíészl ellehelellenúlt, igy
§r3§Ysm:§t, &áfipályara n€m, 

'lleir€.§ak 
t<orl]álozottar tudtáíoly arni 2018 ben, de §zikös leher.ségei

l§váb§ra is ai.ek§z'k álapítviinyl célj' mégválósításáa Honlapunkon kéreszrü' folyánatssan t4ékoziaíjUk
érd eklődöke| a §égy Manc§ Alapitváry n enEelkaz i levékenység á.ól. l§yéks?ü nk á bszzá' k lelelsno n, e_nlailbelr,

levélben fur.lulók a lehetó leg[tesszel]b menökig §egíren' p rot}lémáruk lréJ sldá§.ábán, aniá2tjelenti, §ogy
rálható iníoímációkkál láljUk el öket, illetve gyakan be§egÍtúnk akriv móds. is a megoldás eléré§ébe, Báf se

se megfelelö appafá$§unk vagy felszerelésai§lt §incs, mégis gyakra! mentü.k §éral! kidobo§$laro!

Mancs - AlaPítúiny az

Ny.v.l1.3 A nyomtatvány papír alapon n€m küldhetó be! Nyomtatva: 2019.05.08 11.40.13



kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eevszerűsíte11
éves beszámolója és köihasznúsági meiitkJet

2018. év
szervezet/ Jogi személy szervezeti €gység neve:

P K- 442 -0 1 Kön! w i zs g á l ói j e b nlé s

P K-14 2 - a 2 szaieg 4 b e s2óúo1 ó

PK-44243legEőbnly

Mellékletcsarolya: E
Eíedetívelréndelkzik: E
Mellékletcsotolva: x
Eredetivelrendelkezik: 

m
Meléklel6atoNo: !
Eredetivelrenalelkezik: !
Mellékbtcsatolyo: D
Eredetívelrénalelkezík !
Melléklelcsatolva: !
Eredetive]rendelkzik: !
MelléHelcsotolva: !
Ercdetilellendelkezik: !

PK-442-a4 klehléti ív

P K u2-05 Meqhatol nlozás

PK 44246 Eg!éb

csatolt mellékletek

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papÍr alapon nen küldhető b€! Nyomtatva: 2019.05.08 11.40,13


