
kettős könylrritelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznúsági n

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Beküldó adatai (akanekaz ügyfélkapuján kere§ztnla kérelem beküldésíe keíül)

viselt névi

s2ületési név:

Anyia neve:

Előtag családi név

Dávid

Első utónév

Katalin

születési oíszÍg neve:

születési település neve:

születési ideje: FI,tdlr_tOln_Fl;l

Tovább; Utónevek

szervezet 
' 
Jogi személy sz€rvezeti egység 

'őbb 
adatainak megielenírése

(Eleklrankus knónes esetén n6oft nen írható - mezők.)

Manes Alapíwány a? Allatvédele ért

Nyilvántartásiszlám: m-m_ 0 0 0 9 6 8 2 rargyev: ET;TiTr]
ldőszak terjedelme: esész év m tóredékév ! EEEE_EE_EE EEffi _EE_E]I!

jdószak kezdete időszak Véqe

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.03.22 08.29.26
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A kettős könywiaelt vezető egyéb szervezet egyszeűsített 
I

éves beszárnolója és közhasznúsági melléklet l ,n_ro,
2017. év

A szervezetet nyilváNanó bíróság megnevezése:

01Fővárosi
ldószakteíiedelme: eoészovfi töredékéV! EEEF-I_EE_EE EEEE_l]lt l_Flll

idós/ak ke./dPle idós7ak véqP

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak kózül melyikr€ vonatkozik!

a. szeruezet

b. Jogi s2emély szedezeti egyseg (származtalott jogi személy}
B
E

éqy íüancs - Alapitvány az Allatvád€lemdn

szervezet székheIyeI

lrányitószám: [!EEE Település: Budapest

közterület neve:

Házszám|

Bécsi Köztelületjelleqe: Fi-- l
|;;--'l Lépcsóha: f-í Ernelet:

l.ányí!ászám| !!!! Te]epü]és:

közterület neve:

Házszám

Közterületjellege:

Nllvánhnifui sám:
(Jogi *méy szeívezai egy#g e§Ében: AryaszeMzet')

Bqegyzó hal&oaal gzátna:
(Joqi 9énéty szeNezen egrség e*tebeh:
Jogj 9emállyé üNáníló hafuozal szána)

szervézét 
' 
Jogi szémély szervezeti egység adószáma:

m-m- 0l0l0l9 6 8 2

m.m.F]nIilsFn/EoFF/m

1 -E-EE
szerveze_t.'_Jogl szémély szervezeti egység
képvlselolenek néve: Dávid kalalin

a|h, aKépviseló aláílrása:

Keltezés: *oo*,"áő}]]i,

ffiF]-m-m

Jogi személy sze.vezái egys€ n€ve:

Jogi személy szeívezeti egység székhelye:

Ny.v.:2.2 A nyomtawány papíí a|apon nem küldhető be! Nyomtawa: 2018.03.22 08.29.26
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A kettős könywite|t vezető egyéb szervezet egyszerűsíten
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet pK_342

2Ot7. é"l

szervezet 
' 
Jogi személy szervezeti égység nev€:

Máncs Alapítvifuty a2

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege 
4datok ezq íarinnÉn_)

Előző év Előző év
helyesbítése

Iálgyév

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A. Befeldetetteszközök 7

l, lmmaieriális javak

ll, TáfgyieszköZók 7

l]l, Beíel(eiett pénzúgyi eszköZök

B, Forgóeszkozók 3 534 5 037

l. készletek

ll, követelések 246

lll. Énékpapílok

lv, pénzeszközök 3 2a2 4 79L

c Aktív időbeli elharáíolasok 7

ESZKOZOK ÖSSZESEN 3 896 5 o44

FoRRÁsoK (PASSZíVÁK)

D, saját tőke -42 5a9 -4L 2L6

l, lndu|ó tóke/jeq}zett tóke 493 493

ll, Tókeváltozas/eíedmény -44 647 -43 oxz

lll. Lekötötl tartalék

v, Értékelési tana|ék

V. TaíqvéVi eíedménV a]aptevékenyséqb6l
(közhasznú teVekénységból) 1 635 1 303

Vl, TárgyéV] erdemény Vállalkozási tevékenységből

E. céItanalékok

F, Kötelezettséqek 46 052 45 914

l, Hátraso.olt kótelezeltségek

ll, Hosszú leiáratú kötelezeitségek 4al 769 43 6,15

lll. RöVid leiáratú kötelezettséqek 2 2a3 2 269

G, PasszíV id6beli elhatiáíolások 363 346

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 896 5 0,M

Ny.v.:2.2 A nyomtaNány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatval 2018.03.22 08.29.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves besziimolója es közhasznúsági melléklet PK-342

20t7. év
szervézet 

' 
Jogiszémély szeívezeli egység néve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredménykimutatása 
Adatak ezeI lonntban.)

Alaptevékenység Válalkozási tevékenység ósszesen

lárwév tárgyév

1 Értékesítés neltó áíbevérele

2. Aldivált sajái teljesítmények

3, Egyéb bevétejek 10 631 9 694 10 631 9 694

ebból:

tagdíj

- alapitótól kapott beíizetés 10 203 9 312 10 203 9 3L2

- támoga!ások 3a2 427 3B2

ebb6l:adományok

4, PénzügylmúVeleÉk
bevélelei 303 129 303 í29

A. összes bevétel (1+-2+3+4) 10 934 9 823 10 934 9 823

ebből: köáasznú tevékenység

5. Anyagiellegú ráfordítások 3 4n2 4 77o s 462 4 7Lo

6. Személyi jelleqű láfordítások 3 303 3 432 3 303 3 432

ebból Vezeto 1isztse9Vlselók
IUltatasal

7. Énék§ökkenési leírás 84 27

8- Eqyéb ráíoídítások M4 242 444 242

9- Pénzúqy] műVeletek
ráfordításai 6 109 5 109

B. Összes ráíoídítá6
(5+6+7+8+9) 9 299 8 52o 9 299 8 520

ebbö kozhasznú tevékenység
ráfoldná5ai

c Adózás előtii eredmény
1 635 1 303 1635 1 303

10, Adóf izeiési kötelezettséq

D. Tárgyéü eredmény (c-lo) 1 635 1 303 1 635 1303

inancs Alapiwdny áz Allaryódelemén

Ny.v.:2.2 A nyomtatváhy papír alapon nem kÜ|dhelő bel Nyomtatva: 2018.03.22 08,29.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezea egyszerűsitett
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017. év

szervezet / Jogiszemély szervezeti egység nevel

Mancs - az én

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménYkimutatása 2. a.dao,k ezer famlban.)

Alaptevékenység 
I

Válla]kozási tevékenység | összesen

Tájékoztató adatok

A, Kdzponli koltséqvetési
tamoqatas

ebbőlj
- normatíV támogatás

B, Helyi onkoímányzati
köhséqVetési támogatás

ebból:
- normatíV támoqatás

c 47 EUroDai Unió strukturá]is
alanialból illetve a kohéziós
Alairból nyú|tott támogatas

D, Az EUíoDai Uruó költséa-
Vetesebdl Vaqy mas államiól,
ném7élkö7i s7cfu e7e.ltóI
származó támogatá§

E, A személvi iöVedelemadó
méohatáíozótt íészenek az
ad6'zo íendelkezése szeíinli fel-
haszná|ásáó] szóló 1996, évi
cxxvl.töíVény alapjan átutait
ös§Ze9

24L 352 247 352

F, Közszolqáltatási bevéte]

G, Adományok

Könywizsgálói záradék

fi rg"nAz adaiok könywi7sgáattal á]á vannak támaszüa, ! r,l".

Ny.v.:2.2 A nyom|atvány papír alaPon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018,03.22 08,29.26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l n^_soz

2OI7. év

1. szervezet / Jogl személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1Név: szerv€zét

az All 9lemá1

l,.2 székhely: szervezet
rányítószám:

köztelület nevei
[i]lqEE Teleeülés:

eliege:

AIó:Haszám:

1.2 székhely: Jogiszemély szervézeti egység
|tányítószám: |-|-[T] reteoiltés:

közterület neve:

Házszám: |-I rencsóház: l=J Emeter: f-J Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi§zeméllyé nyilvánító hatáíozat száma:

1.4 Nyilvántarlási számi ('Ar,yeeNe2ét)

1.5 szervezet 
' 
Jogl személy szeívezeti €gység adószámá:

m.m.FIo|rl.E|,m.E,m
0l0l0 9 6 8 2E-m-ffiE-E-m

Dávid katalin1,6 szervezet l Jogl sz€mély szeíve2€ti €gység
képviselőjének neve:

Lépcs6hs2] r-l Emelet f--l
1,1 Név: Joqi személy szervezeti eqység

2. Tárgyévben végzett alapcél szeíintl és közhasznú tevékenységek bemutatása

tlegy Manc§ A|apiNány e|len 2012 óta folynáklfolyraj( Peíek Magyaroíszágon, nelyer egyniszl a
Lúdtenyászró 2íL, rnás.Óazt a Hungeíií z.l. ittdfuoE Alápít*inyunk ellen. A bÍíóságl djárások

iett súlyos csoíba esett Alapírvátyunk híínevén, ezén 2017-ben sem tüdoB Új kámpányr indítani á2
vájelméén. Legelószór a Ga2dasági Versenyhavatal mondra ki, hogy a Négy Mancs AlapíNiiny

majd a DebrecefiI Tórvényszék is jogerósen vis§zautasítú8á á Honobágyi Lúdrenyésztö zrt átál
n(lítofl kere§etot Habá, a Fövárosl Törvényszék 2014. su Bpember 25.+n el8ó íokon mií 6lute§ftolta a

ngeíit zn. álel égyebek rnellert Alapítváíyunkkal szsmben ifidítoll ker€seiét, nondván, hogy a Négy
Al+ítvlíny iogszer[en és álavárelnri céljal §z6rint ián el, a Húngeril zrl. peré toválrbía ls

vall. Alapítviinyunk ezén csat a már elén eledményet fenntaításáre roíeke{íhel€n 2017 ben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (t€vékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Álhtvédel€m, környezetvéd€lem, tudományos kutatiG

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabáyhely: 1995.év Lltl,tv.8,3a,53.pdagralus

3.3 Közhasznú tevékenység célcsopoítja: Al, élóvil
3.4 Közhasznú tevékenységből lészesolők létszáma;
3.5 Közhasznú tevékenység í6bb eíedhényei:
\z SZJA 196 okból befolyt o§szegból 241.539, Ft énékben Ajapírványunk tárgyi adomiinyl vásárolt a2
Állal és Ember" Allal. é§ Termes"eNidö, szaDadldó é9 Kultünilris Egy€gulet észeíe.

Ny.v.:2,2 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.03.22 08.29,27
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egJr'szerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mel|éklet l px_s+z

2017. é"l

szervezet l Jogi személy szeruezeli egység neve:

Máncs - Alepílvi{ny a2

7. Közhasznú jogállás megá'lapításához szükséges mutatók (Adatok ezer fo.inlb .)

Alapadatok Előző év (l} TáJqyéV (2)

B. Éves összes beváel 10 934 9 a23

ebbőt:

c. A személvi iövedelemadó meohaúrozott részének az
adózó rendák'ézese szerinii f elhásználásáf ól szólö
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutah összeg 24a 352

D. KözszolqáltaLási bevétel

E. Normatív tiámoqalás

F. Az Európái Unió stíukturalis alapjaiból, illewe
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatiiE

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F) 10 693 9 47L

H. Összes ráíordítás (kiadás) 9 299 8 520

l. Ebból személyi jellegű ráfordítiás 3 303 3 432

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Tárgyévi eíedmény 1 635 1303

L. A szervezei munkáiaban közíemüködő közerdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közérilekú önkántes tevékénységfól szóló
2005. evi Lxxxvlll. törvénynek megíelelóen)

Erőíorrás ell átotság mutatóí Mutató teljesítése

lgen

Ecü. 32 § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.o00,ooo, - Ft] x !
Ect1.32. § (4) b) [Kl+K2>=0] B t]
Ectv. 32 § (4) c) [(l1+l2 Al,A2)/(Hl+H2)>=0,25] x !

T á rs ad a 1 m i tám o g atottság m utató i Mutató teljesítese

Ecü, 32. § (5) a) [cl+c2)/(Gl+G2) >=o,o2] tr !
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=o,5] ! B
Ecf,J. 32. § (5) c) KLI+L2)/2>= 10 íő] ! x

Ny.v.:2.2 A nyomiatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.03.22 08.29.27
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€z€t egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet pK-342

20L7.61
szervezet 

' 
Jogi személy szeívezeti eqység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támoqató megnevezése:

Támogatás foríása:

központi költségvetés L
ónkormányzati költségvetés !

!nemzeikozi lorrás

más qazdálkodó !
Támogatás idótariama:

Támoqatasi összeg:

ebbóla tálgyéVre jUtó d§szeg:

- targyéVben felhasználi ósszeg:

- táJqyéVben tolyósítoti összeq:

Támogatas típusa: Visszalérítendó ! Vlssza nem téíítendő !
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Szeméiyi

Dolog

FelhaImozási

összesen:

Támogaás tírgyévi fulhasznáásának szöveges bemuta&ása:

SZJA 19{-okból beíol}1ó5szegb6l 241.539,- Fr é.tékben Alapíwányunk t{Jgyi vásárolt az "

Álar és Termés;etvédö, szanadido és Kulürális Egyesúlel íészéíe,

Az üzleti éVben végzett főbb tevékenységek és plogramok bemUtatása

iialt nagyrészt ellehetetlenült, igy
eddti progrémiait, kampiinya't nem. iltetve csak koílálozotán tudla folyáaaúi zo17-ben, de szükais leheúségei

ÜVáblrra is rórekszik alápítviiny| céljal megvalósí&isára, HonIápUnkon keíesztül fulyamatosán láiékozhrj
érdek'ödökét a Négy Mancs AlaPítváoy neniZetkö?i revékéDységéról. lgyekszünk a hozzánk lelefonon, e mailben.
ly lévélben íordulókal a leheió legnresszebb nrenól.9 segíleni píoblénlájuk mégoldásáben, ami azt ielenti, hogy

iníormációkkál látiuk ei óket, illerve gyekran besegítúnk aktív lnódon is a nregoldás elé.ésébe. Bár se
, sé megfelelö apparátusunk vagy ielszerelésúnk nincs. négis gyakan mentúnk séfúlt, kidobott állalot.

az Állatvéd€lemért

Ny.v,:2.2 A nyomtawány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtaüa: 2018-03.22 oa.29.27



kettős könywitelt vezető eqvéb szervezet egvszeűsítefl |

éves bósz;imolója és kö-ihasznúsági melÍéklet l ,o_.o,
20L7. év

szervezet 
' 
Jogi szenély szervezeti egység neve:

Men§s - Alapítvány au

csatolt mellékletek

Ny.V.:2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhet6 bel Nyomtaüa: 2018.03.22 08.29.27

PK"342-01 Könywiz§gál6 jd€nté

PX-3a2e sveg€s b€§ráídó

lvdlédd csatol!€: B
Él€déivd r€nddkeik x
Mdlékld csád\,,a: fr
Eíedáivd rgxldkeik x
Mdlédd csatdva: !
Ereddivd renddkeik !
N4dlék]á csatolva: !
Ereddivd renddkeik !
Mdládá..atolyá: f]
Eí€ddivd rdxrdkeik !
Mélé{€t caetdva: !
Er€dáivd rgÉdkgik !

PK-342-03 J€yóköfryv

PK_342_04 Jd€íllái lV

PK-342-05 [rl€ghetalíEás

PK-342-06 Egys


