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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett i

6ves beszSmok6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klet i px_soz

2019.6v

A szervezetet nyilvintart6 bit6s6tg megnevez6se:

F6virosi T

Tdrgy6v:

f,Ff;l,l
rdoszakteriederme: eo6sz6v ffi tdred6k6v[ EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

idSszak kezdete id6szak v6ge

Valassza ki, hogy a besz6mol6 (6s kiizhasznfsigi mell6klet) az al6bbiak k6zill melyikre vonatkozik!

a, Szervezet

b, Jogi szem6ly szervezet! egys6g (szirmaztatoft jogi szem6ly)
m
n

Kit6lt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatu,iny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.03.06 15.08.21
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Szervezet szdkhelye:

lranyit6szem: 
EEEE

Kozterulet neve:

Hitzszitm:

TelepUl6s:

B6csi
KdzterUlet jellege

t--___l
'E---l
Ajt6: l---lE o -_-l L6Pcs6hdz: 

l----l 
Emelet:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:

Kcizterulet neve:

Hitzszirm:.

Nyilvantart6si sz6m:

Ugysz6m:

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szima:

rranyit6szem: IIII

Keltez6s:

Budapest

tr!-EtrJolololrlcIsTa

Szervez.eJ./ Jogi szem6ly szervezeti egys6g
t(epvrseloreneK neve:

K6pvisel6 al6ir6sa:

Fl_ddol /m .E olTFI 1n /[zl ol o l5l

EEEEEEEE-E-EE

, ,. ..,1.,, ., :..1 t.. 
,

,"1:., i i-i ,_ * _-

, -':i-.,...j _: i_ ,

jl',,..:,.i' 
:;,", j,:::1,_ 

.

..." . -i

EEEE_EE-EE

."r/.,

l"r. a-



a
dr$x

ffiffi
W

A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett 
I

6ves beszimol6ja 6s ktizhasznrisigi mell6klet I nra_ro,

2019.6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Mancs - Alapitviiny e Allaw6Oelem6rt

Az egyszerfisftett 6ves besz6mol5 m5rlege (Adatok ezer rorintban.)

El6z6 6v E)525 6v
helyesbiGse

T619y6v

ESZKOZOK (AKTIVAK)

A. Berektetetteszkozok

l. lmmateri6lis javak

ll. T6rgyi eszk0z6k

lll. Befektetett p6nzugyi eszkcizcik

B. Forg6eszkdzok L724 4 L20

l. K6szletek

ll. Kdvetel6sek 246 250

lll. Ert6kpapfrok

lV. P6nzeszk6z<ik 3,47A 3 870

c. Aktiv id6beli elhat6rol6sok 30 30

ESZKOZOK OSSZESEN L7A4 4 150

roRnAsox pnsszivAxl

D. Sajdt t6ke -46 531 -45747

l. lndul6 t6ke/jegyzett t6ke 493 493

ll. Tdkevaltozas/eredm6ny -4L709 -47 024

lll. Lekdtdtr tartal6k

lV. Ert6kel6si tartalek

V.T
-5 315 784

Vl. T6rgy6vi eredmdny v6llalkoz6si tev6kenys6gb6l

E. C6ltartal6kok

F. Kotelezetts6gek 47 947 49 5,67

l. Hatrasorolt kotelezetts6gek

ll. Hossz0 lejdrati kdtelezetts6gek 45245 46 513

lll. Rdvid lej6rat[ kotelezettsegek 2702 3 054

G. Passziv id6beli elhataroldsok 338 330

FoRRASoK OSSZESEN t7il 4 150

Kitdlt6 verzi6 : 2.96.0 Nyomtatv6ny v erzi6:L,2 Nyomtatvar 2020.03.06 15.08.21
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett 
I

6ves besz6mokija 6s kiizhasznrisigi mell6klet I n^_ro,

2019.6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Mancs - Alapiwdny e Allawr6delem6rt

Az egyszer0sitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa 
(Adatokezertointban.)

Alaptev6kenys69 I t;rhrk;re.it*;r""Gtl Osszesen

el6zd 6v el6zd 5v
helyesbft4se

targy6v elSzd 6v el5z6 6v
helyesbit6se

firgydv el6zd 6v el6zd 6v
helyesbit6se

tdrgydv

1, Ert6kesit6s nett6 iirbev6tele

2. Aktivdlt sajet teljesitmenyek
erteke

3, Egy6b bev6telek 5 328 LL2O5 5 328 7L205

ebb6l:

- tagdij

- alapit6t6l kapott befizet6s

- t6mogatdsok 5 328 Ll,L26 5 328 LLL26

ebb6l: adom6nyok 5 328 LLL26 5 328 LLA26

4. P6nziiovi mfiveletek
bev6telei"' 20 1S 20 19

A. Osszes bev6tel (1+-2+3+4) 5 348 LL 224 5 348 LL224

ebb6l: k<izhaszn0 tev6kenys6g
bev6telei

5. Anyagjelleg( r6fordit6sok 4 949 5 008 4 949 5 008

6. Szem6lyi jelleg( r6fordit6sok 3 620 3 555 3 620 3 565

ebb6l: vezet6 tiszts6gvisel6k
juttat6sai

7. Ert6kcsdkkendsi lefr6s 58 LA 58 1,4

8. Egy6b r6forditdsok 354 508 354 508

9. P6nziiovi mdveletek
rdfordit6sZi L682 1 345 L 682 1 345

B. Osszes riifordit6s
(5+6+7+8+9) 10 663 LO44i0 10 663 LO MO

ebb6l: kdzhasznf tev6kenys6g
riifordit6sai

C. Ad6zds el6tti eredm6ny
(A-B) .5 315 7A4 -5 315 7A4

10. Ad6fizet6si kotelezetts6g

D. T6rgy6vi eredm6ny (C-10) -5 315 744 -5 315 784

Kitiilt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatveny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.03.06 15.08.21
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besziimol6ja 6s kiizhasznrisSgi melldklet I n^_SoZ

2019.6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

N6gy Mancs - Alapiwdny e Allatv6delem6rt

Az egyszerfsftett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutatilsa2. (Adatokezerrorintban.)

V6llalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6zd 6v el6z6 6v
helyesbiil4se

t6rgy6v el5z6 6v el6zd 6v
helyesbilF'se

tdrgy6v el6zd dv el6z6 6v
helyesbftese

Ergyev

Tej6koztat6 adatok

A. K0zponti kdlts6gvet6si
tamogatas

ebb6l:
- normativ tamogat6s

B. Helvi dnkorm6nvzati
kdlts6gvet6si temo-gates

ebb6l:
- normativ tdmogatds

C. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis
alapiaib6l, illetve a Koh6zi6s
Aladb6l ny[jtott t6mogat6s

D. Az Eur6oai Uni6 ktilts6o-
vet6s6b6l vaqy mds allamf6l,
n emzetk6z i s-z'ervezett6l
szdrmaz6 t6mogat6s

E. A szem6lvi iOvedelemad6
meohatdrozotf r6sz6nek az
ad6'26 rendelkez6se szerinti fel-
haszn6l6s6r6l sz6l6 1996. 6vi
Cxxvl.tdrv6ny alapjan etutalt
osszeg

F. Kdzszolg6ltat6si bev6tel

G. Adomiinyok

Ktinywizsgril6i zirad6k

Az adatok kdnywizsgdlattal al6 vannak t6masztva. m tgen n Nem

Kit6lt6 verzi6:2.96,0 Nyomtatvany verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.03.06 15.08.21
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszimol6ja 6s kiizhasznrisfgi mell6klet I n*_so,

2019.6v

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1-1 Szervezet

y Mancs - Alapitvany e Allatv6delem6rt
1.2 Sz6khely

lrdnyitosz6m:

Kdzterailet neve:

H6zsz6m: L6pcs5h6z: Emelet:

EEEE rerepur6s:

Krizterillet

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely

lrdnyitdszdm: mnn Telepul6s:

KozterUlet neve:

1.3 Ugyszim:

1.4 NyilvAntartdsi sz{m:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szdrna:

I 
okl ofd /mEEEEm,FI ol oFrl

1.6 Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pviselSj6nek neve:

m-m-lolololrl6IsT,
EEEEEEEE-E-EE

Katalin

Aj16:

2. Tiirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznti tev6kenys6gek bemutat6sa

Ndgy Mancs Alapitvdny ellen 201! 6ra folynak bir6sdgi perek
]nobdgyi Lridrenydszrd Zn.. mdsr6szl a Hungerir Zrt- indiron,

melyet egyrdszr a
ellen. Legel6szdr a Gaz-

Versenyhivatal rnondta ki, hogy a Ndgy ManEs Alapirdny mindenben jogszeriien jdrt el. rq Horto-
igyi Lridtenydsztd Zrt,keresetdt eldszor a Debreceni T6rv6nysz6k, maid a Kdria is iogerosen elutasitotta.
Hungerit Zrt dltal inditott per azonban tovebbra is folyamatban van, bi.r a Fdvdrosi Ttirvdnyszdk els6Hungeflt zrt allil rndttofi per ErzonEan IOvaI]Dra rs lolyamalDaE varr, Dar a Fovarosr r orvenyszeK ers

ben zoI4.szepretnber 25-6n,m.aid mdsodiztren z0lS.szeprember 20-dn utasilotta el a keresetiiker. Az
lellebbezesaiker k6vetoen a per lolytalodott, de a lll. r. alperes sajndlaros elhald.lozdsa ok{n

akadl 6s csak egy6b jogi aspelitu$ok rendezeBe urAn lehet majd folytarni. A bir6sdgi eljardsok miail
csorba eseu Atapfwdnyunk i6 hirnevdn, ezdrt Atapitv{nyunk zslg-ben sem tudofi lij kamp:inyt

3, Krizhaszn0 tev6kenys6gek bemutatesa (tevekenys6genk6nt)

3.1 K6zhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: kutatas

3.2 K6zhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 ktizfeladat, iogszabalyhely: 1995.6v Llll.tv.

3.3 Kdzhasznti tev6kenys6g c6lcsoportja:

3.4 K6zhasznfi tevdkenys6gb6l r6szesUl6k l6tszdma:

3.5 K6zhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

befolyt cisszegbdl 457.OO0.- Fr az ,.AIlar ds Ember"
rdsz6re a bereg ellarok orvosi koltsagdt rendezlaik 6s Sllargydgyszereker vesdroltunk, az Eryeki

E Eyesii I ernek dl lareled elt ad omdnyoztunk,

Kit6lt6 verzi6:2.96,0 Nyomtatv6ny verzi6:L,2 Nyomtatva: 2020.03.06 15.08.21
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszimok6ja 6s kiizhasznris{gi melldklet I n^_S+Z

2019. ev

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Mancs - Alapftv6ny az Allatv6delem6rt

7. Kiizhasznri jogrill6s meg6llapft6s6hoz sz0ks6ges mutat6k (Ad atok ezer for intban.)

Alapadatok El6zd 6v (t) T6rgy6v (2)

B. Eves iisszes bev6tel 5 348 LL224

ebb6l:

C. A szem6lvi icivedelemad6 meqhat6rozott r6sz6nek az
ad6z6 rendrilk'ez6se szerinti felh-aszn6liis6r6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. tiirv6ny alapj6n etutalt iisszeg

D. K6zszolg6ltat6si bev6tel

E. Normativ t6mogatis

F. Az Eur6pai Uni6 strukurdlis alapjaib6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nytijtott t6mogat6s

G. Korrigi{lt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 5 348 LL224

H. dsszes riiforditiis (kiad6s) 10 663 LO MO

l. Ebb6l szem6lyi jellegfi riforditis 3 620 3 565

J. Ktizhasznf tev6kenys6g r6forditdsai

K. Ad6zott eredm6ny -5 315 784

L. A szervezet munk6i6ban kiizrem(kiid6 kiiz6rdek( iink6ntes
tev6kenvs6oet v6oz6 szem6lvek sz6ma
(a k6z6rilekt iinkdntes tev6kirnys6gr5l sz6l6
2005. 6vi LXXXV!ll. tiirv6nynek megfelel6en)

E r6f orrds e I I dtotts 69 m utat6 i Mutatd ie/7esit6se

lgen Nem

Ectv. 32. 9 (4) a) KB1+82)/2 > 1.O0O.OOO, - Ftl B tr
Ectv. 32.5 (4) b) [K7+K2>=O] tr tr
Ectv. 32. 9 (4) c) [(t1+t2-A1-A2)/(H7+H2)>=0,25] tr n

T 6rs ad al m i tAm o g atotts 69 m utat6 i Mutat6 re/7esir6se

Ectv. 32. g (5) a) KC7+C2y(G1-+G2) >-O,O2l n tr
Ectv. s2. S (s) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=Q,51 tr tr
Ectv. 32. 5 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 f6] n x

Kitailt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatveny verzi6:L.2 Nyomtafua: 2020.03.06 15.08.21
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves beszrimol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klet I ,^_ro,
2019.6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Negy Mancs - Alapftviiny az Allatv6delem6rt

T6mogat6si program elnevez6se:

T6mogat6 megnevez6se:

Tamogates forr6sa:

kOzponti k6lts6wet6s l
Onkorm6nyzati kcilts6gvet6s n
nemzetkdzi forr6s !
m6s gazd6lkod6 n

T6mogat6s id6tartama:

T6mogat6si Osszeg:

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg:

- tdrgy6vben felhaszn6lt 6sszeg:

- tirgy6vben foly6sitott osszeg:

T6mogat6s tipusa: visszat6rftend6 ! vissza nem t6r[tendd n
Tiirgydvben felhaszniilt iisszeg r6szletezdse jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi

Felhalmoz6si

6sszesen:

Timogatds tdrgy6vi felhaszn6l6s6nak sz6veges bemutat6sa:

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

Mencs Alepitvdny az ellene inditott perek mian nagyr6sz ellehetetleni.ilr, igy eredeti progranrjaa
tudta folytatni, 0j kamprf,nyokat 201$ben sem tudott inditana, de szilkiis lehet6s6gei keretriben tovibbr* is

alapiwinyi c6ljainak megval5sitisira- Tovdbbra is fontosnak tartofla, hogy honlapii.n keresztiil pontos
adion a N€gy Mancs Alapiwdny nemzetkdzi rev6kenys6g6r6l. lgyekezetI az irodihoz lev6lben,

mailben, retefonon, vagy aklr szemElyesen fordulSknak alciv, har6kony segirs6ger nytilani pl:illafianlsi vagy
larelhelyez€si Ugyben. Bdr az Alapirvinynak mostanra se menhelye, se megteleto apparitusa vagy lelszerel6se
ncs, mdgis gyakran menreu s€rult, kidoboil illarot, ldrott el dlelemmel macslaflr-kuryCq ily mSdon seginre a kritikus

Kit6lt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatviiny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.03.06 15.08.21
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves beszilmol6ja 6s kiizhasznrisigi melldklet I no_so,

2019.6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Nr6gy Mancs - Alapihr6ny az Allaw6delem6rt

csAToLT uellExr-erex
(Mell6klet tipusonkdnt csak 7 dokumentum csatolhatd)

1. Megielenit6sre kerUl6 mell6kletek

PK-542-01 Konywizsgil6i jdentds

PK-542-02 Sziiveges beszimol6

PK-542-03 Kieg6szit6 mell,Eklet

Melldklet csatolva:

Er ed e tiv el rendelkezik:

Melldklet csotolvo:

Eredetiv el rend elkezik :

Melldklet csotolva:

Er e detiv e I r e nde lke zik :

m
m

E
m

l
l

2. Megjelenft6sre nem keriil5 mell6kletek

PK-542-04 Meghatalmazis

iooosultsda iaazoldso. omennviben nem o szervezet soidt Cdqkapuidn
"vagy nem \Uieiegyzei,kdpvisdb Agyfdlkapujdn keresirill keftl ' '

e loterl esnesre o Deszomolo

Melldklet csatolva:

Ere detivel rendelkezik:
n
n

Kitdlt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatveny vetzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.03.06 15.08.21


