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I.             A NONPROFIT SZERVEZET BEMUTATÁSA  

1.            A Társaság bemutatása  

1.1. Alakulás, a Társaság fő célja

A Bodywork Egyesület (továbbiakban Társaság) létrehozásának célja:  
a)  Az  Egyesület  szakmai  civil  szervezet.  Célja  a  Bodywork  önismereti  módszer  hazai
megismertetése,  művelése,  fejlesztése,  kutatása,  alkalmazásával  dolgozó  szakemberek
tömörítése, érdekeinek védelme, szakmai igényeinek képviselete, alap- és továbbképzése, a
módszer  szakmai  hitelének  védelme,  rangjának  képviselése,  mind  a  társszakmák,  mind  a
széles közvélemény előtt. 

b) Az Egyesület  a  Bodywork önismereti  módszernek,  valamint általában a testtudat  alapú
önismereti  módszerek,  tánc-  és  mozgásterápiás  önismereti  módszerek,  születéstréning,
nonduális módszerek az önismeretben, a személyiségfejlesztésben, a betegségmegelőzésben, a
rehabilitációban, valamint az oktatás és nevelés területén történő színvonalas alkalmazásával,
és  közösségfejlesztő  ill.  szervezetfejlesztő  programokkal  kíván  hozzájárulni  a  magyar
társadalom céljainak megvalósításához. 

c)  Az  Egyesület  célja  a  tagok  számára  a  Bodywork  módszer  alkalmazásához  szükséges
ismeretek  megszerzésének  segítése,  elméleti  és  gyakorlati  képzésük  elősegítése,  valamint
szakmai továbbképzésük biztosítása.

d)  Az  Egyesület  célja,  a  minőségi  és  etikai  sztenderdek  kidolgozásán  és  képviseletén
keresztül,  az  Egyesület  keretein  belül  folyó  szakmai  munka  színvonalának  biztosítása  és
fejlesztése. 

e) Az Egyesület célja, a Bodywork módszer folyamatos továbbfejlesztése. 

1.2. Főbb szervezeti változások

A  beszámolási  időszakban  olyan  jelentős  szervezeti  változás  nem  ment  végbe,  amely
kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható
összkép szempontjából lényeges.

1.3. Tevékenységi kör

A Társaság fő tevékenységi köre: Sport, szabadidős képzés (8551)
A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:
végezni:

a)  a  tagság  összefogása  a  Bodywork  módszer  színvonalas  művelése,  fejlesztése,  továbbá
megfelelő szakmai kapcsolatok kialakítása céljából, 

b)  műhelymunka a  gyakorlati  tevékenység  – azaz  Bodywork  módszer  a  megelőzésben,  a
személyiségfejlesztésben,  a  rehabilitációban,  oktatásban,  nevelésben,  valamint
közösségfejlesztő  és  szervezetfejlesztő  munkában  történő  hatékony  alkalmazásának  –
segítésére, 
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c)  műhelymunka  az  elméleti  tevékenység  –Bodywork  módszer  hatásmechanizmusának,
hatékonyságának,  különböző  alkalmazási  lehetőségeinek  folyamatos  kutatása,  valamint
publikációk, szakközlemények írása, konferencia-előadások tartása – támogatása céljából, 

d)  tanítási,  képzési  és  továbbképzési  feladatok  ellátása,  az  elvárt  szakmai  követelmények
megfogalmazása, 

e)  részvétel  hazai  és  nemzetközi  szakmai  rendezvényeken,  ill.  önálló  szakmai
rendezvényszervezés (konferencia, tanácskozás, műhely, workshop stb.),

f) kiadói tevékenység

g)  kapcsolat  létesítése  és  együttműködés  hazai  és  nemzetközi,  rokon  és  partner  szakmai
szervezetekkel,

h)  a  tagok  külföldi  tanulmányútjainak  elősegítése,  külföldi  szakemberek  meghívása,
szakembercsere szervezése,

i) Bodywork módszer képviselete a szakmai fórumokon,

j) véleménynyilvánítás a tagokat érintő szakmai kérdésekben, érdekvédelem,

k)  kapcsolat  létesítése  és  együttműködés  mindazon  állami,  társadalmi  és  gazdálkodó
szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását,

l) az egyesület működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, 

m) terem bérbeadás

n) hirdetési felületek bérbeadása

o) saját rendezvényeken catering biztosítása

p) ismeretterjesztő, művészeti projektek. pl. performance, film stb. támogatása

q) Bodywork önismereti csoportok tartása

r)   személyiségfejlesztő,   betegségmegelőző, rehabilitációs, közösségfejlesztési célú, oktatási
célú ill. szervezetfejlesztési célú Bodywork csoportok tartása

s) Egyéb fel nem sorolt tevékenység

Az Egyesület tevékenysége a TEÁOR-08 kategóriái szerint:

 47.61  Könyv-kiskereskedelem
  47.62  Újság-, papíráru-kiskereskedelem
  47.63  Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
  47.64  Sportszer-kiskereskedelem
  47.65  Játék-kiskereskedelem
  56.21  Rendezvényi étkeztetés
  56.29  Egyéb vendéglátás
  58.11  Könyvkiadás
  58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
  58.19  Egyéb kiadói tevékenység
  58.29  Egyéb szoftverkiadás
  59.20  Hangfelvétel készítése, kiadása
  62.01  Számítógépes programozás
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  62.02  Információ-technológiai szaktanácsadás
  63.99  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
  64.99  M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
  68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
  72.19  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
  72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
  73.11  Reklámügynöki tevékenység
  73.12  Médiareklám
  73.20  Piac-, közvélemény-kutatás
  74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
  82.11  Összetett adminisztratív szolgáltatás
  82.20  Telefoninformáció
  82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
  82.99  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
  85.10  Iskolai előkészítő oktatás
  85.20  Alapfokú oktatás
  85.31  Általános középfokú oktatás
  85.32  Szakmai középfokú oktatás
  85.41  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
  85.51  Sport, szabadidős képzés
  85.52  Kulturális képzés
  85.59  M.n.s. egyéb oktatás
  85.60  Oktatást kiegészítő tevékenység
  86.90  Egyéb humán-egészségügyi ellátás
  88.99  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
  90.02  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
  93.13  Testedzési szolgáltatás
  93.19  Egyéb sporttevékenység
  93.29  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
  94.99  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  96.04  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
  96.09  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

1.4. A vállalkozás folytatása

A Társaság gazdasági-vállalkozási  tevékenységet csak közszolgáltatói, közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 II.          A KÖZHASZNÚ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ FONTOSABB ELEMEI ÉS A  
SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA

2.            A Számviteli politika alkalmazása  

2.1. Könyvvezetés módja
A számviteli  információs  rendszer  kialakítása és  működtetése, a beszámoló összeállítására
megbízott külső szerződéses szolgáltató feladata.

2.2. Könyvvezetés pénzneme
A gazdálkodó  könyveit  magyar nyelven,  forintban,  a  kettős  könyvvitel  elvei  és  szabályai
szerint vezeti.

2.3. Beszámoló összeállítása, könyvvizsgálat
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A beszámolót összeállította:
Név: Kulcsár Gitta regisztrált mérlegképes könyvelő
Könyv.szám:    PM 168066
Cím: 1142 Budapest, Ungvár u. 39.
A Beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2.4. Beszámoló formája és típusa
A  Társaság  a  tárgyidőszakra  a  számviteli  törvény  szerinti  egyéb  szervezetek  közhasznú
egyszerűsített éves mérlegét készíti. 
Az eredmény megállapításának választott módja: közhasznú eredménykimutatás.
A mérlegfőösszeg, a saját tőke és az eredmény adatait a mellékelt beszámoló tartalmazza.

2.5. Üzleti év
Jelen  beszámoló  a  2020.01.01-2020.12.31.  időszakot  öleli  fel,  a  mérleg  fordulónapja
2020.12.31.

2.6. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események,  körülmények  hatásait  a  beszámoló  tartalmazza.  A  mérlegkészítés  választott
időpontja: 2021.01.31. A beszámoló dátuma az azt elfogadó határozat dátuma. 

3.            Mérleghez kapcsolódó kiegészítések  

3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

3.2. Összehasonlíthatóság
A  Társaság  mérlegében  az  adatok  –  a  jogszabályi  változások  miatt  átrendezésen  túl  –
összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. A mérleg tagolása
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

3.4. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.5. Devizás értékelés hatása a mérlegben
A Társaság devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az
ettől eltérő értékelésből különbözet nem származott.

3.6. Értékvesztések
A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz,
követelésekhez  kapcsolódóan  nyilvántartott  értékvesztés  sem  az  előző  üzleti  évben,  sem
tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra az előző üzleti évben, sem a tárgyévben
nem került sor.

3.7. Befektetett eszközök
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Bruttó érték alakulása
Az  immateriális  javak,  tárgyi  eszközök  bruttó  értékéről,  a  tárgyévi  és  a  halmozott
értékcsökkenés  alakulásáról,  a  terven felüli  értékcsökkenés  alakulásáról  a  melléklet  végén
táblázat található.
Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
került sor.

3.8. Forgóeszközök
Készletek alakulása: A Társaság készletekkel a fordulónapon nem rendelkezett. 

Követelések alakulása
Követelések tárgyévi értéke: 0 eFt. A követelések összegéből a vevőkövetelések értéke: 0 eFt.
Egyéb rövid lejáratú követelések 0 eFt.

Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál
vagy  a  kibocsátónál  hátrasorolt  kötelezettségnek  minősül,  sem  az  előző  évben,  sem  a
tárgyévben nem szerepel.

3.09. Saját tőke
Az Egyesületnek nincs alapítói vagyona. A saját tőke - 169 eFt adózott eredménnyel csökkent
az előző évhez képest. 
A Saját tőke tárgyévi értéke: 477 eFt.

3.10. Kötelezettségek
A kötelezettségek  az  előző  évhez  képest  14  eFt-tal  növekedtek.  A  kötelezettség  tárgyévi
értéke: 30 eFt. A kötelezettségek összegéből a szállítói kötelezettségek értéke: 23 eFt. Egyéb
rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: kölcsön 7 eFt. 
 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettségek nem szerepelnek, amelyek a hátralévő futamideje több,
mint öt év.
Kötelezettségek átsorolása: 
A tárgyévben a hosszú lejáratú  kötelezettségeknek a fordulónapot  követő egy éven  belüli
csekély törlesztés átsorolására nem került sor.
Biztosított  kötelezettségek:  A  mérlegben  kimutatott  tárgyévi  kötelezettségek  között
zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi  kötelezettségek  között  olyan,  ahol  a  visszafizetendő  összeg  nagyobb a  kapott
összegnél, nincs.

3.11. Passzív időbeli elhatárolások
Tárgyévben költségek passzív időbeli elhatárolás 0 eFt értékben került elszámolásra. 

3.12. Mérlegen kívüli tételek
A Társaságnak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti
függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.
Olyan,  a  mérlegben  meg  nem  jelenő  pénzügyi  kötelezettség,  amely  a  pénzügyi  helyzet
értékelése szempontjából jelentősséggel bír, a fordulónapon nem volt.
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A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.

4.            Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  

4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok
A  Társaság  eredménykimutatásában  az  adatok  –  a  jogszabályi  változások  miatti
átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Bevételek
A Társaság tárgyévi bevételei főbb bontásokban (eFt-ban):

Tagdíj            430 000    Ft
Kerekítés                         4    Ft
Bankkamat                    768    Ft

Összesen: 430 772 Ft

4.4. Ráfordítások
A Társaság tárgyévi ráfordításai főbb bontásokban (eFt-ban):

Anyagköltségek:

Tisz tószer 5 755,00 Ft
Terembérle  díj 106 000,00 Ft
Eszköz bérle  díj 26 988,00 Ft
Program használat 34 975,00 Ft
Oktatás és továbbképzés költségei 40 000,00 Ft
Folyóiratok, szakkönyvek 3 901,00 Ft
Művésze  tevékenység (SZJ.: 92.31.21.) 12 700,00 Ft
Könyvelés 130 000,00 Ft
bérszámfejtés 12 000,00 Ft
Ügyvédi, közjegyzői díj 40 000,00 Ft
Fénymásolat, nyomtatás 17 318,00 Ft
Egyéb szolgáltatás 150 000,00 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 15 000,00 Ft
Bank költség 5 488,00 Ft
Kerekítés 5,00 Ft

Összesen: 600 130,00 Ft
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Bérköltségek: nincs

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.
 

4.5. Adófizetési kötelezettség
A Társaságnak a tárgyévben vállalkozási tevékenysége nem volt, ezért társasági adó fizetési
kötelezettsége nem keletkezett.

5.            Tájékoztató adatok  

5.1. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben  foglalkoztatott  személyek  átlagos statisztikai  létszámát  mutatja  be az alábbi
táblázat:

Állománycsoport Átlagos létszám (fő)
Szellemi 0 
Fizikai 0
Összesen: 0

Béradatok
A tárgyévben foglalkoztatott személyek bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport Bérköltség eFt
Szellemi foglalkozásúak 0
Fizikai foglalkozásúak 0
Összesen: 0

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben kifizetett egyéb személyi jellegű kifizetés címén 0 eFt reprezentációs költség
került elszámolásra.

5.2. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot,
a tevékenység során nem keletkeznek káros anyagok.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül  környezetvédelemmel  kapcsolatosan  sem  az  előző  üzleti  évben,  sem  a
tárgyévben költség nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A  környezetvédelmi  kötelezettségek,  a  környezet  védelmét  szolgáló  jövőbeni  költségek
fedezetése sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek.
A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási
kötelezettsége nincs.

5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő
a megbízható s valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
2016-ban rendezett események:
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A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

A Társaság tárgyévben költségvetési támogatás címén az alábbi összegben használt fel:

Nem volt költségvetési támogatás. 0 eFt

Felhasználás: 
Nem volt költségvetési támogatás.

IV.          A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS:  

A Saját tőke összetétele: a, Induló tőke:                            0 eFt
b, Eredménytartalék:                       646 eFt
c, Tárgyévi közhasznú eredmény                  -169 eFt
Saját tőke:          +             477 eFt

Az Induló tőke a Társaság alapításakor befizetett  vagyon.  Az Eredménytartalék a  korábbi
évek  pozitív  eredménye.  A  Tárgyévi  eredmény  a  közhasznú  alaptevékenység  2020.  évi
eredménye, amely pozitív volt (nyereség). 

A Társaság vagyona, támogatásokból és közhasznú tevékenységének során megszerzett egyéb
bevételéből áll. 
A Társaság a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

V.           A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

Cél szerint nyújtott támogatás:
A tárgyévben az Egyesület nem nyújtott ilyen támogatást.

VI.          A  KÖZPONTI  KÖLTSÉGVETÉSI  SZERVTŐL,  AZ  ELKÜLÖNÍTETT  
ÁLLAMI  PÉNZALAPOKTÓL,  A  HELYI  ÖNKORMÁNYZATOKTÓL  KAPOTT
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA:

Központi költségvetési szervtől és elkülönített pénzalaptól kapott támogatások (eFt):

Nem volt költségvetési támogatás. 0 Ft

VII.        A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK:  

A Társaság vezető tisztségviselői az Elnök, és az Egyesület 2 tagja: az Egyesület alelnöke, és
elnökségi titkár.
A vezető tisztségviselők részére a Társaság 0 eFt bért állapított meg a tárgyévben. Prémium
nem került elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. 
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VIII.       A  KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉGRŐL  SZÓLÓ  RÖVID  TARTALMI  
BESZÁMOLÓ:

A koronavírus okozta lezárások következtében a BODYWORK Egyesület is főként az online
tér  adta  lehetőségeket  igyekezett  minél  hatékonyabban  felhasználni  célkitűzésit
elérése érdekében,  hiszen  korlátozottan  volt  lehetőségünk  önismereti  csoportok  és  egyéb
szakmai műhelyek megtartására.

2020. március 22-én indult 8 alkalmas (4 héten keresztül heti kétszer) “Földeld le és öleld át”
online  bodywork  eseménysorozatunk,  ahol  30  perces  online  bodywork  foglalkozásokon
keresztül  nyújtottunk  támogatást  résztvevők  testi  és  lelki  egyensúlyának  megőrzéséhez.
Mindemellett  lehetőségünk  szélesebb  körben  népszerűsíteni  módszert.  Ezen  videók a  mai
napig elérhetőek és az egyesület facebook oldalán bármikor visszanézhetők.

2020. év elején elindult az új bodywork asszisztens képző csoportunk 17 fővel, ami jelenleg is
zajlik.  Ezzel  biztosítva  a  megfelelő  szakemberi  hátteret  a  módszer  továbbadására.  Illetve
képzésben résztvevőkkel bővült az egyesület tagjainak száma, miután belépési szándékukat
jelezték a egyesület vezetősége elfogadta.  

2020. július-augusztusban készült el az egyesület 3,5 perces módszertani videója az egyesület
elnökének  és  12  önkéntes  tagjánk  részvételével,  „Így  működik  a  Bodywork  „élesben”  –
Pillanatképek egy valós foglalkozásról” címmel, amely szintén a módszer népszerűsítést és
bemutatást szolgálta.

2020. szeptember 5-én került megrendezésre a Bodywork Egyesület ingyenes Nyílt Napja a
Jurányi  Inkubátorház  3  különböző termében,  ahol  11  műhelyen  nyújtottunk  lehetőséget  a
résztvevőknek  e  mozgáson  és  testtudatoságon  alapuló  önismereti  módszer  megismerésére
“testközelben”.

2020. október 10–16. között került megrendezésre a Body & Soul Summit, ahol egyesületünk
elnökével készült a beszélgetés a Bodywork módszeréről és szemléletéről.
A szervező célja, hogy megteremtse a lehetőséget, hogy egy olyan tabu témáról beszéljünk,
mint  a  testünk  és  ezzel  kapcsolatos  problémák,  hisz  sokan  válnak  szorongóvá,
visszahúzódóvá, depresszióssá, mert szégyellik magukat és a testüket. 
Ez szinte egész társadalmunkat érintő probléma, ezért tartottuk fontosnak a részvételt, hogy
minél több embernek nyújthassunk segítséget.

Résztvevői/nézettség létszámok:

“Földeld le és öleld át” online bodywork eseménysorozat: jelenleg miden egyes tartalom 450-
750 között nézettséggel rendelkezik

Bodywork asszisztensi képzésben résztvevő: 17 fő 

„Így működik a Bodywork „élesben” – Pillanatképek egy valós foglalkozásról” videó:  9300 
főt ér el az online térben

Nyílt nap: 220-an regisztráltak, konkrét: 90 fő 

Body & Soul Summit beszélgetés: 1120 megtekintés.
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TÁRGYI ESZKÖZÖK 2020.

Bodywork Egyesület
adatok e Ft-

ban

 

Imma-
teriá-

lis
javak

Immater.
javak

kisértékű
eszközök

Ingat
-

lanok

Műszaki
gépek,

berende-
zések

Műszaki
gépek

kisértékű
eszközök

Egyéb
járművek

Egyéb
gépek,

berende-
zések

Egyéb
gépek

kisértékű
eszközök

Beru-
házá-
sok Összesen

BRUTTÓ 
ÉRTÉK           

Nyitó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Növekedés 0 0  0 0 0 0 0  0

Változás      0 0   0

Csökkenés 0 0   0 0 0 0 0 0

Záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÉRTÉK 
CSÖKKENÉS (számviteli tv. szerint)        

Nyitó 0 0   0 0 0 0  0

Növekedés 0 0  0 0 0 0 0  0

Változás          0

Változás tverf           

terven felüli écs  0     0   0

Csökkenés 0 0    0 0 0  0

Záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÉRTÉK 
CSÖKKENÉS (TAO tv. szerint)         

Nyitó 0 20   0 0 0 0  0

Növekedés 0 0  0 0 0 0 0  0

Változás      0    0

terven felüli écs  0    0    0

Csökkenés 0 0     0 0  0

Záró 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

NETTÓ ÉRTÉK           

Nyitó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Növekedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás      0    0

Csökkenés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest, 2021.03.08.

a szervezet képviselője
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