
Déryné Nonprofit Kft.

2020. évről készített éves beszámoló kiegészítő melléklete

|. A társaság ismeÉetése

Név: Déryné Nonprofit Kft.

Székhely: l l3l Budapcst, R€itter Fcrenc utca l32.

Cégjegyzékszánr: 01-09-35l8,15

Adószám: 27281907-2-4l

A társaság 20l9, december l2-én alakult meg határozatlan időre. Műrködési módja kortátolt t-elelősségű

tár,saság, melynek törzstőkéje 3 000 ezer Fí.

A társaság tulajdonosa 2020, decenrber 3 1-én:

Nemzeti Szinház Közhasznú Nonp rofi t Zárlkörűen N,Iűködő Részvénytá rsasá g

C ég egy zékszám : 0 l - l 0-0.1.142 ó

A társaság telephelyei :

o ll31 Budapest, Keszkenő utca 16-18.4. em, 8.

o 1l3| Budapest, Keszkenó utca |6-18.3. em. l2.

o ll3l Budapest, Keszkenó utca l6-18.3, em. l0,

o l l3l Budapest, Keszkenő utca l6-18. 2. em. l5.

A társaság ügyvezető.jének adatai:

Kis Domonkos Márk (an.: Gyulai llona)

Születési ideje: l986/07i06

2l20 Dunakeszi, Pöltenberg Ernő utca 5. fszt. 2.

Adóazonosító jel: 8436503368

A képviselet módja: önálló

Főtevékenység: 9002 '08 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Éves beszámoló aláirására.iogosult: Kis Domonkos Márk ügyvezető

A beszánroló elkészítésével megbizott: Magyar Zsőfla gazdasági igazgatő regisztrációs szám: 126114

Cson ka Szibilla könl,velő regisztrációs száml 20O962



A Társaságot 3 tagú Felügyelőbizottság t-elügyeli.

- dr. Zsigmond Cyörgy Csaba - l091 Budapest, Üllói út l1-13.

- Nagy Judit Rozália - l l 17 Buda pest, Alíz utca 618 C. ép.3. em. 3.

- Timár Zoltán - 421l lVlikepércs, Kiss Endre utca 7.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló: Pintér-Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségú Társaság

7634 Pécs Kovács Béla u.6.

Adószá m : l 15621 53-2-02

C égjegy zékszám : 02-09-065795

Képviseli: Pintérné Könczöl Ágnes

A könyvvizsgálatért is személyesen is felelős adatal:

Pintérné Könczöt Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási szám: 005057

A Beszámoló kőzzététele a !]ylyjd_9§_E§p@ honlapon, valamint azlgazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködó Szolgálaton keresztül történik,

2. Számviteli politika

A társaság a kezelésében illetve tula.idonában lévő eszközökról és azok íbrrásáról a kettós könyvvitel szabályai

szerint vezeti nyilvántarlásait, tblyamatos és áttekinthető formában, a magyar és a nemzetközi szabályok

szerinti követelményeknek megfelelóen kertil kimutatásra a társaság vagyoni, pénzügyi ésjövedelmi helyzete.

A társaság az érvényes előírások szerint éves beszámoló készítésére kötelezett. A nlérleget és az eredmény-

kimutatást a 2000. évi C törvény l. és 2. sz. melléklet,,A" változata szerint késziti el.

a) Általános szabályok

o a mérlegtételek értékelésnél a vállalkozás t'olytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az

érvényesülését eltérő rendelkezés netn akadályozza. illetve a vál|alkozási tevékenység folytatásának

ellentmondó tényező. körülmény nem áll fenn.

c az előző évi mér,legkészitésnél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a

változtatást elóidéző térryezők tartósan - legalább egy éven túrl - jelentkeznek és emiatt a változás

állandónak, tarlósnak minósül.

o az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenórizni és eg5,edileg értékelni kell.

o a mérlegtételek érléketése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a mérleg

fordulónapján (december 3l.) meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ténylegesen

bekövetkezett és a társaság számár,a ismertté vált.

c az üzleti év időtartana megegyezik a naptári évvel.

o a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év március 3 1, napja.

o a költségek elszámolása elsődlegesen költség nemenként tör,ténik.



o a könyvviteli zárások negyedéverrte, havonta történnek,

Alapító elé terjesztés idópontja:

. Ajóváhagyásra.iogosult testületnek a könyvvizsgált. FB által elfbgadott beszánroló átadás időpontja,

a tárgyévet követő év május 07.

o A tervezési nrunkák során - vagy egyéb célból - Tár,saság ügyvezető igazgatő.ia idóközi beszámotó

elkészítését is elrendelheti.

Letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség:

o Tát'saságunk ügy vezető igazgatój ának és fe li,igyelő testületén beli,il a tagoknak egyiittes kötelezettsége

az éves beszámoló számviteli törvény szelinti elkészítése és nyilvánosságra hozatala.

o Az éves beszánroló határidóre töfténó letétbe helyezéséért és határidőre történő közzétételéért a

Társaság ügyvezető igazgatő,ia a felelős.

b) Eszközök elszámolásának szabályai, azok értékelése

o A befektetett eszközöket és a íbrgóeszkőzöket az értékcsökkenés, a terven í'elüli értékcsökkenés,

valamint az ér,tékvesztés összegeivel csökkentett beszerzési, illetve elóállítási költségeken kell

értékelni.

. A telv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartarn végén várható nraradvánr,értékkel

csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni,

N incs maradványénéke a szoítvereknek, az irodai és a számítástechn ikai eszközöknek, és a bérbe adott

eszközöknek,

o Az ingatlan fejlesztéshez vásárolt terület és annak fe.jlesztési költségeit a készletek között kell

kinutatni.

o A tárgyi eszközök mérlegben szereplő értékét a tárgyi eszközök könyvekben kimutatott bruttó

értékének és az elszátnolt terv szerinti és terven f'elüli értékcsökkenésének különbségeként kell

meghatározni.

o Áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből szátnlazó, - belíöldi érlékesités esetében - általános

forgalmi adót is tartalmazó követelést a vevő által elismer1 szám\ázott összegben kell kimutatni, míg

a követelést pénzügyileg nem rendezték vag,v veszteségként leírásra nem került.

o A külftildi pénzértékre szóIó követelést a rnérlegben a Magyar Nemzeti Bank által közzéteíl, a

szerződés szerinti teljesítés napján érvénl,es hivatalos árfolyamon átszámitott Ft értéken kell

kimutatni.

. A valutapénztárban lévó valutakészletet és a devizaszámlán lévő devizát a mérleg fordulónapiára

vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közzéteít hivatalos devizaárfolyarnon kell forintra

átszár,nítani.

o Aktív idóbeli elhatárolásként keriilnek kinrutatásra a mérleg fordulónap.ia előtt felnrerült, de a

következő időszakot terheló kiadások, valamint a tárgyévet érintő bevételek, melyek a mérleg

lordulónapja után esedékesek.

c) Források elszámolásának szabályai, azok értékelése

. A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.



o A devizában fennálló kötelezettségek értékét a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos

devizaárfolyamon kell folintra átszámítani.

r passzív időbe|i elhatárolásként kerülnek kimutatásra azok a költségek, melyek a tárgyévrc

vonatkoznak, de a mérleggel lezán évet követően jelentenek pénzkiadást, továbbá azok az elszámolt

bevételek, melyek a mérleg foldulónapja trtáni időszak bevéte[ét képezik.

d) Lényegesség, jelentős összegű hiba meghatározása

o A lényegesség elve alapján lényegesnek mlnősii| a beszámoló szempontjából minden olyan

információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a

felhasználó döntéseit.

. Haahibafeltáíásánakévében.akülönbözőellenórzéseksorán,egyadottüzletiévetérintően(évenként

külön_külön) t-eltárt hibák és hibahatások - erednlénl,t, saját tőkét növelő-csökkentő - ér,tékének

együttes (elő.ieltól tiiggetten) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatáft.

je[entős összegű hibáról beszélhetiink.

o Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenórzések során -

ugyaíazon évet érintően _ megállapított hibák, hibahatások eredrnényt, saját tókét növelő-csökkentó

értékének együttes (előjeltől í'üggetlen) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év

mérlegfőösszegének? sziualékát. illewe ha a mérlegfóösszeg2 százaléka nem haladja meg az l millió

forintot. akkor az l millió forintot.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény - kimutatásban külön oszlopban kell

kimutatni.

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési. leltarozási, eszköz és forrás étékelési
szabályzatát.

e) A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a könyvvezetésnél a számviteli törvény 15-16. §-
ban megfogalmazott alapelveket érvényesiti a következők szerint:

. A vállalkozás folytatásának elve

. A teljesség elve
o A valódiság elve
. A világosság elve
o A következetesség elve
r A folytonosság elve
r Az összemérés elve
o Az óvatosság e|ve

o A bruttó elszámolás elve
. Az egyedi érlékelés elve
o Az időbeli elhatárolás elve
o A tartalom elsódlegessége a formával szemben elve
r A lényegesség elve
r A kö|tség- haszon összevétésnek elve

A számviteli alapelvektól való eltérés ismertetése

A Tár,saság a 2020-as gazdasáryi évben a számviteli alapelveket mafadéktalanul betaltotta.



3. Megiegyzések a mérleghez

A. Befcktetctt eszközök

lmmateliális .javak

Tárg;,i eszközök

Beféktetett pénzügy i eszközök

l 257 894

23 600 ezer

l 234 164 ezer

l30 ezer

EFl

Ft

Ft

Ft

A betéktetett eszközök közé az inrnrateriális.javakat, atár,gyi eszközöket, a bet-ektetett pénziigyi eszközöket kell

besot,olni. A nrérlegben bet'ektetett pénztig5,i eszközök szerepelnek.

Déryné Progranl összetett rniiködéséhez nélkiilözhctetlen egv bázis. anrely rnind a szervezési. tnind a rn[ivészeti

munkának hel5,et biztosít, 2020 év végén keriilt átadásra a píogralrl székhelyét biztosító épiilet l l3 l Budapest.

Reitter Fet,enc utca l32-ben. anlell,nek lelújítási rlrtlnkálatai az ősz íblyarnán za.jlotlak. A megúritrlt. lrálollszintes

ingatlanban, a Déryné Központban, irodák, próbatet,lrlek és eg1, színlrázteleln is kialakításla keliilt.

1-ár'gyi eszközeink között szerepelnek gépjál,rníivek. iníblnlatikai eszközök, nrobil szírlpadelelrrek. egyedi. irodai

bútorok, színpadtechnikai lács. tehelenlelő ránlpa, szinpadi árnyékoló és ítiggönyrendszer. tltnesz berendezések.

telenlpadló btrlkolat. digitális ledí'alak. rnobil színpadteohnikai alLttrrínitltl-t rácsszerkezet, prodLlkciók díszlet.

ielnrez kellékek létrehozásának, hangszet,ek. egyéb rníiszaki berendezések eszközeinek költségei nreliilnek fel. A
központ biztosít helyszínt az ilodáknak. ahol az alplogramok szervezési rntrnkái, valanrint a progfaln lniiködtetését

biztosító adminisztlatív nrLrnkák za.jlanak. Továbbá, helyszint adtltlk a Barangoló alprogranrba bekeriilt.

pr,óbatermet igétty lő alkotócsapatoktrak, valanritrt a Déryné Társulat sa.iát prodtrkcióinak próbáihoz. A plemierekre

is itt keri,ilt sor a szírrltázterenrben, amely tretl állandó játszóhelykérrt íirrrkcionál, hatrem a bentttatott elóadások

innen ke]nek r idéki út jtlkra.

A nér,leg 1brdtrlónapjáig lakásingatlanok ker,(iltek negvásár,Iásra a l13l Buclapest, Keszkerrő tltca ló-l8. szánr

alatt, níivészeink és nreghír ott vendégln(ivészeink száttlára lakhatást,a ad lehetőséget.

Mcgnevezés
Varyoni

értékű jogok
Szellemi
termékek lngadanok Müszaki

berendezések
Egyéb

berendezések
Tárryi evközök

összsen

NYlT() BRtJTTo ERTEK

Aktiválás 4 l5§ §l? n0 l4 558 l50,00 83l l.]9 8t8,00 209 52ó 295.00 25 l ó5ó 993,00 l Jll 236 788,00

BóV tes 568 000.00 5 364 000.00 0,00 3 7ll 830.00 173 372_00 l1,1l7202.00
l;eliliitáS 000 0.00 _]9 l88 28].00 0,00 0.00 39 l88 28],00

Sele.i tezés 000 0,00 0,00 000 - l 29 600.00 l 29 600.00

ZARo BRl]TTo ERTEK 4 923 532,00 l9 922 l50,00 870 328 l0].00 2l3 238 l25.00 25] 300 7ó-5.00 l 361 1l2 613,oo

Nvitó értékcsókkenés 0.00 0.00 0.00 0.00 0_00 000
Tetv szet inti écs 5 l2 48,].00 7:l2 57.1,00 4 5s) 65, {)0 42 87] 793.00 55 845 948,00 t04 5l5 4.t9,00

Ecs rrövekedés 5 l 2 483,00 71f s71 00 4 552 ó52.00 42 87] 793.00 55 845 948.00 l04 5t5 4.t9,00

Sele.j tezés 0.00 0_00 0.00 000 - l 29 600.00 _129 600,00

Ecs csökkenés 0,00 0,00 0,00 0,00 l ]9 600,00 l29 600.00

záró értékcsökkenés 5 l 2 483,00 7J2 57J,00 4 552 ó52.00 42 87 l 793.00 55 7ló ]48,00 l 04 385 8{9,00



NYlTO NETTO ERTEK

Az alábbi pénztigl,i tlanzakciókla keltilt
között 2020. évben:

kiállitoft vevő szárnlák:

sol Alapítónk a Nenlzeti Színház Nonprotit Zt,t. valanrint Társaságunk

Bizonylatszám |Vlegnevczós Bruttó összege Kiegyenlítés dátuma

2020-BS/00 l 935 3 8l0 000 Ft 2020.10,22

2020-Bsl002240 Dér,yné iíjasszon1, előadás diia l 905 00() Ft 2020,11.23

2020-BSl002626 Lánrpa bér,lés 38 l00 F-t 202l .01.0,7

Osszesen: 5 753 100 Ft

A kiszánrlázott díj rnértéke a piaci, valarrrint az előadások önköltségszárnítási árának íigvelelnbevételével ker,ültek

megállapításla.

Belbgadon száll ító szánllák:

Bizonylatszám 1Vlegncvezós Bruttó összegc KiegyenIítés dátuma

2020-.lM BV/000477 Jeg,vbevétel 225 000 Ft 2020,10,02

2020-JMBV/0005 06 Jegybevétel l8 000 Ft 2020.10,12

2020-JMBV/000507 Jegl,bevétel l 000 Ft z020.10.12

2020-.IM BV/000539 .leg,vbevétel 6 000 Ft 2020. l 1.03

2020-N SBV/000063 Bútorok bérleti díja 25 400 Ft 2020.06.25

2020-N SBV/000 l 05 BútoLok bérleti díja 25 400 Ft 2020.10.06

2020_N SBV/000I 20 J e lnrezbérlés l 905 Ft 2020.1 1.09

Osszcsen: 302 705 Ft

B. Forgóeszközök

A f,orgóeszközök között nutatiuk ki nrindazokat eszközöket, anrelyek nenr

tevékenl,ségét. lde sot,ol.juk a készleteket. kör,etcléseket. értékpapírokat és

286 532 E Ft

taftósan szolgáliák ki a lársaság

a pénzeszközöket.

A vállalkozás nrérlcgében kész]etek l l l9l E Ft értékben szet,epelnek.

o MLrrrkartrhák és rntrnkavédelrni t'elszerelések

. Reklámtár,gy terrnékek

Az év végi követelés összegéből (l05 l77 E Ft)

o Vevók

. ÁFA visszaigénylés és egyéb adókövetelés

o Adott kölcsön

4

6

878 ezer Ft

3l3 ezer Ft

38 ezer Fl

l 04 | 20 ezet, Ft

0 ezel Fl



o Adott előleg

. Egyéb követelések (szálIítói túlíizetés)

A pénzeszközök állonránya l70 164 ezel Ft volt az év végén, nlelyből a pénztárban 2 l45 E Ft készpénz

volt.

A vevő követelések és az általános íbrgalmi adó követelések a beszámoló elkészítéséig egyar.ánt

kiegyenlítésre kerültek társaságtrnk részére.

c. Aktív idóbeli elhatárolások l 748 679 E Fl

Aktív időbeli elhatárolásként - elkülöniteften - kell a rnér,legben kirnutatni az üzleíi év mérlegérrek

Íbldulónapja előtt felmeltilt, elszámolt ol1,an összegeket, amelyek költségként, ráfoldításként ( ide érlve a

halasztott ráíbldításokat is) csak a mér,leg fordtrlónapját követő időszakla számolhatók el, valarnint az

olyan.járó árbevételt, kanat- és egyéb bevételeket, anrelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek,

de a rnérleggel lezán időszakra szánrolandók el.

A bevételek aktív időbeli elhatárolások a kapott támogatások elszámolásával kapcsolatos feloldásait

tartalmazza.

A ber,ételek aktív időbeli elhatárolása soron azok a támogatási összegek kerültek kirnutatásra, ahol a
pályázati elszámolásokat mar benyú.itottuk. és azokat vagl,rnár elíbgadták. vag5,elbírálás alatt állnak, A
támogatási összegek tánrogatási elóleg formájában 100 %-ban í'olyósításra keriiltek. Ezek a támogatási
előlegek a támogatásiokirat alapján a rövidle.járatú kötelezettségek között vannak kinrutatva a támogatás
e lfogadásár,ó l szóló lratározat megér,kezéséig,

A költségek aktív időbeli elhatár,olásai, a következó évet érintő költségekből tevődnek össze.

0 ezer Ft

l 0l9 ezer Ft

1 746 807 ezer Ft.

l 872 ezer Ft

2l 69l E Ft

0EFt

2 008 877 E Ft

Bevételek, aktív időbeli elhatárolása

Költségek, ráfordítások aktíV időbeli elhatárolása

D, Saját tóke

E. Céltartalékok

Céltartalék nem került képzésre.

F. Kötelezettségek

o

a

A sa.ját tőke 3 000 ezel Ft összegű jegyzett tőkéből, 4 ezer Ft eledtnén;,tartalékból (veszteségből), és l8

698 E Ft adózott erednrényből tevődik össze.

Kött-le,zettségek az,ok tl szlrllítási. vtillalkozási. szolgiiltatirsi ós egyób szerzót,lósckból eledő. pénzíblnrában

tcl.jcsitcnd(i clistrlcrt ljzetésck. anlcll,cli a sz,állítti. a viillalkozó. a szolgziltatri. a hitclező. a kölcs(jl]t nyílitó

liltal nrár,teljcsitctt. it szL,l,!,ozet által eltbgadott. eIisrrrcrt szállításhtlz. szolgállatáshtlz. lrétlzn)lú.itáshoz.



kapcsolódnak,

A kötelezertségek lehetrrek hátrasorolt, lrosszú és rrivid le.járatúak.

A hosszú lejáratú kötelezettsége 0 ezer Ft.

A rövid lejáratú köte|ezettségek összege Z 008 877 ezel Ft, mel),bó|

o Szállítók 442 ezer Ft

r Rövid lejáratú kötelezettség (részlet) 77l ezer Ft

o Bértaftozás l 16 ezer Fí

. Adótartozás Ó048 ezer Ft

o Támogatási elólegek 2 00l 500 ezer Ft

A r,övid tejáratú kötelezettségek között az Emberi E,rőforrások Minisztériumátólkapott támogatási elólegek

kerültek kimutatásra:

1. ENtT-E-l9_0271

- EmberiErőforrásTámogatáskezeló

- Előadó-művészeti többlettámogatás - egyedi támogatás

- 1,000.000.000 Ft

- Támogatás felhasználása: 20 l 9.0l .0 l - 2020.12.3l .

- Elszámolásbenyújtása:2021.03.2|.

- Elszámo[ás benyú.itva

2. v|ll945l2020

- Emberi Erőíbnások Minisztériuma

- Kiemelt előirányzatok - egyedi támogatás

- 500,000.000 Ft

- Támogatás felhasználása:2020.04.0I -2020,12.3l,
- Elszámolásbenyú.itása:2021.02.28.

- Elszámolás benyújtva, és elfogadva

3. vll3413l2020

- Emberi Erőfonások Minisztériuma

- Kiemelt e|őirányzatok - egyedi támogatás

- 500.000.000 Ft

- Támogatás felhasználása: 2020.07 .0l - 2021.05.3l .

- Elszámolásbenyújtása:202|.07,30.

4. EMT-TE-COVID-20-0007

- Emberi Erőfonás Támogatáskezelő

- Előadó-rn(ivészeti többlettámogatás



- 1.500.000 Ft

- Támogatás felhasználása:2020,07,0l -202l,06.30.
- Elszámolásbenyújtása:2021.09.18.

C, Passzív időbeli elhatárolások 1262 537 E Ft

A költségek passzív idóbeli elhatárolásai közöíí., az évet érintő, de a következő évben kiszártlázott

költségek ker'ültek elszámolásra, valamint a lralasztott bevéte]eknél a tárnogatások anrortizációval

cSökkentett téte[ei.

e Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 ezer Ft

o költségek, ráfbrdítások passziv időbeli elhatárolása 5 45 l ezer Ft

r Halasztott bevételek l 257 086 ezer Ft

4. Megiegyzések az eredmény-kimutatáshoz

I. Enékesítés nettó árbevétele 2l 202 E Fa

Az értékesítés árbevétele kizárőlag belfuldi értékesítésból áll.

A társaságunk nonpl'ofit kft-ként működik Alapítói Okiratában, valanrint a Tántogatói Okiratában foglaltak szerint.

elóadÓ-rnűvészeti tevékenységet íblytató gazdasági társaság. rnűködése keletében, színházi elóadásokat.juttat el

azország kistelepüléseire. az alprogramjaiban meghatározott íbll,anlatok alap.|án.

Alapító Okilatunkban főtevékenységünk 9002 - E,lőadó-művészetet kiegészitő tel,ékenység, mely, szakágazatba

tartozik az élő színházi, és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segító) tevékenységei, így a
produceri tevékenység is.

ll. Aktivált saját teljesítmények

Az aktivált saját teljesítnrények elszárnolására nem került sor.

0EFt

tll, Egyéb bevételek 489 892 E Ft

Az egyéb bevételek az a|ábbi kapott támogatás szelepelnek.

Társaságunk az Emberi Erőforrások Minisztéritrma, r,alamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő í'elé

benyú.jtott támogatási igény, kér,elme alapján tevékenysége míiködése kapcsán felmeriiló szakmai t-eladatokra

tálnogatásban lészesült, az alábbiakban részIetezett egységekben:

EMT_E-l9-027l
- EmberiErőíbrrásTámogatáskezelő
- Előadó-rnűvészeti többlettámogatás-egyeditámogatás
- 1.000.000.000 Ft
- Tánrogatás f,elhasználása: 20|9.01.0 l -2020.12.3|.

vI/l94512020
- Emberi ErőfolrásokMinisztériuma



Kiemelt elóirán,vzatok - egyedi támogatás

500.000.000 Ft

Támogatás flelhasználása: 2020.04.0 l - 2020, l 2.3 l,

vIl347312020
- Errrberi E,r,óíblr,ások Minisztériulna
- Kienrelt előirán_t,zatok - egyedi tárnogatás
_ 500.000.000 Ft

A t-elhalmozási célból vásárolt eszközöknél az időszaki ér,tékcsökkenés tbloldása keltilt figyelenbevételre

az egyéb bevételek között.

lV, Anya giellcgű ráfordítások

Ebbót:

. Anyagköltség

o közvetítettszolgáltatások

. E,ladott ár,uk beszerzési éftéke

. lgénybe vett szolgáltatások

. Egyéb szolgáltatások

V. Személl,i jellegű ráfordítások

A tár,saságnak 49 fo alkalmazottja volt december 3l-én

. Bér.költség

. Személ),i.iellegíregyébkifizetések

. Bérjár,ulékok

167 558 E Ft

l 6 266 ezer Fí

0 ezer Ft

0 ezel Ft

|45 325 ezer Ft

5 967 ezer Ft

2l7 428 E Ft

l 67 065 ezer Ft

21 999 ezer Fí

28 364 ezer Ft

Megnevezés
statisztikai

létszám
2020. Bérköltsép 2020. év Bériárulék 2020. év

u svvezetés 8 45 475 464 Fl 5 948 689 Ft

IrrlíirlÁczi Álln ll 45 845 360 Ft '7 '767 679 Fl

Művészeti állománv 2 29 763 683 F1 4 153 440 Ft

központi iránvítás 4 l9 ó3l ó03 Fl 2 796 438 Fl

Gazdasási iisvintézés _, 9 074 868 Fl l |l4 443 F1

Fizikai áIlornány 1l 9925 l3l Ft l 520 444 Fl

Részösszesen 49 l59 716 r09 Ft 23 30l l33 Ft
Mesbízási díiak 9 5 948 627 Ft 859 564 Ft

Tiszteletd íiak _) l 400 000 Ft 2i9,750 Ft

összesen 6l 167 064 736 Ft 24 400 447 Ft
Rehabilitációs lrozzáiárulás l 377 000 Ft

Replezentáció trtán tjzetendő
szociális hozzáiár,ulási adó 2 586 927 Ft

összesen 167 064 736 Ft 2E 364 374 Ft



Vl, Ertékcsökkenési leírás t04 5l5 E Ft
o Terv szerinti érékcsökkerrés l 8 380 ezer Ft

. Egyösszegű értékcsökkenés (200 ezer. Ft alatti beszer.zés) 86 l 35 ezer Ft

Vll. Egyéb ráfordítások 976 EFt
Az egyéb ráíbrdítások között 738 E Ft bírság, 4 E Ft kerekítés és 234 E Ft adók szet,epelnek. Az adók

kőzötí az iparíizési adó összege 99 ezer Ft-ben kerüIt rneghatározásta.

A. t']zemi (üzleti) tevékenység ererlménye 20 617 Ft

B. Pénzügyi műveletek eredménye -4 E Ft
A pénziigyi núiveletek eredménl,ét a tjzetett kanratok összege és az áríblyalrrváttozás egyenlege lratár.ozták

meg.

C. Adózás elótti eredmény

XII. Adófzetési kötelezettség (társasági adó)

A társasági adó levezetését a rnellékelt táblázattallalmazza,,

D. Adózott eredmény

20 613 E Ft

l9l8EFt

Társasási adó számítás 2020 év

adatok E Ft-ban

osszes bevétel 5l l 094
Osszes "5" 489 50 l
Osszes "B" 980

Összesköltsée 5. és 8. 490 48l
Adózás előtti eredménv 20 613

Adózás előtti ered lnény 206 .,

Adóalao növelő tétel (+) l05 2 5

Adóalao csökkentó tétel ( |04 5 5

Módosított adóalao 213 J

szárn ított társasági adó l 9l8

Adózott eredménv l8 695

18 ó95 E Ft



2. Peres ügyek

A társaságnak nincsenek fo[yamatban lévő peres ügyei.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutató megnevezése számítása 2020

Befektetett eszközök értéke

Bel-ektetett eszközök aránya Összes eszközök érteke 38,19%

Forgóeszközök értéke

Forgóeszközök aránya összes eszközök értéke

Saját tőke

8,70%

Tőkeellátottság összes forrás

Kötelezettségek

0,66%

Fonások aránya összes forrás

Likvid aktivák

6|,00%

Likvid itás Likvid passzivák

Adózás előtti eredmény

0,00%

Árbevétel arányosjövedelrnezőség Összes bevétel 97.22%

Adózás elótti eredmény

Eszközarányosjövedelmezóség ósszes eszközök értéke 0,630Á

0,57%

Adózás utáni eredmény

Eszközök megtérülése összes eszköz értéke

kit'izetett osztalék

Kifizetési arány Adózott eredmeny 0,0o%



4. Cash-Flow kimutatás

fi8lút e2d Ftsbrn

MEGNEVEZÉS cA§H+Low

l MÚkddéslBsh,nowi1-13, 5orck) 529 57]

l a Adóris eiöttr emÁ*y t0 613

Ebbój; adtödisE lí3Pon 9énzúgíileg Fdezect unogatós l D0 l §00 c00

I b korulcirik a adeás elót e

l Komgih edózás elón, Er6mént l i aiI b :0 E13

2 9srjmolt morlu§cró l04 5,15

3 El5zámoll é.télvesaés 4s visszsirás

4 céhartnlék iáD!i5 ésfur135ajlig kú$nbózéte

5_ BeíEkreEf.e*lóuók énÉtesilésileh *€dménYe

B szállilól t.ieEzeítsÉg váirwása 442

7 Egyéb ró9d l€Iáclú tó,leEHÉo viiloris l oDB 435

8 P3s9!iY bóbdl erlitirolásot Uálb-!J 1 2é2 537

g t'evöl(ó€ldésviltorás 33

10 Forgte*kózók 1vevókóYetéé9 és péGe5z[ó. nEiliú)) vállo.i* l!6 330

1t Artiv {óbe., ghntiroágt véltozis ! ?48 E70

1! Fi4ten *ó inyereség után1 1 €1a

lJ FizelÉ,tt c.hlék részesedé;

ll. Beíett€téíi B§h-flov í1,1-18 lorch} l 362 409

14_ aefelletan eElózó} betenése ! 332 27g

l5 geíetteleltÉszkózók elrdi9r

1ö HossÜ leiá(Ets3 nyuitott lök5ónót é3 elhelyerett b.nkbétélei icíle5Eié9e mÉglzünbE9e tEváltága

17 l-to.{Ú leii€ts3 ftlliiol( hö|6öntil é! elhe]Fzelt bóft\tEié|et -130

1g í(Jpon osf,rlél lesze!&és

lll Finansziroairi csrh-flor |19-2§ síok)
19 RésaényhrbesJtás. td,teb€whá§ beVéléle

!0 xölvení h íerylsrcnyt me§teslPsitó vtérpspi, truerátlsinJt bevételE

21 HilÉl s to]csn §sáel€
!: VÉ€legs$k!pobpinze!utór

13 R*smnybewí5. tirtefulon§ ilóketesállili!l
]4 Köilény i5 híelvrsro7 megrstesitö énéiparil v;ssza.rtése

:e Hitel* hólcaón üjí6:te5e. vis§iiÉté*
26 Véclelss áladon pénre5lkú.

M Pénzeszközij} Yáltoüs (l+lFtll ,oroll {l2 832

!7 Devrjs péo:es:kc@k áteneieláse

V, Pdnzesz}ózii{t mé.le€ sr{inii változ,isa IM } 27, so.okl .{I}2 632



5. Tájékoztatőkiegészítések

a) Kapcsolt vállalkozások bemutatása (ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bir)

A Tár,saság trern bír ttrla.idonosi jogokkal rnás társaságban,

b) Egyéb részesedósi viszonyban érintett válIalkozások

A Társaságnak nincs egyéb r,észesedési viszonyban álló tár,sasága,

c) Alkalmazottak átlagos állománl,i létszáma

A társaságnak 49 íó alkalrnazottja volt december 3l-én.

d) Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik

Az ügyl,ezető igazgaíő részére l0,800 E Ft bluttó bér,ker,ült elszámolásla.

e) Felügyelőbizottság részérc clszámolt díjak

A t-elügyelőbizottság tagjai 1.400 E Ft tiszteletdíiban r,észesültek.

fl Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

A társaság az adőzoíl eredmén_vét eredmérrytartalékba helyezi.

Megerősídtik, lrogy t-elmértük és éftékelttik a mérleg lordulónapját követően bekövetkezett COVlD-l9
jáLványiig5,i helyzet halását - figyelembe véve az ezzel összeíüggésberr meghozott kornányzati és egyéb

intézkedéseket - is, a Társaság pénziigyi- és vagyorri lrel_vzetére, valanrint .iövőbeni
níiködőképességér,e, Felmér,ésiink és érlékelésiirrk alapjárr arla a következtetésle.jutotttrnk, hog1, a beazonosított

hatások nincserlek olyan.jelentős vagy szátnottevőetr negatír, hatással a Társaság rövid távú (a rnérleg íbldulónap.ját

követó l2 hólrapot átíbgó idószakra vonatkozó) üzleti nlűködésére. atnely lérryegesen betblyásolná, vagy

lénl,egesen bizorrytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatásár,a vonatkozó képességét, illetve annak a

rnérlegkészítés időpontjában való megítélését ug),anezell időszak tekintetében.

A Tár,saság 2019. évi beszánoló eredn-rények 2020, évhez viszonyított változás kinrutatását mellőzttik, nrivel az

iizleti évet megetőző 20l9. évben gazdasági tevékerrység 4 E Ft bankköltségként merült t-el, tekintettel arra, hogy

a Társaság 20l9. december l2-én alakult.

Btrdapest, 202 l. má.ius 07.

Kis Domonkos Nlárk
iigyvezető igazgatő

Déryné Nonprofit Kft.

1131 B2.

4,


