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ÜZLETI JELENTÉS 

a Déryné Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről 

 

I. A Társaság bemutatása 

 

A Társaság célja, elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása elsősorban a 

kistelepülésekre, valamint azokra a területekre, ahol ennek elérhetősége korlátozott. Emellett 

hozzájárul a már bejáratott befogadó helyszínek műsorkínálatának színesítéséhez, és a 

minőségelvű színházi ambíciók fokozásához. Mindez a kultúrához való hozzáférés pénzügyi és 

földrajzi akadályait hivatott leküzdeni, hogy az minél több honfitársunk számára legyen 

elérhető. 

 

A Társaság tevékenységével az alkotó közösségek mozgásterének és érvényesülésének 

bővítését segíti elő minőségi színházi produktumok közvetítésével, létrehozásával és az ezzel 

járó költségek nagy részének átvállalásával. Ösztönzi a jelentkező vidéki kőszínházak, 

társulatok és alkotócsoportok produkcióinak hosszabb ideig történő műsoron tartását. A Déryné 

Program keretében megvalósuló vendégjátékok esetében nem keletkezik sem intézmény, sem 

közönség számára gazdasági vonatkozású nehézség. Így széles műfaji kínálat és változatos 

előadói csoportok jutnak lehetőséghez. 

 

Négy alprogramunk tagolja egységekre célkitűzéseinket. Az Országjárás alprogram keretében 

anyagi források biztosításával és koordinációs szerepünkkel színházi produkciók országos 

utaztatását végezzük. A Barangoló alprogramunk lehetőséget és szakmai támogatást nyújt 

pályájuk elején lévő előadóművészeknek és kőszínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek 

ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogramunk előtérbe helyezi a saját előadásaink 

utaztatását, komplex, egész napot felölelő programok tájoltatását, valamint a fesztiválok, 

táborok minőségi programkínálat bővítését. A program negyedik pillére a 15 főből álló, saját 

Déryné Társulat. 

 

II. Üzletmenet elemzése  

Mutató Adatok E Ft /Tárgyidőszak (%) 

Tőkeerősség: Saját tőke/Mérlegfőösszeg x 100 21 691 / 3 293 105  = 0,66 

Likviditási ráta: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség x 

100 286 532 / 2 008 877 = 14,26 

Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök - Készletek/Rövid lejáratú 

kötelezettség x 100 (286 532 – 11 191) / 2 008 877 = 13,70  

Vevő és szállító aránya: Vevőállomány/Szállító x 100 38 / 442 = 8,59 

Tőkearányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Saját 

tőke x 100 20 613 / 21 691 = 95,03 

Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózás előtti 

eredmény/Értékesítés bevétele x 100 20 613 / 21 202 = 97,22 

Eszközarányos jövedelmezőség: Adózás előtti 

eredmény/Eszközök összesen x 100 

20 613 / 1 257 894 = 1,63 

 

 

  

       

https://deryneprogram.hu/programismerteto/orszagjaras/
https://deryneprogram.hu/programismerteto/barangolo/
https://deryneprogram.hu/programismerteto/vandorszinhaz/
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Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása stabil a mutatószámok alapján. 

A Déryné Nonprofit Kft. a 2020. évi üzleti tervében foglaltakat teljesítette. 

Adózott eredmény: 18 695 e Ft 

     

 A Társaság a 2020. évi üzleti tervében foglaltakat közelítőlegesen teljesítette. Az eredmények, 

tényszámok azt bizonyítják, hogy a Társaság üzlet- és műsorpolitikája kitűnő, a cég működési 

modelljének, cégstruktúrájának átalakítása jó irányban halad.  

 

III. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok 

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta a 

Társaság 2020. december 31-i beszámolóját.   

A Számviteli politikában meghatározott besorolások és minősítések tekintetében 

változtatásokat a Társaság nem hajtott végre, az értékelési elvek vonatkozásában is a Számviteli 

politikájában megfogalmazottak alapján járt el. 

 

 

IV. Várható fejlődés 

 

A 2020-as évben a bizonytalan helyzet ellenére is nagy érdeklődés és pozitív fogadtatás 

mutatkozott a program iránt. A sok, pandémia következtében elmaradt előadás pótlása mellett 

rengeteg új produkció egyeztetése is zajlik, számos új befogadó partner regisztrált a programba, 

így várhatóan meghaladjuk a 2020-as évre vállalt számainkat a produkciószervezés kapcsán, s 

növeljük a Déryné Program országos ismertségét. 

 

A 2021/22-es évadban a Déryné Társulattal 2 új bemutató létrehozása a célunk.  

 

Előadóművészeti tevékenységek színvonalas létrehozásához, hang-stúdió kialakítását 

tervezzük.  

 

Az év során szakmai konferenciákat és workshopot szervezünk, melyen a Déryné Program 

tapasztalatain keresztül a szakmát érintő aktuális kérdések megvitatása mellett, célunk a Déryné 

Program népszerűsítése, működésének bemutatása. 

 

2021. nyarán tervezzük életre hívni a Déryné Program színházi fesztiválját, mely több 

helyszínen, színes műsorkínálattal, széles körben kívánja megszólítani a nézőket és a szakmát 

is.  

 

 

V. Foglalkoztatáspolitika 

A társaságnak 49 fő alkalmazottja volt december 31-én.   
 

• Bérköltség 167 065 ezer Ft 

• Személyi jellegű egyéb kifizetések 21 999 ezer Ft 

• Bérjárulékok 28 364 ezer Ft 
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Megnevezés 

Statisztikai 

létszám 

2020. Bérköltség 2020. év Bérjárulék 2020. év 

Ügyvezetés 8            45 475 464 Ft                5 948 689 Ft  

Művészi állomány 11            45 845 360 Ft                7 767 679 Ft  

Művészeti állomány 12            29 763 683 Ft                4 153 440 Ft  

Központi irányítás 4            19 631 603 Ft                2 796 438 Ft  

Gazdasági ügyintézés 3              9 074 868 Ft                1 114 443 Ft  

Fizikai állomány 11              9 925 131 Ft                1 520 444 Ft  

Részösszesen 49          159 716 109 Ft              23 301 133 Ft  

Megbízási díjak 9              5 948 627 Ft                   859 564 Ft  

Tiszteletdíjak 3              1 400 000 Ft                   239 750 Ft  

Összesen 61          167 064 736 Ft              24 400 447 Ft  

Rehabilitációs hozzájárulás                   1 377 000 Ft  

Reprezentáció után 

fizetendő szociális 

hozzájárulási adó                   2 586 927 Ft  

 Összesen           167 064 736 Ft              28 364 374 Ft  

A Társaság kiegyensúlyozott működéséhez nélkülözhetetlen a humán erőforrás fejlesztés, ezért 

különböző területeken az állományi létszámot bővíteni szeretnénk. A program sikere 

érdekében, egyre nagyobb elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy minden igényt a 

legmagasabb szinten tudjunk ellátni. 

 

VI.  Környezetvédelem 

A Társaság környezetszennyező tevékenységet nem folytat. A Társaság nem rendelkezik olyan 

eszközökkel, melyek környezetvédelmi szempontból fontossággal bírnának. 

 

VII. Kutatás, fejlesztés 

A Társaság kutatással és kísérleti fejlesztéssel nem foglalkozik. 

 

VIII. Pénzügyi instrumentumok 

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz 

és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. 

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a könyvvezetésnél a számviteli törvény 

15.-16. §-ban megfogalmazott alapelveket érvényesíti a következők szerint:  

• A vállalkozás folytatásának elve; 

• A teljesség elve; 

• A valódiság elve; 

• A világosság elve; 

• A következetesség elve; 

• A folytonosság elve; 

• Az összemérés elve; 

• Az óvatosság elve; 

• A bruttó elszámolás elve; 
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• Az egyedi értékelés elve; 

• Az időbeli elhatárolás elve; 

• A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; 

• A lényegesség elve; 

• A költség- haszon összevétésnek elve. 

 

IX. Eszközök értékelése 

A Társaság nem él a számviteli törvény 57. § (3) bekezdése alapján biztosított és válaszható a 

vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre, tárgyi eszközökre és befektetett pénzügyi 

eszközökre vonatkoztatható értékhelyesbítés (évenkénti, december 31-i piaci értéken történő 

értékelés) lehetőségével, értékelési tartalékot nem mutat ki. 

 

 

 

Budapest, 2021. május 07. 

 

                                                                 Kis Domonkos Márk 

                                                                 ügyvezető igazgató 

                                                                         Déryné Nonprofit Kft. 

 


