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ÜZLETI JELENTÉS 

a Déryné Nonprofit Kft. 2021. 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. 

 

 

 

 

 

 

https://deryneprogram.hu/programismerteto/orszagjaras/
https://deryneprogram.hu/programismerteto/barangolo/
https://deryneprogram.hu/programismerteto/vandorszinhaz/
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II. Üzletmenet elemzése  

Mutató Adatok E Ft /Tárgyidőszak (%) 

Tőkeerősség: Saját tőke/Mérlegfőösszeg x 100 23 084 / 6 420 343  = 0,35 

Likviditási ráta: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség x 

100 1 069 275 / 4 861 726 = 21,99 

Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök - Készletek/Rövid 

lejáratú kötelezettség x 100 (1 069 275 – 8 061) / 4 861 726 = 21,82  

Vevő és szállító aránya: Vevőállomány/Szállító x 100 1 606 / 6 241 = 25,73 

Tőkearányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Saját 

tőke x 100 1 616 / 23 084 = 7,00 

Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózás előtti 

eredmény/Értékesítés bevétele x 100 1 616 / 17 426 = 9,27 

Eszközarányos jövedelmezőség: Adózás előtti 

eredmény/Eszközök összesen x 100 

1 616 / 1 533 588 = 0,11 

 

 

  

       

Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása stabil a mutatószámok alapján. 

Adózott eredmény: 1 394 e Ft 

     

 A Társaság a 2021. 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 2021. 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 járványügyi helyzet ugyan 2021-ben sem tette lehetővé a Déryné Program teljes körű 

működését, azonban a több hónapos kényszerpihenő ellenére is nagyon szép eredményeket 
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tudott elérni, ami azt a nagy érdeklődést jelzi, ami a befogadóhelyek, rajtuk keresztül pedig a 

nézők részéről érkezik. 

Nem egészen nyolc hónap alatt az Országjárás alprogramban 396, a Vándorszínház keretében 

152 előadást utaztattunk, a Barangoló alprogramban 10 előadás bemutatójára került sor, így 

összesen 558 előadás tudott megvalósulni, melyet 81 338 néző láthatott a Déryné Programnak 

köszönhetően ingyenesen, vagy jelképes, maximum 200 Ft-os jegyáron. Összesen 289 

településre jutottunk el. 

 

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

 

Elindítani tervezzük a Barangoló Drámaírói Műhely programot is, melynek elsődleges célja 

fiatal, vagy pályakezdő drámaírók felfedezése és részükre szakmai fejlődési lehetőség 

biztosítása. A Barangoló Drámaírói Műhely keretein belül a programba bekerült alkotó a 

kijelölt mentorral folytatott rendszeres műhelymunka keretében egy egész estés dráma 

megalkotására kap lehetőséget.  

 

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. 

 

2022. 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 69 fő alkalmazottja volt december 31-én.   
 

• Bérköltség 414 295 ezer Ft 

• Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 928 ezer Ft 

• Bérjárulékok 69 766 ezer Ft 
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Megnevezés 
Statisztikai létszám 2021. Bérköltség 2021. év Bérjárulék 2021. év 

Ügyvezetés 8           67 799 429 Ft                     10 741 228 Ft  

Művészeti állomány 17           79 609 858 Ft                     10 638 872 Ft  

Művészi állomány 11           87 123 426 Ft                     15 651 698 Ft  

Központi irányítás 8           47 835 009 Ft                       7 628 095 Ft  

Gazdasági ügyintézés 4           24 875 070 Ft                       3 790 451 Ft  

Fizikai állomány 14           62 695 691 Ft                       9 259 256 Ft  

Részösszesen 62         369 938 483 Ft                     57 709 600 Ft  

Megbízási díjak 5           11 793 720 Ft                       2 004 932 Ft  

Tiszteletdíjak 3             2 100 000 Ft                          357 000 Ft  

Összesen           383 832 203 Ft                     60 071 532 Ft  

Munkaadói járulék                             235 344 Ft  

Rehabilitációs hozzájárulás                          4 673 000 Ft  

Összesen                        64 979 876 Ft  

Köszönjük Magyarország megbízási díj               1 922 651 Ft                         294 166 Ft  

Köszönjük Magyarország 3           28 540 382 Ft                       4 491 706 Ft  

Összesen 65         414 295 236 Ft                     69 765 748 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:  
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• 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; 

• 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, 2022. április 19. 

 

                                                                 Kis Domonkos Márk 

                                                                 ügyvezető igazgató 

                                                                         Déryné Nonprofit Kft. 

 


