A Magyar Drámapedagógiai Társaság
2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Nyilvántartási száma: 01-02-1745
Adószám: 19009801-1-13
Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 12.31
Az alábbi számviteli alapelvek szerint állítottuk össze a beszámolót:
Értékelési elvek: Egyedi értékelés elve. Az eszközöket és kötelezettségeket egyedileg
értékeljük.
Összemérés elve: Az értékcsökkenésre vonatkozóan az előző években elszámolt és a
maradvány értéken lévő eszközök egyedi értékelése szerint.
Bruttó elszámolás elve: bevételek - költségek – ráfordítások – követelések-kötelezettségek
egymással szemben nem számolhatóak el.
Időbeli elhatárolás elve: Az olyan gazdasági események kihatásait, melyek két vagy több
üzleti évet is érintenek az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell
elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak, és az elszámolási időszak között megoszlik.
/ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.00. / Szabályrendszer főbb jellemzői
A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet „A” változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A Társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
1.01. / Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
– értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
1.02. / Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
– értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
1.03. / Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk
el. Az elektronikai eszközök – számítógép stb. – 33 %-os, a bútorok pedig 20 %-os leírási
kulccsal lettek elszámolva.
1.04. / 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése

100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. A 2020ban vásárolt, de a pandémia miatt használatba nem vett, megvásárolt szoftverek,
programfrissítések beszerzési költségeit az 1. számlaosztályban tartottuk nyilván, majd a 2021.
év használatbavételekor egyösszegben leírásra került.
1.08./ A Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.
2.00. / Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.01. / Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.02. / Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma

A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.03. / Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a

források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.04. / Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak

folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem
vállalt garanciális kötelezettséget.
2.05. / Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem

a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.06. / Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek

mérlegsoronként anya-, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.07. / Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.08. / Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a

biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.10. / Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11. / Valós értéken történő értékelés bemutatása

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.
2.12. / Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,

módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13. / Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos

statisztikai létszáma:
Társaságunknak nincs állandó alkalmazottja.

E Ft-ban
MÉRLEG RÉSZLETEZÉSE
1. Immateriális javak /szoftverek/vagyoni értékű jogok

- 603

2. Gépek, berendezések, felszerelések

897

3. Készletek

0

4. Pénzeszközök

22.048

5. Követelések

0

6. Aktív időbeli elhatárolások

0

7. Saját tőke – Eredménytartalék

12.705

8. Rövid lejáratú kötelezettségek

725

9. Bérköltség és járulékai –

1.621

Passzív időbeli elhatárolás

6.700

Ez a tétel áll a 2020-ban befolyt és fel nem használt pályázati bevételeinek még el nem
költött, 2021-re áthúzódó tételekből.
EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE
1. Anyagköltségek

327

2- Igénybe vett szolgáltatások költségei
/előadás tartása, szakmai közr., kiadványszerk. stb./

22.615

3. Egyéb szolgáltatások költségei
/költségként elszámolandó adók, pályázati reg. ktg.
bankköltség stb./

887

4. Éves bérköltség és járulék

1.621

5. Értékcsökkenés leírás

664

6. Belföldi értékesítés árbevétele

11.200

7. Egyéb bevételek, pályázati bev.

17.726

8. Évi eredmény

2.815

Szöveges szakmai beszámoló a 2020-ban befolyt pályázati
összegek 2021. évben történő felhasználásáról
Főbb tevékenységek és programok bemutatása:
XXIX. WSO Találkozó és Fesztivál megszervezése
NKA Közművelődési kollégium
központi költségvetés
900.000,- Ft
A program bemutatása:
Az előző évről a világjárvány miatt halasztott országos
találkozót 2021 elején ismételten meghirdettük. Azon
csoportokat, amelyek 2020-ban már regisztráltak, nem kértük
ismételt regisztrációra (csak a jelentkezésük megerősítését
kértük), azt továbbra is érvényesnek tekintettük. A két egymást
követő naptári év programja így fonódik össze résztvevői
oldalról is.
A járvány márciusban ismét jelentkező újabb hulláma miatt
valós térben tartott országos találkozóra a tavaszi félévben nem
kerülhetett sor. 2021 augusztusában ismét adaptáltuk az
országos találkozót és fesztivált az aktuális körülményekre.
Ezzel az átszervezéssel végül is eljuthattunk a
rendezvénysorozat kifuttatásáig: 2021 októberében Pécsett
megvalósulhatott az országos fesztivál is.
XXIX. WSO Találkozó és Fesztivál megszervezése
EMMI NTP
Központi költségvetés
1.500.000,- Ft
A program bemutatása:
A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó És
Fesztivált 2021 elején meghirdettük. Ennek során a felmenő
rendszer átgondolása és átalakítása is többszörösen
szükségessé vált. Azon csoportokat, amelyek 2020-ban már
regisztráltak, nem kértük ismételt regisztrációra (csak a
jelentkezésük megerősítését kértük), azt továbbra is
érvényesnek tekintettük. A járvány márciusban ismét
jelentkező újabb hulláma miatt valós térben tartott országos
találkozóra a tavaszi félévben nem kerülhetett sor: ekkor egy
többfordulós online programot állt módunkban megrendezni.
2021 augusztusában ismét adaptáltuk az országos találkozót
és fesztivált az aktuális körülményekre. 2021 októberében
Pécsett megvalósulhatott az országos fesztivál is. A pécsi
fesztiválon a hazai csoportok mellett a szerbiai, a szlovákiai
és a szlovéniai magyar nyelvű gyermekszínjátszás
képviseletében három határon túli magyar csoportot is
fogadhattunk: ami a járványhelyzet miatt külön öröm volt
mindenki számára.

Gyermekszínjátszás- drámapedagógia-színházi nevelésországos módszertani rendezvények megrendezése
NKA közművelődési kollégium
központi költségvetés
1.200.000,- Ft
2020-ban a Színház-Dráma-Nevelés programra 700.000,Ft, a fennmaradó összeg a 2021-es programokra
elszámolva
A program bemutatása:
A két hagyományos, jelentős múltra, hosszú időszakra
visszatekintő nagyrendezvényünk közül (a Színház-DrámaNevelés 2020 novemberében, míg) a Színházi lecke című
módszertani nap 2021 februárjában került megvalósításra.
Ebben az esztendőben az online tér volt az, amelyik a program
során a viszonylagos biztonságot nyújthatta. Természetesen
nagyon fontos a személyes jelenlét, a valós tér, de legalább
ennyire fontos volt a megvalósítási időszakban, hogy az
online program lehetővé tette olyanok részvételét is, akiknél
az egynapos programra történő utazás eddig sok esetben
akadályt jelentett: a fővárostól távolabbi vidéki településeken
és a határon túl élő (magyar) kollégáink számára is kapukat
nyitott, részvételi lehetőséget nyújtott a rangos, ebben az
évben 18. alkalommal megrendezett szakmai programunk.

A magyar gyermekszínjátszás programjait szervező
Magyar Drámapedagógiai Társaság programtámogatása
EMMI
központi költségvetés
20.000.000,- Ft, mely összegből a 2022. évre 3.700.000,- Ft
az ezévi programokra elhatárolásra került.
A program bemutatása
A magyar gyermekszínjátszás regionális és országos
programjainak megvalósítása kiemelt jelentőségűvé vált
ebben az esztendőben. A világjárvány miatt a hagyományos
nagyrendezvényeket is más időpontokban és az addigiaktól
eltérő formákban, illetve szervezési rendekkel kellett
megvalósítani. Ugyanígy jelentős mértékben változtatni
kellett a módszertani programok, hétvégék, napok (mint pl. a
Színház-Dráma-Nevelés és az Országos Gyermekszínjátszórendezői Fórum, a Színházi lecke) lebonyolításán is.
Mindezzel a Covid járvány alatti időszakban is lehetségessé
vált a magyar gyermekszínjátszás életben tartása, a szakterület
fórumainak megteremtése. Olyan jelentős új programok
kidolgozására és megvalósítására is mód nyílt, mint például a
gyermekszínjátszó rendezői szakmai műhelyek beindítása. A
támogatás lehetőséget biztosított olyan új, előremutató
programok kipróbálására is, mint a rendezői mentorrendszer,
vagy a szakmai elismerési rendszer megújítása.

