1. A szervezet azonosító adatai
név: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft
székhely: Pécs, Felsővámház u 50 7626
bejegyző határozat száma: 02-09-078214
nyilvántartási szám: 02-09-078214
képviselő neve: Sramó Gábor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A vállalkozás Pécsett a bábművészeti tevékenységet látja el egy bábszínház keretein belül.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Bábművészeti tevékenység
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Pécs város lakossága kiemelten a óvodás és a kisiskolás korosztályra.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Pécs és Baranya teljes lakossága igénybe tudja venni. Esetleges táj előadásokkal Magyarország és
más országok lakossága is igénybe tudja venni.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az Óvodás és a kisiskolás korosztály lelki szellemi és művészeti fejlesztése.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Összköltség eljárással
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év*
Támogatás

Tárgyév*

95.783eFtt

90.700eFt

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év (1)*
Juttatások

Tárgyév (2)*

0eFt

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0eFt
0eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)*
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)*

118.770eFt

137.692eFt

ebből:
Értékesítés árbevétele

0eFt

32.465eFt

Támogatás bevétele

0eFt

105.227eFt

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

53.614eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

136.389eFt

K. Adózott eredmény

1.303eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek
száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)

változó havonként 2-3 fő
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Igen
Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
Igen
Nem

