Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.

székhely:

7626 Pécs, Felsővámház utca 50.

bejegyző határozat száma:

Cg.078217/2011/01

nyilvántartási szám:

Cg. 02-08-078214

képviselő neve:

Sramó Gábor László ügyvezető

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Két előadásunkat – Lúdas Matyi és Robin Hood - is jelölték a színikritikusok az évad legjobb
gyermekelőadásának, s legnagyobb örömünkre a Markó Róbert rendezte „Lúdas Matyi” ezt el is
nyerte! Díjakban volt még részünk, hiszen Sramó Gábor László Pécs városától Vasarely-díjat kapott,
míg Nagy Kovács Géza szcenikus – tervező, Magyar Ezüst Keresztet vehetett át augusztus 20-a
alkalmából.
Nyár elején két külföldi fesztiválon szerepeltünk. (Kassa, Marosvásárhely)
A társulatban jelentős változások voltak: Kalocsányi Gábor helyett Arató Máté bábszínész érkezett, a
műszaknál pedig három új kolléga kezdte a 2019/20-as évadot.
Örömteli esemény volt, hogy Matta Lóránt a Színház és Filmművészeti Egyetemet, Czéh Dániel a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet fejezte be sikerrel.
Statisztikai adataink a 2018/2019-es évadzáráskor:
266 előadás (ebből saját 261, vendég előadás: 5) volt, melyből:
125 Kós Lajos terem
74 kamaraterem
1 szabadtéri színpad
66 táj előadás (ebből 14 külföld)
Bérlet: 4846 db
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. alpontja alapján
közfeladat, jogszabályhely:
közfeladatnak minősülő kulturális szolgáltatás – előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 121. § a) és b) pontja szerinti, a helyi

közművelődés támogatása, a közösségi kulturális
hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre,
társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a
helyi lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása; a művészeti intézmények,
továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka
feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése közfeladat ellátása.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
(1) bekezdésének a)-u) pontjai alapján közfeladatnak
minősülő, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Pécs város és vonzáskörzetének lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma (összes nézőszám):

33 794 fő néző

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lúdas Matyi, Robin Hood előadások megvalósítása

4.
5. Cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban)
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (adatok ezer Ft-ban)
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

ügyvezető

5 000

5 040

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

5 000

5 040

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (adatok ezer Ft-ban)
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

151 894

134 176

0

0

29 567

26 662

ebből:
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

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

122 327

107 514

H. Összes ráfordítás (kiadás)

137 853

147 928

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

56 607

57 918

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

137 853

147 928

K. Adózott eredmény

14 041

-13 752

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(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)/210 fő]

Igen

Nem

Pécs, 2020. július 20.
Sramó Gábor László
ügyvezető

