Közhasznúsági melléklet
2021
. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Fabók Mancsi Bábszínháza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Székhely
Zsámbék

Irányítószám: 2072

Település: Zsámbék

Rácváros
utca
Közterület neve:

Közterület jellege:
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1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:
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1.5 Képviselő neve:
Fabók Mariann

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Színházunk hiánypótló tevékenységet folytat. Vándorszínház lévén a színházi lefedettség egyenlőtlen
elosztásán javít. Kultúrával nem jól ellátott területekre, határon túli településekre, európai magyar
közösségekhez, s elsősorban Magyarország összes megyéjébe eljuttatja színházi előadásait. A
megszülető előadások magas szakmai színvonalúak, szinte kivétel nélkül fődíjat, díjakat kaptak
bemutatásuk óta valamely elismert szakmai találkozón. 2020.- ban 84 előadást játszottunk. Ezen
előadásokat megközelítőleg 5025 ember látta 2020.-ban.
Színházunk repertoárján kizárólag olyan előadások szerepelnek, melyek a magyar népi kultúrából vagy a
magyar klasszikus irodalomból merítkeznek, előadásformájukat tekintve viszont képesek a mai kor
emberéhez szólni. Előadásaink széles korcsoportot találnak meg: kisgyermekektől a kamaszokon át
felnőtteknek szóló bábjátékaink is vannak. De legtöbb előadásunk egyszerre szólítja meg a különböző
korosztályokat.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Színházi előadás létrehozása:
Tárgyévben két új előadásunk született: „Megénekelt vadvirágok”
címmel magyar népballadás est elevenítette meg történetes
énekeinet eredeti felgyűjtött dallamaikkal, s magyarázó
gondolatainkkal. Illetve: „Föltekinték nagy magos mennyekbe”
című karácsonyváró előadásunkkal kívántuk egyszerre a gyermek
és felnőtt közönség szívét megszólítani. A játék szövegkönyvének
gerincét betlehemes játékok különböző gyűjtései, karácsonyi
népénekek és archaikus imát teszik ki. Az előadást élő zene
kíséri.
Színházi előadások széles körben történő megtartása:
20201- ben a világjárvány újabb hullámai közepette is sikerült 153
előadást tartanunk. Ezekből 27 előadás külföldi helyszíneken.
Erős szakmai jelenlét székhelyünk településén:
Évente minimum egy előadást tartunk felajánlásból a város
valamely színpadán. Aktívan és rendszeresen részt veszünk a
város közösségi eseményeinek hirdetéseiben bábos, jelmezes
felvonulással.
3.3.3.2.1
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Színházi
előadás
létrehozása,
színházi előadások széles körben
történő
megtartása,
szakmai
workshopok
szervezése,
erős
szakmai
jelenlét
székhelyünk
településén

3.3.3.2.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Évente minimum egy előadás felajánlása Zsámbék városnak. (közszolgáltatási szerződés Zsámbék Város
Önkormányzatával )

3.3.3.3

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Gyermek-, ifjúsági- és felnőtt, magyar
ajkú közönség. Nem csak határainkon
belül, hanem Európa szerte.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

megközelítőleg 10 000 ember

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Színházunk nagy fokú támogatottságnak örvend. Ennek köszönhető az igen magas előadásszám. Színházunk
több szakmai elismerést is magáénak tudhat:
2010. - szakmai fődíj – Magyarországi Bábszínházak Országos Találkozója (A halhatatlanság országa)
2013. - megosztott fődíj – 7. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle (A székely menyecske meg az ördög)
2015. - megosztott fődíj – 8. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle (Vitéz László és Vas Juliska)
2017. - fődíj – 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle (A háromágú tölgyfa tündére)
2018. - Színházi Kritikusok Céhének fődíja – Magyarországi Bábszínházak Országos Találkozója (A háromágú
tölgyfa tündére)
2019. – Michel Indali – díj (A székely menyecske meg az ördög)
2021. – Blattner Géza - díj
2021- ben 153 előadás megtartása, ebből 27 előadás külföldi helyszíneken. Megközelítőleg 10 000 néző.
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Előző év

Tárgyév

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

ügyvezető

2 527 200 Ft

2 619 600 Ft

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

2 527 200Ft

2 619 600 Ft

Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

6.2

A.
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

26 808

35 237

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

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

16 328

16 129

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

10 480

19 108

H. Összes ráfordítás (kiadás)

26 150

23 836

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

2 549

5 501

15 428

13 802

558

11 091

Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

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

x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

x

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)>=0,25]

x

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b)
[(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10
fő]

Nem

Mutató teljesítése
x
x
x

