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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A 2019-es évadban 24 előadást tudtunk tartósan repertoáron tartani. Ebből 13 prózai, és 11 zenés előadás.
Boldogok
vagyunk, hogy az ország több, mint 100 városában, és a határainkon túli, magyar lakta településeken is jelen
vagyunk
évi három, de legalább egy előadással. Hivatásunknak érezzük az eljövendő nemzedékek kultúrára, illetve
színházba
szoktatását is, így 6 gyerek és 4 ifjúsági előadást tartunk repertoáron. Továbbra is szolgálni akarjuk a magyar
színjátszás ősi hagyományait azzal, hogy a vidéket járjuk, valamint az újabb bemutatónkkal is a magyar
színjátszás
hagyományait követjük, hiszen sikeresen bemutattuk Eisemann -Szilágyi: Zsákbamacska című darabját.
Következő
tervezett bemutatónk Graham Greene: Utazások nénikémmel című darabja lesz. Missziónknak 
tartjuk, hogy a ma élő
embert kiragadjuk állandó stresszhelyzetéből, és ha csak 3 órára is, de kikapcsolódást 
nyújtsunk. A nevettetés a
célunk, ugyanakkor állandó emberi, társadalmi, szociológiai problémák és kérdések 
boncolgatása

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Előadóművészeti tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése: Előadóművészeti tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi 189.tv. 23 §(4) 16., 13 §(1)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Színházlátogató közönség Budapesten és országszerte

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 29,785

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Közel30.000 nézőhöz jutott el a kultúra és a kikapcsolódás lehetősége határainkon 
belül, és határainkon túl. Olyan
vidéki településeken, ahol semmilyen más kulturális esemény nincs egész évben. Ez hatalmas eredmény, és az
elkövetkezendő években növelni akarjuk ezeket a számokat. Bővíteni a határon túli fellépéseket is,
németországi,
ausztriai magyar közösségek felkeresésével. Minden évben igyekszünk fejlődni, ezért elkezdünk tévéjátékokat
forgatnunk legsikeresebb darabjainkból. Valamint minden évben igyekszünk egy felnőtt, egy gyerek és egy
kamaradarabot bemutatni. Sikeresen létrehoztunk két szabadtéri színházi hagyományt, valamint egy, a hozzánk
hasonló elven működő magánszínházak számára megrendezett fesztivált.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Körúti Színház Nonprofit Kft                                                    Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  3

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Működési Támogatás: Kell egy színház 42 026 25 000

Összesen: 42 026 25 000

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Igazgatói jövedelem 2 166 3 372

Összesen: 2 166 3 372

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 0 0

ebből:   

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

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 73 346 33 925

E. Normatív támogatás 42 026 25 000

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] - 115 372 -58 925

H. Összes ráfordítás (kiadás) 0 0

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 5 103 4 104

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 130 991 100 949

K. Adózott eredmény 0 0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: ..........

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Nincs táblázat felvéve a fejezethez.
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