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1.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.158/2008.6/I. számon 2009. február 9-én jogerőre emelkedett
végzése alapján a Bajai Színházért Alapítványt (székhelye: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.; adószám:
19552024-2-03; önálló képviseletre jogosult képviselőjének neve: Dr. Kelemen Veronika Márta)
közhasznú szervezetté minősítette.
Az alapítvány alapító okiratában rögzített céljai:
-

-

-

a Bajai Fiatalok Színháza (továbbiakban: Színház) tevékenységének támogatása, produkciói
létrejöttének anyagi segítése, e tizenkét éve működő társulat kiemelkedő művészeti eredményeinek
és értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése;
a bajai színházi élet körülményeinek fejlesztése, színházi eszközök, berendezések beszerzésének
anyagi támogatása;
a Színház produkcióiért tevékenykedő alkotók, művészek, meghívott színházi szakemberek
anyagi támogatása;
a Színház utánpótlás nevelő, tehetséggondozó színi stúdiójának működésének támogatása, az itt
tanuló 10-18 éves, ének, színpadi tánc, színészet iránt érdeklődő tehetséges diákok segítése;
a Színház kiemelkedően tehetséges ifjú növendékeinek művészeti pályákon való elindulásának
anyagi segítése, külföldi és belföldi tanulmányainak támogatása;
a Színház társulatának hazai és külföldi rendezvényekre való utazásának, kiadásainak támogatása;
külföldi kapcsolatok építésének támogatása, határon túli magyar művészeti csoportokkal való
együttműködés elősegítése;
a Színház műsortervének meghatározásakor célként tűzi ki, hogy a térség tankötelezett
gyermekeinek nevelését, oktatását és ismeretük, képességük fejlesztését elősegítse.

Az alapítvány a 2016-os évben anyagi támogatást nyújtott a Bajai Fiatalok Színháza több produkciójának
színpadra állításához:
- Giovanni Arpino: Egy asszony illata (színjáték) – 8 előadás
- Lackfi János: HozzáTartozók (vígdráma) – 2 előadás
- Kell egy színház (jubileumi gálaműsor) – 3 előadás
- Carlo Collodi: Pinokkió (zenés mesejáték) – 7 előadás
- A. L. Webber – T. Rice: József és a színes szélesvásznú álomkabát (musical) – 2 előadás
- Tóth-Kiss Hajni – Kárpáti Jonatán: Ostrom alatt (vígdráma) – 3 előadás
- Játssz még! (Színistúdiós növendékek vizsgaelőadása) – 1 előadás
Az említett színdarabok jelmezeinek, díszleteinek, kellékeinek, technikai felszereléseinek, szállítási
költségeinek, promóciós kiadásainak, munkadíjainak, szerzői jogdíjainak finanszírozását segítettük.

Támogattuk a Bajai Fiatalok Színháza 20. jubileumi évadának ünnepi rendezvényeit (1. Bajai Színházi
Bál; 20 év a színpadon – kiállítás; Kell egy színház – jubileumi könyv megjelenése; Backstage –
kötetbemutató és beszélgetős est kulisszatitkokról).
Hozzájárultunk egy városi produkció létrejöttéhez (Csoda ez az éj – zenés karácsonyi műsor a város
idős embereinek).
Anyagi segítséget nyújtottunk a 11. Bajai Musical Tábor lebonyolításához.
Támogattuk a Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekosztályának alapítványát: a Bajai Gyermekosztályért
Alapítványt, valamint a Bajai Hajómalom Egyesületet.

2.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérlegfőösszeg 13.273 ezer Ft, a
saját tőke 12.452 ezer Ft. Előző évhez képest az alapítvány vagyona 2.039 ezer Ft összeggel növekedett

3.

SZJA 1% TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az alapítvány a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összege 258.403 Ft, melyet az
előadások díszletei és kellékei vásárlására fordított.

Záradék:
A közhasznúsági mellékletet a Bajai Színházért Alapítvány Kuratóriuma az 1/2017. számú határozatával
2017. 05. 02-án egyhangúlag elfogadta. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Az alapítvány közhasznú beszámolójának mérlege, eredmény kimutatása és kiegészítő melléklete
megtekinthető az alapítvány székhelyén (6500 Baja, Szent Imre tér 5.)

Baja, 2017. május 02.

Dr. Kelemen Veronika Márta
kuratóriumi elnök sk.

