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Közhasznúsági jelentés tartalma 
 

1. Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, 
közhasznúsági eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés) 

2. A költségvetési támogatás felhasználása 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
4. célszerinti juttatások kimutatása 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 

önkormányzatoktól, a kisebbségi települési társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
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1. Számviteli beszámoló 
A Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. A 
mérleg főösszege 65 164 ezer Ft, a saját tőke 19 732 ezer Ft. A számviteli beszámoló részei: 
a Számviteli tv. szerinti mérleg, eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet valamint a 
független könyvvizsgálói jelentés. Ezt egészíti ki a Korm. rendelet szerinti közhasznú 
eredmény-kimutatás. 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása 
Tárgyévben a Társaság 112 106 ezer Ft állami támogatást használt fel. A kapott költségvetési 
támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. A Társaság csak pénzbeli 
költségvetési támogatásban részesült. 
 
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatások 
A Társaság mivel a 2011. évben kezdte meg tevékenységét, működése során törekedett 
arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése 
érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Társaságunk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így ezen a címen továbbra sem történtek 
kifizetések.  
 
5. A központi költségvetési szertől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 

önkormányzatoktól, a kisebbségi települési társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

Tárgyévben Társaságunk összesen 127 734 e Ft támogatást kapott a működésére, illetve a 
programjai megvalósítására. A támogatás között 350 eFt NKA-s támogatást még a jogelőd 
költségvetési szerv nyerte el pályázat útján. A jogelőd az érintett 2 darab pályázattal még a 
megszűnése előtt elszámolt. Az elszámolásig az NKA a teljes támogatás összegéből 
visszatartott 10%-ot az elszámolás elfogadásáig. Az 10%-ot már a jogutód társaságnak 
folyósította az NKA. 
A kapott támogatások részletes bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

összege 
Társaságunknál vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató és a Felügyelő Bizottság tagjai. 
Az ügyvezető igazgató 2011. augusztus 1-től munkaviszony keretén belül látja el feladatát, 
havi besorolási bére a 2011. üzleti évben bruttó 700 e Ft volt. Az ügyvezető további 
juttatásként jogosult volt a havi 500 km gépkocsi használat térítésre, mely keretében 119 e 
Ft került kifizetésre. Az ügyvezető külföldi kiküldetés jogcímen nem történt kifizetés. 
A Felügyelő Bizottsági tagok részére Fővárosi Közgyűlés által megállapított tisztségviselői díj 
lett kifizetve 620 e Ft összegben.  
A kifizetések részletezetését az 5. számú melléklet tartalmazza. 
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7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
A 2011-es év a Társaságunk szempontjából sikeres évnek tekinthető. Tette mindezt úgy, 
hogy társaságunk jelentős átalakuláson ment keresztül (költségvetési szervből non profit 
kft.-vé alakult), az országot recesszió sújtotta, a Kolibri közönségének jelentős hányada 
anyagi problémákkal nézett szembe. Tapasztaltuk, hogy számos visszajáró vendégünk 
elmaradozott. Ennek megoldására a színház a Budapesti Kulturális Alapból elnyert 
támogatásból átcsoportosítót „busztámogatásra”. Ennek a támogatási formának lényege, 
hogy társaságunk finanszírozza a jegyet váltó csoportos nézők utazási költségét. Ez a 
támogatási forma olyannyira hatékonyra sikeredett, hogy látogatottságunk az évad első 
felében 95% felett volt. 
Szeptember 3-án megtartottuk ingyenes XX. Jubileumi Kolibri Évadnyitó Fesztiválunkat. Az 
eseményen a hagyományok szerint részt vett Kemény Henrik Kossuth-díjas bábművész. 
Mint azóta kiderült, hogy ez volt életében az utolsó fellépése. 
Október 8-án a színház 20 éves történetét összefoglaló kiállítás került megnyitásra a Bajor 
Gizi Színészmúzeumban. 
A Kolibri Színház november 19-én Török Ágnes és Szívós Károly bábművészek 
főszereplésével bemutatásra került „Kodály: Háry János” című produkció. Az előadásban 
énekesként közreműködött Szegedi Csaba, Megyesi Schwatz Lúcia és Gábor Géza 
operaénekesek, illetve Oberfrank Péter. A darab rendezője Novák János a Társaság 
ügyvezetője volt. A rendezésért az ügyvezető díjazást nem vett fel. 
A Kolibri Pince játszóhelyünkön december hónapban Bagossy László rendezésében 
bemutatásra került „Lutz Hübner: Bunyósszív” című ifjúsági darabja. A bemutatóval szinte 
egyidőben színházunk valaha volt legnagyobb kihívását is sikerrel teljesítette. Novák János 
rendezésében a Művészetek Palotájában bemutatásra került „Csajkovszkij: A diótörő – 
színjáték bábokkal” című produkció. A produkcióban a színház színészei illetve stúdiósai, 
továbbá Kocsis Zoltán vezényletével a Nemzeti Filharmonikus Zenekar működött közre. A 
bábokat, a jelmezt és a díszleteket a társulat tagja Orosz Klaudia tervezte. A produkciót a 
társulat 4 alkalommal játszotta le a MÜPÁ-ban. A kihívás nemcsak anyagi sikerrel, hanem 
opciós joggal is járt a 2012-es évre, melyet a MÜPA 2012. március 30-ig hívhat le. 
Sikereink között felsorolható, hogy 30 repertoáron levő darabunkból 200 előadást játszottuk 
december 31-ig, melyet 18 875 fizető néző tekintett meg, 100 alkalommal játszottuk a 
Macskák társasága, illetve 50 alkalommal a Bekkanko a grimaszdémon című produkciót.  
 

A közhasznú tevékenység bevétele, vállalkozási bevétel 
Társaságunk éves bevétele 189 152 e Ft volt. Pénzügyi műveletek bevétele 609 e Ft volt, 
mely teljes mértékben kamatbevételből származott. Rendkívüli bevételként került 
kimutatásra a jogelőd intézmény 7 076 e Ft ÁFA visszaigénylése A bevételek 99.99%-a az 
alaptevékenységből származott. Egyéb támogatás keretében 946 e Ft-ot kapott a társaság. 
Ezt az összeget a Small Size Big Citizen elnevezésű Európai Uniós projektben való 
közreműködés költségeinek finanszírozására kapta társaságunk  
Az egyéb támogatás részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 
A vállalkozási tevékenység 

Vállalkozási bevételünk elhanyagolható volt. Alaptevékenységhez mért aránya 1 % volt.  
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A közhasznú tevékenység költségei 

Társaságunk törekedett a hatékony működés eléréséhez, melynek keretében a költségvetési 
időszakhoz viszonyítva jelentős kiadáscsökkentést tudott elérni. 
 

 Eredmény 
A Társaság az üzleti évet 16 546 ezer Ft közhasznú eredménnyel és 186 ezer Ft adózott 
vállalkozási eredménnyel zárta. 
 
Budapest, 2012. március 30.  
 
 
 
 

Novák János 
              ügyvezető igazgató 
 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést – a Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága –  2012. április 6-i ülésén elfogadta. 
 
 


