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A. A Társaság üzletmenetének alakulása , a várható fejlődés 
 

A Társaságot 2011. május 31.-én 1342/2011. (V.25.) Főv. Kgy. sz. határozatával 
alapította Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság 100%-os tulajdonosa az alapító. A 
Társaságot 2011. július 25. napjával jegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. A Társaság 
2011. augusztus 1-vel vette át a megszűnő jogelőd költségvetési szerv (Kolibri Gyermek- és 
Ifjúsági Színház) közfeladatainak ellátását. 

A Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel Budapest Főváros 
Önkormányzata, mint tulajdonos 2011. augusztus 4-i keltezéssel közszolgáltatási szerződést 
kötött, melyet 2011. december 21-én egy alkalommal módosított. A módosításra a jogelőd 
intézmény megmaradt pénzkészletének elszámolása miatt volt szükséges. 

A Társaságra szálltak át a közfeladat ellátásával összefüggő, a vagyon feletti, illetőleg 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a közfeladat ellátása céljából a jogelőd 
használatában álló ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos valamennyi jogok és 
kötelezettségek. 

A jogelőd költségvetési intézmény ingóságai az átalakulás során teljes vagyonleltár 
alapján Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába kerültek. Míg az ingóságokat a 
Társaság ingyenes használatra megkapta, addig a korábban is használt ingatlanokat bérleti 
díj fejében a BFVK Zrt.-től bérelte. A bérleti díj miatti többletforrást a tulajdonos fenntartói 
támogatás keretén belül biztosította a 2012. évben. 

A Társaság a 2012. üzleti évben 38 500 ezer forint adomány gyűjtött be. 
A Társaság ügyvezetője Novák János, akit Budapest Főváros Közgyűlése 1356/2011. 

(V.25.) Főv. Kgy. határozata értelmében 2015. január 31-ig nevezetek ki a tisztségre. 
A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait Budapest Főváros Önkormányzatának 

közgyűlése jelölte ki Lukoczky Károly, Pásztor János, illetve Dodity Gabriella személyében. 
A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló. 
A Társaság közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet. Főtevékenysége mellett a 

Társaság működése során Előadó-művészet kiegészítő tevékenységet is végez közhasznú 
tevékenység keretében. A Társaság az Alapító okirat értelmében a közhasznú tevékenysége 
mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet. A 2012. üzleti évben a Társaság élt ezzel a 
lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,2 %-át tette ki a vállalkozási tevékenység 
(bérbeadás, CD értékesítés). A társaság nem tervezi a vállalkozási tevékenységének 
növelését, így a jövőben a vállalkozási tevékenység aránya a teljes tevékenységhez képest 
valószínűleg nem lesz 1 %-nál magasabb. 

A 2012. üzleti évben a Társaság teljesítette az üzleti tervben foglaltakat. Az előadások 
látogatottsága a 2011/2012-es évad második felében, illetve a 2012/2013-as évad első 
felében 98,3% volt. A 2012. üzleti évben a 3 játszóhelyen 523 előadást teljesített a Társaság.  

A Társaság nem tervezi működési körének kiterjesztését a jövőben, sem a jelenlegi 
korlátozását. 
 
B. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események 
 

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, változás nem következett be a 
Társaság életében. 
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C. Kutatás és kísérleti fejlesztés 
 

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2012-es üzleti évben és ezt 
a jövőben sem tervezi. 

 
D. Telephely bemutatása 
 
A társaságnak három telephelye és egy fióktelepe szerepel az alapító okiratában. A társaság 
a fióktelepét 2012. augusztus 28-án visszaadta a tulajdonosnak. A fióktelep alapító okiratból 
való kivezetés folyamatban van. 
 
A Társaság telephelyei:  1062 Budapest, Andrássy út 74. (Kolibri Fészek) 

  1062 Budapest, Andrássy út 77. (Kolibri Pince) 
  1061 Budapest, Jókai tér 3. (Gazdasági iroda) 
  1064 Budapest, Vörösmarty u. 31. (Raktár) 

 
A Társaság fióktelepe:  2000 Szentendre, Tulipán u. 1. (Nyaraló) 
 
 A Kolibri Fészek elnevezésű játszóhelyünkön a legkisebb korosztálynak biztosítunk 
előadásokat. A játszóhely népszerűsége jól látható a látogatottságból, mely meghaladta a 
100%-os kihasználtságot 5%-kal. A Kolibri Fészekben a 2012. üzleti évben az 523 előadásból 
210 előadást itt teljesített a társaság (40,2%). Az érintett üzleti évben bemutatatásra került  
 A Kolibri Pince elnevezésű játszóhelyünkön az ifjúsági korosztálynak biztosítunk 
magas színvonalú, drámapedagógiával egybekötött előadásokat. Ezen a játszóhelyen szinte 
minden előadás valamilyen fontos problémát dolgoz fel (pl.: tanárverés, öngyilkosság, stb.). 
A 2012.-es üzleti évben a Nézőművészeti Nonprofit Kft.-vel koprodukcióban bemutatásra 
került a Vakság című produkció. November hónapban megkezdődött az előkészítése Győri 
Katalin ifjú kortárs magyar szerző Delete című darabjának színreviteléhez. A bemutató 2013. 
január 18. 17. óra. 
 
E. Foglalkoztatáspolitika 
  

A vállalat foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai 
célokon alapul. A 2012. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 76 fő volt. 

A 2012. üzleti évben 76 fő volt azoknak a létszáma, melyeket a társaság 
munkaviszony keretében foglalkoztatott. A statisztákat, a külsős, nem számlaképes 
művészeket illetve stúdiósokat határozott idejű, rendszerint évados megbízási szerződéssel 
foglalkoztatta a Társaság. 

A Társaság az üzleti év első felében a foglalkoztatás területén strukturális 
változásokat, racionalizálást vitt végbe. A kihasználatlan munkaköröket a társaság 
megszüntette, a feladatok ellátásával más munkavállalókat bízott meg. 
 
 
F.  Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 
 

A Társaságnak nem keletkezett környezeti károkozásból származó kártérítési 
kötelezettsége. 
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G.  Pénzügyi instrumentumok 
 

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan 
hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, 
felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A Társaság 
nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos 
ügyleteket sem bonyolít. 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2013. március 30. -------------------------------------------------------------- 
  

Ügyvezető Igazgató 
 


