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A 2004. július 1-ével alapított Társaság közhasznú társaságból a jogszabályi
előírásoknak megfelelően 2009. június 24-ével nonprofit korlátolt felelősségű
társasággá alakult át. Elnevezése: Madách Színház Nonprofit Kft.,
cégjegyzékszáma: 01-09-917954.
A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg.
Az egyszemélyes társaság alapítója a Fővárosi Önkormányzat, jegyzett tőkéje 3,5
millió forint.
A Társaság vezetésében a 2011. évben nem volt változás.
A Társaság tevékenységét 3 tagú felügyelő bizottság felügyeli. A Felügyelő Bizottság
összetétele 2011. április 1.-től változott azzal, hogy a Főpolgármester FPH016/16573/2011. számú határozatával Kovács Alex Gábor tagot visszahívta és helyette
Antal-Kis Bélát bízta meg a bizottsági tagsággal.
A Társaság és a Fővárosi Közgyűlés között létrejött, többször módosított
Közszolgáltatási szerződés rendelkezik a működés szakmai és tárgyi feltételeiről.
Ebben az évben új elemként jelent meg a közszolgáltatási szerződésben, hogy a
Főváros továbbiakban megszüntette a Társaság által használt ingatlanok ingyenes
használatának jogát, és azokra bérleti díj fizetését írta elő. A rendkívül magas,
236 millió Ft összegű bérleti díjat a 2308/2011. (VIII. 31.) Főv.Kgy.h. számú
közgyűlési határozat írta elő. Ebben az évben ennek megfizetése azért nem jelentett
problémát, mert a Főváros a bérleti díjjal megegyező mértékű támogatásban
részesítette Társaságunkat. Tekintettel arra, hogy a határozat az év közepén
született, ezért a Főváros az első 8 havi bérleti díjat 5 havi bérleti díj összegével
megegyező óvadék, illetve 3 havi bérleti díjnak megfelelő megszerzési díj címén
fizettette meg a Társaságunkkal.
A Társaság a 2011. évben az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeket
végezte. Ennek során 340 saját előadást tartott 220.536 fizető néző előtt. Befogadott
produkcióból 22 előadást tartott, amit 2.946 néző tekintetett meg a Madách
Színházban.
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Januárban a Thália Színházban, a Thália Színház Nonprofit Kft-vel koprodukcióban
mutattuk be Anthony Shaffer: Ördöglakat című művét. A Madách Színházban a
nagyszínpadon további 3 új bemutatót tartottunk. Valentin nap alkalmából Végtelen
Szerelem címmel a musical irodalom szerelmes dalaiból láthatott koncertet
közönségünk. Az előző évad utolsó bemutatója, a musical pályázatunk első helyezett
műve, Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila: Csoportterápia című darabja
volt. Ősszel Neil Simon: Furcsa pár című produkciója került színpadra amelyet
Furcsa pár furcsán címmel is játszunk, amikor a két főszereplőt alakító művész
szerepet cserél. A Madách Stúdión a musical pályázat 2. helyezést elért Füri Anna –
Kis Judit Ágnes – Grillys Samu: Fabáb, a Tolnay Szalonban a 3. helyen végzett Bella
Máté – Karafiáth Orsolya: A macskadémon című produkcióját mutattuk be.
A Társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.
Az előadó-művészeti törvény által bevezetett társasági adó kedvezményre jogosító
adományszerzési lehetőséggel ez évben is éltünk, azt maximálisan kihasználtuk, s
így a csökkenő állami és a gyakorlatilag megszűnt önkormányzati támogatás ellenére
jelentős eredményt értünk el.
Továbbra is a jó gazda gondosságával vigyáztunk, tartottuk karban az épületet s az
Önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközöket. Mintegy 13 millió Ft értékben
vásároltunk különféle a hang és fénytechnikai eszközöket és színpadi emelőberendezést.
A Társaság vállalkozási tevékenysége nyereséges volt, annak bevétele az összes
bevétel 4,1 %-át tette ki.
A Társaság az üzleti évben az Alapító Okiratában és a Budapest Főváros
Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződésében lefektetett céloknak
megfelelt, vagyongazdálkodását, számviteli, pénzügyi kötelezettségeit törvényesen
teljesítette, gazdálkodásáról és fordulónapi gazdasági helyzetéről a mellékelt
kimutatások adnak részletes tájékoztatást.

