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Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényá||ás és döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Bárka Józsefváľosi SzÍnházi- és Kulturális Nonpľofit Kft' (a továbbiakban Táľsaság) elkészítette
a 2014, évi méľlegbeszámolóját (egyszeľűsített éves beszámoló mérlege, eľedménykimutatása és
kiegészíto męlléklet valamint Közhasznúsági mellék|et a szźlmviteli szabályoknak megfelelo
tartalommal) melyet a fiiggetlen könywizsgálóijelentéssel együtt mellékelek.

A Kasnyik & Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által készített fiiggetlen konywizsgálói jelentés
szerint a Táľsaság egyszerűsített éves beszámolój a megbízható és valós képet ad a gazdá|kodő
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NonpľofitKft,2014' december 3|.én fennálló vagyoni
és pénziigyi helyzetéľő| a szźlmviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
A jelentés az a|ábbi figye|emfelhívást tette:

,,Figye1emfelhívás
Véleményĺ'ink koľlátozása nélkĺil ťelhívjuk a figyelmet, hogy a vál|a|kozó Báľka Józsefuárosi
Színházi- és Kultuľális Nonprofrt Kft. saját tőkéje két egymást koveto üzleti évben negatív.''

Tájékoztatonr a Tisztelt Bizottságot, hogy a jogszabtłlynak megťelelo saját tőke rendezésére a
Képviselő-testĹjlet a 3512015' (II'19.) számri határozatáva| űgy dontott, hogy a Bárka Józsefizáľosi
Színházi- és Kultuľális Nonprofit Kft. saját tőkéjének ľendezéséhez pőtbefizetésként 100.000.000
Ft összeget biztosít, melyet mźr a Társaság rende|kezésére bocsátott.

A pótbefizetésen kívtil a 1|44/2015. (m'I2.) szćmű Kormányhatározatban foglaltak szerint a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat által fenntartott előadó-művészeti

Kultuľális NonproÍit Kft.2014. évi egyszeľűsítętt éves
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szeľVezet 20|5. évi adósságrendezésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokĺa az
onkoľmányzat |78 900 000 Ft cisszegű támogatást kapott, atámogatźsi szerződést2015, ápri|is29.
napján kotötte meg aZ onkormányzat aBe|igyminisztériummal. Továbbá a 97l2O|5. (IV.16.) sz.
képviselő-testiileti hatátozatban kapott fe|hata|mazźs a|apjźn a Yéltosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság elfogadta az onkoľmányzat és a Társaság kozött kötendő pénzeszkiz-ćúadási
megállapodást.
Az így kapott pénzeszkoz várhatóan fedezni fogja a Táľsaság által felhalmozottkiadások jelentős
részét,

A Felügyelő Bizottság 2015. májusi ülésén tárgyalta a beszámolót, a Felügyelőbizottság Ĺilésének
j egyzőkon yv e az e|oterjesztés mellékletét fo gj a képezni.

II. Beterjesztés indoka

A Táľsaság á|ta| elkészitettf0|4. évi beszámoló e|fogadása sziikséges a Társaság jogszabályoknak
megfelelo működéséhez, ezért e|fogadás céljából a Tisztelt Bizottság elé terjesztjĹik a 2014. évi
beszámolót.

III.A dtintés cé|ja, pénzügyi hatása

A dontés célja, hogy a Társaság a számvitelľol szóló 2000. C. torvény 153' $ (l) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő hatáľidoben teljesíteni tudja a beszámo|ó letétbę helyezését.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. JogszabáIyi köľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 66l20|f. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 49.$ (3) bekezdése szęrint ,,Az
onkormányzat tagságávąĺ érintett gazdasági társaságban az (l) bekezdésben fel nem sorolt
önkormányzati tulajdonosi jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság głakorolja,,

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az aIźhbi határozati javaslatsoľt elfogadni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat:

Yźltosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság átľuházott hatáskörében eljárva úgy dönt' mint a Bárka
Józsefváľosi Színházj- és Kultuľális Nonprofit Kft egyszemélyi tulajdonosa, hogy

1. elfogadja a Báľka Józsefváľosi Színhtzi- és Kulturális NonprofitKft,2OI4. évi egyszęrűsített
éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező fóösszege 52'9|3 eFt, a méľleg
szerinti eľedmény - 64.323 eFt (veszteség) és aközhasznúsági mellékletet.

Hatáľidő: 2015. május 27 .

Felelős: polgáľmester

A lakosság széles köľét éľintő döntések ęsetén az e|őtefiesztés előkészítőjének javaslata a
kozzétételmódjáľa: nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon
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adószám

A vá|la|kozás megnevezése:
címe:

Bárka Józsefuárosi Színházi. és
1082 Budapest, Ü||ői út 82'

01-09-920486
cégjegyzék szám

Kulturális Nonprofit Kf|

EGYSZERÚSĺTETľ Éves
BEszÁMoLó

a kettős könywitelt vezető válIalkozások
részére

A beszámo|ási idoszak kezdete:
Az egyszerĹĺs ített éves beszámo|l ford u |lnapja :

Budapest, 2015' május 07.

2014.01.01
2014.12.31
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a vál|a|kozás vezetője
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Gégjegyzékszám
01 -09-920486

Statisztikai je|zőszám
1 81 55923-9001-572-01

Bárka Jozsefuárosi Színházi. és Ku|turális Nonprofit Kft.
2014. december 31.

MERLEG

adatok eFt-ban

A téte| megnevezése E|őző év E|őző év
módosíŕása Tárgyév

a b n .1

A. Befektetett 70 140 0 38 í19
|. Immateriális iavak 24 11
!!.Tárgyi eszkozok 70 116 38 108
|||. Befektetett pénzügyi eszközđk
B. Forgóeszközcik 23 007 ( 14 75a
|. Kész|etek
l|. Követe|ések 19 9í5 14 51C
|||. Ertékpapírok
IV. PénzeszkozÖk 3 092 245
;. AKtlv ldobeli elhatárolások í9 39

EszKozoK (AKTíVÁK) összeseru 93 't 66 0 529.,3

D. Saját tőke -73 5'.14 0 .137 83€
. Jegyzett toke 93 470 93 47C
:bbő|: visszavásárolt tuIajdoni részesedés névértéken
|. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke G
||. Toketarta|ék
V. Eredménytańa|ék -69 749 -166 983V. LekÖtött tarta|ék
Vl' Ertéke|ési tarta|ék
ý||' Mér|eg szerintĺ eredmény -97 235 -64 323
E. Céltartalékok

. Kotelezettségek 155 353 0 164 931
|' Hátrasorolt kote|ezďtségek

. Hosszú |eiáratÚ kÖtelezettségék
|||' Rövid |eiáratÚ kote|ezettségeT 155 353 164 931
U. Passz|V Idobe|. elhatárolások 11 327 25 818

FoRRÁsoK ( PAsszíVÁK) osszEsEN 93 166 0 52 9ĺ3

Budapest, 2015. május 07.



Cégjegyzékszám
01 -09-920486

Stati szti ka i je|zőszám
í 8í55923.9001-572-o1

Bárka Józsefvárosi Színházi. és Ku|turális Nonprofit Kft.
2014. december 31.

eReonnÉNYK!MUTłrÁs

adatok eFt-ban

Budapest, 2015. május 07.

A téte! megnevezése E|őző év E|őző év
módosífása Tárgyév

a b c c
. Ertékesítés nettl árbevéte|e 57 929 23 83i

l|. Aktivá|t saját teljesítmények értéke
|||. Egyéb bevéte|ek 242778 205 04ę

Ebbo|: vissza írt értékvesztés
lV. Anyagje||egĹi ráfordítások 145 365 73 353ý' Szemé|yi je||egű ráfordítások 194 244 168 714
/|. ErtékcsÖkkenési |eírás 36 462 30 771
/l|. Egyéb ráfordítások 9 161 10 389

Ebból: értékvesztés
Ą. Uzemi (ĺizlet!) tevékenység er@ -84 525 0 .54 34Ą
V|l|' PénzÜgyi műve|etek bevételei 26ô 47lX. PénzÜgyi műveĺetek ráfordításai 244 73g. penzügyi mĺĺveletek eredményé (vl!l:lx) 22 0 -26
G. szokásos vállalkozási eredmény (+AłBJ- -84 503 0 -54 370
X. RendkívÜ|i bevételek 4 174 5 701
X|. RendkívuIi ráfordítások
D. Rendkívtili ered mény(Xłl) 4 17Ą 0 5 701

. Adozas eIÖtti eredmény (+6+p1 -80 329 0 -48 669
Ą| |. AqoI|ZeIesI Kotelezenseg 16 906 15654
l-. Adozott eredmény (+E-x!l

-

-97 235 0 -64323
G. Mérleg szer.nt. eredmény (+p+1111.11y1 -97 235 0 -64 323
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cégJegyzékszám
0í{9-920486

statIszt|kaI l€|zósám
í8í55923.900í-572{í

Bárka Józsefuárosi Színházi. és Kulturális Nonprofit Kft.
20í4. december3í.

lelrÁn

adatok Ft-ban

eÍeKercn eszKozoX 114 74Z,OA
' lmmateriá|is javak

vaqYont eneKu loooN

|' Tárovi eszközök
27.OO. lnqallanok és a kapcso|ódó vaaYoni édékú ioook

/e( ĺ 530 966.00

' tsoígoe3zktlö|{ 111

!eK 14
ĄFA vIsszalQénvĺés .uu

\ vjsszalgénýés (késöbb Bsedékes)
. EIszáno|äsl elŐ|eoek

Áauclo. ovadék 464 676.0
ĺ.00

ava||aloXnaK łzeleu oIoleqek 1 1

í0. I evesen K[|zetetr összeoek i5.00

' Eńékoaoírck
0.0

Pénzeszközök
. Penz|á|

)X

!9ŁéteI aktĺv ldóbgIi eIha(árc|ása

:szKÖztK (AKT|VÁK) tsszEsEN 52 913 375,00

. Sajat toKe
Joqvzeil t0t(e

- Buoap€st Fováros V|||' kerulgt JózŚeŕýáíôŚi ÖnłômánÚ 93A

:bt|: viszaÉ*íďt
|. JegEen. de méo be neń íizeten töke (-l
il. roKetanatex

983 ĺ2

|. EnoKo|és| tana|ék

644

í 6,ĺ

0

. E€r

. aÄ^a|ń^.AA
33 0l

000.00
000,00

- aepJamuadT
j€|y| aooK Keseoelm| pôiléka

- rparuze9l

672.0A. L€vont EKHo
.00. Levonl gyeŕeklańás

- LSVOnI
448 5

- rryugollarutex
000.0

áru|ás
).00

ifuIás
. SZJA 125. ĐzocIalIs nożaláru|asI edo t0 000. IarsasáQi adl 1.00
- Téves€n befo|ý összoqek
. UnlLrqotr BanK oanKszám|a neoatlv € 443. Unicíedit Bank

2 820.92][ Ban|( bankszámla

:oRRAsoK (PAsszĺVÁK} összEsEN 52 9í3 375'0o

/4ę2 
ťn1ôi+

Budapesl, 20ĺ5. május 07
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Adószám: I8155923-2-4f
Cégbíľóság: Fovárosí Törvényszék Cégbírósága
Cégiegyzék szám: 01.09-9f0486

Báľka Józsefvárosi Színházi. és Ku|tuľális NonpľoÍit Kft.
l082 Budapest, Üllői út 82.

Közhasznúsági melléklet

2014.



A Bárka Józsefuarosi Színhźzl- és Kultuĺális Nonpľofit Kft. a kozszolgáltatási szęrződésben foglaltak
szerint alaptevékenységként vállalja, hogy az általa riaemeltetett Bárka Színhazban saját tarsulattal
naptari évenként 4 bemutatót tart, legalább 180 eloadast játszik és a megtaľtott előadások |egaItbb 75%-
a szinház saját előaclása'
A Bárka Nonprofit Kft. kozhasznú kiegészítő tevékenységként vállalja, hogy jelentos szerepet
kerület kulturális és kozosségi eseményeÍ bemutatasában, népszenisítésében. Gyermek- és

vál|a| a
ifiúsági

programokat szerv ez, szinhźlzi beavató foglalkozásokat tart.
Igény szerint, maximum 5 alkalommal biztosítja a szinhźz épületét az önkormányzati
megtartásához.

progĺamok

Az alábbiakban mutaduk be a Bárka SzínhtŽ f0I4. évi eredménykimutatását alap. és vállalkozási
tevékenység szerinti bontásban:

Sor-
szám A téte| megnevezése

E|özl év Tárovév
Alaptev. Váll.tev. tsszesen Alaptev. Vá||.tev. tsszesen

1 Ertékesítés nettó
árbevéteIe

49.065 8.864 57.929 19.307 4.530 23.837

2 Aktivá|t saját
teIiesĺtménvek értéke

3 Eqvéb bevéte|ek 242.778 242.778 205.046 205.046
ebbő|: - tagdĺj'

a|apítótó| kapott
beÍizetés
- támooatások 240.876 240.876 204.950 204.950
- adománvok

4 PénzÜgyi műve|etek
bevéteIei

266 266 47 47

5 RendkívÜ|i bevételek 4.174 4.174 5.701 5.702
ebből: - a|apítitó|

kapott befizetés
- támogatások 4.174 4.174 4.174 4.174

A OSSZES BEVETEL
(+2+3+4+5\

296.283 8.864 305.147 230.101 4.530 234.631

ebbő|: - kcizhasznú
tevékenység
bevéteIeĺ

296.283 296.283 230.101 230.101

o Anyagje||egű ráfordításai 140.931 4.434 145.365 71.370 1.983 73.353
7 Szemé|yijelIegű

ráfordítások
194.244 194.244 168.714 168.714

ebbő|: - vezetó
tisztségviselők
iuttatásai

7.216 7.216 7.149 7.149

8 Ertékcsokkenési |eírás 36.462 36.462 30.771 30.771
9 Eqvéb ráfordítások 9.161 9.161 10.389 10.389

10 Pénzĺ.lgyi műveIetek
ráfordításai

244 244 73 73

11 Rend kívÜli ráford ĺtások
B OSSZES RAFORDITAS

(6+7+8+9+10+1 1)
381.042 4.434 385.476 281.317 1.983 283.300

ebbó|: - közhasznú
tevékenység
ráfordításai

376.608 376.608 281.317 281.317

c ADOZAS ELOTTI -84.759 4.430 -80.329 -51.216 2.547 -48.669



EREDMENY (A-B)
12 ADOFIZETESI

KoTELEZETTSÉG
16.906 16.906 15.654 15.654

D ADOZOTT EREDMENY
rc-12\

-101.665 4.430 -97.235 -66.870 2.547 -64.323

13 JOVAHAGYOTT
oSZTALÉK

E TARGYEVI EREDMENY
(D-13)

-101.665 4.430 -97.235 -66.870 2.547 -64.323

2. Közhasznrĺ tevékenységek bemutatása

A Bárka Józsefvárosi Szinházi. és Kulturális Nonprofit Kft. je|entős szerepet vállal mind a kerület,
mind a fóváros színhází életében. A repertoár gerincét a kortárs magyaÍ és nemzętkÖzi drámák
bemutatása je|enti' Folyamatosan tÖrekszik a szinház arra, hogy kortárs szęrzok kifejezetten a Bárka
Színház részére írjanak darabokat, melyeket az ősbemutatókat kÖvetően, repertoár előadásként ttĺzi
mtĺsorara'

2.1.

Kozhasznú te Színhtai eloadás

KÖzhasznú tevékenységhez kapcsolódó közt-eladat, Előadó-művészeti tÖrvény

Kozhasznú te Elsősorban a fiatalabb korosztál
KÖzhasznú tevékenységbol részesülők Iétszáma: l8.940 fó

Közhasznú tevékenység főbb eľedményei

2014. évben azév e|ején még nem dőlt el aBfukaSzinhźz további működésének sorsa. Számunkra is
kicsit váratlanul a KIM mégis megkototte a Szinházza| a tämogatźlsi szerzodést, így elhárultak az
akadályok és ťrjra teljes lendülettęl tudtunk ęlőadásokat üartani. Rontotta ahe|yzetet, hogy a 20l3. évről .
áthuzodó, jelentős Összegű adótartozást a támogatásbol lęvontak. Ennek kÖvętkeztében csak az ęlső
félévre elegendő forrással rendelkezttink. Ez idő ďatt t38 eloadást és egy bemutatót tartottunk, a
|átogatottságunkat 65Yo-rol sikenilt 75% föIé visszatornáznunk. Előadásainkat a székhelyen |o.24g fő
|źltta. Az előzo év elso fé|évben |4.f75 fő nézonk volt' A ktilonbséget az okozza, hogy több Stúdió
ęlőadast tartottunk és kevęsebb Csęh Tamás termit.

,,)

Kozhasznú te alkozások
KÖzhasznú tevékenységhez kapcsolódó kozfeladat,

Kozhasznú te

KÖzhasznú tevékenységből részesülők létszáma:



Közhasznú tevékenység főbb eľedményei

NKA pályazaton nyert keretosszeg erejéig drámapedagógiai foglalkozásokat tartottunk tobb, az i{űsági
korú nézőkozÖnségünk szźlmára készult eloadásokhoz kapcsolódóan.
Ilyen eloadások:

- ottlik Géza: Iskola a határon
- Lars von Trier: Dogville
- Tasnádi István: East Balkán
- Tasnádi István: A harmadik hullám

3. Kiĺzhasznú tevékenység éľdekében felhasznált vagyon kimutatása

4. Cél szerĺnti juttatások kĺmutatása

Allami támogatás

onkormányzati támo gatas

KIM támogatás

Pá|yazatokon nyert támogatások
r 80.334

TAo terhére tźtm 24.006

610

5. Vezető tiszts éeviselőknek nyúj tott j utta tás



6. Kiizhaszuú iogállás nletsállapíĺásához szükséges alapadatok

B. Eves Összes bęvétel

ebből:

C. A szem é ly i j ovedel emadó meghatár ozott r észénęk az adozo
rendelkęzése szerinti felhasználásaról szoli l996. évi CXXW.
alapián átutalt

D. KÖzszol gá|tatasi bevétel

E. Normatív támosatá

F. Az Európai Unio strukturális alapjaiból' illetvę a Kohézios Alapbó|
tott

G' Konisált árbevétel [B-(C+D+E+

H. Összes ráfordítás (kiadás

ebből:

I. Személyi ięllesű kiadás

J . KÖzhasznú tev ékenység ráfordításai

K. Adizott ęredmé

L. A szervezet munkájában kÖzľemfüödo közérdekű onkéntes
tevékenység et v égző személyek sztlma (a kÖzérdękű Önkéntes
tevékenységrol szoló 2005. éviLxxxVIII. trv.-nek megfelelően) (fo)

7. Eľőfoľrás-e|Iátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv 32. .(4 a I+Bf)/f > 1.000.000.-Ft

Ectv. .(4 b) [Kl+K2 >= 0

Ectv, 3f. 4 c) [(Il+I2-Al-A2 l+H2) >= 0

234.631

f34.63r
283.300

168.714

28r.317

-64.3f3

EcN.32.pu.(5) a) [(Cl+CZ)l(Gt+Gf) >= 0,02]
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Ech,.. 32.paľ'(5) c) [(Ll+L2)/2 >= 10 ťőJ

$. Tánrogatási progľamok bemutatása

Tämogatási progľam ęlnevezése: A Bárka Színház' mĺnt a Nęmzeti
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Tá mbgatás tárgyévi fe| használásának sziĺveges bem utatása

Ä Báľka Szín|ráz. ą 20i4.beĺ továbbľa is inkoplállyzati tu.lajdonban maradt' A 2013-as érnet maľ úgy
=*: u' Színhäz, hog,l nem számíthatotf a K'řIr{ támogaäsáľa sem. Ennek elleĺére, ľendkĺvtlli
eľoteszitesek áľán' sikeľĹilt p'rogľamot hiľđetni. 2014' ťebruár végén a KIM mégis éľ:tesíteĺe a
sżĺľházat' hogy.hajlandó gmogatás| śzęrződést kĺjtnĺ a 2014.es éyrę. Ěkészĺtęttĺilt a:]ĺT,g mĺllĺo Ft.ľol
szoli tęľvet, ami ,,A Báľka Színlráz. mint a Nernzeti Közezolgálati Egĺetem 

"u*puu 
ku|turális

kiĺępo.ntja 3014. évi.támogatása.' símeĺ viqelte. Tervęink szerinĺ kei t{ĺ oemřtadĺ krtoff;nk vo|na. .{ięlső bęmutató a Philippe Genty Łĺľsulatával megkezdett közijs munka folytatás| ''ó.tu'''""'"sietneteslapáton'' címmel, a Budapestĺ Tav'aszi Feszĺiváilď és a Francia ĺnrizntĺęl ógyutt*ĺl..'aue
keľĹilt bemutatásra.
Á nlásodik bęmutatĺi 20ĺ.4 oszén keriilt v.o|na színpadľa, eg,v koľtáľs mag}ať szeľzó, Sza,bó Borbála
|9l4-ben 'induló csa|ádi tĺĺrténet leit vo|na. tn sajnos. anyagiokok *iut'"i"ŕ.ii.il;'&,'';;



Főpľóbáig jutotľunk egy koľtĺírs oľosz szerztĺ Molcsanov; A gyilkos cíľnii daľabjáva.l' a litván-amęrikai
Yana Ross rendęzćsébęn. Sajnos az őszí tényleges premieľ mär végleg e|maradÍ.
Az év másođik részében mrir,észeti tevékenýséget már nem folyŕatott a színhźn, Az év végére kĺderiilt,
hogy a Łiemelt besoro]ást is ęlvesztette a Báľka SzÍnhén.

Budapesf, 20 l 5. május 07. (' i.' i
}/,^'Ą ť-ł-.ĺ

a vál lalkoałsi vezetöje
{kápvise,Iiję)
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1-. A gazdálkodó bemutatása

1.1. A gazdálkodĺi bemutatása

A Bárka Józsefvárosi Szitlhźzi- és Kultunális Nonprofit Kft. 1996. évben alaku|t,megfuatározott cé|'

elérésére. A Létrehozás célja, hogy a Társaság olyan kulturalis-, kĺizmiĺvelődési- és művészeti
közfeladatokat lásson el, amelyet a fenntartónak önkormányzati feladatként kellene ellátnia.

A Bárka NonproÍit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül a |097 Budapest, Ráday u.37. a|aÍt
ta|źihatő Bárka Kikĺjtő Jegyirodáb an végzett gazdaságs tevékenységet.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás kłiľĺilményei

Jelen beszámo|ő af0l4. januźr |. _ 2014. decembeľ 3l. időszakot ĺileli fel, a mérleg foľdulónapja 2014.
december 31.

A Bárka Józsefvárosi Sziĺlházi- és Kulturális Nonpľofit I<ft. 20|4. évben is önkormányzati tulajdonban
maradt, azonbanmfüÓdési támogatríst a tulajdonostól nem kapott, tekintettel a már korábbi években is
tervezettállami tulajdonba vételĺe. 201ł. febnľár végén a KIM bejelentette, hogy támogada aSzirhźnat.
A trámogatási szerződést egész évľe vonatkozóan megkötötte a Színhäzza|, sot az elkészített 20l4-es
|Jz|eti tervet megismerve egy 1l0 millió Ft, szóbeli ígéretet fogalmazott meg. A tényleges támogaĺĺs
már 50 millió Fĺtal kevesebb lett, mert az e|oző évi adó- és járulék befizetés elmaradását, mintegy 50
millió Ft-ot a Magyar Áilamkincstár levonta a tĺĺmogatásból.
A megkapott támogatásból a Színhźz az kinnLevoségeinek egy részét tudta rendezri, igy eantáĺ a
szakmai feladatolĺľa tudtunk koncentrálĺni. Az első bemutató, a20I3 év végén elmaradt,,Rovaľolď'című
musical próbái teľv szerint megvalósultak.

^f0I3. 
évi Beszámoló beadásakor a kĺinywizsgáló firyelem felhívĺása mellett adta ki könyvvizsgálói

jelentését. A járulék befizetés elmaradĺísa következtébenkoztartozźls keletkezett, ezért a Társasági adó
a|apjźt meg kellett emelrri az összes támogatás összegével és így ló millió Ft rendkívüli befizetési
kötelezettségtink is keletkezett, amit tovább növelt a 2,5 millió Ft késedelmi kamat ĺisszege. Ekkor
dertilt ki, hogy a minisztéľiumokźttszewezése a legnagyobb mértékben aKözigazgatasi és lgazságslgyi
Minisztériumot érinti, így kétségessé vált, hory a továbbiakban kívránják+ aBárkaSzínhźz működését
támogatni vállalni. A Beszámoló adatai a|źltźmasztották a kĺinyvvizsgźt|ő figyelemfelhívását mely
szerint, tőkepótlás nélktil a Bárka (Színhrázi) Nonprofit Kft. léte törvényességi akadályokba fog ĺitközri.
Az elhtľ;ődó nyári szÍinet a|aLt, a teljes nyĺáľi Amfiteátnrm pľogramot le kellett mondani, Seress Zo|tźn
ťigyvezetó az e|ozőek miatt nem vźila|ta elindítani a következö szezont. Már évközben kiderült, hogy a
Bárka Sziĺház 2015. január l.-tĺjl elveszíti a kiemelt stĺátuszát és nem lesz jogosu|t az ź!||an|
támogatásra sem. f0|2 óta a tulajdonos részéről sem érkezett működési ĺímogatás. A színészek egy
része máshol helyezkedett el, pótlásuk fonĺás nélkĺ'il máľ nem volt megoldható.

Seress Zo|tźnnovember I7ón|ejźĺrtmandátuma végll|f0l4. december 3l-ig került meghosszabbításra,
20l5-ber azonban máľ nem vállalta azíjgyvezetłĺi feladatok e||źtźsát.20l5. febru.ír 9-to| az tigyvezetést
a RendszervizP|usz Kft (képv.: Bozsik István Péteľ) mint szervezeti képviselo |átja eL,2015. május 3l-
ig tartó megbízĺssal. A jelenlegi tigyvezetés fęladata a||44120|5 számű Kormány hatźrozatbaĺ foglalt
feladatok ellátása érdekében meghozott, tulajdonosi döntések végrehajtasa.

1.3 Beszámoló kiizremiĺktidőÍ



A beszállroló elkészítéséve|, a szárnviteli fęladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
konyveloi képesítéssel bír, a Pérutigyminisztérium által vezetett. konywiteli szolgáltatást iegźou
nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyei (ígazolvánnýal) rendelkězik.A bęszámolo elkészítéséľt felelos személy: Zemó Mónika (regisztrá|aśi szama: Iz354o; cime:
Budapest, Maléter u.2. Cl|. fsz. 1.).

Bárka (Józsefuárosi Szĺnházi) Nonprofit Kft' Iegfóbb irányĺtó
beszáľnoló szabályszerűségét, megbí zhatoságát és valódiságát
hitelesĺtő kĺinyvvizsgáló :

KASNYIK & TARSA Számvitęli Szolgáltató Kft. (cĺme: 1164
nyilvántartási száma: 000l85). A kÖnywizsgálói feladatokat
szťlma.003850).

szervénelĺ dontése értclmében a táľgyévi
könyvvízsgáló ellenoľizte. A beszámolót

Budapest, Beniczky T. u. lflB.; MKVK
ellátja: Kasnyik Janos (MKVK tagsági

1.4 Beszĺ{moló nyilvánossága

A számvíteli beszámo|ó és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabátyok által
előírt nyilvánosságon tu| a Bárka Nonprofit Kft. munkavállalói, aIka|mazotąai és tJgai számára a
székhelyen is megtekinthetok, azokról az érintettek teljes vagy rész|eges másolatot készítřętnęk.
A székhely pontos címe: 1082 Budapest, Üilőiút 82.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Ktinywezetés és a beszámoló pénzneme

A konyvek vezętése mawar forintban torténik, a beszámo|oban az adatok eltéro jelolés hiányában ezer
forintban kerül nek fe I tüntetésre.

2. 2 Alkalm azott számviteli szabályok

Jelen bęszámoló a hatályos magyar számvitęIi eloírások a Bárka Nonprofit Kft.
politikája szerint került tsszeállításrą a tÖrvény előíľásaitól való elterésre okot
merült fel.

kialakított számviteli
adó kÖrülmény nem

2.3, Számvitelĺ po|itika táľgyévi vá|tozásai

A tárgyévben a Bárka Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan vźlltozásnęm történt, amely a valós
és megbízlrato kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

f.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendok ütemezése az a|źbbi:

Teendó Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése tataskor vagy n. évente
Terv szerinti értékcsÖkkenés elszámolása havonta kivezetéskor
Terven feluli értékcsokkenés elszámolása értékeléskor az



Ertékvesztések elszámolasa értékeléskor vagy ęsemé
Céltartalék képzés és évente
Időbeli elhatároĺások elszámolása évente vagv azonna]
Eľtékelési külÖnbozetek elszámo|ása évęntę
Kerękítésl külonbözetek elszámolása évęnte

évęnte
Evcs clszáĺnolású adók előírása évente
Analitika-fő nte
Leltár-ana| itika egyeztetése minden leltározásnál

2.5. Beszámoló foľmája és típusa

A Bárka Nonprofit Kft. a tárgyiđőszakĺa az e|ózo in\ętí évhęz hasonlóan egyszenĺsített évęs
beszámolót készít.

Az ereclmény megállapĺtásának választott módja az e\őzo t)zIeti évhez hasonlóan: Összkoltség eljárás'

A Baľka Nonprofit Kft. az e|őzo isz|eti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az
eredménykimutatást,,Ä,, v źl|tozatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számvitęli beszámolo csak magyar nyelven keni|t
Összeállításra' Ezen eloírás alapján a magyar és az arról fordĺtott idegen nýlluĺ šztiveg eltéro
értelmezése esętén a magyaÍ nyelvrĺ szoveg az írźnyado.

2.6. Méľlegkészítés ĺdőpontja

A mérlegkészités vá|asztott idoponda a fordulónapot kovető év március 31. napja. A megbízható és
valós kép bemutatásához szükséges értékęlési fęladatok ezen időszakban kerulnęk elvégzésre, azĺlz|ęti
évet és a korábbi éveket érintő, ęzen időszakban ismertté vźilt gazđasćlgi események, informáciok,
korul m ények hatásait a tár gy év i beszámoló tarŁalmazza.

f.7. Je|entős iisszegű hibák éľtelmezése

Jelentős osszegűnek minostil az Ĺizletí évben feltárt, egy ilz|eti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke vá]tozásai abszolút értékének együttes osszege a vizsgá|t tizlęti évrę készített beszámoló erediti
mérlegfóosszegének f%o-át, vary ha az az I mFt-ot nem éľi el, akkor az 1 mFt-ot, vagy ennek megfelelo
devizaosszeget meghaladja' Ebben az esetben a feltárt hibak hatása a targyévi beiżámolóban nem a
tárgyévi adatok kozott, hanem elkrilonítetten, eIózó évek módosításaként keňl bemutatásra.

2.8. Jelentős łisszegű küliinbtizetek éľtelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az ewes tételek esetében
je|entős Összegnek a 1 mFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaosszeget měgľraladó. o,,".g minősül. A
fogalom alkalmazása az ę|őzo uz|ęti évhez képęst nem változott.

2.9. Jelentős össz|ratás éľtelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része ęltérően nem rendelke zik, ugy a tételenként nem jelentos
ktilonböZęteket is figyelembe kell venní, ha a ktilonbÖzetek osszhatásalltal valamely mérleg- vagy



eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot, vagy ennek megfelelo devizaisszeget meghaladó
értékben változik. A fogalom alkalmazása az e|ozo i:z\etí évhez képest nem változott.

2.10. D evizás tételek éľtékelése

Alkalmazott devizaá ľfolya nr
A beszámoló devizanemétől ęltérő pénzéľtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszkozok és
kotelezettségęk, - kivéve a bęszámoló devizanęmééľt vasárolt vaIutát' dęvizät - valamint bevételek és
ráfordítások értékének meghatźrozása egységesen . a jogszabály által megengedett kivételekkel a
számviteli politikában rogzitet1 módon való eltéréssel - a Maryar Nemzeti Bank altal kozzétett'
hivatalos devizaárfolyamon tÖrténik.

Devizás tételek éľtéke|ése v á|tozńsa
A dęvizás tétęlek értékelése az ę|ózo üzleti évhez képest - a jogszabályi eloírások változásainak
hatásain tul - nem változott.

2.11. Értékcsökkenésĺ leíľás elszámolása

Értékcsłikkenési leíľás módja
Az évenként ę|számolandó értékcsokkenés megtervezésę - az egyedi ęszkoz várható használata, ebbol
adódó élettartama, fizikai és erktilcsi avulása, az egyéb korulmények és a tęľvęzett maradványérték
figyelembevételével - ćl\ta\źlban az ęszköz bekenilési (bruttó) értékének aranyában tÖrténik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (linearis leírasi módszenel) történik.

Értékcsiikkenés elszámolásának gyakoľisága
Az értékcsokkenési leĺrás elszámolásara . mind a fókönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban -
havonta kertil sor, kívéve a kivezetett eszközök terv szerintí törtévi értékcsÖkkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kertil. Tęrven feluli értékcs<ikkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejtĺleg vagy a fordulónapi értéke|és keretében történik.

KiséľtékÍi eszkłizök éľtékcsökkenési |eíľása
A l00 eFt, vagy ennek megfelelő devizaĺjsszeg alatti egyedi bekenilési értékkel bíró vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek, tárgyieszkÖzok bekenilési értéke ahasznźlIatbavétęl időszakźnakzáro napján
értékcsokkenési leĺrásként egy osszegben elszámolásra kęrül' Ebben az esetben az értékcsökkenési
leírást tervezni nem ke|l.

Nem jelentős maľadványéľték
A maľadványérték nulla osszeggel veheto figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az
eszkoz hasznos élettartama végén varhatóan realizálható értéke valószínűsíthetoen nem haladja meg a
l00 ęFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Teľven felüli éľtékcsökkenés elszámolása
Terven fęlüli értékcsÖkkenési leírás elszámolása szempontjából a konyv szerinti érték akkor haladja
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetébęn a külÖnbozęt meghaladja a 100 eFt.ot, vagy
az ennęk megfele|ő devizaÖsszeget.

Éľtékcsökkenési leíľás elszámolásának változása
Az értékcsokkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi
változasokon túl" saját hatáskorben meghozott számvitelpolitikai dontésęk miatt további vtiltozäsok az
ę|ózőĹ\zlętí évhez képest nem tÖrténtek'

2.\f . Ettékvesztések elszám olása



Ertékvesztés elszámolására - az eIi5ző ĺlz\eti évhez hasonlóan - akkor kenil sor, ha a konyv szerinti
értékhez képest az ewes tételek esetében a veszteség-jellegű külonbozet tartós és jelentős. Jęlentősnek
minősül a 100 eFtot , vaw az ennek megfelelő devizaÖsszeget meghaladó kul<inbožet.

2. 13. Visszaírások alkaImazása

A Bárka Nonprofit Kft. a terven felüli értékcsÖkkenési leíras és az e\sztrnolt értékvesztések
vlsszaírásának lehetőségével nem kiván élni, azokazeszkozkivezetésig a konyvekben nyilvántaĺtásban
maradnak.

2.14. ý!,rtékhelyesbítések alkalmazása

A Bárka Nonprofit Kft.. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, igy a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékęlési tartaléka nem szerepęl' --

2.l5. Yalós éľtéken ttiľténő éľtéketés

A Bárka Nonprotit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kĺván élni, így a mérlegben
sem értékęlési ktilonbozet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerępel, az eredäénykímutatás
értékelési külonbÖzetet nem tartalmaz.

2.16. AIapítás.átszervezés kii|tségei

Az alapitás-átszervezés költségei nem kenilnek aktiválásra az immateriális javak kÖzott, azok - az eIoző
iizleti évhez hasonlóan - a targyidőszakban költségként számolandók el'

2.t7. Kisérleti fejlesztés aktiválása

A Bárka Nonprotit Kft a kĺsérleti fejlesztés koltségei aktiválásanak lehetóségével nem kívan éIni,
azokat- azę|őző tizleti évhez hasonlóan - minden esetben atárgyidőszak k<iltségei kÖzÖtt számolia el.

2.18. Vásáľolt készletek éľtéke|ése

A vasárolt készletek a mérlegben nem szerepęlnek, de - az ę]ózó iz|eti évhez hasonlóan - a FIFS
módszerrel megállapĺtott áron jelennének meg, ha lennének. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a
leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszęrzésęk egységarain kell számba u"ň,,i, feltételezve, ňogy
mindig a legkorábban beszerzett készletek kerultek elsőként felhasznáIźsa'

2.t9. Saját terme|ésű készletek éľtékelése

A saját termęlésti készletek a mérlegben nem szerępelnek, de - az e|ozó Íazlęti évhęz hasonlian - az
egyedi tényleges előállítási értékęn (ktlzvetlen ÖnkÖltségen) jelennének meg, ha lennének.

2.20. Cé|taľtalék.képzés sza bályai



A Bárka Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kÖtelezettségekre, várható jövőbeni koltségekre
céItartalékot nem képez.

2.21.Ki nem emelt tételek éľtékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlęgtételek az általános szabályok szerint kerültęk értékelésre, az
értékęlésben a jogszabá|yi változásokon tűl, saját hatáskorben meghozot1 szźmvitelpolitikai dontések
miatt módositás nem tortént.

2.22. É|,rtékelési szabá|yok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljaĺásokat meghatarozó elęmeiben a
jogszabályi változásokon túI jelentős módosĺtas nem tortént'

2.23. Le|tálrozási sza bályok

Az eszközok és forrasok leltározása az eszkÖzök és források leltárkészitési szabá|yzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően tÖrténik, aleItärozás szabá|yai az ę|ózó uz|eti évhez képest nem
változtak.

2.24. P énzkezelési sza bá lyok

A pérukezelés a számvíteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabźůyzatban előĺrt szabalyok
szerint tÖrténik, a pénzkeze|és szabályai az ę|ózo tizleti évhez képest nem változtak.

2.25. onki'Itségszámítás sza bá|yai

Nagyságrendi mentesĺtés alapján a Bárka Nonprofit Kft. az ÖnkÖltségszámítás rendjét nem szabtilyozta'
Az tnkÖltség meghatźlrozása az áIta|ános szabályok szerint, utokatkulácioval toľténik.

f .f6. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos tová bbi informá ciók

A kÖzhasznú jogállás alapján kozzéteendő kiegészítő információk, az iz|eti évben végzett fobb
tevékenységek és programok az alábbiak:

Az év során egy bemutatot tartottunk: 2014. április 26-án Philippe Gený és Mary Undęrwood:
odüsszeusz szemeteslapáton című darab1át mutattuk bę.

Az év során 1 3 8 előadást tartottunk, nézőszámunk |0 .f49 fó volt.

A bérlet- és jegyár-bevétęliink nettó 14.830 eFt lett.

Drámapedagógiai fogIalkozásokat tartottunk tÖbb, az ifiúsági koru nézőkozonségtink számára készült
eloadásokhoz kapcsolódóan.
Ilyen előadasok:

- ottIik Géza: Iskola a határon
- Lars von Trier: Dogville
- Tasnádi István: East Balkán



2014. április l4 Veszprémi Pętőfi Színhaz Másik idő; A vizzę|szęmben
2014' május 6 Kaposvári Csilry Gergely

Szílthttz, As SITEJ B ięnnal é
A harmadik hullám

20l4. máius l6. Székesfehérvár' Petófi Kultúrtéľ Mulatsás
f0|4. iúlius l2. KoIozsvár odüsszeusz szęmetęslaoáton
f014. szeptember 13 SepsiszentsvÖrw odüsszeusz szemeteslaoáton
f014. szeptember 20. Színhazak éiszakáia odüsszeusz szemeteslaoáton
2014. november f6. Thalia Szíĺlhźz odüsszeusz szemeteslaoáton
20l4. dęcembęr l l Thtl|iaSzínház odüsszeusz szemęteslapáton

- Tasnádi István: A llaľrnaĺlik hu|láni

A Bárka Sziĺtház székhelyen kívüI tartott eloadasai (tajeloadások, hjlftldi tájelőadások):

A támogatásokra vonatkozoan köz|endo adatok
bemutatasra.

a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek

3. Elemzések

3.1. Adatok váItozása

Mér|egadatok változása

Megnevezés

0z

04

06
]..iiliłi'1]j

Elozó id<ĺszak

(eHUF)

Táľgyidoszak

(eHUF)

Változás

(eHUF)

-32 008

0

0

-5 405

0

-z 847

0

0

0

-13

-97 f34



21. V. LekotÖtt tartalék

zf.
at

Előző időszak

(eHUF)

o

32 9r2

0

0

9 s78

Táĺgyidőszak I Változas

(eHUF) %o-ban

-58,85

0,00

-15.54

-49 54

-13,14

- 15,61

t3,40

-82,33

-70,09

,rl:...

36,58

0,00

A tźLb|źrzat a méľlagadatok vźl|tozását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A vá|tozás kifejezhet<ĺ értékben,
száza|ékban, vagy mindkettoben.

Eľedménykimutatás adatainak változása

Azon

I

n

III

IV

V.

VI.

VII.

Vru.

IX.

X

XI.
.lĺi]:rjt

t. _" .:: .j

i':;;ł|

Megnevezés

''.4.::t:.rrl
.i:iü.:]'j:,]i.iliij
,.rt::l,i;;il.:.;

xII.



A táb|azat az ęrędménykimutatás adatainak vźl|tozäsät mutatja be az eredménykimutatás szeĺkezętének megfelel<ĺen' A
változás kífejezhető éĺtékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. MéľlegtéteIek megoszlása

Eszközłik łisszetéte|e és annak vá|tozása

Elozo időszak
(%)

Tárgyidoszak
(%)

Immateriális iavak

Tarsyieszkozĺik
Befektetett pénzügy i eszközök

Készletek

KÖvetelések

Értékpapírok

Pénzeszkozt>k

Atáb|tvat az eszk<izcik megoszlását és részaľányait mutatja be mindkét évľe

Foľľások iisszetétele és annak vá|tozása

Forrás

Iegyzett, de be nem fizetett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Lękotott tarta|ék

lsi tartalék

Előző időszak
(%)

0.03

72.02

00

0.00

Lt_+z

0.00

0.46

Táĺgyidoszak
(%)

176.65

0

0.00

- 315,58

0.00

0.00
Mérleg szerinti eredmény
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Hátrasorolt kotelezettségęk 0.00
Hosszú lejáratú kotelezettségek 0
RÓvid lejaratú kötelezettségek 3l 1.70

A tźlblázat a forrasok megoszlasát és részarányait mutatja be mindkét évre'

3.3. Vagyoni helyzet

Saját tőke változása
A saját toke az e|őzo évhęz képest 64.322 eFt értékkel,87,5 %o-kal csokkent. A saját tokén belul a
jegyzetttokę azę|őző évhez képest nem változott.
Ez ą mutató aztfejezi ki, hogy a saját tőke ąz előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a
jegyzett tőke yáltozására.

Köte|ezettségek dinamikáj a
A Barka (Józsefvárosi Színhazi) Nonprofllt Kft. kotelezettségei az e\i5ző évhez képest 9'578 ęFt
értékkel, 6,f %o-ka| nÖvekedtek. Ezen belul a rovid lejaratú kotelezettségek aránya nem változott'
A mutató a kotelezettségek alakulásótfejezi ki, azon beltil a rövid lejóratú kotelezeuségek arányának ąlakulását.
Nem szómíthąt.ó, hą ą kotelezeÍtségek állomanya bórmelyik évben nullą,

3.4. Likviditás és fĺzetĆĺképesség

Pénzeszkiiziik változása
A pénzeszkÖztk állományaZ.847 eFt értékkel, 9f,| %o.ka| csokkęnt.
A mutató a pénzeszleozolĺ százalłźkos és ąbszoltit ńltozđsát fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem
számíthątó, ha a pénzeszközok óllománya bármelyik évben nulla vagy negatív, yą7y a végeredmény
értékelhetetlen'

Likviditási gyorsľáta
A rÖvid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a kovetelések, az értékpapírok, a pénzeszközok
együttes értékének a rÖvid lejaratu kotelezettségekhez viszonyított aránya) éftéke az előző évben 0,1 5, a
tárgyévben 0,09 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozásanem megfelelően biztosított'
A mutątó a kiveteléseh értélEapírok és pénzeszközok egyijttes összegének a rövid tejóratú lrötelezettségekhez
viszonyított arónyát fejezi ki ąz előző évre és a tárgyévre, Nem szómítható, hą ą rövid lejáratłi katelezeixégek
összege null'a, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközłik aránya
A rövid távú likviditást befolyasoló eszkozok artnya az cisszęs eszközon belul az ę1őzo évben f4,7 %, a
targyévben f7,9 %o vo|t.
A mutató a rol,id távú likviditást befolyásoló eszközok arányát fejezi ki az osszes eszközhi)z képest az előző évben
és a tárgyhben. Nem számíthąló, ha a mérleg1ĺőosszeg nulla, vagy a végeredmény értékelheĺetlen.

Hosszú távrĺl likviditás
A hosszú távű ĺikviditźsí ráta (a forgóeszkozÖknek a kotelezettségekhez viszonyított aránya) az eIoző
évben 0,l 5' a tárgyévbęn 0,09 volt. A hosszú távú likviditás gyengült'
A mutató aforgóeszkbzoĺc értélrrinek ą lötelezettségekhez viszonyított arányátfejezi ki ąz előző évre és a tárgyévre.
Nem számítható, hą ą kotelezettségek összege nulla, vagy avégeredmény értékęlhetetlen'

Kiitelezettségelĺ és kinnlevőség
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A kinnlevősé g reaÍizá|ásźlval a kotelezettségek 8,8 oÁ-a teljesíthető.
A mutató aztfejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az osszes kinnlevőségét realizálná, ąkkoľ kbtelezettségeinek mekkora
hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapjĺźn. Nem számítható, hą ą kötelezettségek óllománya nulla, vagy
a v é g eredmény érté lę lhe te tlen.

Ktitelezettségek és likvid eszkiizök
A fordrrlonapon a likvid eszkozök (kovetelések, értékpapírok, pénzeszközök) 8,9 %o-ban fedezték a
kotelezettségeket.
A mutató azt fejezi ki, hogy ą lilcuid eszlłbzijk a tárgyévben milyen a,rányban fedezik a lłotelezettsége]<et, Nem
szómítható, hą ą lôtelezettségek óllomónya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kiitelezettségek és bevételek
Amennyiben az osszes kotelezettség kizárolag árbęvételből kęrülne kiegyenlĺtésre, úgy erre 2.5f5 napi
árbevétel nyujtana fedezetet.
A mutató azt fejezi ki, hogy a kotelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a miÍködés egy naptári napjára
jutó árbevételhez. Neľn szá'míthcltó, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állomőnya nulla, vagy a
v é ge re d mény é rtéke lhe tetlen'

3.5. Jövede|mezőség

Bevétel alakulása
A gazdálkodo összes, teljes naptari évre számított bevétele az e|ozo évben 305.|47 ęFt, a tárgyévben
f34.631eFt volt. Az Összes bevétel az ę|ozo évhez képest 70.516 eFt értékkel, f3,| Yo-kaI csokkent.
A mutató ąz össles bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénz.ügyi mijveletek bevételei, rendkĺvijti bevétetek)
évesített ądatának abszolút és százalékos változását mutatJ.a be. A száząlékos változás nem számíthątó ha ąz előző
évi ądąt nulla.

Az áľbevétel dinamikája
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele aze|ozo évben57.929 eFt, atárgyévben 23'837
eFtvolt. Azárbevétel aze|oző évhezképest34'09f eFtértékkęl, 58,9%-ka|csÖkkent'
A mutató ąz osszes órbevétel évesített adątának ąbszolút és szązalékos váhozásĺźt mutatią be. A százalékos
vciltozás nem számíthątó, hą az előző évi adąt ru,tllą.

Egy napľa jutó árbevétel
A milkodés egy naptari napjárajuto árbevétel aze|ozo évben 159 eFt, atárgyévben 65 eFt volt.
A mutątó ąz id'őszak egy naptári napjára ótlagosan jutó árbeyételt mutaĺja be az előző évre és ą targyél,re,

A méľ|eg szeľinti eredmény dinamĺkája
A mérleg szerinti eredmény az eloző évben -97.235 eFt, a targyévben -64.3f3 eFt volt. Az e\őző évhez
képest a mérleg szerinti eredmény 3f .91f eFt értékkel novekedett'
A mutątó a mérleg szerinti eredmény előző évi és tĺźrgyévi ądątát, annąk ąlakulásót mutatja be.

4. Méľleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. E|őz(j évek módosítása

A korábbi (|ezart) évękhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, onellęnőrzés semmiféle hibát nem
tárt f-el, a mérleg korábbi idoszakra vonatkozó korrekciókat nem taľtalmaz.

4.2. Sajátos tételbesoľolások

t2



A mérlegben olyan tétel nem szerępel, amely tÖbb sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása
bęmutatást kívánna.

4.3. osszehasonlíthatóság

ossze nem hason|ítható adatok
A BárkaNonprofit Kft. mérlegébęnaz adatok - a jogszabá|yi változások miatti átręndezéseken túl -
osszehasonlíthatók az ę|őzo üzloti óv megfelclő adataval.

Tétel átsoľoIások
A mérlegben az e|ózo tizleti évhez képest . a jogszabályi változások miatti átrendezéseken tis| - az
egyes eszkÖzÖk és kötę|ezettségek minosítése nem változott.

Éľtékelési elvek vá|tozása
Az ę|ozó üzleti év mérlegkészitésénél alkalmazott értékelési elvek . a jogszabá|yi előírások változásain
tű| - nęm vá|toztak.

4.4. A méľleg tagolása

Ú; tetelelĺ a méľlegben
A targyévi beszámolóbanaz e|oírt séman túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Téte|ek továbbtagolása a méľlegben
A mérleg tételęi továbbtagolásának lehętoségével a Bárka Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nęm élt'

4.5. Mérlegen kíviili téte|ek

Nyitott hatáľidős, opciós és swap ügyletek
A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti fiiggő,
vagy biztos (|övőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jiivőbeni Íizetési kiitelezettségek
olyan, a méľlegben meg nem jelenő pérzügyi kotelezettség, amely a pénńgyi helyzet értéke]ése
szempontjából jelentoséggel bír, a fordulónapon nem volt

4.6. Befektetett eszközök

Értékcsiikkenési leíľás utĺĺlagos módosításának hatása
A tęrv szerint ęlszámolasra kęruilő értékcsökkenés megváltoztatźsáraatźrgyidoszakban nem kęrült sor'

Éľtékcsökkenési leírás újbóli megá|lapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolasa vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási
időszakban tęrv szerinti értékcsökkęnési leĺras ismételt megállapítasára eryetlen eszköz esetébęn sęm
került sor.

4.7. Foľgóeszkiiziik

Hátľasorolt eszktizök
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A mérlegben olyan ktivętęlés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ame|y az adósná| vaw a
kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minosül , seÍn az előző évben, sem a targyévben nem szerepeI'

4.8. Saját tőke

Saját tőke vá|tozása
A Bárka Nonprofit Kft. saját tőkéje a tärgyĺdőszakban csak a tźĺgyéví mérleg szerinti eredmény által
változott. A saját toke elemeinek targyévi vtĺItozćsaitaz a|thbítábIźlzat mutatja be:

Saját toke eleme (eFt) Előző idoszak Targyidőszak YáItozźs

Jegyzett toke

JegyzeIt, dę bę nem fizetętt tőkę

Toketartalék

Eredménytartďék

Lekotott tartalék

lési tartalék

Mérleg szerinti eredmény 3f 9t2

A tbrdulónapot követően a Bárka Nonprofit Kft. alapítója a veszteség rendezése céljábol l00 mFt
pitbefizetést rendelt el, mely osszeg 2015. március 20-án a Társaság bankszámlájára befizetésrę kęrult.

J egyzett tőke ala kulása
A jegyzetttoke a targyidőszakban nem váItozott.
A fordulónapot kovetően a Baľka Nonprofit Kft. alapítoja a sajät tóke rendezése céljából a Táĺsaság
torzstőkéjének 3 mFt-ra való leszállítasaról dontott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
A jegyzett toke kapcsolt vállalkozások által jegyzett osszeget nem tartalmaz.

Yisszavásáľolt saj át üz|etľészek
A tarsaság a tárgyévben saját tizletrészeivel nem rende|kęzett, saját tialetrészt sem kozvetlenül, sem
kÖzvętve nęm szerzętt meg és nem idegenĺtett el'

Lekötött taľtalék j ogcÍmei
A mérlegben tekotott tartalék nem jelenik meg.

Éľtékhelyesbítések alakulása
A Bárka Nonprofit Kft' a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítésę nincs.

4.9. Cé|tarta|ékok

Cé|taľtalékok kapcsolt válla|kozásokkal szembeni kötelezettségľe
A mérlegben kapcsolt vállalkozasokkal szembeni kotelezettségekc képzett céItartalék sern az elozo
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a kĺirulmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

4. 10. Ktitelezettségek

:r:i;i:l:
!Íj}t

i:i i-,
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ot évnél hosszabb lejáľatú kötelezettségek
A mérlegben olyan kÖtelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévo futamideje tÖbb mint Öt év.

Hosszú |ejáľatú kiite|ezettségek - kezelésbe vett eszkiizłikre
A mérlegben torvényi rendęlkezés illetve fę|hatalmaztls alapján kęzelésbe vett, az állami vagy
onkormányzati vagyon részét képező eszkoz nem SZerępeI, igy aI.lhoz kapcsolódóan egyéb hosszú
lejáratťr kotelezettség sem kertilt kimutatásľa.

Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben a hosszú lejáratu kÖtelezettségęknek a fordulónapot követó egy éven belül esedékes
törlesztése átsorolására nem kerĺilt sor'

Bĺztosított kötelezettsé gek
A mérlegben kimutatott tärgyévi kotelezettségek kĺizĺitt zäIogsoggalvagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb iĺsszegben visszaÍizetendő kötelezettségek
A targyévi kötelezettségęk kozott olyan kowénykibocsátás rniatti tartozás, váltótartozts vagy egyéb
kotelezettség nincs, ahol a visszafizetendő Összeg nagyobb a kapott osszegnél.

4. 1 1. Passzív időbeli e|határolások

Átengeĺlett befektetett eszkłiziik bevéte|e
A gazdálkodó befektetętt ęszkoz haszná|ati, üzęmęltetési, kezęlésijogát ellenérték fejében tartósan nem
engedte źĺ, igy ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eľedménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (|ezárt) évekhez kapcsolidóan a tarryévben 4rł ellenőrzés tortént, ezéĺt az
eredménykimutatás 201 1 -re vonatkozoan |43 eFt le nem vonható AFA miatti korrekciót taĺtalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Bárka Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabá|yi vá|tozások miatti
átrendezéseken túl. osszehasonlíthatok azę|ozo tizleti év mesfelelő adatával.

5.3. Az eľedménykimutatás tagolása

u; tetelet az eľedménykimutatásban
A tárgyévi beszámoloban az e|őírt sémán tul új eredménykimutatás.tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eľedménykimutatásban
Az eredménykimutatás tételęi továbbtagolasanak lehetőségével a Bárka Nonprofit Kft' a
targyidoszakban nem élt.
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5.4. Bevéte|ek

A Bárka Nonprofit Kft. bęvételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja bę az atábbi táb|ćlzat.

Arbęvétel

Aktivált saiát te 0

bęvételęk 87

Pénzügyi műveletęk bevételei 0.0

Rendkívü|i bęvételek 1/1

Kapott támogatások bemutatása
A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott támogatások
forrásai, elszámolása és főbb számszaki iellemzői az a\ábbiak:

Végleges je||egge| kapott támogatások

, NKA, KIM)

0

0

Visszatéľítendő kapott támogatások

A Bárka Nonprofit Kft. támogatási program keľetében a beszámolási időszakban tevékenysége
fęnntartására, fejlesztésére visszatérítęndo (kĺitelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott, ĺilętřę
nem számo|t e|.

5.5. Ráfoľdítások

Ráfoľdítások alakulása és megoszlása
A Bárka Nonprofit Kft. ráfordítasainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az a|ábbitth]rźuat:

ráfordítások

ráfordítasok

Ertékcsökkenésí lęĺĺás

0

Egyéb ráfordĺtások
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Pénzugyi múvęletęk ráf.ordításai

Kiiltségek kö|tségnemenként
A koltségek koltségnemenkénti megoszlasát mutatja be az a|źhbi táb|źzat:

ráfordítások

ráfordĺtások

Kutatás és kĺséľIeti fej|esztés táľgyévĺ kiittségeĺ
A tárgyidőszakban kutatási, kisérleti fejlesztési koltség nem kerĹi|t e|számolasra.

5.6. Eľedmény

Döntés az eľedmény felhasznáIásáľól
A jóvahagyásra jogosult testület által elfogad oÍt határozat mindenben megegyezik az adozoÍteredmény
felhasználásra vonatkozó j avaslattal.

Lezárt határidős, opciós és swap ügy|etek az eľedményben
A gazdálkodónak a beszámolási időszakban hataridős, op.ió., valammt swap Ĺigyletei nem voltak.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könywizsgá|ó átta| fe|számított díjak
A kÖnyvvizsgáló által fe|számított díjak osszegszenĺ bemutatására - egyszerűsített éves bęszámolókészítésére tekintettel . a Barka Nonprofit Kft. 

-nem 
k<itelezett, uool u konyvvizsgáIói kozfelugyeletifeladatokat ellátó hatóság ľészére kéľéséľe részletes ttljékoztatásiuá. ĺ, l.onyuvizsgáló áltď felszámítotttárgyévi díjak megoszlasát mutatj a be az a|ábbi tźlb|ázát:

Beszámoló

n

Adótanácsadói szol tatas

nem OI
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6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok
A foglalkoztatott munkavállalok átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti
bontása nem ręleváns, az Összesített létszámadatok alakulását mutatja bę az alábbi tźĺb\źľ;at

Béľadatok
A foglalkoztatott munkavállalók bérkoltségének állomanycsoportonkénti bontása nem értelmezheto, az
további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérkoltség alakulását mutatja be alábbi tźh\ázat:

łiiĺĺĺĺĺĺjłill.l
:: .:-, l::,i,.: ll-:::::

Bérköltség

Személyi jel|egíĺ egyéb kiÍizetések
A targyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifÍzetéseinek
állomanycsoportonkénti bontása nem értelmezheto, az osszesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja
be az a|źlbbi tźhlź:zat

Juttatásokat terhęlo adók

6.3. Kłiľnyezetvédelem

Veszé|yes hu|ladékok, kłiľnyezetre káľos anyagok
A tevékenység jellegébóI ądódóan a Bárka Nonpľofit Kfr. nem tęľmel és nem tárol veszéIyes
hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre karos anyagok elenyészőek.

KöľnyezetvédeImi költségek
KÖzvetlenül kÖrnyezetvédelemmel kapcsolatosan sem az eLóző uz|eti évben, sem a tárgyévben költség
nęm kerult elszámolásra.

Köľnyezetvéde|mi céltaľtalékok
A kÖrnyezetvédelmi kotelezettségek, a komyezet védelmét szolgáló jovobeni kÖltségek fedezetére sem
aze|oző üzlęti évben' sem a targyévben céltartalék-képzés nęm tortént.

Nem |átszó kłirnyezefvédelmi kiitelezettségek
A kotelezettségek kÖzött ki nem mutatott kornyezetvédelmi, helyreállítási kcitelezettség a fordulónapon
nem állt fenn'

6,4, 
^ 

megbízható és va|ós iisszképhez sziikséges továbbÍ adatok

t8
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A számvjteli torvény eloírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendo
megbízhato és valos osszképnek a mérlegben, eredménykimutatásban torténo bemutatásához'

Budapest, 201 5. május 07.

%, ,rrurr.*.*
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Számvite|i Szo|gá|tató Kft. -. l| ľovi,,@
FÜGGETLEN KoNYWlzsGÁLó| JELENTÉs

Môn6gomont
Systom
ISO s00l:2008
Valid unlil:
20t8.ot,08.

lD 9t06053038

A Bárka Józsefuáľosi Színházi- és Kultuľális Nonpľofit Kft. (01-09-920486)
1082 Budapest, U||ői út 82.

tuIajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóľól készÍiIt je|entés
E|végeztük a Báľka Józsefuáľosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. mel|éke|t 2014. évi egyszerűsĺtett éves
beszámo|ójának a könywizsgá|atát, ame|y egyszerűsített éves beszámo|ó a 2014. decembeľ 3'ĺ-i fordu|ónapľa
e|készített mér|egből - me|yben az eszközök és forľások egyező végiisszege 52 913 eFt' a mérleg szeľinti
eredmény .64323 eFt (vesztesés) -' és az ezen időpontta| végződcĺ évre vonatkozó eľedménykimutatásbó|,
va|amint a számvĺteli po|itika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó inÍormációkat |artalmazó kiegészítŐ
meIlékIetbő| á|l.

A vezetés fe|e|őssége az egyszerűsített éves beszámoĺóét-t
A vezetés fe|e|ős az egyszerűsített éves beszámo|ónak a számvite|i törvényben fog|a|takka| összhangban tĺjrténő
e|készítéséért és va|ós bemuĺatásáéń. va|amint az o|yan be|ső kontro|lokért, ame|yekei a vezetés szÜkségesnek
tart ahhoz, hogy |ehetővě vá|jon az akár csalásbó|, akár hibábil eredő |ényeges hibás á||ĺtásoktó| mentes
egyszerűsĺtett éves beszámo|ó e|készítése.

A könyvvizsgá|ó fe|e|tíssége
A mi fe|elősségünk az egyszerűsitett éves beszámo|o vé|eményezése könyvvizsgá|at a|apján.
Konywizsgá|atunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgá|atĺ Standardokka| összhangban hajtoltuk věgre. Ezek a
standardok megkövete|ik, hogy megÍe|e|jÍ.ink az elikai követe|ményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy
tervezzÜk meg és hajtsuk végre, hogy ke||ő bizonyosságot szerezzÜnk arró|, hogy az egyszerűsĺtett éves
beszámoĺó mentes-e a |ényeges hibás á||ításokti|.
A könyvvizsgá|at magában fog|alja olyan e|járások végrehajtását, ame|yek cé|ja könyvvizsgá|ati bizonyĺtékot
szerezni az egyszerűsített éves beszámo|óban szerep|ő összegekrő| és közzététe|ekrő|. A kivá|asztott e|járások
be|eéńve az egyszerűsitett éves beszámoló akár csa|ásbó|, akár hibábi| eredő, |ényeges hibás á||ĺtásai
kockázatának felmérését is a könyvvizsgá|o megĺté|ésétőĺ íÚggnek. A kockázatok ilyen íe|rnérésekor a
könyvvizsgá|ó az egyszerűsĺtett éves beszámo|ó gazdálkodó egység álta|i e|készítése és va|ós bemutatása
szempontjábó| releváns be|só kontľo||t azért mér|ege|i' hogy o|yan könyvvizsgálati e|járásokat tervezzen meg'
ame|yek az adott korii|mények köztitt megfe|előek. de nem azért, hogy a gazdá|kodi belső kontro|ljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgá|at magában fog|alja az a|kalmazott számvite|i
polítikák megfele|őségének és a vezetés á|tal készített számvite|i becslések ésszerűségének, va|amint az
egyszerűsített éves beszámo|ó átfogó prezentá|ásának értéke|ését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyĺték e|egendő és megÍe|e|ő alapot nyÚjt
könyvvizsgá|ói vé|eményünk megadásához'

Vé|emény
Vé|eménytlnk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbizható és va|is képet ad a gazdä|kodÓ Bárka
Józsefvárosi Színházi. és Ku|turá|is Nonprofit Kft. 2014. december 3.l-én fenná||ó vagyoni és pénzĹigyi
he|yzetérö| a számvite|i törvényben fogIaltakkal összhangban.

FigyeIemfelhĺvás
Vé|eményilnk kor|átozása né|kÜ| fe|hĺvjuk a figye|met arra, hogy a fe|ha|mozott veszteségek kovetkeztében
a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. saját tŐkéje egymást követő két Üz|eti évben
negatĺV' Tekintette| arra, hogy a saját tőke értéke nem éri e| a gazdasági társaságokró| szó|ó 2013 évi V'
(PTK.) [2006.évi |V. (Gt')] torvényben eĺőírt minimum szintet a PTK.3:189 $' (1) [Gt. 143 s' (2)]

bekezdésének érte|mében a tu|ajdonosoknak haladékta|anu| meg ke|| tenniÜk a szükséges intézkedéseket
PTK' 3:189 s' (2) és (3) [Gt. 143 s. (3)] bekezdésének a|apján, hogy a tőkehe|yzet a beszámo|ó
elfogadásátó| számított három hónapon be|üĺ rendeződjtn

-ffi-- KASNYIK & TARSA

Budapest, 2015. mĄus 12.

ugyvezető, kamarai tag könyvvizsgá|ó
KASNYIK & TARSA Kft.
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