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Mely készült a Bárka JőzseÍvárosiSzírůlázĹ és Kulturálís Nonprofit Kft.

Dátum:

2015. május 26. keđd1.0.00 óľa

He'lyszín:
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1082 Budapest Baross u 63-67
I. emelet 100. Képviselői Iľoda

zilágy i D emeter, a F elü gyel ő Bizotts ág elnöke
Erhardtrré dľ Ferencz Orso1ya, a Felügyelő Bizottságtagsa_
Szabő Erzsébet, a Felügyel o Bizot.tság tagsa

Kasnyik lános, könywizsgáló

ozsik.Isťván Péter, B árka Nonprof it Kf t. ü gyve zető igazgatőja
Szabő Attila, Bárka Nonprofit KÍt. gazđaságiígazgatő
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: sz1g'q.;łí-Đemeter koszönti a jelenlevőket. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság
:: . (FEB):ellröke megállapít1a,hogy a testtilet hatáľozatképes.
: ...SzItráiEYi Demeteľ ismerteti a javasolt napirendi pontokat.
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A Báľka JózsefvárosiSzínházi

és Kulturális

Nonpľofit Kft.

20.l'4.

évi

mérlegbeszámotója

:í 2. Egyebek: Tájékoztatása2015.évifeladatokról
ABárkaNot'lprofit.Kft,F.eliigyel.őBizottságanak1/201.5.(05.26)sz.hatőrozatą:
a FelĺigyeJp Bizottsńg,egyhangíłĺlil, 1-00o/o-os' igen szaaazattal elfogadta a meghíaó

szerinti

napirendi pontokat:
,

.

'
.

A F,elü gyeIő'Bizottság az első näpirendi pontot tárgyalja. Szi|ágyiDemeter elmondja,
hogy 2014=es inérlegbeszámcilót valamint a könywizsgálói jelentést a FEB tagsai

van-e valakinek kéľdése,hozzászóIása, kiegészítéseaz
ĺesl..apták.-'Felte szi akérđésŁ
anyaggal kapcsolatban?

Bozsik István táj€\oztat1a

a

Felügýelő Bizotts ágot a201'4. évben elvégzett munkákról

A Bárka (Színházi) Nonprofit Kft. cégügyében indított eIjárást a cégbíľóság
megszí.intette. A tulajdonos önkormányzat35ĺ2015 (II.19) határozatvégľehajtása által
teljesített 100 millió Ft összegií pőtbeÍĺzetésselsfüerütt a tőkehelyzetet konszolidálni
illetve megkezdőđott az adósságok rendezése. A februárbanvégzett összesítés
szerint mintegy 215 millió Ft nagyságľendű adósságot kellrenđeznl, ezért
teľmészetesen ą szállítqi tartozásokĺa csak a szükségesnélkevesebh osszeg á1l
renđelkezésre.A jelenlegi eredményekről egy közbenső áprilisi mérleg atapjan tud
beszámolni. A tőkehe|yzet_ a törvényben előírt _ ľenđezése
az ađósságok
megszüntetésévelvalamint a torzstőke csokkentésével hatáľidőben le fog zajLani.
Fontos még megemlíteni hogy azépilet átađásáról a1.l'4J.l20L5. (III.12.) számu
Kormányhatározatdöntött, ennek végrehajtása folyamatban van. A kiköltözés után
ď:z épületben e8}ł nagy befogađó képességűelőadóterem lesz, amely az oktatási
.feladatokon kívül kulfurális célokra is használható maid.

.

.

':...*. ł:'.

Kasnyik János, a Báľka JőzseÍuátosiSzínházi és Kulfurális Nonprofit Kft. _ Budapest
Főváros VIII. kerület }ózsefváľosi onkotmányzata által kinevezett könywizs gáIőja a
jelentésétkorlátozás nélkül adja, de figyelemfelhívással é1.
,,Véleményünk koľlátozásanélkülfelhívjuk a figyelmet, hogy a Bárka }ózsefvárosi
Szíllházi. és Ku1t.urá1is..Nonprofit Kft. saját tőkéje egymást kovető két tizleti évben
negatív.:Tekintettel'arra, hogy a saját tőke értékenem éri ela gazdaságitársaságokról
szőLő2013,éviV.(PTK)toľvénybene1őírtminimumszintetaPTK3:189$(1)
bekezđésének
értelmébena fulajdonosnak haladéktalanul meg tennie a szükséges
intézkedéseketä PTK3:189 $ (2) és (3) bekezdése alapján, hogy a tőkehelyzet a
beszámoló elfogadásától számított három hónapon beltil rendeződjön.
:

SziżágyíDemeter javaslatot tesz a Bárk a!ózseÍvárosi Szính ázi ésKultrrľális Nonpiofit
KÍt..201'4-es mér-legbeszámolója elfogadásáľa.
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A Bítka Noiprofit KÍt, Fexiigyelő Bizottsőgőnak 2ĺ2015. (04,23) sz. határozata:

':, a

Felügyetrő .Bizotťsqg'egyhangtłan,:1'00"/"-os igen szaaazattal elfogadja, és jaaasolja a
.,|ózse'fĺ7ńrosi'. tjnHormńnyzat Yĺźrosýazdńlkodásiés Pénziigyi Bizottsńgnak
és a

.:

Ncinprofit l(ft'.'tulajdotlasńlíak ü Bkrkh Nonprofit KÍt

Bńrka

egyszéríísítettbeszńmotójának

'éĺsi
: .(męŕl'e,gl''brddmény. t'cjmutat.őŚ,. kiégészítőmellékl,et) ?014
az elfogadńsńt. ,Az egyszériÍsítattéaes : '
.' beszńmolő!,tnérJegéaen,.az!..ę,szközijk::,és
forrńsok főösszege 52.91-3 eFt. A mérleg szerinti .:.'eredmény -64.323 eFt.
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könyaaizsgńtói jelentést n Kasnyik és Tńrsa Kft.
n beszńmolő a 201'4. december 31_én fennńlló .. .
.;
aagycinĺ, Béĺizíigyiés jöaedelmihelyzetérőt megbízható és anlós kĘet

''.Az. ęgyszieríÍsített.éaęs,beszámolóróJĺ.szóIó

.készítette,'':ľnely.tál;sasíĺgi ĺiéIeJnényehlapjńn
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A Bfuką Nonprofit Kft, Eeliigyelő Bizottsőgóĺak

3/201'5. (05,26) sz,

hatőtozata:

Felügyelő Bizottsńg egyhangúan, 1-00"/"-os igen szaaazattal elfogadja, és jaĺ:asolja a
|őzsefańľosi önkormńnyzatYńrosgazdőlkodási és Pénziigyi Bizottságnąk és a Bńrka
Nonprofit Kft. tulajdonosának a BárkąNonprofit Kft. előzetes könyĺsaizsgálői jelentésének az
a

elÍogadását.

-

A Bőrka Nonprofit Kft, Feliigyelő Bizottsőgának

41201.5. (05.26) sz,

hatőroząta:

A Felügyelő Bizottsńgkéri
,,

az iigyaezetőt, hogy adjon tńjékoztatńst Seress Zoltńn aolt
ii.gygezető..ńItal-'beteĺjesztet|l.sajńt ffiaya ńltal teljesített szolgńltatńsi szerződések teljesítéséuel

kapcsolatban.

Szi|ágyi Demeter felteszi a kérdést,hogy a napirendi pontokon belül van e valakinek
báľmilyen kérdése.Mivél minden tagtól nemleges választ kap, megköszoni a
ľészvételtés bezáĄa az ülést.
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Szabó Erzsébet
hitele sítőj e
J egy zőkönyv

