,

VYROCNI ZPRAVA ZA ROK
2

01

4

Viola o.p.s.

1.

Základní charakteristika společposti

Název společnosti
Sídlo:
právní forma:

:

Viola o.p.s.
Praha l, Narodní 7, PSČ 1 10 00

Datum zápisu:

Obecně prospěšná společnost
27 .inora 1997

IČo:

25109979

Druh obecně prospěšn}ch
služeb:

- Viola

je zíízenak provozování divadla poezie a hudby,
po ádání kulturních po adri a v stav
- služby uvedené shora poskYuje Viola o.p.s. všem zájemcttm za
rihradu /vstupné l a za stejn;ich podmínek
o.p.s.

2. Zhodnocení činnosti

Právě uplynuly rok mťržemeopět hodnotit jako rispěšn}, závazky stanovené smlouvou
o poskYnutí grantu jsme naplnili, některé i p ekročili. P esto, že cely rok pracovalo naše
divadlo v provizorních podmínkách. V celém píízemi domu Národní 7, jehož majitelem je
AV ČR, probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která .byla rispěšně dokončena. V současnédobě
jsou tedy v p ízemíuvedeného domu t i kulturní subjekty knihkupectví Academia, Galerie

Kodl

a

Divadlo Viola.

Cetkov počet všech p edstavení a v stav včetně zájezd byl 246. Celkem Violu
navštívilo 14.827 divákri, z toho asi 1 055 členri Klubu mladého diváka. Prriměrnou

návštěvnost se poda ilo zv šit na na 87r400lo,
K tomuto faktu bych ráda uvedla, že některé náročnějšítituly uvádíme pro jejich uměleckou
hodnotu, p estože nejsou zce|a vyprodány.
Pěstujeme p edstavení z kmenového repertoáru, která mají stále velkou návštěvnost:
Řadu let hrajeme The Gin Game B.Bohdanovou a J.Somrem - oběma nositeli Thálie
právě zatuto hru. Pan Somr, B. Poláková a D. Novotn hrají a zpívajíJako zázrakem
J.Prévert .
C.Mayerová a T.Kostková - hodně let
Hodně smíchu a pár slz - Betty MacDonaldová
stále vyprodáno. Podobně Novecento D.Prachaí a E.Viklick;i.
Máj
B.Hl-zánová, režie M. Horansk cel;i zpaměti ve staré máchovské češtině.
- 2013 k v/še uvedenym p ibyly ,premiéry - Století hit l laromír a Jan Medunovi,
Od roku
B.Kohoutováhrají, tančíi hodně zpívají.
Ž"nuz Korinta - staršíupravená slavnáltaO.Daňka, nové v režíiT.Vondrovice. S Hanou
Maciuchovou si publikum získávajíJ.Tesa ová a Jar. Meduna..
Božena Němcová a muži
Dalšímskutečn}m HITEM se stalo Neumím jinhk než láskou
- a režii má M.Horansk .
kolem ní. Hrají T.Vilhelmová, A.Prochá,zka a T.Pavelka, napsal

Ráda bych zmiruIajednu velmi smutnou ztrátu: po rozloučeníL. Munzara s
O Leoši Janáčkovi.
F. Hrubínem jsme p ipravili dalšípremiéru panem Munzarem
jsme
museli zrušit z drivodu
Již se prodávala, dva termíny byly skoro vyprodany - bohužel
náhl ch onemocnění L. Munzara a zatím nevíme, zďa|i bude možnéji někdy rea|ízovat.

Lenka Lagronová pro Violu napsala hru Zahrada Jane Austinové. V režii R. Lipuse
hrají Marie Málková, A.Veldová a L.Stěpánkovou na mate ské dovolené alternuje
skvěle M. Borová. Premiéra byla v b eznu2014.
Velkou událostí se stali T i Gentlemani - koleň věnovaná staré dobré Anglii, pravlasti
gentleman , premiéra v dubnu 2014. Po letech se do Violy vrátil Marek Eben, hudbu napsal
a na piáno hrál P.Skoumal, t etím gentlemanem se stal J.Vlasák. Po odchodu P.Skoumala si
paní režisérkaL.Engelová s M. Ebenem vybrali V. Koptu, ktery se jako hudebník i herec
- gentleman velmi vyda il. Tato ,,hudební revue" má rispěchy očekávané,p edstavení je
vyprodané v den p edprodeje.
V květnu jsme se opět podíleli na programech V rámci Světa knihy na jevišti
Mal princ s D.Kolá ovou a T.Pavelkou.
Nedílnou součástí dramaturgie je cyklus Rozhlasová hra na jevišti ve spolupráci s Českym
rozhlasem. Adresát neznámy v podání J. Hartla a J.Dvo áka pašírovněž adu let v
vyprodan}m titul m. Rovněž nedávné uvedení Smluvn í vztahy s .r.Strykovou a A.Černou
hra plná černéhohumoru.

-Zaěali

jsme s nov}m cyklem St

ibrn vítr ve Viole.

P ipravila a uvádí J. Novotná, prvním

hostem a velmi vítan;im byl J. Dvo ák. Dalšívečer cyklu je v rinoru 2015.

Nedílnou a ceněnou součástí Violy jsou Staročeskévánočníhry. P ipravila p ed 34 roky E.
Króschlová a P.Jurkovič se studenty DAMU. Tato tradice se udržuje všechnataléta, zaěínqi
studenti 2. ročníkua štafetu p edávají mladším kolegrim, když školu končí.Jsou hojně
navštěvované cel mi rodinami, takže se tímto dostávám k dalšímu velmi driležitémucyklu
p edstavení pro ,Ódirry s dětmi. Nejstarší je pohádka Čert to nemá nikdy lehké, aneb jak to
bylo s Čertem a Káčou. V íjnu jsme oslavili jlž 25. rok na jevišti Violy. Premiéru nové
Indiáni ze šuplíku
pohádky našeho stálého spolupracovník divadélka Létry Fáry
hrajeme od íjna roku 2014.

Opět bych ráďa zd razni|a, že se nám da í naplňovat hlavní poslání divadla Viola
zamě ení na náročnějšípublikum všech věkov ch kategorií.

-

Jen mám skutečnéobavy z našídalšíexistence, protože nám HMP neudělilo grant na
roky 2016

-2019.

3.
_

Základní ridaje z ričetnízávěrky

V roce 2Ol4 skončilo hospoda ení společnosti rtrátou Kč 1 .243 tis., celkové náklady činily

Kě 4.647 tis., znichžKč1 .235 tis. bylo uhrazeno z poskytnut}ch dotací a daru. Celkové
qinosy ěinily Kě 3 .404 tis. Společnost musela redukovat vydaje p edevším na plánované
opravy a propagaci, protože neobdržela dotace v požadované v ši.
r.2013

členěnínákladri:
spot eba materiálu
spot eba energie
opravy
cestovné
náklady na repre zentaci
ostatní služby
Honorá e oproti Dar m a grantrim
mzdové náklady
zákowÉ soc.náklady
odpisy
daně a poplatky
jiné náklady
ostatní mimo ádné naklad
Nákladv celkem

Členěnív nosrl:

I2|

l63

54
23

2l

0

0
9

I 349
1 335

572
L 235

1 104

|

127

303
68

45

0

0

0

4

l

311

l0

8

384

75
4 647

3 273

109

l29

80

1

1

1

0

0

0

0

15

85

P íspěvky
dary

79

l9

2 857

tržby za vstupenky
tržby zapronájmy
tržby ostatní
riroky
dary
ričelovédotace

r.2014

1 320

l

150

V roce 2014 byly obecně prospěšnéspolečnosti poskytnuty ričelovédotace ve vyŠi
Kč 1.150 tis., ztoho 1.000 tis. poskytlo Hl. město Praha a 150 tis: poskytla Městská Část
Praha 1. Tyto dotace byly vyčerpány v plné v ši,
-

L,

,1

L1"\

PhDr.Miluše Viklická
editelka Violy o.p.s.

Viola o.p.

Národní 7
11O O0 Praha
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Zpráva nezávislého auditora za ričetníobdobí končící31. 12. 2014
Provedl jsem audit ričetnízávérky společnosti Viola o.p. s., která se skládá
z Rozvahy sestavené ke dni 31. 12.2014, Yykazu zisku a ztráty za rok
končící31. 12.2014, p ehledu o zménách vlastního kapitáluzaričetní období končící
31.12.2014 a p ílohy této ričetnízávérky,Iďerá obsahuje popis podstatn}ch ričetních
metod a dalšívysvětlujícíinformace.

Odpovědnost statutárního orgánu ričetníjednotky za ričetnízávěrku
Statutární orgán společnosti Viola o. p. s. je odpovědn za sestavení ričetni závěrky,
která poďává věrn;i a poctivy obtaz v souladu s česk;imi ričetnímip edpisy, a za
takovy vnit ní kontrolní systém, ktery považuje za nezbytn;i pro sestavení ričetní
závérky tak, aby neobsahovala vyznamné (materiální) nesprávnosti zprisobené
podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjád it na základé provedeného auditu v;irok k této ričetní

závérce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními
auditorsk}mi standardy a souvisejícímiaplikačnímidoložkami Komory auditoru
Českérepubliky. V souladu s těmito p edpisy jsem povinen dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal p imě enou jistotu, že tňetní
závérka neobsahuj e vyznamné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení
auditorsk ch postup , k získánídťrkazních informací o částkách a ridajích
zve ejněnych v ričetnízávérce. Vyběr auditorsk ch postupri závisí na risudku
auditora, zahrnqícím i vyhodnocení rizik vyznarrtné (materiální) nesprávnosti ridajri
uveden}ch v ričetnízávérce zptisobené podvodem nebo chybou. P i vyhodnocování
těchto rizík auditor posoudí vnit ní kontrolní systém relevantní pro sestavení ričetní
závérky podávající věrn;i poctiv;i obraz.

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjád it se
k ričinnosti vnit ního kontrolního systému ričetníjednotky. Audit téžzahrnuje
posouzení vhodnosti použitych ričetníchmetod, p imě enosti ričetníchodhadri
provedenych vedením i posouzení celkové prezentace ričetnízávěrky.

Jsem p esvědčen, že dtlkazní informace, které jsem získal, poskytují dostateěny a
vhodn;i základ pro vyjád ení mého v;iroku.

vÝrok auditora
Podle mého názoru ríčetnízá_věrka podává věrny a poctiv obraz aktiv a pasiv
společnosti Viola o. p. s., rČO: 251, 0g g7g k datrr 31. 12. 2014 a nákladri,
v nosri a q sledku jejího hospoda ení ,za rok končící31. 12. 2014 v
souladu s česk mi četnímip edpisy.
Ing. Milan Bláha, nezá
Čís.osvědčení1007

V

Praze dne 23. června 2015

