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šťAStná třináctkA

Šťastná třináctka ...

 I když rozhodně nejsem příznivcem překonávání rekordů v umění, sama jsem příjemně překva-
pená některými rekordními výsledky Karlovarského městského divadla v roce 2013. A to v situaci, kdy 
jsme si museli, stejně jako mnozí jiní, utahovat opasky. Nastaly okamžiky, kdy jsme se obávali, co bude 
dál, ale naštěstí nás podrželo naše báječné publikum a to způsobem, který nás nezřídka překvapil. Kdo 
by si například troufl odhadnout, že v době krize bude návštěvnost divadla stoupat a že k nejúspěš-
nějším titulům sezóny 2013 bude patřit velmi náročná inscenace Dejvického divadla Ucpanej systém               
a že diváci opakovaně beznadějně vyprodají moudré Duškovy „Dohody“?

 Dalšího příjemného překvapení jsme se dočkali díky mimořádnému projektu, který nemá v na-
šem městě - a dokonce ani v celém kraji - obdoby. Na nastudování náročného muzikálu Divotvorný hr-
nec spojily své síly tři umělecké soubory - Činohra KMD, Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarský 
symfonický orchestr. Výsledkem je nejen výpravná, atraktivní inscenace, kterou vděčně přijímá publi-
kum jak u nás, v Karlových Varech, tak v Chebu.

 Takže, nakonec se stal zázrak a uplynulý rok byl pro naše divadlo rokem se šťastnou
třináctkou. Upřímně děkuji všem, kteří k tomu přispěli.
    

                                                                                           
                                                                                           

Dana Neumannová
ředitelka

Karlovarského městského divadla, o.p.s.
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ZákLADnÍ ÚDAJE

název: kARLOVARSkÉ MĚStSkÉ DiVADLO, o.p.s.

Sídlo: moskevská 2035/21, 361 20 karlovy vary
telefon: 353 225 621
Fax: 353 225 744
E-mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz
Http: www.karlovarskedivadlo.cz 
Založení: 4. 12. 2008
iČ: 28041241
DiČ: CZ28041241
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. karlovy vary
 č.ú. 225453019

řídící normy: Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
 statut obecně prospěšné společnosti
 usnesení správní rady
 vnitropodnikové směrnice

řídící orgány společnosti

Správní rada

předseda: ing. petr kulhánek
Členové: jaroslav Zach
 ing. pavel Žemlička 
 Hana Havlová
 mgr. jan samec
 jan motlík

Dozorčí rada

předseda: vítězslav škorpil
Členové: ing. michaela tůmová 
 jana milivojevičová

ředitelka společnosti: dana neumannová (statutární orgán)
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HLAVnÍ ČinnOSt kMD V ROcE 2013 S OHLEDEM nA ÚČEL ZALOžEnÍ O.p.S.

i. pořádání a tvorba divadelních představení
a jiných uměleckých projektů
     
 v průběhu sezóny 2013 uspořádalo kmd 175 představení s celkovou návštěvností                                     
39 199 diváků. podrobný přehled návštěvnosti znázorňují přiložené tabulky a grafy.
 tak, jako v předchozích sezónách, se dramaturgie řídila zásadou uvádět to nejlepší a nejza-
jímavější z produkce českých divadel. na scéně kmd  tak byla loni uvedena vynikající představení 
Dejvického divadla (brian, ucpanej systém), ověnčená několika Cenami a. Radoka nebo Divadla 
Ungelt (deštivé dny), které získalo Cenu thálie. 
 k dalším patřily inscenace švandova divadla (kdo je tady ředitel?), Divadla Bez zábradlí 
(terasa), Divadla Radka Brzobohatého (tančírna), pro karlovarské publikum kultovního Divadla 
Sklep (besídka), apod.

 
Dejvické divadlo: UcpAnEJ SyStÉM Divadlo Ungelt: DEštiVÉ Dny

 pestrý program doplnila i řada atraktivních hudebních pořadů, například koncert Věry špi-
narové, respektované písničkářky Radůzy nebo the Backwards, nejlepší revivalové skupiny své-
ho druhu na světě.
 především zahraniční publikum pak ocenilo světoznámé baletní, operní a operetní tituly          
v nastudování Divadla Jkt plzeň, F. X. šaldy Liberec a Severočeského divadla Ústí nad Labem.

Divadlo Jkt plzeň: nEtOpýR



 symbolickým vrcholem sezóny se opět stal festival BEStFESt, na němž se tentokrát ved-
le dalších představily legendární soubory Husa na provázku, či Semafor. velmi důstojně byla za-
stoupena i Činohra kMD.
 neodmyslitelnou součástí dramaturgie kmd jsou i pravidelné pohádkové neděle pro děti, 
na nichž si vděčné publikum mimo jiné připomnělo 80. narozeniny všemi generacemi oblíbeného 
Ferdy mravence. ani v roce 2013 nechyběl oblíbený festival pohádkové září.    
 sezóna 2013 byla úspěšná i pro vlastní Činohru kMD, především díky premiéře muzikálu Di-
votvorný hrnec. ta se stala mimořádnou kulturní události a to nejen v rámci lázeňského města, 
ale také celého karlovarského kraje. slavný muzikál totiž nastudovaly hned tři umělecké soubory: 
Činohra karlovarského městského divadla, Západočeského divadla v chebu a karlovarský 
symfonický orchestr. Činohra kMD loni uvedla také vlastní pohádku, na motivy populární malé 
čarodějnice vzniklo představení plné kouzel Havrane z kamene... 
 na mladé publikum zacílil také populárně naučný pořad, nazvaný na vlnách vřídla a kum-
štu, připomínající slavné návštěvníky karlových varů. 
 v listopadu 2013 se kmd poprvé zapojilo do celoevropského divadelního svátku noc divadel 
vlastním komponovaným pořadem Všechny cesty vedou do kMD v režii uměleckého šéfa Jiřího 
Seydlera, který se setkal s velkým zájmem návštěvníků.
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HLAVnÍ ČinnOSt  kMD V ROcE 2013 S OHLEDEM nA ÚČEL ZALOžEnÍ O.p.S.

ČkMD: DiVOtVORný HRnEc

Severočeské divadlo: LABUtÍ JEZERO

Docela velké divadlo: FERDA MRAVEnEc

Severočeské divadlo: AiDA
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náVštĚVnOSt
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náVštĚVnOSt
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pOČEt přEDStAVEnÍ

představení pro školy

 počet představení zůstal na stejné úrovni jako v roce 2012 a došlo k navýšení odehraných 
představení Činohra kMD. byla nazkoušena nová premiéra pořadu pro mládež na vlnách vřídla 
a kumštu a byla odehrána všechna aktuální představení Činohra kMD. školní představení se ko-
nají také ve spolupráci s krajským úřadem karlovarského kraje.
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cEny VStUpnÉHO

ceny vstupenek a formy plateb

 Rozsah vstupného se od roku 2012 nezměnil. mezi diváky došlo k razantnímu nárůstu on‐
line plateb oproti roku 2012. tento nárůst je důsledek rostoucí oblíbenosti bezhotovostních plateb 
a nákupu vstupenek bez potřeby návštěvy pokladny divadla. oblíbenost dárkových poukazů zů-
stává na stejné úrovni a to hlavně v období před vánočními svátky.

Zvýhodněné vstupné

 divadlo nabízí několik typů slev na vstupném. první je určena pro vybrané kategorie zákaz-
níka, které kmd nabízí pro určité skupiny obyvatelstva. druhá karta věrného diváka je určena       
pro diváky, kteří divadlo navštěvují častěji a rádi si vybírají z titulů různých žánrů. třetí předplatné 
je určena pro diváky, kteří mají rádi jistotu konkrétního místa v hledišti. odpadá zde starost o ná-
kup vstupenek na jednotlivá představení.
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HLAVnÍ ČinnOSt kMD V ROcE 2013 S OHLEDEM nA ÚČEL ZALOžEnÍ O.p.S.

ii. podpora  amatérské a zájmové umělecké činnosti
     
 kmd se opět podílelo na koprodukci několika dalších titulů a to společně se zdejšími amatér-
skými soubory. ve spolupráci se Zš a Zuš karlovy vary byla nastudována náročná hudebně taneč-
ní fantazie na hudbu b. martinů O zem by se rozbilo, prezentující nejen mladé nadějné tanečníky 
a výtvarníky, ale také často nedoceněnou práci jejich pedagogů.  
 k velmi oblíbeným patří také tradiční vánoční pořady s folklorním souborem Dyleň nebo jaz-
zové vánoce, na nichž rovněž účinkují žáci karlovarských uměleckých škol. je potěšující, že tyto po-
řady patřily k vůbec nejnavštěvovanějším.    
   

iii. propagace a public relations
     
 velmi dobrých výsledků v návštěvnosti kmd je dosaženo díky efektivní propagaci a public re-
lations a to s ohledem na skutečnost, že je zapotřebí oslovit nejen domácí publikum, ale také lázeň-
ské a zahraniční hosty a obyvatele dalších míst v kraji.  
 jednotlivé cílové skupiny jsou osloveny především prostřednictvím tiskovin, které se tisknou 
v české a cizojazyčné verzi. každý měsíc je distribuováno:

- 5 500 ks českých a 3 500 ks cizojazyčných zpravodajů (měsíčně)
- 5 000 ks cizojazyčných a 400 ks českých letáků (měsíčně)
- 350 ks českých a 100 ks cizojazyčných plakátů (měsíčně)
- 200 ks plakátů ke každé premiéře Činohry kmd
- 500 ks programů ke každé premiéře Činohry kmd
- 200 ks propagačních letáků k předplatnému
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pROpAGAcE A pUBLic RELAtiOnS
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pROpAGAcE A pUBLic RELAtiOnS
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WEBOVÉ StRánky

 dalším účinným nástrojem propagace a public relations jsou vlastní webové stránky www.
karlovarské divadlo.cz, jež jsou neustále aktualizovány. kromě programu nabízejí řadu zajímavých 
informací, rozhovorů, fotografií, videonahrávek, virtuální prohlídku historické budovy, atd. Zvlášt-
ní rubrika je věnovaná Činohře kmd. další formou public relations se stal od října 2013 i facebook, 
(www.facebook.com/karlovarskedivadlo). prioritně je zaměřen na Činohru kmd, ale nechybí ani  
upoutávky na tituly hostujících souborů, či další kulturní akce.
 

 velmi dobrý efekt má také spolupráce s médii (promenáda, Carlsbad report, karlovarský de-
ník, karlovarské radniční listy, mF dnes, právo). Audio a video spoty pak vysílá Český rozhlas, Rá-
dio egrensis, tv duha, tv Zak.  Outdoorová reklama oslovuje potencionální diváky např. v kv aré-
ně, na autobusovém nádraží u tržnice, prostřednictvím vývěsních skříněk po městě,  plakátovacích 
ploch v celém kraji, apod.
 atraktivní formu propaga-
ce představují video upoutávky 
na program kmd, či samotnou 
historickou budovu divadla. spo-
ty jsou využívány v infocentrech, 
k.v. areně, v budově kmd,  na in-
ternetových stránkách a youtu-
be.
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HLAVnÍ ČinnOSt kMD V ROcE 2013 S OHLEDEM nA ÚČEL ZALOžEnÍ O.p.S.

iV. Spolupráce se státními orgány, vědeckými institucemi
a dalšími subjekty
     
 kmd tradičně spolupracuje s magistrátem města karlovy vary na zahájení lázeňské sezóny. 
v historické budově se koná slavnostní večer s předáním Ceny města karlovy vary a Ceny sdruže-
ní léčebných lázní, doprovázený koncertem kso. v rámci zahájení lázeňské sezóny je na odpoled-
ní program zařazeno vystoupení žáků Zš a Zuš karlovy vary. s magistrátem města také kmd spo-
lupracuje na říjnovém Dni seniorů. 
 byl realizován jednorázový unikátní projekt Vernum, video- mapping agentury tomato pro-
duction, slavnostní nasvícení historické budovy kmd. pořadatelem bylo infocentrum města karlo-
vy vary.
 Začátkem června se v divadle již pravidelně koná soutěž Stavba roku a také Dny stavitel-
ství a architektury. samozřejmostí je každoroční spolupráce s pořadateli Mezinárodního filmo-
vého festivalu. 
 poprvé se kmd podílelo na akci Růžový pochod na podporu boje proti rakovině prsu.

RŮžOVý pOcHOD

VERnUM

 důležitou součástí čin-
nosti kmd je úzká spoluprá-
ce s karlovarským krajem,      
v jejímž rámci kmd organizu-
je představení pro základní 
a střední školy. dramaturgii 
tvoří tituly, vhodné pro škol-
ní výuku, přednostně z re-
pertoáru Činohry kmd. nej-
mladším žákům jsou urče-
ny pohádky s výchovným as-
pektem.  
 s mimořádným zá-
jmem publika se opět se-
tkala další představení her-
ce jaroslava duška, nazvaná 
„Čtvrtá dohoda“ a „pátá do-
hoda“. jsou pořádána s tím, 
že významná část tržby bude 
použita na dobročinné úče-
ly.
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DOpLňkOVá ČinnOSt kMD

SMLUVnÍ pARtnEři

 v roce 2013 se staly hlavní náplní doplňkové činnosti o.p.s. pronájmy divadelní budo-
vy.  v kmd se pravidelně konají koncerty v rámci mezinárodní pěvecké soutěže antonína 
dvořáka, představení Zš a Zuš karlovy vary nebo folklorního souboru dyleň. postupně se 
rozvíjí spolupráce se zahraničními subjekty.
 kmd také pořádá prohlídky historické divadelní budovy.

Zš a ZUš karlovy Vary FOLkLORnÍ SOUBOR DyLEň
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ÚČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti

ÚČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti
ZA OBDOBÍ OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

účetní závěrka byla ověřena auditorem. 
vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy.

účetní závěrku tvoří:
   l. Rozvaha
   ll. Výkaz zisku a ztráty
   lll. příloha k účetní závěrce
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - i. ROZVAHA

l. Rozvaha
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - i. ROZVAHA
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - i. ROZVAHA
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - i. ROZVAHA
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - ii. VýkAZ ZiSkU A ZtRáty

ii. Výkaz zisku a ztráty
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - ii. VýkAZ ZiSkU A ZtRáty
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - ii. VýkAZ ZiSkU A ZtRáty



24

UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - iii. přÍLOHA k ÚČEtnÍ ZáVĚRcE

iii. příloha k účetní závěrce

(za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání

1. popis účetní jednotky
název:    karlovarské městské divadlo, o.p.s.
právní forma:    obecně prospěšná společnost 
    zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
    vedeného krajským soudem v plzni oddíl 0, vložka 127
den vzniku společnosti:  4. 12. 2008
sídlo:    moskevská 2035/21, karlovy vary 360 01
iČ:    28041241
diČ:    CZ28041241

1.1. Zakladatel společnosti

město karlovy vary, moskevská 2035/21, psČ 361 20, identifikační číslo 002 54 657

1.2. řídící orgány společnosti k 31. 12. 2013

Správní rada:

předseda:   ing. petr kulhánek, datum narození: 14. 4. 1971, terezínská  228/10, 360 07 karlovy vary

Členové:   jaroslav Zach, datum narození: 23. 5. 1958, moskevská 1232/15, 360 01 karlovy vary
  Hana Havlová, datum narození: 23. 3. 1964, jateční 2121-d/423, 360 01 karlovy vary
  ing. pavel Žemlička, datum narození: 14. 10. 1963, Zámecký vrch 647/37, 360 01 karlovy vary
  jan motlík, datum narození: 8. 11. 1964, ke golfu 111, 360 01 karlovy vary
  mgr. jan samec, datum narození: 18. 11. 1955, škroupova 1318/9, 360 01 karlovy vary

Dozorčí rada:

předseda:   vítězslav škorpil, datum narození: 9. 12. 1960, vítězná 295/52, 360 01 karlovy vary

Členové:  ing. michaela tůmová, datum narození: 19. 3. 1969, koptova 8, 360 01 karlovy vary
  jana milivojevičová, datum narození: 16. 4. 1983, severní 867/7, 360 05 karlovy vary

ředitel společnosti

ředitelem společnosti je paní Dana neumannová,
datum narození 6. 8. 1962, nám. emy destinové 30/4, karlovy vary 360 01.
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UČEtnÍ ZáVĚRkA SpOLEČnOSti - iii. přÍLOHA k ÚČEtnÍ ZáVĚRcE

1.3. Změny v řídících orgánech společnosti po 31. 12. 2013
Žádné změny nenastaly

1.4. Stručný přehled hlavních a vedlejších činností

Hlavní činnosti společnosti:

obecně prospěšné služby v kulturní oblasti (divadelní činnost):

•	 pořádání a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů a jiných uměleckých projektů
•	 Podpora	všech	forem	amatérské	a	zájmové	kulturní	činnosti
•	 Zajišťování	propagačních	materiálů	týkajících	se	činnosti	divadla
•	 Propagace	činností	souvisejících	s	plněním	obecně	prospěšných	služeb
•	 Spolupráce	se	společenskými	vzdělávacími	a	zájmovými	organizacemi,	se	státními	orgány,	s	vědeckými,			
 uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany, jakož i fyzickými a právnickými  
 osobami v zahraničí.

Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace

•	 Reklamní	činnost	a	marketing
•	 Pronájem	nebytových	prostor	
•	 Prodej	vstupenek	na	kulturní	a	sportovní	akce	jiných	organizací

2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad
předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon 563/91 sb.), vyhlášky 504/2002 sb. 
ve znění pozdějších předpisů a na základě Českých účetních standardů č. 401 - 414 pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetní období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Rozvahový den: 31. 12. 2013

2.1. Zpracování účetnictví:
dodavatelským způsobem na základě uzavřené mandátní smlouvy s obchodní společností kv konto, s.r.o., 360 01 
karlovy vary poštovní 1a, diČ:25202481, s využitím účetního programu mRp slušovice.

2.2. Způsob oceňování, odpisování, účtování  
dlouhodobý hmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
    účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 sb.  
    ve znění pozdějších předpisů 
    v příslušném účetním období se nevyskytuje

dlouhodobý nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
    účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 sb.  
    ve znění pozdějších  předpisů § 32a odst. 4

drobný hmotný majetek:   oceněný pořizovací cenou
    s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nepřevyšující kč 40 000,--
    není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do spotřeby, způsob b
    evidován v knize drobného hmotného majetku

drobný nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
    s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou menší než kč 60 000,-- 
    není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo do nákladů
    evidován v knize drobného nehmotného majetku

Zásoby:    oceněné pořizovací cenou
    účtování způsobem b

Finanční majetek:  peněžní prostředky na bú a v pokladně v CZk
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2.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách 
účtování v cizí měně se nevyskytuje.

3. Doplňující informace k danému účetnímu období

3.1. přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na st.  
 politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, evidované daňové
 nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Společnost	k	31.	12.	2013	evidovala	závazky	vůči	OSSZ	ve	výši		110.436,--	Kč,	vůči	zdravotním	pojišťovnám	ve	výši	
47.336,-- kč. jednalo se o závazky z vyúčtování mzdových nákladů za období 12/2013, které byly splatné v lednu 
2014 a v tomto termínu byly uhrazeny.

Závazek vůči finančnímu úřadu (ostatní přímé daně) představuje daň ze závislé činnosti ve výši 43.254,-- kč a srážko-
vou daň z vyúčtování mezd ve výši 599,-- kč za období 12/2013.

3.2. Výsledek hospodaření za rok 2013
výsledek hospodaření před zdaněním:

- z hlavní činnosti: ztráta  - 882.716,-- kč
- z doplňkové činnosti: zisk   455.215,-- kč

výsledek hospodaření celkem: ztráta   - 427.501,-- kč
daň z příjmu právnických osob   29.450,-- kč
výsledek hospodaření po zdanění: ztráta  - 456.951,-- kč

3.3. Způsob zjištění základu daně
Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ je uveden v příloze č. 1 ii. oddílu daňové-
ho přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2013. Základ daně je snížen v souladu s § 20 odst. 7 zákona o da-
ních z příjmů o kč 300.000,--. peněžní prostředky takto získané (kč 57.000,--) budou použity v následujících obdobích 
ke krytí výdajů hlavní činnosti.

3.4. Údaje o zaměstnancích
v průběhu roku 2013 zaměstnávala společnost:

•	 13	zaměstnanců	v	hlavním	pracovním	poměru	(včetně	ředitelky	společnosti)
•	 15	zaměstnanců	na	základě	dohod	o	pracovní	činnosti
•	 17	zaměstnanců	na	základě	dohody	o	provedení	práce

průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  12

výše osobních nákladů: 6.787 tis. kč

výše odměn členům správní a dozorčí rady: nebyly vyplaceny
výše úvěrů a záloh poskytnutým členům správní a dozorčí rady nebyly poskytnuty



4. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

4.1. Výkaz zisku a ztráty

na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví sledovány odděleně náklady v druhovém členění na hlav-
ní (obecně prospěšnou) činnost a doplňkovou (hospodářskou) činnost prostřednictvím analytických účtů a náklado-
vých středisek. kromě toho vznikají i náklady společné, které jsou rozvrhovány na hlavní a doplňkovou činnost podle 
poměru výnosů jednotlivých činností k celkovým výnosům.

Zvlášť	se	dále	sledují	přímé	náklady	a	výnosy	na	vlastní	činohru	divadla.

4.1.1. Struktura nákladů obecně prospěšné společnosti 

4.1.2. podíl výnosů hlavní a doplňkové činnosti k celkovým výnosům 

společné náklady obecně prospěšné společnosti jsou přiřazovány k hlavní a doplňkové činnosti divadla právě
podle těchto poměrů.
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4.1.3. náklady hlavní a doplňkové činnosti v druhovém členění
  včetně podílu společných nákladů

4.1.4. Výnosy obecně prospěšné společnosti
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4.2. Rozvaha
dlouhodobý nehmotný majetek

dlouhodobý hmotný majetek společnost nevlastní.

majetek neuvedený v rozvaze - drobný hmotný a nehmotný majetek ve výši 2.389.738 kč evidován v knize drobného 
hmotného a nehmotného majetku.

4.2.1. pohledávky společnosti
k 31. 12. 2013 eviduje společnost pohledávky ve výši 563.860 kč.
Z toho:
- neuhrazené faktury 460.193 kč
- poskytnuté zálohy na služby 58.460 kč
- jiné pohledávky 45.207 kč

4.2.2. Závazky společnosti 
společnost eviduje k 31. 12. 2013 krátkodobé závazky ve výši 1.049.976 kč.
Z toho:
- závazky vůči dodavatelům  316.617 kč
- závazky vůči zaměstnancům 234.564 kč
-	 závazky	vůči	OSSZ	a	zdravotním	pojišťovnám	 157.772	Kč
- závazky vůči Fú (daň ze závislé činnosti)   43.853 kč
- závazky vůči Fú (dpH) 19.855 kč
- závazky ze závislé činnosti vůči statutárnímu orgánu   43.836 kč
- smlouvy o výkonu funkce (činohra) 139.592 kč
- jiné závazky 93.887 kč

k 31.12.2013 společnost dále eviduje výdaje příštích období (nevyfakturované služby týkající se roku 2013)
ve výši 431.755 kč.
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5. přehled o příjmech a výdajích společnosti za období
 od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

6.  návrh na vypořádání hospodářského výsledku

obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2013 ztrátu 457 tis. kč. ta bude hrazena z výsledků hospodaření z mi-
nulých let (rezervního fondu o.p.s.).

7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem
 a okamžikem sestavení účetní závěrky

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

8. Odpovědnost za účetní závěrku

osobou odpovědnou za účetní závěrku je ředitelka společnosti paní dana neumannová. 

prohlašuji, že uvedené údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly 
ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.

v karlových varech dne 29. 4. 2014

sestavil: kv konto s.r.o.
ing. Jan pašek

jednatel



31

ZpRáVA AUDitORA O OVĚřEnÍ VýROČnÍ ZpRáVy



32

ZpRáVA AUDitORA O OVĚřEnÍ VýROČnÍ ZpRáVy



33

ZpRáVA nEZáViSLÉHO AUDitORA O OVĚřEnÍ ÚČEtnÍ ZáVĚRky



34

ZpRáVA nEZáViSLÉHO AUDitORA O OVĚřEnÍ ÚČEtnÍ ZáVĚRky



35

ZpRáVA nEZáViSLÉHO AUDitORA O OVĚřEnÍ ÚČEtnÍ ZáVĚRky



36

VýpiS Z USnESEnÍ

Výpis z usnesení Dozorčí rady karlovarského městského divadla, o.p.s. 
ze dne 2. května 2014 

dozorčí rada karlovarského městského divadla přijala následující usnesení:

1) přezkoumání výsledků karlovarského městského divadla za rok 2013.

 dozorčí rada přezkoumala roční závěrku karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2013 včetně výroku  
 auditora a doporučila ji správní radě ke schválení.

2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2013.

 dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu bez připomínek a doporučila ji správní radě ke schválení.

Výpis z usnesení Správní rady karlovarského městského divadla, o.p.s. 
ze dne 5. května 2014 

správní rada karlovarského městského divadla přijala následující usnesení:

1) Výsledek hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s. za rok 2013.
 
 správní rada projednala výsledky hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2013 a schválila účetní závěrku.

2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření karlovarského městského divadla, o.p.s.
 za rok 2013. 
 
 správní rada schvaluje výroční zprávu za rok 2013 bez připomínek.




