Výroční zpráva
obecně prospěšné
společnosti
LABYRINT BOHEMIA

Období:
2002

1.

Identifikační údaje:
1.1.

Název firmy:

1.2.

Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Obecně prospěšná společnost LABYRINT BOHEMIA je nestátní nezisková
organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 248/1995 Sb., tj.
zákonem o obecně prospěšných společnostech. Jde o samostatný právní
a ekonomický subjekt, jehož činnost je vymezena zakladatelskou
smlouvou.
Obecně prospěšná společnost LABYRINT BOHEMIA byla zřízena za
účelem poskytování obecně prospěšných služeb s možností vyvíjet i
doplňkovou činnost pro efektivní využití prostředků a tvorbu zdrojů
využitelných při hlavní činnosti.

1.3.

Sídlo firmy:

Košická 6, 460 12 Liberec

1.4.

IČO:

25444565

1.5.

Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem:
18.3.2002
Oddíl O, vložka 108.
Základní vklad do společnosti:
100 000,- Kč

1.6.
1.7.

LABYRINT BOHEMIA

Složení správní rady
Správní rada pracovala v roce 2002 v tomto složení:
Ing. Milan Šťastný
Ing. Ivan Zvolánek
Marcela Teplíková
Dozorčí rada pracovala v roce 2002 v tomto složení:
Olga Medunová
Radmila Kořínková
Jiří Voříšek

2. Vykonávané činnosti v roce 2002
2.1.

V souladu se zakladatelskou smlouvou čl. 3, bod 6, byla v roce 2002
vykonávána jako hlavní činnost edice tiskoviny „Liberecko – ideální cíl
Vašich výletů“ v rámci grantového programu Krajského úřadu Libereckého
kraje Podpora při tvorbě moderních produktů cestovního ruchu. Zapojení
obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA mělo význam
zejména pro podporu vnímání Libereckého kraje jako jednotného
podnikatelského prostředí, které spěje ke kvalitnímu, komplexnímu
poskytování služeb turistům. Cílem bylo podpořit pochopení synergického
efektu různými podnikatelskými subjekty, které v minulosti
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nespolupracovali z titulu „falešné“ konkurence, a podílet se na
představování Libereckého kraje domácím a zahraničním turistům
moderním způsobem.
2.2.

Jako doplňková zisková činnost v roce 2002 byla provozována aktivita
zprostředkování drobného prodeje skleněných předmětů dětem. Výtěžek
bude využit v dalších letech pro spolufinancování hlavních činností.

2.3.

Další aktivitou v roce 2002 byla v souladu s čl.3, bod 3, zakladatelské
smlouvy distribuce daru dětem při akcích zaměřených na zábavně
naučnou výchovu v CENTRU BABYLON. Darem byla Lego stavebnice, v
množství 100 ks, a kompaktní disk „Hurvínek zpívá country“, v množství 60
kusů a v celkové ceně 12 322,- Kč.

3. Roční účetní závěrka
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky
Náklady celkem

tis. Kč
13
8
107
11
2
2
143

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Bankovní úroky
Přijaté příspěvky – dary
Provozní dotace
Výnosy celkem

8
15
1
172
50
246

Hospodářský výsledek

103
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ROZVAHA
AKTIVA
Zboží na skladě
Pokladna
Bankovní účty
Dohadné účty aktivní
Úhrn aktiv
PASIVA
Vlastní jmění
Účet hospodářského výsledku
Dodavatelé
Výdaje příštích období
Úhrn pasiv

tis. Kč
4
22
110
190
326
100
103
93
30
326

Pohyb prostředků na účtech odpovídá provozovaným aktivitám, které jsou
popsány výše.
4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Přehled rozsahu příjmů v členění dle zdrojů
Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro
plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní
činnost (správu) o.p.s.
4.1. Účast v grantovém programu Krajského úřadu v Liberci „Podpora při
tvorbě moderních produktů cestovního ruchu“, konkrétně v projektu „Liberecko
– ideální cíl Vašich výletů“ byla umožněna mimo jiné, díky dotaci Krajského
úřadu. Přes úsporně řešenou distribuci tiskoviny akce skončila ztrátou.
Výdaje spojené s touto akcí souvisely s grafickým návrhem, s podklady, se
zpracováním a tiskem letáku, s propagací tiskoviny a celkovým
marketingovým zhodnocením akce ve výši
256 706,- Kč
Zvláštností akce byla spoluúčast aktérů letáku na distribuci, což snížilo
nákladovou náročnost. K pokrytí výdajů spojených s akcí přispěla úhrada
aktérů ve výši
197 990,- Kč
Významnou položkou, která ovlivnila hospodářský výsledek zakázky, byla
dotace KÚ Libereckého kraje ve výši 50 tis. Kč. Celkový výsledek zakázky byl
ztrátový jen
8 716,- Kč
4.2. Další aktivitou, avšak doplňkovou, vykonávanou o.p.s. Labyrint Bohemia
bylo zprostředkování drobného prodeje skleněných předmětů pro děti, které
však nebylo z hlediska hospodaření významné. Náklady činily 7808,- Kč,
výnosy 14950,- Kč, celkový hospodářský výsledek zprostředkovatelské akce
byl ziskový
7 142,- Kč.
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4.3.

Jedna z aktivit, kterou LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. provozovala byla
výchovná činnost při akcích formou her.
Celkový náklad na tuto činnost činil
12 322,- Kč
Přijatý věcný dar ve výši 12322,- Kč věnovaný Nadací Škola hrou
(stavebnice, CD) obecně prospěšné společnosti Labyrint Bohemia byl beze
zbytku využit při spoluúčasti na odměňování účastníků dětských soutěží
pořádaných v Centru Babylon. Soutěže, pořádané v průběhu roku 2002, byly
zaměřeny na výchovnou, poznávací a naučnou tématiku formou her. Celkem
bylo do soutěží věnováno 100 ks stavebnice Lego a 60 ks kompaktních disků
„Hurvínek zpívá country“.

4.4. Výdaje na správní režii ve formě drobných nákladů na tiskopisy, odbornou
literaturu, nájem, odměny pracovníků, bankovních poplatků činily 56 323,- Kč.
Proti těmto výdajům stojí přijaté dary ve výši 160 tis. Kč. Z těchto finančních
prostředků 150 tis. Kč poskytla Nadace Škola hrou, 10 tis. Kč společnost
s ručením omezením Fair Play Gago. Přijaté bankovní úroky tvořila částka
894,- Kč. Účetní zisk správního střediska činil
104 571,- Kč.
5. Vývoj a konečný stav fondů
Fondy nebyly tvořeny.
6. Stav a pohyb majetku a závazků
S ohledem na zahájení činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2002
tvořily majetek k 31.12.2002 peníze v hotovosti a na účtu v bance ve výši 132
732,- Kč. Dalším majetkem bylo zboží na skladě ve výši 3 672,- Kč.
Nevyúčtovaná zakázka v rámci akce „Liberecko – ideální cíl Vašich výletů“ činila
190 tis. Kč evidovaná v dohadných účtech aktivních.
Celkem činil úhrn aktiv
326 404,- Kč.
Vlastní jmění společnosti tvoří vklady zakladatelů ve výši 100 tis. Kč.
Závazky vůči dodavatelům činily 93 067,- Kč, tj. nezaplacená faktura
společnosti s ručením omezením Agentuře Black Jack. Na dohadných účtech
pasivních bylo evidováno 29 890,- Kč, což je závazek vůči Centru Babylon, a.s.,
který vyplývá z nedokončené akce k 31.12.2002 „Liberecko – ideální cíl Vašich
výletů“. Další krátkodobý závazek jsou ostatní přímé daně – závazek vůči
finančnímu úřadu ze srážkové daně ve výši 450,- Kč.
Účetní hospodářský výsledek za rok 2002 – zisk ve výši
102 997,- Kč.
Celkem činil úhrn pasiv
326 404,- Kč.
7. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku
2002.
V průběhu roku 2002 žádné změny nenastaly.
Liberec, 9. května 2003.
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