Výroční zpráva
obecně prospěšné
společnosti
LABYRINT BOHEMIA

Období:
2004

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 o obecně prospěšných
společnostech č. 248/1995 Sb. v aktuálním znění. Jde o samostatný právní
a ekonomický subjekt, jehož činnost je vymezena zakladatelskou
smlouvou a statutem.
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 III

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

Správní rada
Správní rada pracovala v roce 2004 v tomto složení:
Ing. Milan Šťastný
Ing. Ivan Zvolánek
Marcela Teplíková
Dozorčí rada
Dozorčí rada pracovala v roce 2004 v tomto složení:
Olga Medunová
Radmila Kořínková
Jiří Voříšek

2. Vykonávané činnosti v roce 2004
2.1.

2.2.

V souladu se zakladatelskou smlouvou a statutem byla v roce 2004
vykonávána jako hlavní činnost provozování Muzea zábavného poznávání.
Dále byla za podpory Magistrátu města Liberce vydána a distribuována
tiskovina Matematika je jen jedna. LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., se
účastnila grantových řízení s cílem rozvíjet a obohacovat exponáty
v Muzeu zábavného poznávání.
Jako doplňková zisková činnost v roce 2004 byla provozována aktivita
prodej hlavolamů a rébusů, případně dalšího zboží, které rozvíjí tvořivost a
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představivost s technickým zaměřením. Byl realizován drobný prodej
skleněných předmětů. Výtěžek bude využit v dalších letech pro
spolufinancování hlavních činností.
3. Roční účetní závěrka
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2004
tis. Kč
Spotřeba materiálu
29
Prodané zboží
38
Ostatní služby
461
Osobní náklady
51
Daně a poplatky
4
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky
2
Poskytnuté příspěvky
0
Náklady celkem
585
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky – dary
Provozní dotace
Výnosy celkem

234
53
102
100
489

Výsledek hospodaření - ztráta

- 96

ROZVAHA 2004
AKTIVA
Zboží na skladě
Odběratelé
Pokladna
Bankovní účty
Úhrn aktiv

tis. Kč
1
63
66
136
266

PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Dodavatelé
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Úhrn pasiv
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100
155
-96
101
1
5
266

Pohyb prostředků na účtech odpovídá provozovaným aktivitám, které jsou
popsány v této výroční zprávě.
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 Hlavní činnost
Muzeum zábavného poznávání
V září bylo slavnostně otevřeno Muzeum zábavného poznávání v areálu
komplexu CENTRUM BABYLON, jehož cílem je seznamovat návštěvníky všech
věkových skupin zábavnou formou s poznatky z různých vědních oborů. Inspirací
jsou např. science museums ve světě běžná.
Ekonomické výsledky jsou úměrné době provozování. Výnosy 336 052,- Kč,
z toho vstupné 234 tis. Kč, dar od NŠH na činnost 100 tis. Kč. Existence Muzea
zábavného poznávání byla prezentována, mimo jiné, na výstavě Nisa Schola
v Liberci. Náklad pro Labyrint Bohemia činil 1 960 Kč. Dalším nákladem byl tisk
propagačním materiálů ve výši 15 600,- Kč. Proběhla refundace části mzdy za
pracovníka, který měl na starosti tvorbu a doplňování exponátů, metodickou
pomoc lektorkám Muzea, atd. Významným ale předpokládaným nákladem Muzea
bylo nájemné ve výši 205 620,- Kč. Celkové náklady činily 301 591,- Kč.
Účetní výsledek hospodaření v této oblasti činnosti, zisk 34 461,- Kč, byl
významně ovlivněn poskytnutým darem ze strany NADACE ŠKOLA HROU.
Ostatní neziskové aktivity
Labyrint Bohemia, o.p.s., požádala o poskytnutí grantu z programu Krajského
úřadu Libereckého kraje - podpora hospodářského rozvoje kraje, na vypracování
projektu ICPL (Interaktivního centra poznávání v Liberci) v rámci žádosti na
Ministerstvo pro místní rozvoj a byla úspěšná. Obdrželi jsme zálohu ve výši
25 000,- Kč. Dílčí náklady související s projektem a tvorbou žádosti činily
189 670,50 Kč tisk, výkresy, měření radonu ve vyhlédnutém objektu,
zpracování projektu, administrativní poplatky, kolky, atd.
Účetní výsledek hospodaření za aktivitu (činnost) byl ztráta 164 670,50 Kč.
Dalším dílčím úspěchem byl získání grantu v rámci programu Krajského úřadu
Libereckého kraje na podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit ve výši 85 tis.
Kč. Inkasovaná záloha v roce 2004 byla ve výši 42 500,- Kč. Související náklady
v roce 2004 byly čerpány ve výši 1 780,- Kč – media, poštovné, ověření listin atd.
Účetní výsledek hospodaření za aktivitu je 40 720,- Kč.
Zkreslený výsledek hospodaření vznikl časovým posunem mezi získáním zálohy
na dotaci a vynaložením nákladů.
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Statutární město Liberec poskytlo dotaci z Fondu pro podporu a rozvoj
vzdělávání
na krytí nákladů souvisejících s tvorbou a tiskem publikace
Matematika je jen jedna. ve výši 32 850,- Kč. Nákladově bylo čerpáno v roce
2004 pouze 295,50 (média, poštovné), proto je účetní výsledek zkreslen.
Dočerpání nákladů se předpokládá v roce 2005.
Účetní výsledek hospodaření za aktivitu je zisk 32 554,50 Kč.
V roce 2004 LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., neúspěšně žádala o granty z oblasti
„Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů“ a „Informační společnost“ v rámci státní
dotační politiky Ministerstva informatiky.
4.2 Doplňková činnost
Další aktivitou, avšak doplňkovou, vykonávanou o.p.s. Labyrint Bohemia, byl
prodej rébusů a hlavolamů souvisejících s posláním Muzea zábavného
poznávání, zprostředkování drobného prodeje skleněných předmětů.
Účetní výsledek hospodaření za tuto aktivitu byl zisk 12 987, 50 Kč. Bude použit
následně pro financování hlavní činnosti.
4.3 Správní režie
Výdaje na správní režii ve formě drobných nákladů, nákupu počítačových dílů
a software, nájmu kanceláře, odměny za vedení účetnictví, bankovních poplatků,
činily v roce 2004 52 524,- Kč. Proti těmto výdajům stojí výnosy z úroků běžného
účtu 176,13 Kč..
Účetní ztráta správního střediska činila 52 347,87 Kč.
5. Vývoj a konečný stav fondů
Fondy byly tvořeny převodem výsledku hospodaření z roku 2003 ve výši
52 133,- Kč. Konečný zůstatek fondů činil 155 129,22 Kč.
6. Stav a pohyb majetku a závazků
Majetek obecně prospěšné společnosti k 31.12.2004 tvořily peníze v hotovosti
a na účtu v bance ve výši
201 977,85 Kč
Dalším majetkem bylo zboží na skladě ve výši
1 215,00 Kč
Odběratelé
63 585,00 Kč
Celkem úhrn aktiv
265 777,85 Kč
Vlastní jmění společnosti tvoří vklady zakladatelů ve výši
Závazky vůči dodavatelům činily
Fondy
Účetní výsledek hospodaření za rok 2004 (ztráta)
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Celkem úhrn pasiv
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100 000,00 Kč
100 894,00 Kč
155 129,22 Kč
- 96 295,37 Kč
1 050,00 Kč
5 000,00 Kč
265 777,85 Kč

7.

Změny zakládací listiny a statutu
V průběhu roku 2004 nebyla zakládací listina a statut měněny.

8. Budoucí vývoj
V roce 2005 se předpokládá užší spolupráce LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., a
NADACE ŠKOLA HROU při provozování Muzea zábavného poznávání v areálu
Centra Babylon a v případě obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
rekonstrukce budovy a otevření podstatně většího Interaktivního centra zábavného
poznávání (ICPL).

Liberec, 10. června 2005.
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