Výroční zpráva
obecně prospěšné
společnosti
LABYRINT BOHEMIA

Období:
2003

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 2003 v tomto složení:
Ing. Milan Šťastný
Ing. Ivan Zvolánek
Marcela Teplíková
Dozorčí rada pracovala v roce 2003 v tomto složení:
Olga Medunová
Radmila Kořínková
Jiří Voříšek

2. Vykonávané činnosti v roce 2003
2.1.

V souladu se zakladatelskou smlouvou čl. 3, bod 6, byla v roce 2003
vykonávána jako hlavní činnost edice tiskoviny „Liberecko – ideální cíl
Vašich výletů II“ v rámci grantového programu Krajského úřadu
Libereckého kraje „ G5 - Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji“, schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 20.5.2003.
Navázali jsme na aktivitu, která započala již v roce 2002. 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
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turistům. Cílem bylo podpořit pochopení synergického efektu různými
podnikatelskými subjekty, které v minulosti 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 2003 byla provozována aktivita
zprostředkování drobného prodeje skleněných předmětů dětem. Výtěžek
bude využit v dalších letech pro spolufinancování hlavních činností.

3. Roční účetní závěrka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2003
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Ostatní služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky – dary
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření - zisk

tis. Kč
27
8
85
37
2
2
7
168
37
13
140
30
220
52

ROZVAHA 2003
AKTIVA
Zboží na skladě
Pokladna
Bankovní účty
Úhrn aktiv

tis. Kč
3
17
235
255
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PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Úhrn pasiv

100
103
52
255

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.
Účast v grantovém programu Krajského úřadu Libereckého kraje „G5 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“ konkrétně v projektu
„Liberecko – ideální cíl Vašich výletů II“ byla umožněna mimo jiné, díky
dotaci Krajského úřadu. Úsporně řešenou distribucí tiskoviny akce skončila
mírným
ziskem.
Výdaje spojené s touto akcí souvisely s grafickým návrhem, zpracováním
a tiskem letáku, s propagací tiskoviny a osobními náklady ve výši
62 265,- Kč
Snížení nákladů bylo dosaženo spoluúčastí aktérů letáku na distribuci.
4.1.

Výnosy z akce jsou tvořeny dotací Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši
30 000,- Kč a výnosy od inzerentů ve výši 36 903,- Kč. Bylo nutné redukovat
obsah letáku o nekomerční části s ohledem na nižší než kalkulovanou dotaci a
dát více prostoru inzerentům.
Celkové výnosy na tuto činnost byly
66 903,- Kč
Výsledek hospodaření činnosti byl zisk ve výši

4.2.

4 638,- Kč

Další aktivitou, avšak doplňkovou, vykonávanou o.p.s. Labyrint Bohemia
bylo zprostředkování drobného prodeje skleněných předmětů pro děti,
které opětovně skončilo ziskem.
Náklady činily 8 442,- Kč, výnosy 13 050,- Kč, celkový výsledek
hospodaření zprostředkovatelské činnosti byl zisk
4 608,- Kč.
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4.3.

Výdaje na správní režii ve formě drobných nákladů, nákupu počítačových
dílů a software, nájmu kanceláře, odměny za vedení účetnictví,
bankovních poplatků, členských příspěvků jiným organizacím, činily v roce
2003 97 302,- Kč. Proti těmto výdajům stojí přijaté dary ve výši 140 tis.
Kč, přijaté bankovní úroky 188,- Kč. Z těchto finančních prostředků
140 000,- Kč poskytla Nadace Škola hrou.
Účetní zisk správního střediska činil
42 886,- Kč.

5. Vývoj a konečný stav fondů
Fondy byly tvořeny převodem výsledku hospodaření z roku 2002 ve výši
102 997,- Kč.
6. Stav a pohyb majetku a závazků
Majetek obecně prospěšné společnosti k 31.12.2003 tvořily peníze v hotovosti
a na účtu v bance ve výši
252 544,- Kč
Dalším majetkem bylo zboží na skladě ve výši
2 700,- Kč
Celkem činil úhrn aktiv
255 244,- Kč
Vlastní jmění společnosti tvoří vklady zakladatelů ve výši
Závazky vůči dodavatelům činily
Fondy
Účetní hospodářský výsledek za rok 2003 – zisk ve výši
Celkem činil úhrn pasiv

100 000,- Kč
115,- Kč
102 997,- Kč
52 132,- Kč
255 244,- Kč

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku
2003.
V průběhu roku 2003 žádné změny nenastaly, ale předpokládáme drobné
změny v průběhu roku 2004.
7.

8. Budoucí vývoj
V roce 2004 se předpokládá užší spolupráce Labyrint Bohemia, o.p.s., a
Nadace škola hrou při otevření 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, 7. června 2004.
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