BOJIŠTĚ s.r.o.
Na Záduší 165
Střední předměstí
541 01 Trutnov
Doplnění k žádosti o návratnou finanční výpomoc

Dobrý den,
Náklady na rok 2019
- vlastní produkce na Bojišti (Artu Kus Festival, Festival Kafe a Jazz, Letní kino)
5.690.000,Kč
- provoz areálu, údržba, opravy, nákup materiálu a zařízení 750.000,- Kč
celkem:6.440.000,- Kč
Skutečné příjmy za rok 2019
- vlastní produkce na Bojišti (Artu Kus Festival, Festival Kafe a Jazz, Letní
kino) 4.350.000,- Kč
- pronájem areálu třetím osobám 260.000,- Kč
- další příjmy 550.000,- Kč
- finanční podpora od partnerů a donátorů 270.000,- Kč
- městská dotace na kulturu 200.000,- Kč
celkem: 5.630.000,- Kč
Čím byl ovlivněn rozdíl mezi předpokládanými příjmy: nepřízeň počasí a s tím spojený nízký
počet návštěvníků festivalu kávy, nižší počet návštěvníků festivalu ARTU KUS způsobený
nižším povědomím o festivalu (šlo o první ročník) a další důvody, které vedly k rozdílu mezi
očekávanými příjmy a skutečnými příjmy nebo zda šlo o mimořádné jednorázové investice
do areálu (uvádíte v žádosti) apod.?
1.Rozdíl byl ovlivněn konáním prvních ročníků obou našich festivalů. Akce, která má již za
sebou historii se dá obecně dělat levněji, lépe se na ni dělá propagace a setkává se (při
úspěšném zvládnutí) s ohlasy, tedy vzestupnou tendencí návštěvnosti (v závislosti na kvalitě
a atraktivnosti dramaturgie, spokojenosti návštěvníků apod.).
Jinými slovy byla odvaha dělat v jednom roce 2 první ročníky vlastních produkčních akcí, na
druhou stranu máme je oba za sebou a myslíme, že s velmi pozitivními ohlasy veřejnosti i
médií.
2. Jednorázových investic do oprav, zařízení a materiálu bylo také hodně. V příštím roce již
bude těchto výdajů ubývat anebo budou tyto výdaje generovat zisk (viz. služba mytí kelímků
na Bojišti i pro jiné festivaly v regionu; proběhlý nákup pásové myčky, atd.)
3. Faktor počasí hraje v naší práci vždycky roli a musíme s ním počítat.

Předpokládaný příjem za rok 2020
- aktivity (kulturní a společenské akce) 4.750.000,- Kč (Letní kino, Artu Kus Festival,
Festival Kafe a Jazz)
- pronájem areálu 350.000,- Kč (OEF 2020, Muzikály Lednice, Jednorázové koncerty)
- další příjmy 500.000,- Kč (Brutal Assault produkce, akce pro Pivovar Trautenberk po ČR,
catering, produkční práce, pronájem kelímků, úklid a doplňkové služby pro jiné akce konané
v areálu i mimo něj)

min. 200.000 ,- Kč (krajské dotace, dotace z evropských fondů,partnerské a donátorské
finanční dary)
Předpokládané výdaje za rok 2020 5.100.00,- Kč
Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2020 +500.000 až +700.000,- Kč dle úspěšnosti
vlastních produkčních akcí

Předpokládaný příjem za rok 2021
- aktivity (kulturní a společenské akce) 5.000.000,- Kč
- pronájem areálu
500.000,- Kč
- další příjmy
650.000,- Kč
Předpokládané výdaje za rok 2021
5.100.000,- Kč
Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2021 +1.000.000,- Kč dle úspěšnosti vlastních
produkčních akcí

Předpokládaný příjem za rok 2022
- aktivity (kulturní a společenské akce) 5.500.000,- Kč
- pronájem areálu
600.000,- Kč
- další příjmy
700.000,- Kč
Předpokládané výdaje za rok 2022
5.500.000,- Kč
Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2022 +1.300.000,- Kč

Předpokládaný příjem za rok 2023
- aktivity (kulturní a společenské akce) 6.000.000,- Kč
- pronájem areálu
600.000,- Kč
- další příjmy
700.000,- Kč
Předpokládané výdaje za rok 2023
5.800.000,- Kč
Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2023 +1.500.000,- Kč

Předpokládaný příjem za rok 2024
- aktivity (kulturní a společenské akce) 6.500.000,- Kč
- pronájem areálu
600.000,- Kč
- další příjmy
700.000,- Kč
Předpokládané výdaje za rok 2024
6.000.000,- Kč
Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2024 +1.800.000,- Kč
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