
(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc lč
2o16 12 22724770

Výčet položek pod|e vyh|ášky č,
50412002 sb.

AKT lvA

í.
2.

3,

1.

2.

3.

1.

7

E

9

í0.
11.

RoZYAHA

31,12,20,16ke dni

Název a právni íorma úč€tní jednotky:

senior fitnes z s.

Sidlo a předmět činnosii
úč€tní jednotkr

stamicova í958
762 oo ?raha6

zlepšení a podpora íyzického
a psychického zdraví seniorů

1.

2.

3.

1.

álohy na dloUhodobý n3hmotný majelek

Hmotné movité věci a jdiď, soubory

Dospělá zvířata a jeiich skupiny

úlohy na dlouhodobý hmobý majetek

Dluhové cenné papíry džené do splatnosť

opfrivky k dlouhodobémU maJetkU celkem

Opravky k nehmobým v,ýsledkům výzkumu a ujvoje

k drobnémU dlouhodobémU nehmotnémU majetku

opráVky k ostatnímu dlotJhodobému nehmotnému maietku

opftivky k samostatn}iŤn hmotnýín movittjm věcem a souborum hmotnýď moMhj,ch věcí

k pěstitelským celkům tNa!&h porosfu

k zák|adnímu stádu a taž|ým u řatum

k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

k ostatnímu dlouhodobému hmotnémU majetku

á ostalní zvířata a jejich skupiny

naskladěaVprodejnách
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ll,

1.

2.

1.

7.

6.

9.

,l0.

11.

12.

l3.
11.

15.
,l5.

17.

18.

,l9.

1.

2.

3.

1.

5.

6.

7.

í.
2.

|l.

lv.

zboží na cestě 49
)osk}tnUté zálohy na zásoby 50
)ohledávky celkem 51 50 359

)dběratelé t, 20 26

Směnky k inkasu

Pohledávky 2a eskontované cenné papíry 54

Poskytnuté provozni 2álohy 55

)statní pohledáVky 56
)ohledávky za zaměstnanc] 57
)ohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58

)aň z příjmů 59

)statní pňmé daně 60

Daň z pRdané hodnoty 6,1

ostahi daně a poplatky 62

Nároky na dotace a Dstatní ZjáDvání se státním rozpoótem 63 35

Nároky na dotace a ostatní aiaování s rozpoáem orgánů územníďl samosprávnýďl celků 64

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65

Pohledávky z pevných terminovaných operaci a opci 66
)ohledávky z vydaných dluhopisu 67

Jiné pďledávky 68

fohadné úĎty aktiVní 69 30 298

Jpravná položka k pďlledáVkám 7o

kálkodobý ťtnančaí majetek celkem 1u 1283
)eněžtí prostředky v pokladně 72 J 1

)eniny 73
)eněžtí prostředky na účtech 71 181 1 282

Vajetkové cenné pápíry k obďlodování 75

)luhové enné papíry k obc}todování /b

Jstatni cenné papíry 77

)eníze na cestě 78

Jiná akťva celkem 79
\,|áklady přĚťch období 80
)řílmY př(štích období 81

Kursové rozdíly aKivttí 82

AKTÍVA CELKEM 83 2u 164.2

PAslVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
Stav k poslednímu dnl

účetního období

l.

í.
2.

3.

ll.

1.

2.

3.

l.

í.
ll.

1,

2,

7

1.

5.

lll

úlastní zdroie celkem 1 11 161

Jmění celkem 0

vlastní imění

=ondy 4

ceňovací rozdíly z přeenění finanútího majelku a ávazkú 5

Výsledek hospodaření celkem 6 11 ,í6í

Účet n6teot<u hospodaření 7 151

Výsledek ho§podaření ve sóvaloyacím řízení 8 85

Yerczdělený zisk, neuhnzená ztráta minglýďl let 9 -74 10

lil zdroie celkem í0 223 1481

Rezervy celkem 11 0

Rezervy 12

Dlotlhodobé ávazky celkem 13 0

Dlashodobá úvěry

Vydané dluhopisy

Záuazky zpronájmu 16

Pňjaté dloUhodobé 2álohy 17

Dlouhodobé SmĚnky k úhradě 18

Dohadné ú&y pasiwtí 19

)statní dlouhodobé áVažry 20

<rátkodobé ávazky celkem 21 223 366

Dodavalelé 22 67 89

Smátky k úhradě 23

Phjaté álohy 24

ostatni závazky 25

zaměstnanci 26 43 97
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6.

7.

8,

9.

10.

í í.l
n1
13.]

11]

15.

.l6.

17.

,l8.

19.

20,

21.

22.

23.

1.

z.

3.

lV.

ostatn í závazky Vt]či 2aměstnancům

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravohfto po]ištění 28 1 35

)aň z příjmů 29

ostatní přímé daně 30

)aň z pňdané hodnoty

)§tatní daně a poplatky a2 1

ávazky zevaaáu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vaahu k rozpočtu orgánů územních samosprávnýďt celku 34

ávazkyzupaných nesp|acených cenných papíru a podilú 35

Záwazky ke společníkúm sdružen];m ve spoIečnosti 36 1L

závazky z peuných termínovaných operací a opcí 37

JinéÁvazkY 38

Krátkodobé úvěry

Eskontní úVěry 1o

Vydané krátkodobé dlUhotisy 41

Vlastní dlUhopisy 42

Dohadné účty pasiwtí 43 95 10t

Ostatní kátkodobé fi nanční v]ípomoci 44

Jiná pasiva ce|kem 45 0 111

Výdaje příštích období 46

VýŤrosy pŤištiů obdobi 47 111
(Ursové rozdí|y pasiVní 48

)AslVA cELKEM 49 2a 16/.2

s€staveno dne:
z8.06.2017

Podpis odpovědné coby
MUDr.MilošMatoG 

' / __
/,/"*-,./ /.', Senior fitn<:s

zapsaný sp()lck
§tarnlcova l96ít/2l

Prahir ti
DlČ:QZ"272477(\

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

lng, Hana Maloušová 
/

taatoui oi ffirtne rs s, r, o,
lčó: Oa974387

V Olšin
tel.1 776 154 889

e-mail: matou5ova@matousova,partnÉrs,f
www. m atousova,partners,cz
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VlýĚet položek podle vyfrlášky č.

50/t/2002 sb.

,|

11.

lv.

í5.
v.
í6.
17

VÝXaZZISKU A ZTRÁTY

31.12.2016

Název a právní forma účetní iednotky

Senior fitnes z. s.

Sídlo a předmět činnosti
účeřrí iednotky:

stami@va 1968

í62 00 Praha 6

zlepšmí a podpora fpického
a psychického zdraví seniorů

ke dni

V|.

23.

24

vll.
28.

Vlll.

29

(v tisícít:h Kč)

Rok Měsíc lč
2o16 12 22724770

i nákupy a nakupované sluáy
materiálu, energie a ostahích neskladoyýtft dodávek

stavu zásó vlasiní činnosti a aktivace

mabrjau, boží e vnitr@rganizaállďl služeb

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, o§tatní pokuty a p€nále

prodaný majetek, tvoíba a použtí rezenr a opraných položek

Prodané Énné papíry a podíly

Tvorba a použití rezeřv a

členské pňspěvky a pň'spěvky áólované me2i oíganizařlími slož<ami

příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

2a vlastní v,Áony a áoží

pokuty, úroky z prodlení, osiahí pokuty a penále



7,

8.

9.

í0.

v.

íí.
12.

13.

11,

ňjnosové úroky 51 0

(urzové žsky 52 0

zúčtování íondú 53

Jiné ostatní Výnosy 54 609 80!

Ižby z prodeje majetku 55

Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

Tžby z prodeje cenných papíru a podí]ů 5l
Tžby z prodeie mateňálu 58

r'ýnosy z krátkodobého íinančn ího majetku 59

/ýnosy z dlouhodoLrého íinančního majetku 60

r'ýnosy celkem 61 551 1 551 í
r'ýsledek hospodaření před zdaněním 62 151 151

Výsledek hospodaření po zdanění 63 í51

28.06.2017

PooplsodpDvédneo§ob)r 
z/ i _--

MuDr. Miloš Mato* "' 
/l'/4Á senior fitncs

zapsaný spOlck
Stamlcova l96tt/2l

Praha tj
DIélaZ"?,724770

Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
/,

lng. Hane Mátoušová 
f,,i*- '

Matou šffi Partn_e rs s, r, o,

PrahaV Olšinách 2300/75, 108 00
tel,: 776 154 889

e-mait: matoUsoV3 @m atousova,paítners,cz
WWw,matou 5oVá,partners,c2


