


Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 

Běžné účetní 

období

Minulé 

účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  7 984  2 826

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním - 36 955 - 6 644

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  19 703  7 983

  A.1.1. Odpisy stálých aktiv  16 012  7 421

  A.1.2. Změna stavu:  3 996   562

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti  3 996   562

  A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace -  305   

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního - 17 252  1 339

       kapitálu, finančními a mimořádnými položkami     

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  12 309 - 11 792

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních dohadných účtů a časového rozlišení - 5 386 - 12 913

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních dohadných účtů a časového rozlišení  17 713  1 121

  A.2.3. Změna stavu zásob -  18   

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, - 4 943 - 10 453

      finančními a mimořádnými položkami     

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  895 - 3 494

A.4. Přijaté úroky     2

A.6. Ostatní finanční příjmy a výdaje - 3 429 - 1 239

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 9 267 - 15 184

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv - 86 593 - 124 459

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 86 360 - 124 170

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -  233 -  289

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 86 593 - 124 459

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti  89 362  144 801

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  89 362  144 801

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků - 6 498  5 158

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  1 486  7 984

276 33 594 Česká republika
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1. Charakteristika a hlavní aktivity 

 
      Vznik a charakteristika společnosti 

Saunia, s.r.o. („společnost“) vznikla 18. prosince 2006 pod obchodní firmou Mirabeau Trading s.r.o. Dne 

12. února 2007 došlo ke změně v obchodní firmě na Clubia s.r.o. Dne 12. září 2013 došlo ke změně v 

obchodní firmě na Saunia, s.r.o. Hlavní činností společnosti je provozování saunových center a hostinská 

činnost. 

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou 120349, oddíl C. 

 

Společníci společnosti 

Společníci společnosti k 31. srpnu 2018 byli: 

Michal Drozd     25,0 % 

Radek Stavinoha    25,0 % 

Bohumil Píše     35,0 % 

Ing. Jan Holeček    15,0 % 

 

Společnost není členem žádného konsolidačního celku. 

   

Sídlo společnosti 

Saunia, s.r.o. 

Olivova 2096/4, Nové Město 

110 00 Praha 1 

Česká republika 
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2. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky 
Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).  
 
Pří přípravě přehledu o peněžních tocích se společnost řídila ustanoveními Zákona, Vyhlášky a Českým 
účetním standardem pro podnikatele č. 023 (dále jen „Standard“). 
 
Společnost sestavila dne 25. října 2019 individuální účetní závěrku v souladu s českými účetními 
předpisy za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Tato účetní závěrka obsahuje výkaz zahrnující 
rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního kapitálu, na jejichž základě byl sestaven 
tento přehled o peněžních tocích za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Přehled o peněžních tocích 
by měl být interpretován s ohledem na výše uvedenou účetní závěrku.   
 
Přehled o peněžních tocích je sestaven nepřímou metodou, u které je provozní výsledek hospodaření 
společnosti upraven zejména o nepeněžní transakce, neuhrazené náklady spojené s pořízením majetku, 
nezaplacené úroky a zápočty pohledávek a závazků. 
 
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
definovány tak, že zahrnují peníze v hotovosti a peněžní prostředky na účtech. 
 

 

3. Významné následné události 

 
K datu sestavení přehledu o peněžních tocích nejsou vedení společnosti známy žádné významné 
následné události, které by ovlivnily přehled o peněžních tocích za období od 1. září 2017 do 31. srpna 
2018. 
 

 

 

Sestaveno dne: 4.června 2020 

 

 

Bohumil Píše  

jednatel  
 








