
Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
ďo31.I2.2a15

Zvláštní přílolra k řádku č.62 iL oddílu

náklady hlavní činnosti sniženy o náklady neumávané za naklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů

Zvlašerí pŘtoha k řádku č,140 It. oddílu

64810S -Zúďavání fondů 695 960 Kč
649100 - Jiné ostatní qýnosy nedaňové 1 183 Kč

za zdaťtgvaci nebo za období od 01.01.20

Daňov,ř subiekt Fond Sidus" z.ú.

lčlnč/DIč ž75q1$3 !CZ27591433
sídlo / Bvdliště nebo Místo podnikrini Prirnátrrrská 24tl4a" 18000 PRÁHA 8



UpozorněnÍ: opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elelŤronicky odeslaných údajů. nelze_jej použit
.jako součást účetní Závěík.v. btrdeJi přiznárri poc!ávifuro v listinné porJobě.

Daňouý subiekt: Fond Sidus, z.ú.
tč lntč: 27591433 / CZ27591433
Sídlo účetní iednotkv: Primátorská 241/40,18000 PRAHA 8

VYbrané Údaje z RozvahY Pro ÚČetníjednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

AKTIvA stav k prvnímu
dni účetního

obdohí

stav k
poslednímu dni
účetního období

l 2
A. Dlouhodobý maietek celkem

Dlouhodobý nehmorrrý maietek
Nehmotné Wsledky l"i,zkumu a r"ývoie
Software

A.t
A_I_

A.I.2.

A.I.3. Ocenitelná práva
A.í.4- Drobný dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek
A.L5. Ustatní dlouhodobý nehmotnÝ majetek
A.I.6. NedokončenÝ dlouhodobÝ nehmofnÝ maieíelr
A.I.7. Poskytnuté zálahy na dlouhodobÝ nehmntnú maipíek
A.II. L-rlouhodobý hmotný maietek celkem

Pozemkv

Jmělecká díla. předmětv a sbírkv
štavby

31 31
A.II.1

A,Ii.2.
A.II.3.

A,lI.4. ISamostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitrch věcí 3t 3t
A.II.5. Pěstitelské celkv trvalÝch porostů

záklafui stáda a tažaá zvřata
DrobnÝ dlouhodobý hmotnÝ maietek

A.IL6.
A.lI.7.
A.II.8. Ostatní dtouhodobý hmotnÝ maietek
A.II.9. Nedokončený dlouhodobÝ hmotnÝ majetek
A,lt.l0.

DlouhodobÝ finanční maietek celkemA.III.

A.III. podíly v ovládaných a řízených osobách
A.III.2. Podíty v osobách pod oodstatnÝm vlivem
A.III.3. Dluhové cenné papírv držené do splatnosti
A.III.4. Zápůičkv organizačním složkám

Ostatní dlouhodobé ápůičkyA.III.5.

A.III.6. Ostatní dlouhodobÝ finanční maietek
A,1II.7. pořizovaný dlouhodobÝ finanční maietek
A.IY. Uprávky k dlouhodobému naietku celkem 31 31
A.IV.l Oprávkv k nehmotnÝm vrýsledkům vÝzkumu a vlygig

t..rprun*oA.IV.2
A.IV.3. Oprávkv k ocenitelnÝm právům
A.IV.4. Oprávkv k drobnému dlouhodobému nehmolnému maietku
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maietku
A.rV.6. Oprávky ke stavb4m
A.IV.7.

9,p:*ry k samostatným hmotným movitlm vě.cem a souborům hmotrrých movi!ých
vecl 3l 31

A.Iv.8. oprávky k pěstitelshirn celkům trvalÝch porostů
A.IV.9. oprávky k ziákladnímu stádu a tažnj,rn zvřatim
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému ma|etku
A.IV.l Oprávkv k ostatnímu dlouhodobému hmotnému maietku
B. Krátkodobý maietek celkem 1188 987



AKTIvA stav k prunímu
dni účetního

období

stav k
poslednírnu dni
úče;tního ohrlohi

2

B.i, zésobv celkem 189 49

B.I Materiál na skladě 37

3,I.2. Materiál na cestě

B.1.3. Nedokončená v,fooba

B,I.4. polotovarv vlastní v,irobv

B.t.5. VÝrobkv
B.}.ó. Zvířata
B.1.7. zboži na skladě a v prodeinách 152 49

B.I.8. zbažina cesté

B.I.9. poskytnuté zálohy na zasoby

B.II. pohledávkv celkem 133 64

B.II.1 odběrateié 88 9

B.II.2, směnkv k inkxu
B,It.3. pohledávkv za eskontované cenné papírv

B.II.4- pcskvtnuté orovozrd zálohv 45 4s
B.II.5. ostatní pohledávkl

a.Ir.ó. pohledávkv za zaměstnanci

B.II.7. pohledávkv za institucemi sociálního zabezpečení a veřeiného zdravotního Doiištěni

B.II.8. Daň z nříirrrů

B.lI.9. osta&rí ořímé daaě

B-Il i}. I)aň z ořidané hodnotv

B.II l ostatlrí daně a ooplatkv

B.II 2 Nárokv na dotace a ostatni z&čtování se státnirn rozpočtem

B.II.13. Nároky na dotace a ostatní ehčtaváni s rozpočtem organů územních samosprávtrých
celků

B.I1,14. pohledávkv za snolečnikl, sdruženÝmi ve soolečnosti

B.IL15. pohledávkv z pevnÝch termínovanÝch operací a oocí
B.II.16. pohledávkv z wdanÝch dluhonisů

B"ILl7, Jiné oohledávkv 10

B,IL18. Dohadné účtv aktivní
B.II.19. ooravná ooložka k oohledávkám

B.IIt. knátkodobÝ finančni maietek celkem 845 852

B.III.1 Pokladna 56 42

B.III.2. Ceninv
B.III.3. rietv v bankách 789 8t0
B.III.4. Maietkové cenné naoírv k obchodování

B.lil.5. Dluhové cenné nanív k obchodováni

B.IIL6. ostafuí cenné papíry

B.til.7. pořizovanÝ krátkodobÝ finanční maietek

B.III.8. peníze na cestě

B.IV. .íiná aktiva celkem 2l 1,,

B.Iv,l Nákladv oříštích oMobí 21 1,

B.lV.2, příimv nříštích období

B-rv.3^ kursové rozdílv aktivnl
A!Éiva celkem 188 987



PASIvA stav k prvnímu
dni účeírfuo

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

2

A. vlastní zdraie celkem 653 525

A.t Jmění celkem 55t 749

A.I.1 vlastní imění

A.I.2. Fondv 55t 149

A.I.3. oceňovací rozdíly z pŤecenění finančn&o maietku azávazkťl
A"II. vÝsledek lrosoodaření celkem 162 376

A.II.1 účet vÝsledku hospcdařeni 274

A.Ií.2. vÝsledek hosoodaření ve schvalovaekn Ťizení 9

A.1I.3. NerozděIený zisk, neuhrazená fráta minulých let 93 l02
B. ciziz&ote celkeru 5J5 462
R.I Rezeryy celkem
B.T.1 Rezerv_v

B.II. Dl ouhod obé záv azl<y' celke m

B.lI.1 Dlouhodobé bankovní úvěrv

B.II.2. vvdané dluhonisv

B.II.3. závazkv z oronáimu

B.1I.4. přiiaté dlouhodobé álohv
B.II.5. Dlouhodobé směnkv k úhŤadě

B.IL6. Dohadné účtv nasivní
B_tl"7. ostatn í d louhodobé záv azb,t

B.III. kťárkodobé záv azkv celkem 3J5 462

B.Iil.l Dodavatelé 38 15

B.II1.2. směnkv k úhradě

B,III.3. přiiaté zálohv

B,Iit.4. ostatní závazkv

B.Iil.5. zaměstnanci (a 55

B.IIT,6. ostatní závazky vůči zaměstnancům

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřeiného zdravotníhc poiištění 21 22

B,III.8. Daň z příimů

B,IiI.9. ostatfií ořímé daně 6 t

B.Iil.10. Daň z ořidané hodnotv 376 332
B.ilI.11 ostatní daně a nonlatkv

B.Iil.12. závazkv ze vztahu k státnímu roznočfu

B.III.13. závazkv zs vztabu k roz,počtu oreá,nů územních samosorármých celků
B.Il1.14. závazkv z upsaných nesplacených c€nnÝch papfuů a podílů

B.III.15. záva:zkv ke soolečn{kům sdrrrženÝm ve soolečnosti

B.lII.16. závalk z oevnÝch termínovanÝch ooerací a oocí
B,ITI.17, Jiné závazlry

B.iII.18. krátkodobé bankovní ír vě}v

B.iII.19, Eskontni úvěrry

B"I]1.20" vvdané knátkodobé dluh ooi sv

B.iII.2l vlashi dluhorisv
B.IlI.22. Dohadné účfy rasir.rrí 32

B.III.23. ostatní krátkadobé finanční v{T romoci

B.lv. Jiná pasiva celkem

R"Iv.1 vÝdaie oříštích crbdobi

B.Iv.2, vÝnosv nříštích obdobi

B.IV.3. kursové rozdílv oasivní
PASIVA CELKEM 1188 987

člen statutárního orsánu. iehož oodoisovú zžlznanbvl ořinoien k účeťní závěrce:



lJpozomění: Opis pouze pro pcltřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odesIaných úda_iů. nelzejej použit

jako součást účetni záv'ěrk"v, bude-li přizrráni podáváno v listinné podobě,

Daňov,í subiekt: Fond Sidus. z.r1.

Ič l otČ: 27591433 l CZ2759l433

sídlo účetní iednotky: Primátorská 24ll40- 18000 PRAHA 8

yybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikánío v

plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisícich Kč)

Název položky činnost
hlamí

činnost
hnsnorlářská

celkem

l 2 _J

A. Nákladv 487l 85 4956

A,I snořehované nákuov celkem 1336 49 l385

A.1.1 sooťeba materiálu 198 49 247

A.I.2. snořeha enerpie 36 36

A_I.3 snořeba ostatnich neskladovatelných dodávek

A.1.4. prodané zboží l102 tl02
A.II. službv celkem 1679 3 1682

A.II.5. ooraw audržaváni

A.II.6. Cestovné 766 766

A,II.7. Nakladv na rerrrezentaci 24 24

A.II.8. ostahí služby 889 3 892

A.III. osobní nákladv celkem 1131 33 l1,64

A.III.9. Mzdové niiklady 935 33 968

A.ITI.10. zákonné sociální ooi ištění l96 196

A.I[.11 ostatní sociá]ní poiištění

A,III.12. zákotné s oc iální nákladv

A.III.13 ostatní sociální nákladv

A.IV. F)aně a ooolatkv celkem 5 5

A.IV.14^ Daň silniční
A,Iv.15. Daň z nemovitosti

A.IV.16, ostatní ďané a ooolatkv 5 5

A.V. ostatní náklady celkem 720 720

A.V.l7. smluvní ookutv a úrokv z nrodlení

A.V.l8 ostatní ookutv a nenále

A.V.19 orlni s nedohltné nohledávkv

A,V.20. úrokv
A.v.21 kursové ztrátv

A.v.22. I)arv 682 6u

^.Y.23.
Manka a škodv

A.v-24. Jiné ostatní náklady 38 38

A.VI. orlnisv_ orodanÝ maietek. tvorba rezerv a onravnÝch položek celkem

A.VI.25. fdnisv dlouhodobého nehmotného a hmofirého maietku

A.YL26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného
maietkrr

A.vI.27. prodané cenné papíry a podíly

A,VI.28. prodanÝ materiál

^.vI.29.
Tvorba rezerv

A.VI.30. Tvorba oprarmÝch položek

A.VII. poslcvtrruté ořísoěvkv celkem

A.VII.31 Poslryfuuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami



Název položky činnost
hlavní

činncst
hosnodářská

celkem

l 2 J

A.VII.32 Poslqrtnuté členské pfi spěvky

A.vIII" Daň z oříimů celkem

A.vItI.3
_J

Dodatečné odvody daně z příjmů

Nákladv celkem 487l 85 4956

B. VÝnosv 5144 81 5231

B,I Tržbv za vlastní vÝkonv a za zboží celkem 4438 8ó 4s24

B.I.1 Tňbv zavlastní uřrobkv 6: 65

B.L2. Tržbv z urodeie služeb 81 21 102

B.i.3 Tržbv zaorodané zboži 4351 4351

B.lt. změnv stalu vttiťoorganizačnich ásob celkem

B.ti.4. změrle star.rr zasob nedokončené vrírobv

B.1I.5. změna staw ásob polotovaru

B.1I.6. Zména stavu zasob v,,1robků

B,II.7. změna stavu zvířat
B.II1 Aktivace celkem

B.III.8. Aktivace materiálu a zboži
B.I1l"9. Aktivace wriřoorganizačních služeb

B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného maietku

B,Iu.ll Aktivace dlouhodobého hmotného maietku

B.IV. Ostabri r.^inosv celkem 696 t 697

B.Iv.12. smluvní ookutv a urokv z orodlení
B.rv.13. ostafní ookutv a oenále

B.ry.14" ?latbv za odensané pohledávkv

B.IV.15, tlrokv
B.lY.16. kursové ziskv
B.Iv.1?. ztlčtování fondů 696 696

B.Iv.18. Jiné ostatní v,í,nosv I

B.V. Tržbv z nrodeie maietku. zúčtovr{ní rezeťy a ooraynÝclr ooložek ceikem
B.V.l9. Tržbv z prodeie dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku

B.V.2ů. Tržbv z orodeie cennÝch oanirů a oodílů
B.v_21. Ttý},sv r, nrodeie maíeriáhr

B.v.22. yÝnosv z kratkodobého finančního maietku

B.v.23. ziětovánirazew
R.V.24" vÝnosy z dlouhodobého í-rnančního maietku

B.v,25. zúčtov áni onravnÝch ooložek

B.vt, přiiaté ořísněvkv celkem l0 10

B,vI.26. přiiaté příspěvky, áčtované mezi organizačními složkami
B.vI.27, přiiaté nřísoěvkv ídarv) 10 1B

B.vL28. přiiaté členské přispěvkv

B,vII. provomí dotace celkem

B.VII.29 provomi dotace

vÝnosv celkem 5144 87 523l

vÝsledek hosoodaření ořed zdaněnim 272 )
''l 

,l

C^34. Daň z oříirnů

D. vÝsledek hospodaření no zdaněni 11) 1 2?4

len statutár:dho orsiinu. iehož aodoisový zángm bvl ořinoien k účetní eávěrce:


