
Výpočet ekonomických příjmů fitcentra Silicon Hill za rok 2007 a 2008

ORSE s.r.o., se sídlem 391 43 Běleč 41, IČ 260 85 119, účetní společnost Studentské unie ČVUT, dostala 
za úkol vypočítat odhad příjmu z provozování ekonomické činnosti Fitcentra Silicon Hill, kde se ztratily 
některé účetní dokumenty, příjmové doklady o hotovostních platbách za služby za období leden-duben 
2008  a  nebyla  evidována  pokladní  kniha  a  to  za  období  1.1.2007  –  11.9.2008.  Od  12.9.2008  bylo 
fitcentrum uzavřeno a tento stav potrvá do nastavení nových mechanismů pro práci s penězi.

Popis činnosti
Ekonomická činnost fitcentra Silicon Hill spočívá v několika souběžných činnostech.
a)  Solárium –  jedná  se  o  provozování  turbo  solária  Luxura  V7  Xlc  Intensive  vybavené  prodejním 

časovým  automatem  EMS  13x/23x/33x  od  firmy  Beckmann  GmbH.  Solárium  bylo  uvedeno  do 
provozu 16.1.2007. Po vhození mincí do automatu se povolí provoz na určený počet minut v ceně 4 
Kč/min. V určeném období vybírali členové vedení fitcentra hotovost z mincovníku a uchopvávali ve 
fitcentru.

b)  Masáže – jedná se  o provozování  masérské činnosti  zaměstnanci  klubu,  pracujícími na dohodu o 
provedení práce. V sortimentu činností byly nejrůznější druhy masáží, v příloze č. 1 je ceník masáží a 
cvičení platný po celou dobu provozu. Za hodinu masáže bylo účtováno od 100 do 140 Kč pro členy 
klubu Silicon Hill  se sportovním členstvím a od 160 do 200 Kč pro ostatní.  Vybrané peníze byly 
uchovávány  ve  fitcentru.  Zvláštností  prodejního  automatu  je  přetečení  a  vynulování  počítadla  po 
dosažení částky 167.772,16 Kč (=2^24 hal.).  Prodejní automat registruje vhozené žetony rozdávané 
aktivním členům a při promoakcích a odečtené jednotky z karet, které využívali aktivní členové.

c) Cvičení – pro členy klubu Silicon Hill se zaplaceným členstvím zdarma a pro ostatní za 30 Kč/hod. 
Probíhala cvičení aerobiku, tae-bo, kickboxu a orientálních tanců vedená lektory – zaměstnanci klubu, 
pracujícími na dohodu o provedení práce. Vybrané peníze byly uchovávány ve fitcentru.

d) Brýle – marginální činností byl prodej brýlí pro členy klubu, kteří navštěvovali solárium. Vybrané 
peníze byly uchovávány ve fitcentru.

Vybraná hotovst byla občas převáděna do pokladny klubu Silicon Hill. Bohužel nikdo nedělal evidenci 
příjmů a výdajů hotovosti. 

Podklady
Zadaným úkolem je určit příjmy z jednotlivých ekonomických činností od 1.1.2007 do 11.9.2008.
V roce 2008 odpracovali maséři 262 hodin a cvičitelé 264,5 hodiny.
V roce 2007 odvedlo fitcentrum do pokladny klubu 45.790,- Kč, v roce 2008 do 11.9.2008 123.136,-Kč.

Představenstvo klubu schválilo dne 3.9.2008 příjmy fitcentra za rok 2007 podle výroční zprávy fitcentra 
za  rok  2007  –  v  příloze  č.  2.  Ve  výroční  zprávě  nejsou  odděleny  peníze  za  solárium a  za  prodej 
ochranných brýlí. Již dříve předal klub údaje o stavu počítadla žetonů (221) a jednotek z karet (2.852). Z 
toho vyplývá částka k odečtení 5.504,- Kč (=2.852 + 221x12). Za brýle se utržilo v roce 2007 1.530,- Kč.

Představenstvo klubu schválilo dne 17.9.2008 metodiku odhadu příjmů za rok 2008 takto:
a)  příjmy ze  solária  budou určeny podle  stavu globálního  počítadla  po  odečtení  neplacených příjmů 
(jednotky na kartách a žetony) a příjmů za rok 2007 (podle výroční zprávy – mimo příjmů za brýle),
b) příjmy za masáže budou odhadnuty podle odpracovaných hodin masérů a průměrných účtovaných 
částek v roce 2007 a to 128,92 Kč/hod. práce maséra,
c) příjmy za cvičení budou odhadnuty podle odpracovaných hodin cvičetelů a průměrných účtovaných 
částek v roce 2007 a to 48,58 Kč/hod. práce cvičitele,
d) příjmy za brýle budou odhadnuty podle příjmů z roku 2007 a to 4,64 Kč/den provozu .

Vedení klubu provedlo v ranních hodinách 18.9.2008 stopinventuru ve fitcentru:
- v pokladně fitcentra bylo za cvičení a masáže uloženo 2.952 Kč,
- v prodejním automatu solária bylo uloženo 430 Kč,
- globální počítadlo vykazovalo částku 8.297,84 Kč, denní 430 Kč,
- za září 2008 bylo odpracoáno maséry 5,5 hodiny (Tůma 4 hod. a Šemotlová 1,5 hod.).



Výpočet příjmů fitcentra za rok 2007

Solárium
Podle výroční zprávy   88.800,- Kč
Odečtena tržba za brýle     1.530,- Kč
Tržba pro účetnictví   87.270,- Kč (= 88.800 Kč – 1.530,- Kč)

Masáže
Podle výroční zprávy   45.470,- Kč

Cvičení
Podle výroční zprávy   20.040,- Kč

Brýle
Podle skutečnosti (účtenky)     1.530,- Kč

Celkové příjmy za rok 2007 154.310,- Kč
Odvedeno do pokladny klubu Silicon Hill   45.790,- Kč
V pokladně fitcentra k 31.12.2007 108.520,- Kč (= 154.310 Kč – 45.790,- Kč)

Výpočet příjmů fitcentra za rok 2008

Solárium
Podle globálního počítadla 176.070,- Kč (= 167.772,16 Kč + 8.297,84 Kč)
Odečteny žetony a jednotky z karet     5.504,- Kč
Odečtena tržba za rok 2007   87.270,- Kč
Tržba pro účetnictví   83.296,- Kč (= 176.070 Kč – 5.504 Kč – 87.270 Kč)

Masáže
Odhad podle metodiky   33.777,- Kč (= 262 hodin x 128,92 Kč/hod)

Cvičení
Podle výroční zprávy   12.849,- Kč (= 264,5 hodin x 48,58 Kč/hod)

Brýle
Podle skutečnosti (účtenky)     1.183,- Kč (= 255 dní x 4,64 Kč/den)

Celkové příjmy za rok 2008 131.105,- Kč
Zůstatek z rok 2007 108.520,- Kč
Odvedeno do pokladny  klubu Silicon Hill 123.136,- Kč
Předáno předsedovi klubu 18.9.2008     3.382,- Kč (= 2.952 Kč + 430 Kč)
Stav pokladny fitcentra k 18.9.2008 113.107,- Kč (= 131.105 + 108.520 – 123.136 – 3.382 Kč)

Vypracoval: Stanislav Šmejkal, jednatel ORSE s.r.o.

V Bělči dne 19.9.2008

Stanislav Šmejkal, jednatel ORSE s.r.o.



Příloha č. 1 – ceník masáží a cvičení, zdroj: http://fitcentrum.siliconhill.cz/cenik_cviceni.html

Masáže

typ masáže doba 
trvání(min)

člen se zaplaceným
přispěvkem za 
Fitcetrum

ostatní

Záda + šíje    
- klasická – emulze 30 50,- 80,-
- klasická – olej 30 50,- 80,-
- samostatná šíje 20-30 50,- 80,-
Nohy    
- klasická 30 50,- 80,-
Ruce    
- klasická 30 50,- 80,-
Chodidla    
- klasická olej/emulze 30 50,- 80,-
- osvěžující masáž (speciální gel) 30 50,- 80,-
- termoaktivní a prokrvující masáž 30 50,- 80,-
Břicho    
- klasická masáž 30 50,- 80,-
Speciální rekondiční masáže    
- celková masáž těla 60 100,- 160,-
- masáž proti celulitidě 30 60,- 90,-
- masáž proti striím 30 60,- 90,-
- ozonový zábal proti celulitidě 30 60,- 90,-
- kosmetická masáž obličeje 30 60,- 90,-
- baňková* (Iva) 30 60,- 90,-
- masážní techniky při migréně (Iva) 60 100,- 160,-
- čínská energetická masáž (Víťa) 60 100,- 160,-
- detoxikační masáž medem* (Víťa) 60 140,- 200,-
- havajská masáž Lomi Lomi (Víťa) 60 100,- 160,-
- částečná aromamasáž (Víťa) 60 100,- 160,-
- celková aromamasáž (Víťa) 120 200,- 320,-
Další služby:    
- anticelulitidová kúra* 10x90min 1500,- 2400,-
- měření podkožního tuku kaliperem** 10min - -
    
* - tento typ masáže musíte předem ohlásit masérovi kvůli specifické přípravě 
** - pouze jako doplněk některé z masáží 

Aerobik, tae-bo, kickbox, orientální tance

  
člen se zaplaceným
přispěvkem za 
Fitcetrum

ostatní

cena za jednu hodinu / lekci  zdarma 30,-



Příloha č. 2 – příjmy fitcentra za rok 2007, zdroj: výroční zpráva projektu fitcentrum za rok 2007
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