
D4Ě9yJ subiekt: Ceské lqqg\y hudby s.r.o.

TC IDIC: cZ01546066
Sídlo ričetní iednotky: Karlovo nám llz3, 12000 PRAHA 2

Vybrané daje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro ůčetníjednotku, která nemá povinnost mít
četní závěrku ověŤenou auditorem

ke dni 31.03.2017

(v celfch tisících Kč)

AKTIVA brutto korekce netto minu1é
období
netto

1 z 3 4
AKTIVA CELKEM L978 1978

A. Pohledávkv za upsanÝ základní kapitál
B. DlouhodobÝ majetek 2230 425 1805
C. oběžná aktiva L62 r62
D. Casové rozlišení aktiv 11 11

PASIVA běžné ričetní
období

minulé ričetní
období

I 2

PASIVA CELKEM 1978
A. Ylastní kapitál -L92L
B.+C. Cizí zdroie 3899
B. Rezervy

C. Závazkv 3899
D. Casové rozlišení pasiv



DaĎovÝ sqbjekt: Ceské dotekv hudby s.r.o.
tČ tDIČ: czar546066
Sídlo ričetqí jednotky: Karlovo Lám |l23,12000 PRAHA 2

Yybrané daje z Vfkazu zisku a ztráty pro podnikatele . druhové členění, v plném rozsahu
ke dni 31.03.2017

(v celfch tisících Kč)

Název položky běŽné četní
období

minulé ričetní
období

I 2
I Tržbv zJrodeje vÝrobkŮ a služeb 5371
II TrŽbv z3' prodel zboŽí
A. VÝkonová spotŤeba 8735
4.1 Nákladv vvnaloŽenÉ na prodané zboží 282
4.2 SpotŤeba materiálu a enerqie

4.3 Službv 8453
B. Změna staYu zásob vlastní ěinnosti (+l-

C. Aktivace (-)

D. osobní nákladv 52I
D.1 Mzdové náklady 401
D,? Nákladv na sociální zabezpečení, zdravolní pojištění a ostatní nákladv I20
D.2.1 Nákladv na sociální zabezpečení a zdravotní poiištění LZu
D.Z.Z. ostatní náklady

E. Uprava hodnot v provozní oblasti
E.1 Upravv hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma etku 134
E.1.1 Upravv hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma etku - trvalé 134
El.z. Upravv hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma etku . dočasné
E.Z. Upravv hodnot zásob

E.3. Úpravv hodnot pohledávek

III ostatní provozní vÝnosv 27 55
III. 1 TrŽbv z prodaqého dlouhodobého maietLu
UI.Z. Tržbv z prodaného materiálu
III.3. Jiné provozní vÝnosv 27 55
F. ostatní provozní nákladv 94
F. I Zrjstatková cena prodaného dlouhodobého maietku
F,2, Zristatkgvá cena prodaného materiálu
F.3. Daně a poplatkv v provozní oblasti 7
F.4. Rezeryv v provozní obl3sti a komplexní nákladv pŤíštích období
F.5. Jiné provozní náklady 87
{< Proyozní vÝsledek hospodaťení (+/. -1359
IV. VÝnosv z dlouhodobého finančníltq majetku . podíly
IV.I V'.Ínosv z podílú . ovládaná nebo ovládaiící osoba

lV,2, ostatní vynosy z podílŮ

G. Nákladv vvnaložené na prodané podílv
V. YÝnosv z ostatního dlouhodobého finančníhq majetku
v.1 V)inosy z ostatního dlouhodobélro finančního majetku . ovládaná nebo ovládající

osoba

v.2. ostatní vÝnosv z ostatního dlouhodobého finančního maietku
H. Nákladv souviseiící s ostatním dlouhodobÝm finančním maietkem
VI. VÝnosové rokv a podobné vÝnosy I
VI. I VÝnosové rokv a podobné vÝnosv - ovládaná nebo ovládaiící osoba
vI.2. ostat{rÍ vÝnosové rokv a podobné vynosy 1

I Úpravv hodnot a rezervv ve fin4qční oblasti



I.{ázev položky běžné četní
období

minulé ričetní
období

I z
J Nékladové riroky a podobné náklady 26
J.l Nákladové rirokv a podobné rytklady - ovládaná nebo ovládaiící osoba
J,2, ostatní nákladové roky a podobné náklady 26
Vil ostatní [inanční vynosy

K. ostatní finanční naklady
,k Finanční vÝslqdek hospodďení (+/-)
** VÝsledek hospodaŤení pŤed zdaněním (+/.) -1383
L. Dař z pŤíimri

L. I Dař z pňíimri splatná

L2, Dař z pŤítmri odložená (ť-)
t<* VÝsledek hospodaŤení po zdanění (+/. -1383
M. PŤevod podílu na vÝsledku lrospodaŤení společníkrim (+l.
>kt<* V'.Ísledek hospodaĚení za ričetní období (+l. -1383
>F ČistÝ obrat za četní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII 8126

Člen statutárního orgánu, iehoŽ podpisovÝ záznambvl pŤipoien k četn í závěrce:


