
DařovÝ subiekt: Ceské dotekv hudbv S.r.o.

tČ tDIČ: 01546066 t C20r546066
Sídlo četní iednotkv: Karlovo náměstí ll23. 12800 PrahaZ

Vybrané tidaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro četní jednotku, která nemá povinnost mít
ričetní závěrku ověŤenou auditorem

ke dni 31.03.2018

(v cel]fch tisících Kč)

AKTIVA brutto korekce netto minulé
období
netto

I 2 3 4

AKTIVA CELKEM 3227 443 2784 r978
A. Pohledávkv Za uDsanÝ základní kapitál

B. Dlouhodob.í maietek 2230 443 1787 180s

C. oběžná aktiva 937 937 r62
D. Časové rozlišení aktiv 60 60 11

PASIVA běŽné tičetní
období

mrnulé ričetnr
období

1 2

PASIVA CELKEM 2784 L978

A. Vlastní kapitál -1929 -r921

B.+C. Cizí zdroie 3373 3899

B. Rezervv

C. Závazky 3373 3899

D. Časové rozlišení pasiv 1340

Clen statutámího orgánu. iehož podpisovÝ ziananbv| pŤipoien k ričetní záyěrce: lBc, Miroslav Matěika. DiS'. iednatel



Dařov:Í subiekt: České doteky hudby s.r.o.

lČ tDIČ: 01546066 t C20r546066
sdl! ričetní iednotky: Karlovo náměstí 1/23,12800 Praha}

Vybrané ridaje z Vfkazu zisku a ztráty pro podnikatete . druhové čtenění, v ptném rozsahu
ke dni 31.03.2018

(v cel;./ch tisících Kč)

Název položky běŽné ričetní
období

minulé ťrčetní
období

1 z
I Tržbv z prodeie vÝrobkri a služeb 5221 537I
II TrŽbv za prodel zboŽí

A. VÝkonová spotŤeba 7888 8735
A.l Nákladv vvnalože4é na prodané zboží 0 282
4,2 Spotňeba materiálu a energie 673 0
4.3 Služby 7215 8453
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-

C. Aktivace (

D. osobní náklady 362 52I
D.1 Mzdové nákladv 276 40r
D.Z Náklady na sociální zabezpečqqí, zdravotní poiištění a ostatní nákladv 86 I20
D.Z,t Nákladv na sociálni zabezpečení a zďravotní poiištění 86 120
D.2.2. ostatní nákladv

E. Uprava hodnot v provozní oblasti 0 134
E.l Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma etku 0 134
8.1.1 Uptavy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného ma etku . trvalé 0 L34
81 .2. Úpravv hodnq! dlouhodobého nehmotného a hmotného ma etku . dočasné
E.Z. Uprayv hodnot' zásob

E.3. Upravv bodnot pohledávek

III ostatní provozní YÝnosv 274I 27 55
III I Tržby z.prodaného dlouhodobého maietku
ÍII,2, Tržbv z prodaného materiálu
III.3. Jiné provozní vÝnosy 2741 27 55
F. ostatnÍ provozní nákladv 79 94
F.1 Zrjstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F,Z, ?Ůstat\ová cena prodaného materiálu
F.3. Daně a poplatkv v provozqí oblasti f

5 7
F.4. Rezervv v provozní oblasti a komplexní náklady pĚíštích období
F.5. Jiné provozní nákladv 74 87
* Provozní vÝsledek hospodaťení (+/-) -367 -1358
IV. VÝnosv z dlouhodobého finančního maietku - podíly

IV.1 VÝnosv z podílri - qv!ádaná nebo ovládaiící osoba

IV.2. ostatní vtlnosy z podílri

G. Nákladv vvnaložené na prodané podíly
V. VÝnosv z ostatního dlouhodobého finančního majetku
v.l Vfnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku . ovládaná nebo ovládající

osoba

v.2. ostatní vÝnosv z ostatního dlouhodobého finančního matetku

H. I\ákladv souviseiící s ostatním dlouhodobÝm finančním maietkem
VI. Vynosové rirokv a podobné vynosy 0 1

VI.I VÝn.osové rokv a podobné vÝnosv . ovládaná nebo ovládaiící osoba
Yt.2, ostatní vÝnosové rokv a podobné vynosy 0 1

I. Úpravv hodnot a rezervy ve finanční oblasti



Název položky běžné četní
období

minulé ričetní
období

1 z
J. Nékl4{qvé roky a podobné naklady 37 26
J.1 Nákladové ťrrokv a podobné nákladv . ovládaná nqbo ovládaiící osoba
J.2, ostatní qákladové rirokv a podobné náklady 37 26
VII ostatní finanční vÝnosy 3 0
K. a!!4!!í fi n an fuÍ-!éL!.edy 9 0
* Finanční vÝsledek hospodaŤení (+/-\ -43 -25
{<* VÝsledek hospodaŤení pŤed zdaněním (+/.) -410 -1383
L. Dař z pÍí o

mu

L. I Dař z pŤímrj splatná

L.2. Dař z pŤÍuq]tl odložená (+l.
>F* VÝsledek hospodaŤení po zdanění (+/-) -410 -1393
M. Pťevod podílu na vÝsledku hospodaŤení společník m (+Á)
*>k{< VÝsledek hospodaťení za ričetní období (+^) -410 -1383
* ČistÝ obrat za tičetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII 7965 8127



PřÍloha k účetnÍ závěrce za období 1.4.2017 - 31.3.2018

obchodní jméno: České doteky hudby s.r.o'
Sídlo: Karlovo náměstí l/23, Nové Město, 128 00 Praha}
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IdentiÍikační číslo: 0l546066

Rozhodující předmět činnosti:
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zátbavních zařizeni, pořádání kulturních
produkcí, zábav, qýstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Datum vzniku firmy: 29.bíezna2013

Zá|<|adní kapitál 400.000'- Kč

$tatutární oreán:
Jednate l:

Společník:
Vklad:
Splaceno:
obchodní podíl:

Bc. Miroslav Matějka, DiS., dat. nar. 2I . prosince 1969
Ftignerova 653, Valdické PŤedměstí, 506 01 Jičín

Bc. Miroslav Matějka, DiS., dat. nar. 21 . prosince 1969
400.000,.Kč
1 00%
1 00%

Učetní období: 0|.04'2017 _3l.3.20t8
R.ozvahovf den: 31. bŤezen 2018
okamžik sestavení ričetní závěrky: 30' červen 20l8

Odměnv členri statutárních oreánú:
Nebyly dosud navrženy.

VÝše priiček. věrŮ. záruk. ... společníkrim. statutárním oreán m a Ťídícím
pracovník m:
Žaane prostŤedky uvedené v názvu tohoto bodu nebyly tamtéŽuveden;fm osobám poskytnuty.

ÚčetnÍ zásadv
Firma, v souladu se Zákonem ě,563l199| Sb. o riěetnictví, vede riěetnictví.
o zásobách ričtovala firma v prriběhu roku zprisobem B.

ZnŮsob ocenění
- zásob nakupovanfch a vytvoŤenfch ve vlastní režii: nebyly poŤízeny
- dlouhodobého majetku vytvoŤeného vlastnÍ činností: nebyl poŤízen
- cennfch papírri a majetkovfch ričastí: nebyly poŤízeny
- pÍíchovkri a pŤÍrristkri n,íÍatz nebyly poŤízeny



Způsob stanovenÍ renrodukčnÍ nořizovací cenv u maietku oceněného v této ceně
a nořízeného v průběhu účetního období:
V účetnictví firmy se nevyskýlmajetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou.

Druhv vedleiších poŤizovacích nákladri. které se obvyk|e zahrnu iÍjlo poŤizovacÍch cen
nakupovanÝch zásob. a druhy nálrlad zahrnované do cen zásob stanovenÝch na rovni
vlastních nákladri:
Nebyly evidovány.

Podstatné změnv znŮsobu oceřování. nostupŮ rtčtování onroti pÍedcházeiícímu
rÍčetnímu období:
Ve zdaĎovacím období nenastala v riěetních postupech žádná podstatná změna.

Zprisob stanovení orrravnÝch položek k maietku:
Nebyly vytvoŤeny.

Zptisob sestavení odpisovÝch plánri pro dlouhodobÝ maietek a použité odnisové metodv
pŤi stanovení rÍčetních odpisri:
Plánovaná doba užívaní dlouhodobého majetku je totožná s dobou dařového odepisování a
proto pÍi stanovení odpisovlch plánri vycházela četníjednotka z dařovlch odpisri.

Znrisob unlatněnÝ pŤi pŤenočtu ridaiŮ v cizích měnách na českou měnu:
Rro pfepoeet cizi měny j roku jsou majetek
izávazky, evidované v cizích měnách, pŤepoěteny kurzem ČNn putn}im k 31.3.2018.

Rozpis hmotného maietku' kterÝ ie zatížen zástavním právem:
Není evidován.

Soqhrnná vÝše pohledávek s dobou splatnosti 5 let a více (v tis. Kč):
Celkem 0 tis. Kč

Souhrnná vÝ'še závazkri s dobou splatnosti 5 let a více (v tis. Kč):
Celkem 0 tis. Kě

Závazkv krvté podle zástavního práva:
Nejsou evidovány.

Závazkv new čtované v četnictví a neuvedené v rozvaze:
Nejsou evidovány.

PrriměrnÝ pŤepočtenÝ počet zaměstnancri v nrriběhu ričetního období:
PrŮměrn;/ pŤepoěteny počet zaměstnanc v prriběhu ťrčetního období byl 1.

Bc. Miroslav Matějka, DiS', jednatel

2t2


