Příloha k účetní závěrce
k 31.12.2015
pro výkazy ve zjednodušeném rozsahu
dle § 39 vyhlášky 500/2002 Sb.
1) Obecné údaje
Obchodní jméno účetní jednotky:
Sídlo:

P & J Music s.r.o.
Ječná 516/28, Praha 2

IČ:

457 90 221

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Datum vzniku obchodní společnosti:

- koupě nahraných zvukových a zvukově obrazových
záznamů a jejich prodej
- agentážní činnost v oblasti kultury
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
s výjimkou zboží uvedeného v příl. 2-3 z. 455/91 Sb.
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování
zařízení sloužících zábavě
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
- reklamní činnost a marketing
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a
zvukově-obrazových záznamů
15. října 1992

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
Vložka 13642
Základní kapitál:
100.000,- Kč
Osoby, které se podílejí 5 a více procenty na základním kapitálu:
Ing. Petr Pylypov
Praha 2, Ječná 506/4
Vklad: 100.000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 %
Statutární orgán
Jednatel:
Ing. Petr Pylypov
Praha 2, Ječná 506/4
Jménem společnosti jedná a za ni podepisuje jednatel.

Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:
V účetním období nebyly provedeny žádné změny.
Zásadní změny v organizační struktuře:
V průběhu účetního období nedošlo k významným změnám organizační struktury.
2) Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv
Nevyskytují se.
3) Informace o zaměstnancích
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období:
Z toho členů řídících orgánů:
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem:

0
0
0
0

4) Informace o půjčkách a úvěrech a ostatních plnění členům statutárních, řídících a
dozorčích orgánů
Nevyskytují se.
5) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách a
způsobech oceňování a odpisování
Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou. Žádný hmotný majetek není zatížen
zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem.
Odpisový plán pro dlouhodobý majetek navazuje na odpisy podle zákona o daních z příjmů,
které jsou stanoveny jako zrychlené.
V účetním období nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám ani k zásobám.
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je používán aktuální kurz ČNB. Majetek
a závazky byly přeceněny kurzem k 31.12.2015
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: ocenění reálnou hodnotou se nepoužívá.
Ke změnám ve způsobu oceňování a účtování oproti předcházejícímu účetnímu období
nedošlo.
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6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá období:

0

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky:

0

Rozpis rezerv:

0

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů (úrokové sazby, zajištění):

0

Splatné závazky na sociální zabezpečení:

0

Splatné závazky na zdravotní pojištění:

0

Daňové nedoplatky:

0

Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou:

0

Přijaté dotace na investiční a provozní účely:

0

7) Důležité informace týkající se majetku a závazků
1. Zřizovací výdaje
Nevyskytují se.
2. Pohledávky a závazky
Pohledávky ve splatnosti
Do 30 dnů po splatnosti
Do 60 dnů po splatnosti
Do 90 dnů po splatnosti
Do 180 dnů po splatnosti
Do 360 dnů po splatnosti
Nad 360 dnů po splatnosti
Celkem
Závazky ve splatnosti
Do 30 dnů po splatnosti
Do 60 dnů po splatnosti
Do 90 dnů po splatnosti
Do 180 dnů po splatnosti
Do 360 dnů po splatnosti
Nad 360 dnů po splatnosti
Celkem

24 tis. Kč
9 tis. Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
0 tis.Kč
33 tis.Kč
0 tis.Kč
15 tis.Kč
79 tis.Kč
21 tis.Kč
34 tis.Kč
20 tis.Kč
511 tis.Kč
680 tis.Kč

Pohledávky s dobou po splatnosti delší než 5 let:
Závazky s dobou po splatnosti delší než 5 let:

0
0

Účetní jednotka nemá závazky kryté podle zástavního práva.
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Účetní jednotka nemá závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené
v rozvaze.
8) Významné události vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Zápis do proveden 23. března 2016
Účetní jednotka sestavila výkaz zisků a ztrát dle přílohy č. 2 v druhovém členění

V Praze dne 9. června 2016
Sestavila: Veronika Zaspalová
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