
 

 

 
 

Příloha k účetní závěrce 

                                             k 31.12.2019 
pro výkazy ve zkráceném rozsahu pro mikro a malé účetní jednotky  

dle § 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 
 

 
1) Obecné údaje 
 
Obchodní jméno účetní jednotky:   P & J Music s.r.o. 
Sídlo:   Ječná 516/28,  Praha 2 
  
IČ:   457 90 221 
 
Právní forma:                                          společnost s ručením omezeným 
 
Předmět podnikání:        - 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    
  
Datum vzniku obchodní společnosti: 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 
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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. 
 
Popis organizační struktury a její zásadní změny: 
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 půjčkách a úvěrech a ostatních plnění členům statutárních, řídících a 

dozorčích orgánů 
Nevyskytují se. 
 
4) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 
Nevyskytují se. 
 
5) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách a 

způsobech oceňování a odpisování 
 
Účetní jednotka postupuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 
Sb. Účetní jednotka účtuje o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 
odst. 8 zákona), dále účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se 
kterým časově a věcně souvisí. 

 
Způsoby oceňování a jejich použití: 

 pořizovací cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením) 
 vlastní náklady (zásoby vytvořené vlastní činností) 
 jmenovitá hodnota (peněžní prostředky a ceniny) 
 reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 
něm účtuje) 
 reálná hodnota (při přecenění dceřiných společností, podíl finančních investic) 
 

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku a vedlejší pořizovací 
náklady: 
Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou. Žádný hmotný majetek není zatížen 
zástavním právem. 

 
Způsob ocenění zásob a vedlejší pořizovací náklady: 
Vedlejší pořizovací náklady jsou součástí vstupní ceny dlouhodobého majetku. O zásobách je 
účtováno způsobem B. 

 
Způsob odpisování: 
Odpisový plán pro dlouhodobý majetek navazuje na odpisy podle zákona o daních z příjmů. 

 
Informace o odchylkách od metod dle §7 odst. 5 zákona: 
Nevyskytuje se. 
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Časové rozlišení: 
Používá se k rozlišení nákladů na domény a webspace. 

 
Způsob stanovení opravných položek a oprávek: 
V účetním období nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám dle zákona o daních 
z příjmu. V účetním období nebyly tvořeny opravné položky k zásobám. 

 
Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku: 
V účetním období nebyly tvořeny opravné položky k majetku. 

 
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denní kurs ČNB. 

 
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:  
Ocenění reálnou hodnotou se nepoužívá. 

 
Změny ve způsobu oceňování, odpisování a aplikaci obecných účetních metod: 
Nevyskytuje se. 
 
6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 
 
Výnosy a náklady mimořádné svým objemem nebo původem 
Žádné mimořádné výnosy ani náklady ve společnosti nejsou. 
 
 
7) Důležité informace týkající se majetku a závazků 
 
Pohledávky s dobou po splatnosti delší než 5 let: 0 
Závazky s dobou po splatnosti delší než 5 let: 0 
 
Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 
Nevyskytují se 

 
Pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami 
Nevyskytují se 
 
Pohledávky a závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
Nevyskytují se 

 
Penzijní závazky 
Nevyskytují se  

 
Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám 
Nevyskytují se  

 
 
8) Významné události vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 
 
Žádné významné události nenastaly. 
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9) Účetní jednotka sestavila výkaz zisků a ztrát dle přílohy č. 2 v druhovém členění 
 
 
Osoba oprávněná k podpisu: ………………………. 
 
 
 
Sestaveno v Praze dne  4. června 2020 
 
Sestavila: Veronika Zaspalová 
 
 
                                       


