
Příloha v účetní závěrce § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

LIVER MUSIC s.r.o. 

Čistovická 1700/62, 16300 Praha 618

IČ: 27256758

Zapsána u: MS v Praze

Zapsána do OR dne: 23.7.2005

Právní forma: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Provozování kulturních zařízení

Rozvahový den: 31.12.2020

Okamžik sestavení účetní závěrky: 3.9.2021

Spisová značka: C 108073

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Účetnictví účetní jednotky se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.
 
Vedením účetnictví je pověřena firma Účetnictví on-line, s.r.o., IČ 27169278, 
DIČ CZ27169278.

Účetní metody

Pro správné vyčíslení hospodářského výsledku účetní jednotky za účetní období, 
účetní jednotka přiřazuje  náklady a výnosy do období, se kterým časově a věcně 
souvisejí. Toto časové a věcné rozlišení provádí v souladu se zněním zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,Českých účetních standardů pro 
podnikatele a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 
Účetní případy, kdy se časové rozlišení nebude používat
 
Nevýznamné částky
Na základě platných právních předpisů se časové rozlišení nemusí používat v případech,
kdy se jedná o nevýznamné částky.Jestliže se jedná o částky nepřesahující 6.000 Kč 
(např. předplatné novin a časopisů, nákup časových jízdenek na městskou hromadnou
dopravu, 
nákup kalendářů na další rok), kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez
časového 
rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně
nesleduje 
záměrné upravování hospodářského výsledku, časově se tyto položky nerozlišují.
 
Pravidelně se opakující platby
 
Jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy (např. pojistné, které se
nekryje 
s účetním obdobím, úhrada za činnost auditorů, úhrada za činnost daňových poradců
apod.), 
kdy není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje
záměrné 
upravování hospodářského výsledku.
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Použité oceňovací modely

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován, evidován, inventarizován 
a odpisován podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., Českých účetních 
standardů pro podnikatele a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Pořízení  dlouhodobého majetku je účtováno přes rozvahové účty 041 a 042. 
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje vlastní cenu pořízení 
majetku a výdaje s jeho pořízením související do doby uvedení do užívání. 
Po splnění právních a technických norem a předpisů je majetek uveden  do užívání,
účetní  zatřídí, zaeviduje, přeúčtuje majetek a vystaví kartu dlouhodobého majetku. 
Majetek, který je přímo při pořízení zařazen do užívání a s jeho pořízením nesouvisí 
vedlejší výdaje, je možno přímo účtovat na odpovídajících účtech hmotného majetku, 
bez  účtování na účtech účtové skupiny 04.
 
Dlouhodobý majetek ve smyslu §26 až §32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
je evidován na účtech účtové třídy 0. O drobném dlouhodobém majetku účetní jednotka 
neúčtuje jako o dlouhodobém majetku, při pořízení jej přímo účtuje na nákladové účty .
Tento drobný majetek podléhá operativní evidenci a  inventarizaci. 
 
Oceňování dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek je oceňován podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
Českých účetních standardů pro podnikatele a zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů.
Ve smyslu vyhlášky č. 500/2002 Sb. nejsou věci nabyté nájemcem po řádném ukončení 
finančního leasingu dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu 
použitelnosti. Účetní jednotka vede tento majetek v  podrozvahové evidenci drobného 
dlouhodobého hmotného majetku v prodejní ceně předmětu finančního leasingu po ukončení
sjednané doby nájmu.

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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