PKF obecně prospěšná společnost
110 00 Praha 1, Krocínova 1
Příloha k účetní závěrce 2009
I. Obecné údaje:
Název:
Pražská komorní filharmonie
Sídlo:
Praha 1, Krocínova 1
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Rozhodující předmět činnosti:
- hlavní činnost:
šíření a popularizace kultur. hodnot v oblasti hudební kultury,
propagace umělecky hodnotné hudby ve špičkové interpretaci,
provozování této hudby, t.j. zpřístupnění uměleckých hodnot
nejvyšší kvality co nejširšímu spektru posluchačů,
podpora mladých umělců, začínajících hudebníků - absolventů
středních a vysokých uměleckých škol,
pěstování a šíření nových skladeb české soudobé hudby.
- doplňková činnost: půjčování hudebních nástrojů, notových materiálů a zvukové
techniky,
zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury,
reklamní činnost,
vydavatelství a nakladatelství,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma
činností uvedených v příloze 1-3 zákona č. 455/91 Sb.
Datum vzniku společnosti: 13.března 1996
Změny v obchodním rejstříku: žádné
Změny organizační struktury podniku: žádné
Členové statutárních orgánů:
Orgány společnosti“
Členové orgánů:
A. Správní rada společnosti
Ing. Jiří Wald – předseda
Ing. Ivan Heřmánek
Eva Kalhousová
Ing. Milan Popilka
Mgr. Petr Ostrouchov
Ing. Tomáš Prouza, MBA
B. Dozorčí rada
Ing. Vlastislav Navrátil – předseda
Daniela Gadasová
JUDr. Květoslav Krejčí, PhD.
C. Ředitel společnosti

Mgr. Radim Otépka
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D. Zakladatel:

Prof. Jiří Bělohlávek

Účasti účetní jednotky na jiných obchodních spol. a družstvech - 20% a více: žádné
Průměrný počet zaměstnanců: 9
- z toho řídících pracovníků: 1
Osobní náklady na zaměstnance: 3 530 tis. Kč
- z toho na řídící pracovníky: 806 tis. Kč
Odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů (úhrnný údaj): 0
Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a jiných plnění členům statutárních, dozorčích a
řídících orgánů (včetně bývalých členů): 0

II . Použité účetní metody a zásady , způsoby oceňování
Způsob ocenění:
- nakupovaných zásob: úč. jednotka o zásobách neúčtuje
- DHM a DNM vytvořený vlastní činností: úč. jednotka majetek vlastní činností
nevytváří
- cenných papírů: úč. jednotka cenné papíry nevlastní
- majetkových účastí: úč. jednotka majetkové účasti nemá
- příchovků a přírůstků zvířat : neúčtovala
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: 0
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: doprava,…
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 0
Změny způsobu oceňování: 0
Změny postupů odpisování: 0
Změny postupů účtování: 0
Způsob stanovení opravných položek k majetku: 0
Způsob stanovení odpisových plánů pro IM:
Použité odpisové metody: rovnoměrná metoda, účetní odpisy jsou stanoveny v úrovni
odpisů podle zákona o dani z příjmů
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na Kč: dle aktuálního denního kurzu ČNB
III. Doplňující informace
pořízení majetkových cenných papírů: 0
pořízení HIM formou finančního pronájmu (v úhrnné výši): 0
souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: 0
HIM zatížený zástavním právem (věcným břemenem): 0
Pohledávky:
souhrnná výše pohledávek po splatnosti: 1637 tis. Kč
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- z toho 279 tis. činí pohledávka z pronájmu prodejny Filharmonia.
Ocenění těchto pohledávek v účetnictví je vzhledem k tomu, že jsou dlouhodobě po
splatnosti, vyšší než jejich reálná hodnota.
Pohledávky kryté podle zástavního práva: nejsou
Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně
z příjmů (v tis. Kč):
Výnosy z hlavní činnosti:
Náklady na hlavní činnost:
HV z hlavní činnosti:
Výnosy z doplňkové činnosti:
Náklady na doplňkovou činnost:
Daň z příjmů právnických osob:
HV z doplňkové činnosti:

39 571
40 698
- 1 126
2 320
1 123
168
1 029

Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Účetní jednotka sestavila přiznání k dani z příjmů právnických osob podle obecně
platné metodiky. Pro stanovení základu daně z příjmu byly sestaveny připočitatelné a
odčitatelné položky a po jejich započtení činí základ daně 1 198 tis. Kč. Společnost využila
možnosti snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu.
Výsledná daň z příjmu činí 168 tis. Kč.
Prostředky získané z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích byly užity v běžném účetním období ke krytí výdajů
souvisejících s hlavní činností.

Vlastní jmění celkem:
popis změn vlastního jmění (zvýšení či snížení VJ):
Stav k 1. 1. 2009
- 647 tis. Kč
Přijaté dary (nezúčt.)
1 603 tis. Kč
HV za rok 2009
- 97 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2009
859 tis. Kč
Hospodářský výsledek roku 2008 (ztráta) byl převeden na neuhrazenou ztrátu minulých
let.
Vlastní jmění je tvořeno vkladem zakladatele a přijatými dary.
Závazky:
souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 302 tis. Kč
závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: 0
závazky kryté podle zástavního práva: 0
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splatné závazky pojistného na SZ a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 0
přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 0
daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů: 0
Tvorba rezerv: 0
Výnosy:
výnosy z hlavní činnosti:
39 571 tis. Kč
- z toho v zahraničí: 7 011 tis. Kč
- z toho dotace:
17 321 tis. Kč
výnosy z doplňkové činnosti: 2 320 tis. Kč
Doplňující informace:
Ověření účetní závěrky Pražské komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost
prováděla v roce 2009 auditorská společnost R-audit, s.r.o. Ostrovského 3, Praha 5,
osvědčení KA 124. Odměna auditora 50 tis. Kč. Jiné služby auditorská společnost
v roce 2009 neposkytovala.

Datum: 29.4. 2010

Podpis ředitele společnosti:
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