
FUTURUM MUSIC BAR 
 
Přehled činnosti v roce 2020: 
Rok 2020 ve Futurum Music Baru byl významně poznamenaný pandemií covid-19, kdy velká část 
programu byla zrušena z důvodu protiepidemických opatření. Mezi zrušené akce patří např. koncerty 
Ben Caplan, The Mission, Floex, Mal Élevé, Vanessa, Viktor Dyk a další. V klubu se uskutečnilo pouze 
23 koncertů s živým publikem, z toho 12 koncertů zahraničních interpretů a 11 koncertů domácích 
interpretů. Během roku 2020 se uskutečnilo 13 80s/90s/00s video music parties. 
 
LEDEN 
18.1. FUTURISTIX 
28.1. Darkest Hour, Fallujah, Bloodlet 
 
ÚNOR 
1.2. Marina + hosté 
6.2. The Fialky 
11.2. The Maine 
19.2. Monuments, Heart of A a Coward 
20.2. Koncert pro Keňu 
22.2: Cashanova Bulhar 
25.2. Obscura 
27.2: Das FX 
29.2. Belphegor, Suffocation, Hate 
 
BŘEZEN 
3.3. Ash 
6.3. Icon For Hire 
7.3. Paddy and the Rats 
10.3. The Last Internationale 
11.3. Bassekou Kouyate 
 
KVĚTEN 
28.5. Hentai Corporation 
 
ČERVEN 
24.6. Labello 
26.6. Wild Roots 
 
SRPEN 
15.8. Prada 
22.8. PTK 
29.8. Clan Of Xymox 
 
ZÁŘÍ 
17.9. 58G 
 
PROSINEC 
15.12. Circus Brothers – streamovaný koncert 
16.12. Rabies – streamovaný koncert 
17.12. Nano – streamovaný koncert 
  



 

PŘÍLOHA V  ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE   ZA ROK 2020 

1. POPIS SPOLEČNOSTI 

Společnost LMB  s.r.o. 

Sídlo: Vodičkova 704/36, Nové město, 110 00 Praha 1   

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Rozhodující předmět činnosti: provozování kulturních zařízení 

                                                     hostinská činnost 

                                                                                                                                                  

Datum vzniku: 27.10.1995 

IČO: 645 80 407  DIČ:CZ64580407 

Plátce DPH 

Společník: Ing. Michal Filip  základní  vklad  100 000 -  100% obchodního podílu 

                   

základní kapitál: 100 000,-- Kč 

V roce 2019 a 2020 nedošlo k žádným změnám v OR 

Změny v OR v roce 2018: 

Došlo ke sloučení a na společnost přešlo v důsledku projektu fúze sloučením ze dne 29.10.2018 
veškeré jmění zaniklé společnosti Společnost FMB s.r.o. se sídlem Vodičkova 704/36, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČ 063 86 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddílu C, vložce 281331.. 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 
500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2019 a 2020 (dále jen „prováděcí 
vyhláška k zákonu o účetnictví“). 

  

 

 

 



3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A 
ODCHYLKY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019 a 2020 jsou 
následující: 

 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 
a náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se 
zahrnují do jeho ocenění.    

 

 Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na 
základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná 
životnost je stanovena takto: 

  Měs 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - 
Software         36 měs 
Ostatní ocenitelná práva - 
Goodwill - 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - 

 
  

b)Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady 
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související 
s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.  

  

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000  Kč se v roce 2019 a 2020  odepisuje do nákladů  podle 
daňových odpisů dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 
Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

 

 

 

Odpisy 



Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a odpisů dle zákona o daních z příjmů. 
 

 
 Počet let (od-do) 

Stavby 30 
Hmotné movité věci a jejich soubory   5 

  - 

  - 

   - 

  - 
 
  
 

 

c)Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 
1 roku držené do splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž 
zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok, 
majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti. 

Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí na finančním 
trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním horizontu. 

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má 
úmysl a schopnost držet je do splatnosti.  

Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem 
k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí. 

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady 
s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových cenných papírů se 
účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí 
ocenění příslušného cenného papíru. 

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 

- Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů nebo 
do výnosů. 

- Realizovatelné cenné papíry (kromě dluhopisů s pevně stanoveným úrokem) a podíly představující 
minoritní účast reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako 
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

- Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se 
oceňují pořizovací cenou / ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací 
rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

- Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a 
jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů nebo 
výnosů. 



Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, 
případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici. 

Ekvivalencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti 
na vlastním kapitálu. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci 
rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako 
opravná položka. 

d)Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

„Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná 
nebo ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána   v položce „Poskytnuté zápůjčky 
a úvěry“. 

e)Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím pevných pořizovacích cen.  

  Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících 
(náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

 

f)Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují 
pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub 
nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a 
věkové struktury pohledávek.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

V položce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů 
reálnou hodnotou. 

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a 
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od 
rozvahového dne. 

  

g)Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského 
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které 
nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady 
přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či 
nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku apod. 

  

h) Cizí zdroje 

 Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách  



Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za 
krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým 
institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

 Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na 
krátkodobé a dlouhodobé. 

  

 

i)Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

  

j)Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a 
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a 
daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky 
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů. 

  
k)Následné události  

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni. 

 

 

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 
Pozemky 0 0  0 0  0 

Stavby  13116 1467 0  0 14583  

Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 24444 0 198 0 24246 

      
 

Celkem 2020 37560 1467 198 0 38829 

Celkem 2019 33543 4017 0 0 37560 



      

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky  Účetní 

hodnota 
Pozemky 0 0 0 0 0 0 0  0 

Stavby  1022 251  0 0 0 1273 0  

1330
9 

  
 Hmotné movité věci                           19552 1191 0 198 0 20545 0  3701 

 Celkem 2020                          20614  1442  0 198 0 21818  0  

1701
0 

Celkem 2019 17965 2649 0 0 0 20614 0  

1694
6 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 
Ocenitelná práva 0 0  0 0  0 

      
 

Celkem 2020 0 0 0 0 0 

Celkem 2019 0 0 0 0 0 

      

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky  Účetní 

hodnota 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0  0 

  
                                    

 Celkem 2020                          0  0  0 0 0 0  0  0 

Celkem 2019 0  0 0 0 0 0 0  0 

 
 

 



5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: 

Společnost nemá ke dni 31.12.2020 dlouhodobý finanční majetek.ani ke dni 31.12.2019 neevidovala 
žádný dlouhodobý finanční majetek. 

6. POHLEDÁVKY 

K 31. 12. 2020 pohledávky krátkodobé celkem : 6752 tis. Kč 

z toho pohledávky ve splatnosti:                          6043 tis. Kč 

            pohledávky 0-30 dnů po splatnosti            50 tis. Kč 

            pohledávky 30-60 dnů po splatnosti           104 tis. Kč 

           pohledávky 90-180 dnů po splatnosti         0 tis. Kč 

           pohledávky 180-360 dnů po splatnosti     555 tis. Kč 

           K 31.12.2019 pohledávky krátkodobé celkem:   9925 tis. Kč 

   z toho pohledávky ve splatnosti:                          9601 tis. Kč 

            pohledávky 0-30 dnů po splatnosti            143 tis. Kč 

            pohledávky 30-60 dnů po splatnosti           53 tis. Kč 

            pohledávky 90-180 dnů po splatnosti          23 tis. Kč 

           pohledávky 180-360 dnů po splatnosti         105 tis. Kč 

 

7.OPRAVNÉ POLOŽKY  NEBYLY TVOŘENY 
 

 

 

8.ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 

Náklady příštích období zahrnují především pojistné a služby a jsou účtovány  do nákladů 
období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Náklady příštích období k 31.12.2020: 340  tis. Kč 

                                          k 31.12.2019: 542 tis. kč  

Příjmy  příštích období  k 31.12.2020:   4436 tis. Kč 

.                                        k 31.12.2019:    108 tis. Kč 

9.VLASTNÍ KAPITÁL  



 
ÚDAJ                    BĚŽNÉ  ÚČETNÍ OBDOBÍ    MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 
 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL                   100                                                100 
REZERVNÍ FOND                            10                                                  10 
NEROZDĚLENÝ ZISK                 22117                                          18944 
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     -2801                                             3173 
VLASTNÍ KAPITÁL                     19426                                    22227               
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

10.DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY  CELKEM 

K 31.12.2020 SPOLEČNOST EVIDUJE DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY. 

ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM: 2115 TIS. KČ 

K 31.12.2019 SPOLEČNOST EVIDOVALA DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY: 

ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM: 498 TIS KČ 

 

 

 

 

 

11.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2020  ve výši                           9.223 tis. Kč 

z toho závazky ve splatnosti:                   7228 tis. Kč 

          závazky 0-30 dnů po splatnosti          42 tis. Kč 

         

          závazky 60-90 dnů po splatnosti          112 tis. Kč 

         závazky 90-180 dnů po splatnosti         1223 tis. Kč 

         závazky 180-360 dnů po splatnosti         618 tis. Kč 



 

K  31. 12. 2019 měla společnost následující krátkodobé závazky  ve výši 7561 tis Kč: 

Z  toho závazky ve splatnosti:                  6340 tis. Kč 

          závazky 0-30 dnů po splatnosti          1067 tis. Kč 

          závazky 30-60 dnů po splatnosti           0 tis. Kč 

          závazky 60-90 dnů po splatnosti           3 tis. Kč 

         závazky 90-180 dnů po splatnosti         12 tis. Kč 

         závazky 180-360 dnů po splatnosti         139 tis. Kč 

     

                 

 

           

Krátkodobé finanční výpomoci představují – 0 tis . Kč 

12.ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 

Výdaje příštích období zahrnují především účet 383  a jsou účtovány do nákladů období, do 
kterého věcně a časově přísluší a jsou ve výši 175 tis. Kč k 31.12.2020 a k 31.12.2019 1297 tis. 
Kč. 

Výnosy příštích období  jsou ke dni 31.12.2020: 0 tis. Kč 

                                                   ke dni 31.12.2019:   1 tis. Kč 

13.DAŇ Z PŘÍJMU 
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2020 a 2019 (v tis. Kč):  
společnost  za rok 2020  vykazuje ztrátu                          - 2801   ,tis.  Kč  
 
 
Za rok 2019 vykázala společnost zisk po zdanění  ve výši     3173  tis. Kč tis. Kč 

14.VÝNOSY 

                   2020 2019 
 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční 
Tržby za prodej zboží                     14750 0 51443  

Tržby z prodeje služeb 17369  36131  

Tržba z prodeje majetku 90  0  

Dotace COVID 
programy      9864  0 

 



Ostatní Výnosy 37 0 37  

Výnosy celkem 42110 0 87611 0 

OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2020 2019 

 Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních a 

správních orgánů 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních a 

správních orgánů 
Průměrný počet zaměstnanců 25  32  

Mzdy 6221  9885  
Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 1910  2276 0 

Ostatní                                                     194   936  

Osobní náklady celkem 8325  13097  

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2020 činil 25 osob (v průběhu roku 2019 
celkem 32  osob ) 

 

 

16.PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

  .   Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání 
společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této 
nejistoty vyplývat  . 

Společnost   vykazuje nerozdělený zisk    min. let ve výši : 22.117tis. Kč. 

Základní kapitál společnost  nehodlá navyšovat. 

 

 

17.VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI  PO ROZVAHOVÉM DNI : 

KONCEM ROKU 2019 SE POPRVÉ OBJEVILY ZPRÁVY Z ČÍNY TÝKAJÍCÍ SE VÝSKYTU KORONAVIRU COVID-
19.V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. 
Celosvětová pndemie dále pokračovala i v období podzim-zima 2020. 

Provozovny společnosti , hudební kluby Lucerna Music bar a Futurum Music bar  byly v průběhu roku 
2020  uzavírány v důsledku  vládních protikoronavirových opatření. 



Společnost v roce 2020 čerpala příspěvky v programu ANTIVIRUS A,B,Aplus v celkové výši 2.507 tis. Kč. 
Dále společnost v roce 2020 obdržela příspěvek v programu COVID Kultura I ve výši 286 tis. Kč a v roce 
2021 obdržel společnost příspěvek v programu COVID Kultura II ve výši 3.698 tis. Kč, který zahrnula do 
výnosů roku 2020, neboť se vztahuje k nákladům roku 2020. 

Dále společnost čerpala příspěvek na úhradu nájemného z programu COVID Nájemné I. ve výši 463 tis. 
Kč a v roce 2021 obdržela příspěvek v programu COVID Nájemné III ve výši 273 tis. Kč, který uvedla do 
výnosů roku 2020, neboť se vztahoval k nájmu za IV.Q 2020. 

Kromě výše uvedených příspěvků čerpala ještě společnost příspěvek v programu COVID GASTRO 
Uzavřené provozovny ve výši 159 tis. Kč a dále společnost obdržela dotaci od HMP ve výši 500 tis. A 
280 tis. Kč a Dotaci z MK ČR ve výši 1.700 tis. Kč.  

Situace ohledně koronaviru se neustále mění a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie 
na činnost Společnosti. Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a 
podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků  na společnost a její 
zaměstnance.  

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k 

závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla 
účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna 
pokračovat ve své činnosti. 

 

 

Sestaveno dne   . 
12.7.2021 

 Ing. Michal Filip  

   

Jméno a podpis  
statutárního orgánu společnosti: 

  

 

 
 

 

 
 


