
Rozvaha
ve zkráceném (mikro) rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

45244987

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

ke dni: 31.12.2018

PGH, a.s.

13000, Praha 3

Jeseniova 1196/52

Netto

3

AKTIVAOznačení
Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c
Brutto

1

Korekce

2

Netto

4

001 893 893 941AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)

002Pohledávky za upsaný základní kapitálA.

003Stálá aktivaB.

004 892 892 940Oběžná aktivaC.

005 1 1 1Časové rozlišení aktivD.

Označení PASIVA
Číslo
řádku

Běžné účetní období

 

 

5a b c

Minulé účetní období

 

 

6

006 893 941PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)

007 812 939Vlastní kapitálA.

008 81 2Cizí zdrojeB. + C.

009RezervyB.

010 81 2ZávazkyC.

011Časové rozlišení pasivD.

Sestaveno dne: 31.3.2019

Podpisový záznam:

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání účetní jednotky: Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

IČ

(v celých tisících Kč)

45244987

Jeseniova 1196/52

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

ke dni: 31.12.2018

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

PGH, a.s.

13000, Praha 3

Označení TEXT
Číslo
řádku

běžném

1a b c

minulém

2

Skutečnost v účetním období

001I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

002II. Tržby za prodej zboží

003 127 75A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)

004A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží

005A.2. Spotřeba materiálu a energie

006 127 75A.3. Služby

007B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

008C. Aktivace (-)

009D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)

010D.1. Mzdové náklady

011D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

012D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

013D.2.2. Ostatní náklady

014E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)

015E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

016E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

017E.1.2.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -
dočasné

018E.2. Úpravy hodnot zásob

019E.3. Úpravy hodnot pohledávek

020III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)

021III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

022III.2. Tržby z prodaného materiálu

023III.3. Jiné provozní výnosy

024F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)

025F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

026F.2. Prodaný materiál

027F.3. Daně a poplatky

028F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

029F.5. Jiné provozní náklady

030 -127 -75* Provozní výsledek hospodaření (+/-)



Označení TEXT
Číslo
řádku

běžném

1a b c

minulém

2

Skutečnost v účetním období

031
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV.1. +
IV.2.)

IV.

032Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osobaIV.1.

033Ostatní výnosy z podílůIV.2.

034Náklady vynaložené na prodané podílyG.

035
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V.1. +
V.2.)

V.

036
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo
ovládaná osoba

V.1.

037Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetkuV.2.

038Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkemH.

039 1 1Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI.1. + VI.2.)VI.

040Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osobaVI.1.

041 1 1Ostatní výnosové úroky a podobné výnosyVI.2.

042Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblastiI.

043Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1. + J.2.)J.

044Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osobaJ.1.

045Ostatní nákladové úroky podobné nákladyJ.2.

046Ostatní finanční výnosyVII.

047Ostatní finanční nákladyK.

048 1 1Finanční výsledek hospodaření (+/-)*

049 -126 -74Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**

050Daň z příjmů (součet L.1. + L.2.)L.

051Daň z příjmů splatnáL.1.

052Daň z příjmů odložená (+/-)L.2.

053 -126 -74Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**

054Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)M.

055 -126 -74Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)***

056 1 1Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.*

Sestaveno dne: 31.3.2019

Podpisový záznam:

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání účetní jednotky: Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení



 

Příloha v účetní závěrce za rok 2018 
 

(stav k 31. 12. 2018) 
 
 

I. OBECNÉ ÚDAJE: 
 
 
1) Název účetní jednotky: PGH, a.s.                                         IČO: 45244987 
 

Sídlo:   Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 
 

      Právní forma:                      akciová společnost 
 

      Vznik:   10. 1. 1992 
 
Obchodní rejstřík:   oddíl B, vložka 1225, vedený Městským soudem v Praze  
 
Předmět činnosti:              -    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 
 
 

        
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 procenty 
 
                                                                                       Sledované ú.o.                  Minulé ú.o.     
           

C.S. commerce service, a.s.                                            81,03 %        81,03 %                          
        
 
Statutární orgán – jediný člen představenstva: JUDr. Vladimír Koubek  
 
 
Dozorčí rada – jediný člen dozorčí rady: Ing. Jiří Pomikálek     

 
 
     Změny v obchodním rejstříku zapsané v průběhu účetního období: nejsou 
 
 
   
2) Podíl na základním kapitálu větší než 20 % v jiných společnostech. 

Účetní jednotka nemá větší než 20 % - ní podíl na základním kapitálu.  
 
 
3) Průměrný počet zaměstnanců 

Účetní jednotka neměla během účetního období žádného zaměstnance. 
 
 
 
4) Odměny, půjčky, úvěry a ostatní plnění členům statutárních a dozorčích orgánů- 

 nebylo poskytnuto žádné plnění.  
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II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH  
A  ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 

 
 
1) Způsob ocenění 

a) Účetní jednotka nenakupuje ani nevytváří zásoby na skladě. 
b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností nevzniká. 
c) Cenné papíry jsou oceňovány pořizovací cenou tj. cenou, za kterou byly pořízeny a náklady 

s jejich pořízením souvisejícími. Výdej ze skladu je účtován cenou zjištěnou váženým 
aritmetickým průměrem, v rámci stejného druhu cenného papíru. V roce 2018 cenné papíry 
nebyly.  

 
 
2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku 

V průběhu účetního období nebyl pořízen žádný majetek, jehož ocenění by bylo provedeno 
reprodukční pořizovací cenou. 

 
 
3) Vedlejší pořizovací náklady 

Do pořizovací ceny cenných papírů jsou zahrnovány makléřské poplatky. V roce 2018 cenné 
papíry nebyly. 

 
 
4) Změny způsobu oceňování, odpisování, účtování 

Nejsou 
 
5) Opravné položky 

V  roce 2018 účetní jednotka nevytvářela opravné položky. 
                                                   

    
6) Způsob sestavení odpisových plánů a odpisové sazby 

Účetní jednotka nemá odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek. 
 

 
7) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách 

V účetním období nebylo v cizích měnách účtováno. 
 

 

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 
 
 
1) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
 

a) Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek vedený na účtu 021, 022. 
 
b) Účetní jednotka nemá žádný nehmotný dlouhodobý majetek. 

 
c) Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek ve finančním pronájmu. 

 
d) Účetní jednotka nemá žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku v hlavních 

skupinách. 
 

e) Účetní jednotka nemá žádný další majetek, neuvedený v rozvaze. 
 

f) Účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem. 
 

g) Účetní jednotka nemá dlouhodobý hm. majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než 
ocenění v účetnictví. 
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2) Celková výše pohledávek k 31.12.2018 činí 500 v tis. 
 

a) Účetní jednotka nemá pohledávky se splatností 5 a více let. 
b) Účetní jednotka nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. 
c) Dle smlouvy o svěřenectví a správě ze dne 16.8.2010 eviduje účetní jednotka pohledávku               

za obchodní společností C.S. commerce service a. s. ve výši 500.000,- Kč 
(pětsettisíckorunčeských) 

   
 
3) Vlastní kapitál 
 

a) Základní kapitál obchodní společnosti je rozložen dle zápisu v obchodním rejstříku:     
18.383 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 110,- Kč.   

b) Výsledek hospodaření minulých let ve výši – 1.084 v tis. Kč. 
c) Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši – 126 v tis. Kč. 

 
 
4) Celková výše závazků k 31.12.2018 činí 81 v tis. Kč. 

 
a) Účetní jednotka nemá závazky se splatností 5 a více let. 
b) Účetní jednotka nemá závazky k podnikům ve skupině po lhůtě splatnosti. 
c) Účetní jednotka nemá závazky kryté podle zástavního práva. 
d) Účetní jednotka nemá závazky, o kterých nebylo účtováno    

       e)   Účetní jednotka nemá závazky na pojistném na sociální zabezpečení  a  příspěvku na státní        
             politiku zaměstnanosti, na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a daňové nedoplatky.  
 
 
5) Rezervy 
 
      Rezervy účetní jednotka v průběhu roku 2018 nevytvářela. 
 
 
6) Výnosy z běžné činnosti 
 

Provozní výsledek hospodaření byl -127 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření byl 1 tis. Kč. 
Hospodářský výsledek za běžnou činnost pak -126 tis. Kč a po zdanění -126 tis. Kč. 
 
Účetní jednotka nemá výnosy ze zahraničí.  

 
 
7) Ostatní 
 

Krátkodobý finanční majetek je tvořen zůstatky na běžných účtech a pokladně ve výši 392 tis. Kč. 
Účetní jednotka nemá devizové prostředky. 

 
 
 
V  Praze 31.3.2019 
 
 
 
 
                                                                                                  ………………………………………………                                           
                                                                                                               JUDr. Vladimír Koubek 
                                                                                                             jediný člen představenstva 
                  PGH, a.s. 
 


