
 
Festival 2021 

Výroční zpráva



Úvodní slovo
Festivalové téma
Galerie instalací
O festivalu
Signal AR
Festival v číslech
Special activation
On-site vizibilita
Sociální média
Web & aplikace 
PR & media
Social & B2B events

03
04
05
09
11
12
14
17
18
19
20
23

Obsah

02



Úvodní slovo

Martin Pošta
Ředitel festivalu

Signal Festival se po dvou letech vrátil do ulic Prahy. Naštěstí. 
Loňský ročník jsme totiž museli zrušit pouhých osm dní před 
plánovaným zahájením, letos jsme byli připraveni na všechno. 
Tématem devátého ročníku bylo soužití člověka s přírodou, 
postupné překonání pandemie a zdravější prostředí na planetě 
Zemi. Nazvali jsme jej Plan C, protože Plan B v roce 2020 nestačil. 

Naučili jsme se šikovně improvizovat, zkoušet nové postupy 
a hledat cestu v temnotě. Připravili jsme program, který nabídnul 
4 festivalové trasy, 15 instalací ve veřejném prostoru a naprostou 
novinku – mobilní aplikaci pracující s rozšířenou realitou. Vůbec 
poprvé jsme vyrazili do Holešovic. Na festivalu jsme přivítali 
výrazné české umělce jako Milenu Dopitovou a Jiřího Černického. 
Španělské studio Onionlab připravilo monumentální projekci do 
Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Umělecky jsme oživili 
Stromovku a nechyběl ani oblíbený videomapping na kostel sv. 
Cyrila a Metoděje v Karlíně. To ale nebylo všechno. 

Signal Festival se postupně stává Signalem po celý rok. Trasa 
instalací v rozšířené realitě poběží celý následující rok. Společně 
s francouzským umělcem Joanie Lemercierem jsme oslavili jarní 
superúplněk, s výzkumným centrem zaměřeným na laserovou 
techniku ELI Beamlines zase Mezinárodní den světla. Na počest 
mezinárodního Dne Země jsme v dubnu umístili do areálu Výstaviště 
Praha instalaci The Room of Change od italského studia Accurat, 
která sleduje změny životního prostředí na planetě Zemi. Nechyběli 
jsme ani na oslavách 17. listopadu, pro které jsme připravili 
hologram Václava Havla. Poselství nesoucí naději totiž potřebujeme. 
V jakékoliv době. 

Příští rok pro nás bude naprosto jedinečný. Signal Festival 
oslaví 10. let! Přichází čas na oslavu. Chystáme úžasný program, 
nové inovativní projekty i návrat na jednu z nejoblíbenějších lokací 
– nechte se překvapit. Budeme rádi, když budete u toho.03



Plan → C 

Společně s vizuálními umělci jsme se postavili čelem 
k environmentálním problémům současného světa. Věnovali 
jsme se udržitelnosti a vztahu člověka k planetě Zemi. Hledali 
jsme cesty a kreativní řešení. Oproti dřívějším ročníkům jsme se 
zaměřili na výraznější programový koncept, který dokázal vyvolat 
kritické myšlení i debatu. Jsme za to moc rádi. Signal Festival má 
provokovat, nejen bavit. 

Festival pravidelně navštěvuje více než 500 000 lidí. Velkou 
návštěvnost vnímáme jako ještě větší příležitost, jak otevírat 
i zdánlivě nepopulární, ale o to složitější témata. Plan C by měl 
být ohleduplný, chytrý, zvídavý a vynalézavý. Zkoumali jsme nové 
technologické postupy a kladli si otázku, jak pomoci životnímu 
prostředí. Mnozí umělci reagovali také na pandemii covid-19 
a stopu, kterou nevyhnutelně zanechala v našich životech. 

 Krize je vždy výzvou. Nebýt nuceného klidu během pandemie, 
která uzavřela celou kulturní scénu, možná bychom nestihli 
společně s Brainz Immersive a bicepsdigital vyvinout projekt 
Signal AR odehrávající se v – hygienicky dokonale bezpečné 
– rozšířené realitě.

Příští rok pro nás bude naprosto jedinečný. Signal Festival 
oslaví 10. let! Přichází čas na oslavu. Chystáme úžasný program, 
nové inovativní projekty i návrat na jednu z nejoblíbenějších lokací 
– nechte se překvapit. Budeme rádi, když budete u toho.

Téma
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Superar
Onionlab

The Wind
Weltraumgrafik

Rozkvétání světla
Vrtiška & Žák

Živý les
Kateřina Blahutová
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Unshaped 
Quiet Ensemble

Jeff 
Milena Dopitová

Radikální kompromis
Planetum x Signal Production: 
Daniel Červenka, Marek Šilpoch, Pavel Karafiát, 
Martin Fuchs, Trauma & Errol Vitro

Archaické aktuality
Jiří Černický 
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View from the Moon 
Joanie Lemercier

BirdScape
Klára Míčková

Permafrost
Šimon Mašek, Josef Schmidt

The Room of Change 
Accurat
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-S-V-Ě-T-L-O-
Boris Petrovsky

Doprovodný program
Divadlo Archa

Změnu klimatu popíráš i ty! 
Martin Marek

Reality Check 
Lucie Kramperová
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Signal Festival se vrátil 
po dvouleté pauze zpět. 

Devátý ročník festivalu digitální a kreativní kultury se konal ve 
3 pražských čtvrtích – v Karlíně, Starém Městě a vůbec poprvé 
v Holešovicích. Na návštěvníky čekalo 15 uměleckých instalací ve 
veřejném prostoru a zcela nová trasa v rozšířené realitě nabízející 
dalších 6 virtuálních děl v ulicích Karlína. 

Největší událostí ročníku 2021 byla monumentální 3D projekce 
od španělského studia Onionlab, která proměnila známé prostředí 
Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v neopakovatelný 
zážitek. Zahájení festivalu proběhlo – jako už tradičně – před 
videomappingem na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském 
náměstí. Svou hypnotickou a abstraktní projekcí jej tentokrát 
rozsvítilo německé studio Weltraumgrafik. 

Mezi nejvýraznější české umělce patřila konceptuální umělkyně 
sociálního zaměření Milena Dopitová, která na festivalu představila 
kinetický objekt Jeff u vodní elektrárny na Štvanici a upozornila 
tak na dopady nezdravé existence moderní společnosti na 
přírodu kolem nás. Vizuální umělec, tvůrce experimentálních 
a intermediálních projektů a vedoucí Ateliéru malby na pražské 
UMPRUM Jiří Černický zase připravil tajemnou a působivou 
projekci vodních živočichů skrytých v hlubinách oceánu, kteří 
se překvapivě dokáží proměnit v nositele jasného ekologického 
poselství. 

9. ročník festivalu 
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Letos jsme vstoupili do veřejného 
prostoru Prahy hned několikrát.  

→ Den Země, Výstaviště Praha, 22. – 28. 4. 2021 
Pomyslnou výstavní sezonu jsme zahájili už v dubnu. Den Země 
jsme oslavili instalací The Room of Change od italského studia 
Accurat. Velkoformátová projekce sledovala změny na planetě 
Zemi a využívala snímky ze satelitů NASA. Odstartovali jsme tak 
programovou linku palčivých environmentálních témat.
→ Mezinárodní den světla, 15. – 16. 5. 2021 
Společně s výzkumným centrem zaměřeným na laserovou 
techniku ELI Beamlines jsme oslavili Mezinárodní den světla. 
Minimalistická instalace ve formě laserového paprsku se rozzářila 
nad centrem Prahy. Symbolicky protnula Petřín a Akademii věd 
ČR na Národní třídě, která podporovala vznik a realizaci centra 
ELI Beamlines. Jednoduchým uměleckým gestem jsme chtěli 
poděkovat vědcům po celém světě, kteří pomáhají rozvíjet 
a zachraňovat společnost nejen v této těžké době. 
→ Superúplněk, 26. 5. 2021 
Signal Festival oslavil květnový superúplněk. Země či Měsíc? 
Toť oč tu běží. Na první pohled se může zdát, že sledujete 
projekci Měsíce. Při bližším zkoumání si však všimnete drobných 
nečekaných a nepravidelných detailů, které jsou tvořeny jemnými 
stíny a reliéfy. Spatříte kontury kontinentů, moří a oceánů, 
které jsou charakteristické pro planetu Zemi. Monochromatický 
kontrast pak výmluvně odhaluje absenci atmosféry a postupné 
mizení oceánů. Jen vy sami určujete, co přesně vidíte a jak se 
zachováte. Dílo View from the Moon od francouzského umělce 
Joanie Lemerciera jsme promítli během úplňku 25. května hned 
na několik fasád pražských staveb. 

Signal je celý rok
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Instalace si poprvé užijete 
za denního světla, sami a bez davů. 

Rozšířená či augmentovaná realita je nové tvůrčí médium, 
s nímž na zahraniční scéně pracují například londýnská Tate 
Gallery, společnost Apple nebo světoznámý dánsko-islandský 
umělec Olafur Eliasson. V České republice čekala tato příležitost 
na nás. Galerie současného umění, do níž vstupujete pouze 
skrze vlastní telefon. Tak by se dal jednoduše popsat projekt 
Signal AR, který jsem vyvinuli ve spolupráci se studiem Brainz 
Immersive a bicepsdigital. Aplikace pracuje s rozšířenou neboli 
augmentovanou realitou. Prostřednictvím chytrých telefonů si 
v ní můžete projít 6 virtuálních uměleckých instalací v ulicích 
Karlína. Čekají na vás díla od výtvarníka Jana Kalába, vizuálního 
umělce Jana Hladila, autora futuristických vizuálních konceptů 
s pseudonymem AOKU a vizuálního designéra Longiyho. Prvních 
20 000 uživatelů si aplikaci už vyzkoušelo během Signal 
Festivalu 2021. Nemusíte být ale smutní. Projekt funguje dále. 
Jedná se o naši první permanentní výstavu, byť ve virtuálním 
prostoru. Uměleckou procházku Karlínem si užijete nejlépe za 
denního světla. Doporučujeme si vzít také sluchátka a vychutnat 
si díla se zvukem. Snadno se ocitnete v jiném světě plném 
hravosti a fantazie. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout v Apple 
Store a Google Play.

Signal AR
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Počet instalací

Instalace unikátně vytvořené pro Signal Festival

Nejoblíbenější instalace ročníku byla 
Weltraumgrafik – The Wind 

Návštěvníci placené zóny 
a doprovodný program

82% návštěvníků pocházejícíh z čech
18% návštěvníků pocházejícíh ze zahraničí

Festival v číslech

18

15

30 885

82%

18%
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Festival v číslech

Uživatelů si stáhlo naši novou aplikaci

Instalace v AR byly otevřeny celkem

Na sociálních sítích jsme publikovali postů

V médiích vyšlo článků celkem 

V odhadované inzertní hodnotě

40 969

20 307 

621

105,5 mil. 
CZK

436
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Sociální média
Facebook

Unique reach Facebook

1 466 374 

Zobrazení Facebook

2 747 509
 

Interakce Facebook

36 834

Unique reach FB události

644 780

Reakce na událost

38 513
Instagram

Reach Instagram

561 736

Impressions (Zoomsphere)

1 787 716

Web

Celkové zobrazení webových stránek

1 136 813 

Unikátních návštěv během festivalu

283 808

Mobilní aplikace

Počet stažení aplikace během festivalu

40 969 

Počet uživatelů aplikace

36 966 
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CLV (JCDecaux) 7.9 – 20.9

90x

Digitální CLV národní třída 20.9 – 18.10

36x
 

DPP – Reklamní letáky A4 

1800x

Výlepová plocha plakáty kometa 1.8 – 25.8

32x

Reflex 3x inzertní plocha 1/1 strany 
a to v Reflexu č.39/21, č. 40/21. č.41/21

Reflex 1x inzertní plocha 1/2 strany a to Reflexu č.36/21

Reflex speciální inzerce 1x 1/1 strany pro Karlovy Vary

Respekt speciální inzerce 1x 1/2 strany 16.8.2021

Respekt inzerce 1x 1/2 strany 11.10.2021

Art & Antiques 1/1 strany, obálka, září 2021

Deník N 4x 1/1 strany, 10.9,1.10,8.10 & 11.10  
+ festivalový deník příloha

PrintOOH

CLV (JCDecaux) 5.10 – 18.10

90x
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Radio Reklamní spot

Český Rozhlas – Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Radio Wave – 6.10. 15.10

71x
Česká televize

35x

Zásah 

40,5% GRP

Reach

23,63%
 
Počet diváků

2 011 708

Video v DVTV – Signal AR – CPT 200 000

Video v kinech Cinestar – Signal AR – 10.10. – 16.10. 
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Public Relations Struktura mediálních 
výstupů

Mediální výstupy

436x

AVE

105,5 mil. CZK

Tiskové zprávy

11x

Rozhovory

28x

Online a tabletová media

346x

Články v tisku

60x

Reportáže v televizi

21x

Výstupy v rozhlase

9x
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B2B & social events 

Sneak Preview 
Komentovaná procházka exkluzivně pro partnery festivalu

Slavnostní zahájení v rezidenci primátora Hlavního města Prahy

Akreditace na festival
Partner Pass 20x a Signal Pass 50x 

Zahájení festivalu – verbální poděkování a zmínění partnera 18



Děkujeme
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Signal Festival 2021

Celková návštěvnost: 30 855 – návštěvníci placené zóny a doprovodného programu
Zisk na vstupném: 800 000 Kč

Přehled dotací daného ročníku:
MKCR festivaly: 4 805 000 Kč
MHMP: 5 580 000 Kč
MKČR měkké cíle: 375 000 Kč
Praha 1: 30 000 Kč
Praha 7: 10 000 Kč
MPO: 148 925,78 Kč



Minimální závazný výčet informací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

ke dni

30. června 2022

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání kulturních produkcí

Varšavská 516/19
120 00  Praha 2

A.  VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 20

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotkyve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

31.12.2021

IČ a místo podnikání liší-li se od bydliště

Sestaveno dne:

Podpisový záznam osoby zodpovědné za sestavení 
účetní závěrky:

Mgr. Ester Koníčková 
účetní

Podpisový záznam statutárního orgánu právnické 
osoby:

MgA. Martin Pošta
jednatel

(v celých tisících Kč)

2 4 7 1 7 5 2 5

13594

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c

AKTIVA CELKEM 1 15787 2193

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

3096 2193 903 1300

9464
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. Dlouhodobý majetek 3

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 5 3096 2193 903 1300

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 6

4

C. Oběžná aktiva 7 10465 10465 8095

C. II.   Pohledávky 9 5915 5915 2522

C. I.   Zásoby

C. III.   Krátkodobý finanční majetek 10

8

5573

5088

5088

3158

2226

10278
C.  I. Dlouhodové závazky 24

C. Závazky 23

D. Časové rozlišení 26 35 1218

4550

C.  II. Krátkodobé závazky 25 10278

19 123

B. Rezervy 22

878

B. + C. Cizí zdroje 21 10278 5088

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 2958 2080

A.  III. Fondy ze zisku 17

13

15 200

14

PASIVA CELKEM 9464

200
A.  II. Ážio a kapitálové fondy 16

A.  I. Základní kapitál

Číslo 
řádku

c

Stav v běžném 
účetním období

5

Označení

a

2226

3281

PASIVA            

b

Vlastní kapitál

13594
A.

Signal Productions s.r.o.

69

Stav v minulém
účetním období

6

D. Časové rozlišení aktiv 12

C. IV.   Peněžní prostředky 11 4550



Minimální závazný výčet informací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

ke dni

2 4 7 1 7 5 2 5

5

10

22

2

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

Varšavská 516/19
120 00  Praha 2

Označení

a

Číslo 
řádku

c

     I. 1Tržby za prodej výrobbů a služeb

     II.

A. 3

A.2

D. 9

C. 8

D.2 11

D.1

A.1 4

B. 7

A.3 6

D.2.2

E.1 15

E.

     III.1 21

     III.2

25

D.2.1 12

F.

E.1.2 17

E.2 18

     III.

E.1.1 16

E.3 19

20

     III.3 23

26

15

10

1170

27

Provozní výsledek hospodaření

Daně a poplatky v provozní oblasti

30

F.3

F.4

437

28

29 78

*

F.5 Jiné provozní náklady

F.2

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.1

20114

1059

24279

112

59

113

62

364

252

720

607

232

232

13 53

232

51

125

125

14

125

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku - dočasné

Úpravy hodnot zásob

Ostatní náklady

Úprava hodnot v provozní oblasti

1519312970

Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku - trvalé 

364

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

105Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodaného materiálu

24

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

271Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Zůstatková cena prodaného materiálu

15193

24

12865

Služby

14

14015

Změna stavu zásob vlastní činností (+/-)

Aktivace (-)

Osobní náklady

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

7484

20887

773

Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba

Náklady na vynaložené prodané zboží

Spotřeby materiálu a energie

25338

minulém
2

běžném
1

Skutečnost v účetním období
TEXT            

b

a místo podnikání liší-li se od bydliště

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

31.12.2021
(v celých tisících Kč) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ

Signal Productions s.r.o.



30. června 2022

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání kulturních produkcí

45Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Podpisový záznam osoby zodpovědné za sestavení 
účetní závěrky:

Mgr. Ester Koníčková 
účetní

Podpisový záznam statutárního orgánu právnické 
osoby:

MgA. Martin Pošta
jednatel

1075

96136

12

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -95
** 49 304

48 -134*

46Ostatní finanční výnosy

J.2

K. 47Ostatní finanční náklady

    VII.

J.1 44Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

Nákladové úroky a podobné náklady

I. 42

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

J. 43

H. 38

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

     VI.1 40Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

     V.1

     VI.2 41Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo 
ovládající osoba

     V.2

     VI. 39Výnosové úroky a podobné výnosy

37Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     V. 35

TEXT            

b

36

IV.

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

běžném
1

IV.2 Ostatní výnosy z podílů

IV.1

G. 34

33

Náklady vynaložené na prodané podíly

197
51 878

32

31

L.

Označení

a

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

minulém
2

M.

**

50 181
123

52

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Daň z příjmů

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

26988Čistý obrat za úcetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 22678*
*** 53 123 878Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Sestaveno dne:

54



Minimální závazný výčet informací

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ve znění pozdějších předpisů

ke dni

2 4 7 1 7 5 2 5

5

10

22

2

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

Varšavská 516/19
120 00  Praha 2

Označení

a

Číslo 
řádku

c

     I. 1Tržby za prodej výrobbů a služeb

     II.

A. 3

A.2

D. 9

C. 8

D.2 11

D.1

A.1 4

B. 7

A.3 6

D.2.2

E.1 15

E.

     III.1 21

     III.2

25

D.2.1 12

F.

E.1.2 17

E.2 18

     III.

E.1.1 16

E.3 19

20

     III.3 23

26

15

10

1170

27

Provozní výsledek hospodaření

Daně a poplatky v provozní oblasti

30

F.3

F.4

437

28

29 78

*

F.5 Jiné provozní náklady

F.2

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.1

20114

1059

24279

112

59

113

62

364

252

720

607

232

232

13 53

232

51

125

125

14

125

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku - dočasné

Úpravy hodnot zásob

Ostatní náklady

Úprava hodnot v provozní oblasti

1519312970

Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku - trvalé 

364

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

105Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodaného materiálu

24

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

271Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Zůstatková cena prodaného materiálu

15193

24

12865

Služby

14

14015

Změna stavu zásob vlastní činností (+/-)

Aktivace (-)

Osobní náklady

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

7484

20887

773

Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba

Náklady na vynaložené prodané zboží

Spotřeby materiálu a energie

25338

minulém
2

běžném
1

Skutečnost v účetním období
TEXT            

b

a místo podnikání liší-li se od bydliště

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

31.12.2021
(v celých tisících Kč) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ

Signal Productions s.r.o.



30. června 2022

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání kulturních produkcí

45Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Podpisový záznam osoby zodpovědné za sestavení 
účetní závěrky:

Mgr. Ester Koníčková 
účetní

Podpisový záznam statutárního orgánu právnické 
osoby:

MgA. Martin Pošta
jednatel

1075

96136

12

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -95
** 49 304

48 -134*

46Ostatní finanční výnosy

J.2

K. 47Ostatní finanční náklady

    VII.

J.1 44Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

Nákladové úroky a podobné náklady

I. 42

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

J. 43

H. 38

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

     VI.1 40Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

     V.1

     VI.2 41Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo 
ovládající osoba

     V.2

     VI. 39Výnosové úroky a podobné výnosy

37Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     V. 35

TEXT            

b

36

IV.

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

běžném
1

IV.2 Ostatní výnosy z podílů

IV.1

G. 34

33

Náklady vynaložené na prodané podíly

197
51 878

32

31

L.

Označení

a

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

minulém
2

M.

**

50 181
123

52

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Daň z příjmů

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

26988Čistý obrat za úcetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 22678*
*** 53 123 878Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Sestaveno dne:

54
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Příloha k účetní závěrce 2021 
 

1. Obecné informace o účetní jednotce 

1.1. Obchodní firma   Signal Productions s.r.o. 

1.2. Vznik společnosti   4. srpna 2010 zápisem do obchodního rejstříku vedeného  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168463 

1.3. Identifikační číslo   24717525  

1.4. Právní forma   spol. s r.o. 

1.5. Sídlo     Varšavská 516/19, 120 00  Praha 2 - Vinohrady 

1.6. Předmět činnosti   Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

      Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

1.7. Obory činnosti   Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské  
a kopírovací práce 

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových  
a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných  
nosičů údajů a záznamů 

Zprostředkování obchodu a služeb 

Velkoobchod a maloobchod 

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií  
a posudků 

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně  
hospodářské povahy 

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních  
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,  
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

1.1. Rozvahový den   31.12.2021 

1.2. Okamžik sestavení úč. závěrky  30.6.2022 

1.3. Zpracování účetnictví  SW Altus Vario 

1.4. Povinnost ověření účetní závěrky auditorem  není  

1.5. Kategorizace účetní jednotky mikro účetní jednotka 

 

 

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování: 

2.1. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, 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 
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účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 
Sb., v platném znění. 
Účetní jednotka dodržuje zásadu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, předpoklad 
neomezeného trvání účetní jednotky, věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, zásadu 
opatrnosti, stálost metod a zákaz kompenzace. 

2.2. Způsoby oceňování majetku a závazků 

Při oceňování majetku a závazků bylo postupováno podle ustanovení § 24 a násl. zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, speciálně pak: 

2.2.1. zásoby       – pořizovací cenou 

2.2.2. hmotný a nehmotný majetek    – pořizovací cenou 

2.2.3. majetek vytvořený vlastní činností    – vlastními náklady 

2.2.4. závazky      – jmenovitou hodnotou  

2.2.5. pohledávky při vzniku    – jmenovitou hodnotou 

2.2.6. nabyté pohledávky za úplatu, podíly a cenné papíry – pořizovací cenou 

2.2.7. bezúplatné nabytí zásob a majetku   – reprodukční cenou 

2.3. Stanovení úprav hodnot majetku 

Účetní nepořídila dlouhodobý majetek. Odpisy tedy nebyly stanoveny. Nebyly stanoveny žádné 
opravné položky. 

2.4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu  

Při přepočtu měn na českou měnu se používá v průběhu účetního období denní kurz vyhlašovaný ČNB 
ke dni uskutečnění účetního případu. Při operacích souvisejících s dovozem se používá celní kurz. 

2.5. Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 

Žádný majetek ani závazky nejsou vymezeny pro oceněný reálnou hodnotou. 
 

 

3. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 

Ocenění reálnou hodnotou nebylo aplikováno. Nebyly stanoveny opravné položky. 

4. Výše závazkových vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let 

Účetní jednotka neeviduje závazky s dobou splatnosti nad 5 let. 

5. Výše závazkových vztahů krytých zárukami 

Účetní jednotka neeviduje závazkové vztahy kryté zárukami. 

6. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně 

správních orgánů, s uvedením podrobných informací o těchto transakcích 

Účetní jednotka neposkytla zálohy, zápůjčky ani úvěry členům řídících, kontrolních a správních orgánů. 

7. Výše a povaha položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

Účetní jednotka neeviduje mimořádné položky výnosů a nákladů. 

8. Celková výše podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk  

Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni žádné podmíněné závazky ani poskytnuté věcné záruky. 

 



Signal Productions s.r.o. 
Varšavská 516/19 
120 00  Praha 2 - Vinohrady 
IČ 24717525, DIČ CZ24717525 
 

 

 
 

Strana 3 / 3 

9. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

Účetní jednotka zaměstnávala 1 zaměstnance (průměrný přepočtený stav) v pracovním poměru. 

10. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Účetní jednotka nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly. 
 

V Praze dne 30. června 2022 

 

MgA. Martin Pošta  

Jednatel 
 
 
sestavila Mgr. Ester Koníčková 
  účetní 


