Příloha v účetní závěrce

§ 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Sanezoo SE
Benešova 626/16, Brno 60200

Údaje o účetní jednotce
IČ: 06708552
Zapsána u: Krajský soud v Brně
Zapsána do OR dne: 21.12.2017
Právní forma: EVROPSKÁ SPOLEČNOST
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: činnosti holdingových společností
Rozvahový den: 31.12.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.6.2022
Spisová značka: H618

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady
Účetní jednotka používá obecně uznávané účetní zásady a účetní metody, které jsou v
souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a
vyhlášky č. 500/2002Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
Účetní metody
Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují:
- hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností
pořizovacími cenami,
- hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady,
- zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady
- peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami,
- podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami,
- pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu jejich pořizovací
cenou
- nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní
činností pořizovacími cenami,
- nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady,
- příchovky zvířat vlastními náklady
- majetek v případě bezúplatného nabytí, s výjimkou peněžních prostředků a cenin,
anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vtvoření vlastní činností nelze
zjistit, reprodukční pořizovací cenou
Dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje z
ocenění stanoveného dle předchozího odstavce postupně v průběhu jeho používání v
souladu s §56 vyhlášky č. 500/2002Sb.
b) informace o odchylkách od použitých metod
Není naplnění.
c) Způsob stanovení opravných položek k majetku a způsob přepočtu cizích měn
Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku
v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Tyto opravné položky se
vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého
charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou
hodnotou. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných
položek. Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992
Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V
běžném období účetní jednotka o opravných položkách neúčtovala.
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Použité oceňovací modely
Majetek a závazky účetní jednotky jsou oceněny dle ustanovení §24 a §25 zákona č.
563/91 Sb., o účetnictví.
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítává účetní jednotka na českou měnu
kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku uskutečnění
účetního případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu použije kurz,
za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Ke konci rozvahového dne nebo k
jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se kursový rozdíl z ocenění
majetku a závazků vedených v cizí měně zaúčtuje na vrub příslušných finančních nákladů
nebo ve prospěch finančních výnosů.

Informace o účetních jednotkách, ve kterých je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Společnost je jediným společníkem obchodní korporace SANEZOO EUROPE s.r.o. se sídlem
Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 06425259.
Společnost je jediným společníkem obchodní korporace SANEZOO Solutions s.r.o. se
sídlem Helfertova 335/17, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 05506409

Podpisový záznam statutárního orgánu
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