
ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY
společnosti

SANEZOO SE

IČ: 06708552, se sídlem: Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu H, vložce 618

(dále jen „společnost“)

o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021,
návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Správní rada konstatuje, že v předešlém období vykonávala řádně svoji činnost.
Správní rada společnosti se pravidelně scházela na jednáních, která byla vedena
v souladu se stanovami společnosti.
Majetek společnosti byl v roce 2021 používán v souladu s podnikatelskou činností a záměry
společnosti. V období roku 2021 byla hlavním předmětem činnosti společnosti správa
vlastních aktiv.
Společnost v účetním období roku 2021 zaměřila svou činnost především na běžnou
hospodářskou činnost spojenou s chodem holdingové společnosti. Hlavními aktivy
společnosti je dlouhodobý nehmotný majetek ve formě software a výrobních podkladů
vytvářený na základě smlouvy společností SANEZOO EUROPE s.r.o. Celkový objem stálých
aktiv v roce 2021 narostl na 51,8 mil. Kč.
V centru pozornosti byl rozvoj produktů zajišťovaný dceřinou společností SANEZOO EUROPE
s.r.o., se zaměřením na výzkum a vývoj řešení v oblasti strojového vidění a navádění
průmyslových robotů s využitím metod umělé inteligence kombinovaných s pokročilou
analýzou obrazu. Cílem je vytvoření intelektuálního vlastnictví, které bude zúročeno v
následujících letech prodejem licencí k užití tohoto intelektuálního vlastnictví.
Pandemie označovaná jako Covid19 a vládní opatření v první polovině roku způsobila úplné
zastavení obchodních aktivit (nemožnost cestovat mezi okresy, úplné zastavení investic a
částečné omezení výroby v automotive společnostech). To se projevilo zrušením
rozjednaných zakázek a velmi pomalým a zdlouhavým řešením již probíhajících zakázek.
Společnost se v tomto čase plně soustředila na rozvoj vlastních klíčových řešení.
Stav majetku a jeho hodnota je věrně zobrazená v účetní závěrce, sestavené k 31. 12. 2021.
Správní rada společnosti konstatuje, že hospodaření společnosti za účetní období 1. 1. 2021
-  31. 12. 2021 skončilo hospodářským výsledkem, ztrátou ve výši 641 850,14 Kč.
Představenstvo navrhuje, aby tato ztráta byla převedena na účet neuhrazená ztráta z
minulých let. Společnost je stále ve fázi rozvoje. Soustředila se na budování klíčových
produktů, které umožní firmě škálování na zahraničních trzích, na které hodlá vstoupit v roce
2022, a zároveň prostřednictvím své dceřiné společnosti pokračovala v dodávce několika
referenčních projektů.
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