SmileCar a.s.
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity
Vznik a charakteristika společnosti
SmileCar a.s. (dále Společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. listopadu 2016. Hlavním
předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
Vlastník společnosti k 31. prosinci 2018
K 31. prosinci 2018 vlastnil 70,5 % podíl ve společnosti SmileCar a.s. Leo Express a.s. a zbývající podíl
29,5 % je vlastněn celkem šesti fyzickými osobami.

Základní kapitál společnosti činí 2 000 tis. Kč.
Sídlo společnosti
SmileCar a.s.
Řehořova 908/4
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika
Identifikační číslo
055 41 425
Statutární orgán společnosti k 31. prosinci 2018
Peter Köhler – předseda představenstva
Radek Máca – člen představenstva
Robin Švaříček – člen představenstva
Způsob jednání
Členové představenstva zastupují společnost ve všech záležitostech, a to tak, že za společnost jedná
buď předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada společnosti k 31. prosinci 2018
Richard Tolmach – člen dozorčí rady
Haydn Turner Abbott – člen dozorčí rady
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Leoš Novotný – předseda dozorčí rady
Organizační struktura
Společnost měla k 31. prosinci 2018 celkem 0 zaměstnanců.

2. Účetní postupy
2.1.

Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a
příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice.
Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky
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.

2.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40
tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které
zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. K rozvahovému dni je majetek
vykázán v pořizovacích cenách snížených o oprávky a případné opravné položky vyjadřující
ztrátu ze snížení hodnoty.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho
předpokládané doby životnosti. Společnost stanovila účetní odpisy shodné s odpisy
uplatňovaných pro daňové účely.
2.3.

Přepočet cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje
společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu
vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.
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2.4.

Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek a je pravděpodobné, že bude na vypořádání
tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

2.5.

Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v
první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv,
případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro
období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
O odložené dani se neúčtuje do té doby, dokud Společnost nesplní podmínky pro povinnost auditu
účetní závěrky.

2.6.

Účtování výnosů a nákladů

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

2.7.

Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
•

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a
Společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,

•

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,

•

členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a
osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo
rozhodující vliv.
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2.8.

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.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se skládá z ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, který
k 31. prosinci 2018 činí 2 804 tis. Kč, který tvoří software v hodnotě 2 545 tis. Kč a doména v hodnotě
259 tis. Kč. Oprávky ke konci roku činí 432 tis. Kč za software a 86 tis. Kč za doménu.

4. Pohledávky za upsaný základní kapitál
Společnost ke dni 31. prosince 2018 nevykazuje žádné pohledávky za upsaný základní kapitál.

5. Vlastní kapitál
Základní kapitál Společnosti činí 2 000 tis. Kč a je tvořen 2 000 000 ks kmenových akcií na jméno v
listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Ke dni 31. prosince 2018 je splaceno 100 % základního
kapitálu.

6. Závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 23 tis. Kč, z čehož 23 tis. Kč jsou po splatnosti.

7. Transakce se spřízněnými stranami
Společnost v roce 2018 neuskutečnila žádné transakce se spřízněnými stranami.

8. Daň z příjmů
Společnost vykázala za rok 2018 daňovou ztrátu ve výši 2 232 tis. Kč.

9. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti
Společnost vykázala v roce 2018 ztrátu ve výši 2 232 tis. Kč a vlastní kapitál ve výši -75 tis. Kč. Účetní
závěrka k 31. prosinci 2018 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

4

SmileCar a.s.
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

10. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.

................. 2019

Peter Köhler
předseda představenstva

5

