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ECOVIS

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Pale Fire Capital SE

Se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 041 65 918

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pale Fire Capital SE (dále také
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích za rok končící
31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Pale Fire Capital SE k 31.12.2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a „splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy
představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech
v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

. Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní
závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol statutárním orgánem.

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním
pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

. Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán
Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající
se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě
trvat.

o Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně
přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce
a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
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Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu
w 2. . , + ".Vaw, 2 s . OpLv Wa ep v vw

a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
a. . „ . o "LY . z 7

zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze, dne 30.7.2021

ECOVIS blf s.r.o. Ing. Miloš Fiala
Betlémské náměstí 351/6 odpovědný auditor za provedení auditu
110 00 Praha 1 jménem společnosti
evidenční číslo oprávnění 471 evidenční číslo oprávnění 2008
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Účetní závěrka k 31.12.2020

společnosti

Pale Fire Capital SE

Sídlo

Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1

IČ 04165918

Datum sestavení účetní závěrky:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Kategorie účetní jednotky:

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Účetní závěrka obsahuje:

30.7.2021

Evropská společnost

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Mikro

 

Rozvahu k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty za období končící 31.12.2020

Přehled o peněžních tocích za období končící 31.12.2020

Přílohu k účetní závěrce
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31.12.2019

Korekce Netto

- ovládaná nebo osoba 450 622 450 622 369 872

a - ovládaná nebo icí osoba 438 225 438 225 235 877

= vliv 40 400 40 400 30 000

dlouhodobé cenné 168 371 168 371 166 871

z obchodních vztahů

- ostatní

- daňové

v

na účtech

období 
| goouisbit co. arcovs
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31.12.2020 31.12.2019

PASIVA CELKEM l +R 1ž r ><

Vlastní =

Základní

3

Vlastní -5

Ážio a | 100 „100

100 000 100 000

„Jostatní 100

let (+/- :

ý zisk nebo neuhrazena -5

let (+/-

běžného účetního období (+/-

7

- ostatní 958 568 717 000

958 717

Krátkodobé ň E

z obchodních vztahů

ň - ostatní

8.1. ke

8.3. k zaměstnancům

8.4. ze sociálního a zdravotního

8.5. - daňové

8.7. 
 

BCOVIS kf ano KEECOVA
Certificate no 471
For IdandiReafico puupoveson 



na sociální

z ostatního dlou

úroky a podobné

období do do

31.12.2020 31.12.2019

89

-294 998

1

majetku
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- PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)

období končícík
- 31.12.2020

(v tisících Kč)

31.12.2020

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku

období

činnosti

ztráta zdaněním

o
stálých aktiv (+) s výjimkou ceny

„ a dále umořování opravné položky k nabytému majetku a goodwillu
+/-

ý a rezerv

ztráta) z aktiv (-/+

z na zisku (-

úroky (+) s

a

peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami

stavu složek

stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového

a účtů aktivních :

stavu krátkodobých z provozní činnosti (+/-), pasivních

ých účtů

zásob (+/-

stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních

ekvivalentů

z zdaněním

úroky s výjimkou

+

daň z daně za minulá období (-
+

tok z činnosti 62

investiční

s aktiv (- -294 998

+
+

se k investiční činnosti

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků,
které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na

a
Dopady změn vlastního kapitálu na a

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení
základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu, včetně

ý +

na -
a

a akcionářů (+

na

Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky

obchodní a u komanditní -

k finanční činnosti

Pale Fire Capital SE
TČ: 041 65 918

Žatecká 55/14
Praha 1
110 00

31.12.2019
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Příloha k účetní závěrce

k 31. 12. 2020

pro výkazy ve zkráceném rozsahu pro mikro a malé účetní jednotky
dle $ 39 vyhlášky 500/2002 Sb.

1) Obecné údaje

Obchodní jméno účetní jednotky: Pale Fire Capital SE

Sídlo: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha1

IČO: 041 65 918
Rozhodující předmět činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Právní forma: Evropská společnost

Datum vzniku: 15.6.2015

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: H 1606 vedená u Městského soudu v Praze

Clenovéstatutárních a dozorčích orgánů:

Statutární orgán — představenstvo:

Člen představenstva: Mgr. Dušan Šenkypl, dat. nar. 13. září 1975, Jestřábí 493,

Osnice, 252 42 Jesenice

Předseda: Ing. Petr Krajíček, dat. nar. 21. října 1966, U Floriána
402/11, Koloděje, 190 16 Praha 9

Dozorčí rada:

Předseda: Jan Barta, dat. nar. 18. dubna 1985, Na bateriích 104/35,
Břevnov, 162 00 Praha 6

Člen: Zdeněk Matoušek, dat. nar. 29. června 1974,
Hviezdoslavova 508/23, Háje, 149 00 Praha 4

Člen: Mgr. David Holý, dat nar. 15. srpna 1976, K Vrbičkám
820/34, 664 48 Moravany

Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:

Nevyskytuje se.

Popis organizační struktury a její zásadní změny:

Společnost nemá stanovenou organizační strukturu.
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Informace o zaměstnancích:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období: 1

Informace o půjčkách a úvěrech a ostatních plnění členům statutárních, řídících a

dozorčích orgánů:

K 31.12.2020 činí přijaté půjčky od členů dozorčích orgánů 958.568 tis. Kč.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů:

Ke dni 11.6.2019 došlo k nabytí vlastních podílů ve výši 4.560 tis. Kč a ke dni 23.1.2020

ve výši 1.303 tis. Kč.

2) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních

metodách a způsobech oceňování a odpisování

Účetní jednotka postupuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č.
500/2002 Sb. Učetní jednotka účtuje o uvedených skutečnostech v souladu s účetními
metodami ($ 4 odst. 8 zákona), dále účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem

účetnictví, do období, se kterým časově a věcně souvisí.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

Společnost eviduje k datu účetní závěrky pouze dlouhodobý finanční majetek.

Finanční majetek:

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se při

nákupu oceňují pořizovací cenou.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným nebo rozhodujícím vlivem:

(údaje v tis. Kč)
 

 

vš Účetní
Obchodní jméno společnosti Sídlo společnosti Výše obch.

Podílu hodnota

Agdata s.r.o. n 37% 4 500

AUKROs.r.o. nyk1280, 60% 71253

banh-mi-ba s.r.o. SaBD 41% 3375

Extra Online Media s.r.o. aamíchov, Švédská 75% 20000

. , Praha 8, Karlín, Rohanské o
Favi Onlines.r.o. nábřeží 678/29 65% 61 160

iFOROGroup, s.r.o. Pa 49% 13.000

ignity,s.r.o. EganUI 50% 77869

Office L2-4A, Block 12, :
POE Tigne place, Sliema, Malta YO 9

LitFin Capital a.s. K 20% 400
Praha 1
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Na pomezí 701/5, Jinonice,
0Lokalmarket s.r.o 158 00 Praha 5 27% 5400

MUNIPOLISs.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno 80% 70 500

Roivenue 8.r.0. ——-A 32% 17200

Semantic Visions, 8.r.0. M Josefov, Žatecká 80% 96 267

teamITs.r.o. oraška 510/38, 140 00 4% 37 189

třída T. G. Masaryka 1078,

 

1 0Valuo Technologiess.r.o. 293 01 Mladá Boleslav 29% 2 900

Thámova 166/18, Karlín, 186 33%
Coweo Technologies s.r.o. 00 Praha 8 10.000

Celkem 491 022
 

Dlouhodobé půjčky účetním jednotkám pod podstatným nebo rozhodujícím vlivem:

(údaje v tis. Kč)

 

 

Obchodní jménospolečnosti Stav půjčky k
31.12.2019 31.12.2020

AUKROs.r.o. 69219 36 509

banh-mi-ba s.r.o. 15 689 20359

Extra Online Media s.r.o. 41273 80 926

ignity, s.r.o. 55 546 19 105

INNC Lad. 0 162 359

Zuri.com SE 16 150 17 479

Saunia s.r.o. 0 7010

DAYTRIP EUROPE LIMITED 0 13 123

DIGITICS $.A. 0 51672

LitFin Capitala.s. 0 19 998

teamIT s.r.o. 38 000 0

Lokalmarket s.r.o 0 3685

Celkem 235 877 438 225
 

Časové rozlišení:
Nepoužívá se pro opakující se položky a nevýznamné položky do 10 tis. Kč.

Způsob stanovení opravných položek oprávek:
V účetním období nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám dle zákona o daních
z příjmu.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá denní kurs CNB.
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3) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Informace týkající se pohledávek a závazků

Závazky z obchodních vztahů k 31.12.2020 činí 25 tis. Kč.

Pohledávky z obchodních vtahů společnost neeviduje.

Pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami:

Nevyskytujíse.

Pohledávky a závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:

Nevyskytují se.

4) Významné události vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem

sestavení účetní závěrky

Nevyskytují se.

5) Účetní jednotkasestavila výkaz zisků a ztrát v druhovém členění
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