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Obecné informace o společnosti 

Základní kapitál 

Základní kapitál: 

Předmět podnikání 

63 308,- Kč, splaceno 100% 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

Michal Oškera - jednatel 

Mgr. Dušan Šenkypl - předseda dozorčí rady 

Matěj Boruta - člen dozorčí rady 

Finanční a nefinanční informace o společnosti 

a} Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci 
rozvahového dne 

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. 

b} Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti 

Společnost chce i v následujících letech zachovat pozitivní trend ve vývoji 
hospodaření stejně jako v předchozích letech a nepředpokládá žádné výrazné změny 
ve vývoji předmětu činnosti v následujících obdobích. 

c} Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost nevyvíjí žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje a nemá žádné výdaje 
na výzkum a vývoj, což je dáno charakterem její činnosti zapsané v Obchodním 
rejstříku. 
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d) Informace o nabytí vlastních podílů 

Společnost v průběhu účetního období nepořídila vlastní obchodní podíly. K 
rozvahovému dni nevlastní žádné své obchodní podíly. 

e) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a 
pracovněprávních vztazích 

V oblasti ochrany životního prostředí se společnost řídí základními ekologickými 
pravidly a snaží se snižovat dopad své činnosti na životní prostředí, zejména 
tříděním odpadu a ekologickou likvidací zpracovaných tiskovin a periodik. 

V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupuje v souladu s 
pracovněprávními předpisy. 

f) Informace o organizační složce podniku v zahraničí 

Společnost neměla v roce 2021 registrovánu žádnou pobočku nebo jinou část 
obchodního závodu v zahraničí. 

g) Informace požadované podle zvláštních právních předpisů 

Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňovat informace podle zvláštních právních 
předpisů. 

h) Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky 
pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí 
zajišťovací deriváty 

Společnost nepoužívala v uvedeném období žádné investiční nástroje ani společnost 
nepoužívala žádné zajišťovací deriváty. 

i} Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s 
tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena 

Společnost nepoužívala v roce 2021 žádné investiční instrumenty ani další obdobná 
aktiva a pasiva a nemá povinnost zveřejňovat informace podle § Ba zákona č. 
591/1992 Sb., o cenných papírech. 

j) Zpráva o auditu účetní závěrky za rok 2021 

Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2021 provedla auditorská 
společnost ECOVIS blf s.r.o. 

Součástí výroční zprávy je účetní závěrka za rok 2021 včetně zprávy auditora. 
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k) Zpráva o vztazích (§ 82 zákona o obchodních korporacích) 

Statutární orgán společnosti jako ovládané osoby vyhotovuje dle ustanovení§ 82 
zákona o obchodních korporacích „Zprávu o vztazích". 

Dle§ 84 odst. 2) zákona o obchodních korporacích se Zpráva o vztazích připojí k 
výroční zprávě, pokud ji společnost vyhotovuje. 
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($ ECOVI S" 

AUKRO s.r.o. 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
k 31. prosinci 2021 



(t ECOVI S" 
Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti 
AUKRO s.r.o. 

Se sídlem: 
Identifikační číslo: 

Výrok auditora 

Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno 
05360722 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AUKRO s.r.o. (dále také 
„Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisu, která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty 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 AUKRO s.r.o. k 31.12.2021, nákladu a výnosu a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru 
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 
auditoru České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisu. Domníváme se, že dukazní informace, které 
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Jiné skutečnosti 

Účetní závěrka k 31.12.2020 byla ověřena jiným auditorem, který dne 14. 6. 2021 vydal 
auditorskou zprávu na tuto účetní závěrku obsahující výrok bez výhrad. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 

ECOVIS blf s.r.o., Betlémské náměstí 351/6, Praha 1, Staré město, 110 00. IČ: 276 08 875. Provozovna : Na Veselou 962, Beroun, 
266 01. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619. 

ECOVIS lnternational tax advisors accountants auditors lawyers in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, 
Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great 
Britain, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Paland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Saudi Arabia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, 
Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam. 

ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its 
owo acrn o, omissioos, 001 <"ose of ao, "'"°' eo«<,. ECOVI S bW s.,.o. is a C,eci, Memt,,, ei,m of ecovIS Ioie,:iM. 

Highet creditwarthil'IMI 

2022 

dun & bredalnet 



významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisu na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu 
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavku by bylo 
zpusobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupu, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 

v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatku a povědomí o Společnosti, k nimz 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupu jsme v obdržených ostatních 
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

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 zpusobené 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 případu, kdy 
představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost zpusobenou 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 dusledku podvodu 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 zpusobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné dukazní 
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v dusledku 
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. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním 
pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy 
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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 odhadu 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. 

• 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. 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatku ve vnitřním kontrolním systému. 

V Praze, dne 29. dubna 2022 

ECOVIS blf s.r.o. 
Betlémské náměstí 351/6 
110 00 Praha 1 

evidenční číslo oprávnění 471 

~al~~ 
odpovědný auditor za provedení auditu 
jménem společnosti 

evidenční číslo oprávnění 2008 
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Účetní závěrka k 31.12.2021 

společnosti 

AUKRO s.r.o. 

Sídlo 

Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno 

Datum sestavení účetní závěrky: 

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání účetní jednotky: 

Kategorie účetní jednotky: 

Podpisový záznam statutárního orgánu: 

Účetní závěrka obsahuje: 

29. dubna 2022 

Společnost s ručením omezeným 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona 

Malá 

Rozvahu k 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty za období končící 31.12.2021 

Přílohu k účetní závěrce 
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ROZVAHA AUKROs.r.o. 
v plném rozsahu IČ:05360722 

k datu Londýn■k6 nillmělltí 886/4 

31 .12.2021 Štýflce, 639 oo Bmo 

(v tisících Kč) 

31,12,2021 31.12.2020 

Brutto Korekce Netto Netto 

AKTIVA CELKEM 305120 120295 184 B25 173 197 

B, Stálá aktiva 213 687 80070 133 617 140 427 

I, Dlouhodobý nehmotný majetek 128 335 5112B 77 207 77 981 

2. Ocenitelná oráva 128 335 51128 77 207 77 981 

2.1 . Software 128 335 51128 77 207 77 981 

II, Dlouhodobý hmotný majetek 85 352 28942 56410 62446 

1. Pozemky a stavby 1 843 184 1 659 1 696 

1.2. Stavby 1 843 184 1 659 1 696 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 6 568 3 111 3 457 4 327 

3. Oceňovací rozdíl k nabvtému maietku 76 941 25 647 51 294 56 423 

c. Oběžná aktiva 91269 40225 51044 32629 

II, Pohledávkv 57 703 40225 17478 16 521 

2. Krátkodobé pohledávky 57 703 40225 17478 16 521 

2.1. Pohledávky z obchodních vztah~ 55 380 40 225 15 155 11 314 

2.4 . Pohledávky - ostatní 2323 2323 5 207 

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 45 45 40 

2.4.6. Jiné pohledávky 2 278 2 278 5 167 

IV. Peněžni arostředkv 33 566 33566 16108 

1. Peněžní prostředky v pokladně 46 46 

2. Peněžní prostředky na účtech 33 520 33 520 16 108 

D, časové rozlišení 164 164 141 

1. Náklady příštích období 164 164 141 



31.12.2021 31,12.2020 

PASIVA CELKEM 184825 173197 

A, Vlastní kaoitál 105145 87543 

I. Základní kaa ltál 63 63 

1. Základní kaoltál 63 63 

li, Ážio a kaoitálové fondv 71728 88900 

2. Kaoitálové fondv 71 728 88 900 

2.1. Ostatní kaoltálové fondv 71 728 88 900 

IV, Výsledek hosaodaření minutvch let t+/-J -1420 -15 219 

1. Nerozdělen\Í zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let -1 420 -15 219 

v. V,ís/edek hosoodaření běžného Úa!tního období (+/-) 34774 13 799 

B,+C. Cizí zdroie 79818 85 601 

B. Rezervv 1008 300 

4 . Ostatní rezervv 1 008 300 

c. Závazky 78810 85301 

I. Dlouhodobé závazkv 13763 2330 

8 . Odložemí daňovv závazek 13 763 2 330 

II. Krátkodobé závazkv 65047 82971 

3 . Krátkodobé ořliaté zálohy 3 516 3 479 

4. Závazkv z obchodních vztahď 16 712 12 089 

8. Závazkv - ostatní 44 819 67403 

8.1. Závazkv ke soolečníkďm 36 509 

8.3. Závazkv k zaměstnanc~m 1 303 653 

8.4. Závazkv ze sociálního zabezoečen í a zdravotního poj i štěni 727 397 

8.5. S!át - daňové závazkv a dotace 4 410 1 585 

8.6. Dohadné úl:tv pasivní 169 149 

8.7. Jiné závazkv 38 210 28 110 

o. časové rozlišeni oasiv -138 53 

1. Výdale oříštich období -138 53 

, ~ c,n ly 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY AUKRO s.r.o. 
v druhovém členění IČ:05360722 

období končící k Londýnské niiměstf 886/4 

31.12.2021 štýflce, 639 00 Bmo 

(v tisících Kč) 

období do období do 

31.12.2021 31.12.2020 

I. Tržby z prodeje výrobkll a služeb 175039 124704 
A, Výkonová spotřeba 96134 66330 

2. Sootřeba materiálu a enerale 1 387 213 
3. Služby 94 747 66117 

c. Aktivace ( - ) -11923 
D. Osobní nákladv 16 .B95 16877 

1. Mzdové nákladv 12 286 12 082 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 

2. 4 609 4 795 

2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 027 3 973 
2.2 Ostatní náklady 582 822 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 19 950 15378 

1. 
Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

18 822 18 635 
Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku • 

1.1 trvalé 18 822 18 635 
3. Úoravy hodnot oohledávek 1128 -3 257 

III. Ostatní crovozní vÝnosv 360 360 
1. Tržby z prodaného dlouhodobého maj etku 24 
2. Tržby z Drodaného materiálu 38 
3. Jiné provozní vÝnosv 322 336 

F. Ostatní crovoznf nákladv 2390 4089 
3. Daně a ooolatkv 337 822 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 
4. 708 -91 

5. Jiné orovozní náklady 1 345 3 358 

* Provozní výSledek hospodaření(+/·) 51953 22390 
VI. Výnosové úrokv a podobné výnosv 1 
2. Ostatní vÝnosové úrokv a podobné w nosv 1 

J. Nákladové úrokv a nndobné náklady 511 2 705 
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 511 2 705 

VII. Ostatní finanční výnosv 3 976 
K. Ostatní finanční náklady 2013 4287 

* Finančnl výsledek hosoodařenf I+/-) -2 521 -6 015 

** V'ÍSledek hospodaření před zdaněním(+/-) 49432 16375 
L. Daň z příJmll 14658 2576 

1. Daň z oříl mB splatná 3 225 

2. Daň z Přil mB odložená [ +/-) 11433 2 576 

** VÝsledek hoscodaření 00 zdanění(+/-) 34774 13799 

*** VÝSiedek hospodařeni za účetní období(+/-) 34774 13 799 ,. Čimí obrat za účetnl obdob! 175402 126041 
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AUKRO s.r.o. 

Příloha k účetní závěrce 

za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 
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AUKRO s.r.o. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2021 

1. Všeobecné informace 

1.1. Základní informace o Společnosti 

AUKRO s.r.o. (dále „Společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne l.z.áří 2016 a její sídlo je v Brně, 
Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00. Hlavním předmětem činnosti Společnosti je provozováni internetových 
serverů. Identifikační číslo Společnosti je 05360722. Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou 
značkou C 94903. Zapsaný základní kapitál k 31. prosinci 2021 činí 63 308 Kč. 

Společníci k 31. prosinci 2021: 

1) LevTechl s.r.o., IČ: 066 75 981 
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Obchodní podíl: 17,41 % 

2) Pale Fire Capital SE, IČO: 041 65 918 
Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
Obchodní podíl: 82,59 % 

Jednatelem k 31. prosinci 2021 je Michal Oškera, dat. nar. 24. dubna 1982 (den vzniku funkce: 3. prosince 2019) 

Za společnost jedná jednatel samostatně. 

Společnost má zřízenu dozorčí radu. Členy jsou: 

1) Mgr. Dušan Šenkypl, dat. nar. 13. září 1975 

2) Matěj Boruta, dat. nar. 17. prosince 1991 

2. Účetnípostupy 

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice aje sestavena 
v historických cenách. 

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč 
(20 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují 
cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho 
předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: 

1 

~
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AUKRO s.r.o. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2021 

Dlouhodobý majetek 

Software s výjimkou platformy Aukro 

Platforma Aukro 

Internetové stránky, domény, ostatní 

Dopravní prostředky 

Nábytek, vybavení kanceláří 

ESZ, technika mimo IT 

Výpočetní technika 

Technické zhodnocení pronajatých nemovitostí 

Opravná položka k nabytému majetku 

* Do předpokládané zbytkové hodnoty ve výši 25 % pořizovací ceny. 

Předpokládaná doba životnosti 

36 měsíců 

144 měsíců 

36 měsíců 

60 měsíců* 

60 měsíců 

60 měsíců 

30 měsíců 

600 měsíců 

180 měsíců 

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota 
snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě 
očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické 
zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je aktivováno. 

2.3. Zásoby 

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší náklady 
pořízení (clo, doprava). 

V případě dlouhodobých smluv zůstatková hodnota nedokončené výroby také zahrnuje část administrativní režie. 
Přijaté subdodávky a jiné přímé náklady jsou účtovány přímo do nákladů a současně je zaúčtována nedokončená 
výroba proti aktivaci. Přijaté subdodávky jsou oceněny pořizovací cenou. K zúčtování nedokončené výroby dochází 
v okamžiku zachycení tržby za uskutečněnou dodávku. 

2.4. Pohledávky 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná 
položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního 
posouzení bonity dlužníků. U aukčních pohledávek se tvoří opravné položky ve výši 100% hodnoty pohledávek 
více jak 180 dní po splatnosti, a 30 % k pohledávkám po splatnosti méně než 180 dní. U ostatních pohledávek se 
tvoří opravné položky ve výši 100% u pohledávek více jak 12 měsíců po splatnosti. Při tvorbě opravných položek 
se přihlíží k započitatelným závazkům a k úhradám po rozvahovém dni. 

2.5. Přepočet cizích měn 

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány denním kurzem ČNB. 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem 
zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních 
aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty a v účetní závěrce jsou vykázány souhrnně. 

Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené 
v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou 
k rozvahovému dni. 

Položky výdajů nebo příjmů příštích období vyjádřené v cizí měně jsou přepočítány devizovým kurzem 
zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. 
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AUKRO s.r.o. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2021 

2.6. Tržby 

Tržby jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně 
z pňdané hodnoty. 

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. 

2.7. Leasing 

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do 
dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. 
Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale 
nejsou zachyceny v rozvaze. 

2.8. Rezervy 

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich 
účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné 
provozní výdaje nebo na výdaje přúno související s budoucími příjmy. 

Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud 
zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka. 

2.9. Úrokové náklady 

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. 

2.10. Odložená daň 

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 bude 
pohledávka nebo závazek z titulu odložené daně uplatněna. Odložený daňový závazek vzniklý z goodwillu a 
z přeceněných aktiv se každé účetní období po rozhodném dni fúze snižuje v návaznosti na odpisování goodwillu. 

2.11. 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. 

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích. 

3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 
rok končící 31. rok končící 31. rok končící 31. rok končící 31. 

3 

(tis. Kč) 

Zůstatková hodnota k 1. lednu 
Přírůstky 
Odpisy 
Oprávky prodaného majetku 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
Vyřazení 

Nedokončený majetek - změna 

Zůstatková hodnota k 31. prosinci 

prosince 2021 prosince 2020 
77 981 411 
11923 O 

-12698 -38430 
o o 
o o 
o o 
o o 

77 207 77 981 

prosince 2021 
62446 

129 
-951 

o 
-5 129 

-85 
o 

56410 

prosince 2020 
63 821 
4 598 
-803 

o 
-5 129 

-41 
o 

62446 
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AUKR.O s.r.o. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2021 

4. Zásoby 

S ohledem na předmět podnikáni společnost neeviduje žádné fyzické zásoby. Společnost eviduje nedokončenou 
výrobu z titulu vývoje internetových aplikací. 

5. Pohledávky 

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. 

Obchodní pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2021 41 151 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 3 388 tis. Kč). 
Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2021 činila 40 225 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 2 630 tis. Kč). K 
nárůstu výše obchodních pohledávek a opravných položek došlo z důvodu započtení obchodních pohledávek po 
splatnosti více než 30 měsíců. V obchodních pohledávkách společnost také eviduje splátkové kalendáře ve výši 928 
tis. Kč, ke kterým je vytvořena opravná položka ve výši 671 tis. Kč. 

V jiných pohledávkách společnost prezentuje pohledávku za PayU z titulu přijatých peněžních částek cizích 
subjektů při používání platební metody PayU ve výši 2 278 tis. Kč (stejnou částku eviduje společnost v jiných 
závazcích). 

6. Vlastní kapitál 

V průběhu roku 2020 nebyl změněn základní kapitál společnosti. V průběhu roku 2021 byl snížen kapitálový fond 
společnosti o 17 172 tis. Kč (z 88 900 tis. Kč na 71 728 tis. Kč) vratkou příplatku společníkovi LevTechl s.r.o. 
Výsledek hospodaření roku 2020 ve výši 13 799 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
S výjimkou výše uvedeného nedošlo k žádným dalším pohybům ve vlastním kapitálu. 

7. Rezervy 

tis. Kč 31. rosince 2021 31. rosince 2020 
Rezerva na nevybranou dovolenou 
Rezerva - cafeterie 
Ostatní rezervy 
Rezervy celkem 

Výpočet daně z přijmů a odložené daně je uveden v poznámce 10 Daň z příjmů. 

8. Závazky a budoucí závazky 

629 
133 
246 

1008 

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost 
delší než 5 let. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné 
jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. 

Závazky z obchodních vztahů činily k 31. prosinci 2021 16 712 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 12 089 tis. Kč). 

Společnost eviduje přeplatky na klientských účtech ve výši 3 516 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 3 4 79 tis. Kč) netto 
(snížené o odvedené DPH). Tyto přeplatky jsou evidovány jako přijaté krátkodobé zálohy. 

228 
72 
o 

300 
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AlIKR.O s.r.o. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2021 

9. Úvěry a ostatní půjčky 

tis. Kč 
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností I - 5 let 

Z toho splatné v roce 2019 
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem 

tis. Kč 
Krátkodobé bankovní úvěry 
Krátkodobé přijaté výpůjčky se splatností do 1 roku 

z toho výpůjčky od společníků 
Dlouhodobé přijaté výpůjčky se splatností nad 1 rok 

z toho vfpůičlo,• od společníků 
Přijaté výpůjčky celkem 

10. Daň z příjmů 

Daňový náklad zahrnuje: 

tis. Kč 
Splatnou daň (19 %) za běžnou činnost včetně doměrku minulých období 
Odloženou daň 
Celkem daňový náklad 

31. 

31. 

31. 

rosince 2021 31. rosince 2020 
o o 
o o 
o o 

rosince 2021 31. rosince 2020 
o o 
o o 
o o 
o 36 509 
o 36 509 
o 36509 

rok končfcl rok končící 
rosince 2021 31. rosince 2020 

o o 
13 763 2 330 
13 763 2 330 

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2019 a následující). Odložený 
daňový závazek lze analyzovat následovně: 

(tis. Kč) 

Rezervy a opravné položky 
Daňové ztráty 
Rozdíl mezi daňovou a účetní ze DHM 
Zdaněné závazky více jak 30 měsíců po splatnosti 
Ostatní vlivy 
Čis · odložen daňový závazek 

11. Tržby 

Výnosy z provozní činnosti: 

tis. Kč) 

Obchodní činnost I - tržby z provozu internetové burzy 
Obchodní činnost II - reklamní služby 
Prodej vlastních výrobků a služeb celkem 
Prodej zboží 
Prodej zboží celkem 
Jiné výnosy 
Výnosy z provozní činnosti celkem 
Výnosy z finanční činnosti 

12. Zaměstnanci 

Zaměstnanci 

5 

Osobní náklady (tis. Kč) 

rok končícl rok končící 
31. rosince 2021 31. rosince 2020 
16 895 16 877 

31. prosince 2021 31. prosince 2020 

31. 

177 
o 

-13 940 
o 
o 

-13 763 

rok končící 
rosince 2021 

170 477 
4 562 

175 039 
38 
38 

322 
175 399 

3 

31. 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců během roku 

684 
5 023 

-12 305 
4 268 

o 
-2 330 

rok končící 
rosince 2020 

120 368 
4 336 

124 704 
24 
24 

336 
125 064 

976 

rok končící rok končící 
31. rosince 2021 31. rosince 2020 
27 29 

r
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AUKRO s.r.o. 
Příloha účetní závěrky 
Rok končící 31. prosince 2021 

13. Ostatní informace 

13.1. Aktiva zatížená zástavním právem 

Žádná taková aktiva společnost neeviduje. 

13.2. Aktiva, jejichž tržní ocenění je výrazně vyšší než jejich ocenění v účetnictví 

Společnost neeviduje k rozvahovému dni žádná taková aktiva. 

13.3. Závazky vůči státu 

Veškeré splatné závazky pojistného ze sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a splatné 
závazky veřejného zdravotního pojištění a splatné závazky daňové evidované u místně příslušných finančních 
orgánů jsou uhrazeny v termínech stanovených těmito institucemi. 

13.4. Potenciální závazky 

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2021, které by 
nebyly prezentovány v rozvaze. 

13.5. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového 
vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období 

Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českým účetním standardem č. 024 -
srovnatelné údaje. 

13.6. Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích nebyl sestaven. 

13.7. Dotace 

Společnost neobdržela v roce 2021 žádné dotace na úhradu nákladů ani na úhradu dlouhodobého majetku. 

13.8. Vývoj a výzkum 

V roce 2021 nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj. 

13.9. Ekologické závazky 

Vedení společnosti si není vědomo žádných budoucích závazků souvisejících se škodami způsobenými minulou 
činností, ani závazků souvisejících s prevencí možných škod budoucích. 

14. Následné události 

Zhodnocení všech potenciálních dopadů na hospodaření společnosti v souvislosti s válkou na Ukrajině nemají 
významný vliv na hospodaření společnosti. Segment podnikání společnosti umožňuje nadále fungovat bez 
významného omezení a společnost nadále expanduje do nových prodejních kategorií jako jsou automobily a 
nemovitosti. 

Mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému je účetní závěrka schválena k předání mímo účetní jednotku nedošlo k 
žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv na údaje uvedené v účetní závěrce. 
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Statutární orgán, jednatel, společnosti AU KRO s.r.o. v souladu s ustanovením§ 82 a násl. zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
„ZOK") vypracoval na základě své povinnosti zprávu o vztazích, která popisuje vztahy mezi 
ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou a to za účetní období roku 2021, tedy za období od 1. 
ledna 2021 do 31. prosince 2021. Za ovládající osobu se přitom dle ZOK považuje osoba, která 
může v obchodní korporaci přímo či nepřímo nakládat s hlasovacím podílem na hlasovacích 
právech představujícím alespoň 40% všech hlasů v obchodní korporaci. V této souvislosti 
upozorňujeme, že definice Ovládané a ovládající osoby dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví 
je odlišná a v účetní závěrce mohou být učiněny odlišné závěry na základě této definice. 

Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení§ 504 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se obchodního tajemství. 

1. Ovládaná osoba 

Společnost s obchodní firmou: AUKRO s.r.o. 
se sídlem: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno 
IČ/jiný identifikátor: 05360722 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94903 

(dále jen "Ovládaná osoba") 

2. Ovládající osoba 

Společnost s obchodní firmou: Pale Fire Capital SE 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 04165918 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1606 

(dále jen "Ovládající osoba") 

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou - ,,Propojené osoby" 

Společnost s obchodní firmou: Semantic Visions, s.r.o. 
se sídlem: žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 24802671 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175631 
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(dále jen "Propojená osoba č. 1") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 

aukro 

Semantic Visions Ltd. 
118 Pall Mall, London, United Kingdom, 
SWlY SEA 

IČ/jiný identifikátor: 12565929 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřadem pro správu obchodního rejstříku Velké 
Británie pod č. 12565929 

(dále jen "Propojená osoba č. 1.1") 

Společnost s obchodní firmou: Extra Online Media s.r.o. 
se sídlem: Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4 
IČ/jiný identifikátor: 24316920 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195690 

(dále jen "Propojená osoba č. 2") 

Společnost s obchodní firmou: Toprecepty.cz s.r.o. 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 28592522 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350963 

(dále jen "Propojená osoba č. 2.1") 

Společnost s obchodní firmou: iFORO Group, s.r.o. 
se sídlem: Melodická 1380/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
IČ/jiný identifikátor: 03629619 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235324 

(dále jen "Propojená osoba č. 3") 

Společnost s obchodní firmou: Favi online s.r.o. 
se sídlem: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 04857402 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254682 

(dále jen "Propojená osoba č. 4") 
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Společnost s obchodní firmou: MUNIPOLIS s.r.o. 

se sídlem: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno 
IČ/jiný identifikátor: 29198950 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64961 

(dále jen "Propojená osoba č. S") 

Společnost s obchodní firmou: teamlT s.r.o. 

se sídlem: Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4 
IČ/jiný identifikátor: 27257711 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108161 

(dále jen "Propojená osoba č. 6") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 

ignity, s. r. o. 
Obchodná 507 /2, Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 81106 
IČ/jiný identifikátor: 52 500 349 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě pod vložkou č. 
vložka číslo: 138742/B 

(dále jen "Propojená osoba č. 7") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 

emaillistverify.com s.r.o. 
Obchodná 507 /2, Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 81106 
IČ/jiný identifikátor: 52 441121 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě pod vložkou č. 
vložka číslo: 138427 /B 

(dále jen "Propojená osoba č. 7.1") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 

UPTIME ROBOT SERVICE PROVIDER LIMITED 
REGENT HOUSE, OFFICE 21, BISAZZA STREET 
SLIEMA SLM1640, MALTA 

IČ/jiný identifikátor: C 76087 
zapsaná v Maltském obchodním rejstříku pod č. C 76087 

(dále jen "Propojená osoba č. 7.2") 
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Společnost s obchodní firmou: WarmUplnbox s.r.o. 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 11923521 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 356134 

(dále jen "Propojená osoba č. 7.3") 

Arpem Networks S.L. Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 
IČ/jiný identifikátor: 

The Golfo De Salonica street 49 Madrid 28033 
3359-0377-5844-1031 

(dále jen "Propojená osoba č. 8") 

Společnost s obchodní firmou: Purpose Ventures SE 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 09990283 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2395 

(dále jen "Propojená osoba č. 9") 

Společnost s obchodní firmou: Sportlito s.r.o. 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 03580334 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234101 

(dále jen "Propojená osoba č. 10") 

Společnost s obchodní firmou: ROUVY, SE 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 11678241 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2461 

(dále jen "Propojená osoba č. 11") 
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Společnost s obchodní firmou: VirtualTraining s.r.o. 
se sídlem: Špidrova 90, Vimperk Ill, 385 01 Vimperk 
IČ/jiný identifikátor: 01898019 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21960 

(dále jen "Propojená osoba č. 11.1") 

Společnost s obchodní firmou: Pale Fire Financing a.s. 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 11643064 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26498 

(dále jen " Propojená osoba č. 12") 

Společnost, jež byla ovládanou osobou stejnou ovládající osobou, avšak tento vztah byl 
dle 4.6.2021 ukončen prodejem obchodního podílu: 

Společnost s obchodní firmou: banh-mi-ba s.r.o. 
se sídlem: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 04767683 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253151 

Společnost byla v průběhu roku 2021 ovládána rovněž níže uvedenou ovládající osobou, 
avšak tento vztah byl ke dni 2.6.2021 ukončen prodejem obchodního podílu: 

Společnost s obchodní firmou: LevTechl s.r.o. 
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČ/jiný identifikátor: 06675981 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286805 

4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky 
ovládání 

Struktura vztahů 

Ovládající osoba nakládá s následujícími podíly na Propojených osobách: 

- Podílem o velikosti 80% na Propojené osobě č. 1 (Semantic Visions, s.r.o.). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
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smyslu §74 a §75. Propojená osoba č. 1 (Semantic Visions, s.r.o.) nakládá s podílem o 
velikosti 100% na Propojené osobě č. 1.1 (Semantic Visions Ltd.). 

- Podílem o velikosti 75% na Propojené osobě č. 2 (Extra Online Media s.r.o.). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
smyslu §74 a §75. Propojená osoba č. 2 (Extra Online Media s.r.o.) nakládá s podílem 
o velikosti 100% na Propojené osobě č. 2.1 (Toprecepty.cz s.r.o.). 

- Podílem o velikosti 49% na Propojené osobě č. 3 (iFORO Group, s.r.o.). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
smyslu §74 a §75. 

- Podílem o velikosti 64,64% na Propojené osobě č. 4 (Favi online s.r.o.). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
smyslu §74 a §75. 

- Podílem o velikosti 80% na Propojené osobě č. 5 (MUNIPOLIS s.r.o.). Ovládající osoba 
může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu §74 
a §75. 

- Podílem o velikosti 46,56% na Propojené osobě č. 6 (teamlT s.r.o.). Ovládající osoba 
může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu 
§74 a §75. 

- Podílem o velikosti 50% na Propojené osobě č. 7 (ignity, s. r. o.). Ovládající osoba může 
v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu §74 a 
§75. Propojená osoba č. 7 (ignity, s. r. o.) nakládá s podílem o velikosti 100% na 
Propojené osobě č. 7.1 (emaillistverify.com s.r.o.), s podílem o velikosti 99,93% na 
Propojené osobě č. 7.2 (UPTIME ROBOT SERVICE PROVIDER LIMITED), s podílem o 
velikosti 100% na Propojené osobě č. 7.3 (WarmUplnbox s.r.o.). 

- Podílem o velikosti 83% na Propojené osobě č. 8 (Arpem Networks S.L.). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
smyslu §74 a §75. 

- Podílem o velikosti 80% na Propojené osobě č. 9 (Purpose Ventures SE). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
smyslu §74 a §75. 

- Podílem o velikosti 51,82% na Propojené osobě č. 10 (Sportlito s.r.o.). Ovládající osoba 
může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu §74 
a §75. 

- Podílem o velikosti 59,7% na Propojené osobě č. 11 (ROUVY, SE). Ovládající osoba 
může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu §74 
a §75. Propojená osoba č. 12 (ROUVY, SE) nakládá s podílem o velikosti 100% na 
Propojené osobě č. 12.1 (VirtualTraining s.r.o.). 
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Podílem o velikosti 100% na Propojené osobě č. 12 (Pale Fire Financing a.s.). Ovládající 
osoba může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve 
smyslu §74 a §75. 

Úloha ovládané osoby 

Dceřiná společnost mateřské společnosti Pale Fire Capital SE. 

Způsob a prostředky ovládání 

Uplatňování přímého/ nepřímého vlivu, nakládání s podílem na hlasovacích právech, možnost 
jmenovat a odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního nebo obdobného orgánu nebo 
členy kontrolního orgánu. 

S. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu Ovládající 
osoby nebo Propojených osob 

Ovládající osobě nebyly v roce 2021 vyplaceny podíly na zisku a zálohy na podíly na zisku. 

6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s Ovládající osobou 
nebo Propojenými osobami 

Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou 

Mezi propojenými osobami byla v roce 2021 uzavřena příkazní smlouva a dále Dodatek č. 2 
ke Smlouvě společníků společnosti AUKRO s.r.o. Mezi propojenými osobami nebyly 
realizovány v roce 2021 žádné jiné právní úkony (např. poskytnutí záruk, předání daru ani 
obdobné). Na popud či v zájmu propojených osob nebyla učiněna v roce 2021 žádná opatření, 
která by byla výhodná či nevýhodná pro některou ze stran (např. omezení poskytovaných 
služeb, převedení části obchodního závodu, přenechání části trhu ani nic podobného). 

7. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání 

Společnosti AUKRO s.r.o. nevznikla ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a 
vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
žádná újma. Veškerá plnění v rámci těchto vztahů jsou sjednána v cenách v místě a čase 
obvyklých. 
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8. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s Ovládající osobou a s 
Propojenými osobami, včetně případných rizik 

- Výhody: Zabezpečení běžných obchodních vztahů. 
- Nevýhody: Neexistují. 
- Zhodnocení, zda převládají výhody či nevýhody: Převládají výhody. 
- Rizika stávající struktury pro ovládanou osobu: Neexistují. 

9. Prohlášení 

Prohlašujeme, že jsme do této Zprávy o vztazích vypracované v souladu s ust. § 82 ZOK pro 
účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 uvedli veškeré informace, k datu podpisu této 
zprávy známé a pro její vypracování relevantní. 

10. Důvěrnost informací 

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního 
tajemství Ovládající, Ovládané i Propojených osob, stejně jako informace, které byly takto za 
důvěrné jakoukoli z těchto osob, označeny. Důvěrnými jsou rovněž informace z obchodního 
styku, které by samy o sobě nebo v souvislosti či ve spojení s jinými informacemi nebo 
skutečnostmi, mohly způsobit jakékoli z těchto osob újmu. 

f!:il~ 
18.3.2022 

AUKRO s.r.o. 

Michal Oškera 
jednatel 
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