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Obecné informace o společnosti 

Základní kapitál 

Základní kapitál: 

Předmět podnikání 

280 000,- Kč, splaceno 100% 

Marketingové služby, výroba nábytku a dekorací 

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 

Jan Sellers-Zajic 

Radomír Hejl 

- jednatel 

- jednatel 

Finanční a nefinanční informace o společnosti 

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

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 se bude nadále rozvíjet a expandovat na dalších zahraničních trzích. 

Mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému je účetní závěrka schválena k předání 
mimo účetní jednotku nedošlo k žádným důležitým skutečnostem, které by měly vliv 
na údaje uvedené v účetní závěrce. 

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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(t Ecov1s· 

Favi online s.r.o. 

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 
k 31. prosinci 2021 



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

Se sídlem: 
Identifikační číslo: 

Výrok auditora 

Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 
04857402 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Favi online 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, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o 
peněžních tocích za rok končící 31.12.2021 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 Favi online s.r.o. k 31.12.2021, nákladu a výnosu a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toku 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 21. 3. 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 

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 International 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, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, 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 lega! entity in its own country and is only liable for its 

'"" "" " ,mlssloas, "" tt,,re ,r '"' """ •"''". ecov,s blf s.c.o. 1s a C>~h Membec ei,m ,r ecov,s '"""iM 
Highest creditwarthinl!IIS 

2022 

dun&bradatreet 



ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
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 předrokladu 
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 
zpusobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol statutárním orgánem. 
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• 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 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 dukazní 
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 dukazních 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 zpusobem, 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 pruběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatku ve vnitřním kontrolním systému. 

V Praze, dne 29.4.2022 

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

evidenční číslo oprávnění 471 
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Účetní závěrka k 31.12.2021 

společnosti 

Favi online s.r.o. 

Sídlo 

Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum sestavení účetní závěrky: 

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání účetní jednotky: 

Kategorie účetní jednotky: 

Podpisový záznam statutárního orgánu: 

Účetní závěrka obsahuje: 

29.4.2022 

Společnost s ručením omezeným 

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

Střední 

Rozvahu k 31.12 .2021 

Výkaz zisku a ztráty za období končící 31.12.2021 

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2021 

Přehled o peněžních tocích za období končící 31.12.2021 

Přílohu k účetní závěrce 

I 
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ROZVAHA Favi online s.r.o. 
v plném rozsahu IČ:04857402 

k datu Vodičkova 710/31 

31.12.2021 Praha 1 

(v tisících Kč) 11000 

31.12.2021 31.12.2020 

Brutto Korekce Netto Netto 

AKTIVA CELKEM 162352 6745 155 607 120 675 

a. Stálá aktiva 5 702 798 4 904 785 

I. Dlouhodobý nehmotmí majetek 5659 755 4 904 768 

2. Ocenitelná práva 3 990 225 3 765 152 

2.1. Software 3 990 225 3 765 152 

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný maietek 953 530 423 616 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
716 716 

5. dlouhodobý majetek 

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 716 716 

II. Dlouhodobý hmotný maj etek 43 43 17 

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 43 43 17 

c. Oběžná aktiva 154 277 5947 148330 118 489 

II. Pohledávkv 91814 5947 85867 79545 

1. Dlouhodobé pohledávky 1158 1158 1158 

1.5. Pohledávky - ostatní 1158 1158 1158 

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1158 1158 1158 

2. Krátkodobé pohledávky 90 656 5 947 84 709 78387 

2.1. Pohledávky z obchodních vztah6 89 235 5 947 83 288 77 605 

2.4. Pohledávky - ostatní 1 421 1 421 782 

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 421 1 421 782 

IV. Peněžní orostředkv 62463 62463 38944 

2. Peněžní prostředky na účtech 62 463 62 463 38 944 

D, Časové rozlišení 2373 2373 1401 

1. Náklady příštích období 2 373 2 373 119 

2. Komplexní náklady příštích období 1 282 



31.12.2021 31.12.2020 

PASIVA CELKEM 155 608 120 675 

A, Vlastni ka Ditál 61961 42513 

I. Základní kaaltál 280 280 

1. Základní ka oitál 280 280 

II, Ážio a kapitálové fondv 17 500 17 500 

2. Kapitálové fondv 17 500 17 500 

2.1. Ostatní kapitálové fondy 17 500 17 500 

IV. Vvsledek hosnodaření minulvch let t +f-J 24733 11500 

1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let 24 733 11 500 

v. Výsledek hosnodaření běžného účetního období (+/-) 79448 73 233 

VI, Rozhodnuto o zálohách na w nlatu aodílu na zisku (-) -60 000 -60 000 

B.+C. Cizi zdroie 93 592 78 Í45 

B. Rezervv 8477 13 236 

2. Rezerva na daň z oří1mB 7 581 12 552 

4. Ostatní rezervv 896 684 

c. Závazky 85115 64 909 

I. Dlouhodobé závazkv 746 

8. Odložený daňový závazek 746 

II, Krátkodobé závazkv 84369 64909 

2. Závazkv k úvěrowm institucím 250 

4. Závazkv z obchodních vztahB 70 450 52 223 

8. Závazkv - ostatní 13 669 12 686 

8.3. Závazky k zaměstnancBm 3 843 3 452 

8.4. Závazky ze sociálního zabez pečeni a zdravotního pojištění 2 309 2 115 

8.5. Stát - daňové závazkv a dotace 5 423 5 834 

8.6. Dohadné účty pasivní 1 374 830 

8.7. Jiné závazky 720 455 

D. Časové rozlišeni oasiv 55 17 

1. Výda!e oříštích období 55 17 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Favi online s.r.o. 
v druhovém členění IČ:04857402 

období končící k Vodičkova 710/31 

31.12.2021 Praha 1 

(v tisících Kč) 11000 

období do období do 

31.12.2021 31.12.2020 

I. Tržby z prodeje výrobkll a služeb 749 341 656 227 
A. Výkonová spotřeba 598 784 530825 

2. Sootřeba materiálu a energie 1 008 1 677 

3. Služby 597 776 529 148 
c. Aktivace ( - l 2.09 
D. Osobní náklady 43135 31782 

1. Mzdové náklady 31 612 25 094 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 

2. 11 523 6 688 

2.1 Náklady na sociální zabezoečení a zdravotní ooii štění 10 108 6 475 

2.2 Ostatní náklady 1 415 213 
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 550 154 

1. 
Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

230 154 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -

1.1 trvalé 230 154 

3. Úpravy hodnot pohledávek 2 320 
III. Ostatní provozní výnosy 20 102 
2. Tržby z prodaného materiálu 5 

3. Jiné provozní vÝnosv 20 96 
F. Ostatní provozní náklady 1845 2 199 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 
4. 1 493 1 790 
5. Jiné provozní náklady 352 408 

* Provozní výsledek hospodaření ( + /-) 102 838 91369 
VI. Výnosové úrokv a podobné yýnosv 11 25 
2. Ostatní vvnosové úroky a oodobné vvnosv 11 25 

VII. Ostatní finanční vvnosv 4768 5 716 
K. Ostatní finanční náklady 7629 6 484 

* Finanční VÝSiedek hospodaření ( +/-) -2850 -743 

** V-vsledek hospodařeni ořed zdaněním l+/- l 99988 90626 
L. Daň z oříimll 20 540 17393 

1. Daň z oříi mil solatná 19 794 17 393 
2. Daň z příi mil odložená (+/- ) 746 

** Výsledek hospodařeni PO zdanění { +/- ) 79448 73 233 

*** Výsledek hosoodaření za účetní období I+/-) 79448 73 233 

* Čistv obrat za účetní období 754140 662070 



PŘEHLED D ZMěNÁCH Favl onllne ■.r.o. 
VLASTNfHO KAPITÁLU IČ:04857402 

k datu Vodičkova 710/31 
31.12.2021 Praha 1 
(v tlsíóch Kč) 110 00 

Nerozdělený zisk Výsledek Rozhodnuto o 
nebo neuhrazena Jiný výsledek hospodaření zálohách na 

Základní Ážio a kapitálové ztrata minulých hospodaření běžného výplatu podílu na VLASTNf 
kapitál fondy Fondy ze zisku let minulých let účetního období zisku KAPITÁL CELKEM 

Stav k 31.12.2019 280 12500 12450 -439 24489 49280 
Rozdělení výsledku hos oodaření -24489 -24 489 
Změna základního kapitálu 

Vyplacené podíly na zisku -511 25000 24489 
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -85 000 -85 000 
Výdaje z kapitálových fondi'l 

VýSiedek hosp0daření za běžné období 73 233 73233 
Ostatní S 000 -439 439 S 000 
Stav k 31.12.2020 280 17 500 11500 73 233 -60 000 42 513 
Rozdělení výsledku hos podaření 13 233 -73 233 -60 000 

Změna základního kapitálu 

Vvolacené oodílv na zisku 60000 60 000 
Rozhodnuto o zálohách na vÝolatu oodílu na zisku -60 000 -60 000 
Výdaje z kapitálových fondi'l 

Výsledek hosp0daření za běžné období 79448 79 448 
Ostatní 

Stav k 31.12.2021 280 17 500 24733 79448 -60 000 61961 



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Favl online s.r.o. 
TOCfcH (CASH FLOW) IČ:04857402 

období končící k Vodičkova 710/31 
31.12.2021 Praha 1 

(v tisících Kč) 11000 

obdobido období do 
31.12,2021 31.12.2020 

Stav peněžních prostředka a peněžních ekvivalenta na začátku 
P. účetního období 38944 46626 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 99 988 90 626 

A.1. úpravy o nepeněžní operace -1475 6 193 
Odpisy stálých aktiv ( +) s výjimkou zustatkové ceny prodaných stálých 
aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku a goodwillu 

A.1.1. (+/-) 230 154 
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -2 439 13 531 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(-/+) 

A.1.4. Výnosy z podí11l na zisku (-) 
Vyúčtované nákladové úroky ( +) s výjimkou úroku zahrnovaných do ocenění 

A.1.5. dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-) -11 

A.1.6. Případné opravy a ostatní nepeněžní operace 745 -7 492 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 
A.* pracovního kapitálu 98513 96819 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 13 860 -14 065 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti ( +/-), aktivních účt1l časového 
A.2.1. rozlišeni a dohadných účt1l aktivních -9 614 -25 636 

Změna stavu krátkodobých závazk1l z provozní činnosti ( +/-), pasivních účt~ 
A.2.2. časového rozlišení a dohadných účt1l pasivních 23 474 11 571 
A.2.3. Změna stavu zásob(+/-) 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
A.2.4. prostředk1l a peněžních ekvlvalent1l 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 112373 82754 
Vyplacené úroky s výjimkou úroku zahrnovaných do ocenění dlouhodobého 

A.3. majetku(-) 

A.4. Přijaté úroky (+) 11 25 

A.S. Zaplacená daň z příjm1l a za doměrky daně za minulá období (-) -24 766 -9 892 
A.7. Přijaté podily na zisku ( +) 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 87618 72887 
Peněžní toky z investiční činnosti 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) -4 349 -569 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv ( +) 

B.3. Záp1ljčky a úvěry spřízněným osobám (-/ +) 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -4349 -569 
Peněžní toky z finančních činností 

Dopady změn dlouhodobých závazk1l, popř. takových krátkodobých závazk1l, 
které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na 

C.1. peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 250 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 

C.2. ekvivalenty -60 000 -80 000 
Zvýšení peněžních prostředk1l a peněžních ekvivalent1l z titulu zvýšení 
základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu, včetně 

C.2.1. složených záloh na toto zvýšení ( +) 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společník1lm (-) 

C.2.3. Další vklady peněžních prostředk1l společník1l a akcionář1l ( +) 5 000 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky ( +) 

C.2.5. Přímé platby na vrub fond1l (-) 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 
vztahující se k těmto nárok1lm a včetně finančního vypořádání se společníky 

C.2.6. veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti(-) -60 000 -85 000 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -59 750 -80 000 
F. Čisté zvýšeni, nebo snížení peněžních prostředka 23 519 -7 682 

Stav peněžních prostředka a peněžních ekvivalenta na konci účetního 
R. období 62463 38944 
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1. POPIS SPOLEČNOSTI 

Favi online s.r.o. (dále jen „společnost") je společnost s ručenfm omezený, která vznikla dne 29. února 
2016 a sídlí v Praze 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, česká republika, identifikační číslo 04857402. 
Hlavním předmětem její činnosti jsou marketingové služby, vyhledávač nábytků a dekorací. 

Osoby podílející se na základním kapitálu k 31.12.2021 : 

Pale Fire Capital SE 
RADOMÍR HEJL 
JAN SELLERS-ZAJIC 

1 810/2 800 
467/2 800 
523/2 800 

Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti Pale Fire Capital SE. 

V roce 2021 nedošlo k žádným změnám v Obchodním rejstříku: 

Členové statutárních, řídících, kontrolních a správních orgánů k 31. prosinci 2021 : 

Jednatel: Jan Sellers-Zajic 

Jednatel: Radomír Hejl 

Názey a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku: 

• Pale Fire Capital SE, Žatecká 55/14, Josefov, 11 O 00 Praha 1 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
a prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. k němu ve znění platném pro rok 2021. 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021 za kalendářní rok 2021. 

Účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla auditorem ověřena a z tohoto důvodu všechny údaje uvedené v této 
příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2021 jsou auditovány. 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021 jsou 
následující: 

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a 
náklady s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují 
přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě 
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
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Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 80 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě 
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Ocenitelná práva jsou odpisována 72 měsíců. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován lineárně po dobu životnosti, která je stanovena 
v souladu se zákonem o daních z příjmů. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 
Opravy a údržba se účtuji do nákladů. 

Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě do 40. tis. Kč je účtován do nákladů v roce pořízení. Majetek v 
pořizovací hodnotě od 3.000 - 40.000 je veden v operativní evidenci. 

b) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 

c) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. 
Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich 
realizační hodnotu. 

K pohledávkám po splatnosti více než 180 dní jsou vytvářeny 100% opravné položky. 

d) Závazky 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. 

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry a zápůjčky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr nebo 
zápůjčku se považuje i část dlouhodobého úvěru nebo zápůjčky, která je splatná do jednoho roku od 
rozvahového dne. 

e) Rezervy 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází 
okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu 
rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 

f) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném 
roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě, kdy při výpočtu je použita sazba daně z příjmů 
platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, a vycházející 
z rozvahového přístupu, tj. závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi 
daňovou základnou aktiv a pasiv a výší aktiv a pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou je 
hodnota těchto aktiv a pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely. 
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Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena 
v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž 
by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. 

g) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstríku krajského soudu. 
Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo 
ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující 
základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými vklady nad 
hodnotu základního kapitálu - příplatky mimo základní kapitál od společníků. 

h) Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu ČNB platném ke dni 
uskutečnění účetního případu. Pohledávky a závazky, peníze a peněžní zůstatky na bankovních účtech 
v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávány podle oficiálního kurzu ČNB. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty k uvedeným položkám se účtují do finančních výnosů 
nebo finančních nákladů běžného roku. 

i) Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a 
nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech 
jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v 
budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

j) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O výnosech 
se účtuje v okamžiku poskytnutí služby měsíčně na základě vystavených faktur. 

k) 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 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

Rok2021 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

Počáteční 
zůstatek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

Software 323 

Ostatní ocenitelná práva 

Goodwill 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 953 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

Nedokončen~ dlouhodob~ nehmotn~ majetek o 
Celkem 2021 1 276 

Celkem 2020 707 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 
Počáteční 

Odpisy 
Prodeje, 

zůstatek likvidace 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 

Software 171 54 o 
Ostatní ocenitelná práva 

Goodwill 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 337 193 o 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotní majetek o o 
Celkem 2021 508 247 o 

Celkem 2020 371 137 o 
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3 667 o 

o o 

716 o 
4382 o 

569 o 

Vyřazení Převody 

o 

o o 

o o 
o o 

o o 

Převody 
Konečný 

zůstatek 

o 3 990 

o 953 

o 716 

o 5 658 

o 1 276 

Konečný Opravné Účetní 
zůstatek oložk hodnota 

225 3 765 

530 o 423 

o o 716 

755 o 4904 

508 o 768 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

Počáteční 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek zůstatek 

Pozemky a stavby 

Hmotné movité věci a jejich soubory 43 o o o 43 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

Celkem 2021 43 o o o 43 

Celkem 2020 43 o o o 43 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

Počáteční 
Odpisy 

Prodeje, 
Vyřazení Převody 

Konečný Opravné 
zůstatek likvidace zůstatek oložk 

Pozemky a stavby 

Hmotné movité věci a jejich 
soubory 26 17 o o 43 

Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotn~ majetek 

Celkem 2021 26 17 o o o 43 o 

Celkem 2020 9 17 o o o 26 o 

Drobný nábytek pofizený při stěhování do nového sídla je rozpouštěn do nákladů v období 24 měsíců 
od data pořízení, prostfednictvím z účtu časového rozlišení - Náklady pfištich období."Na majetku 
nejsou evidovány žádné záruky, ani věcná břemena. 

Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze, kromě drobného majetku. 

5. POHLEDÁVKY 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů k 31 . 12. 2021 činí 89 235 tis. Kč (2020:81 267 tis. Kč, 
z toho pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní 5 936 tis. Kč (2020: 3 724 tis. Kč). 

K 31.12.2021 stav opravných položek k pohledávkám po splatnosti činil 5 947 tis. Kč (2020: 3 661 tis. 
Kč) 
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Dlouhodobé pohledávky tvoří dlouhodobé poskytnuté zálohy, kauce poskytnutá v souvislosti s nájemní 
smlouvou. 

Nejsou pohledávky se splatností nad 5 let. 

6. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

Účetní jednotka rozhodla v roce 2021 o schváleni výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 73 233 tis. 
Kč a rozhodla o zálohové výplatě podílů na zisku ve výši 60 000 tis. Kč, zbývající část ve výši 13 233 
tis. Kč byla převedena do nerozděleného zisku minulých let. 

K datu sestaveni účetní závěrky nebylo rozhodnuto o způsobu rozdělení výsledku hospodaření za rok 
2021. 

Poč. stav Zvýšení Snížení 
Zůstatek 

k 1.1.2021 k 31. 12. 2021 
Základní kapitál 280 o o 280 

Ostatní kapitálové fondy 17 500 o o 17 500 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 73 233 79448 73 233 79448 

Jiný výsledek hospodaření o o o o 
Nerozdělený zisk minulých 
let 11 500 13 233 o 24 733 

Neuhrazená ztráta min. let o o o o 
Rozhodnuto o zálohové 
výplatě podílu na zisku -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Celkem 42 513 32 682 13 233 61 961 

7. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

Krátkodobé obchodní závazky k 31.12.2021 činí 70 450 tis. Kč (2020: 52 223 tis. Kč) K 31 . 12.2021 
byly vykázány závazky více než 30 dní po splatnosti ve výši 1 771 tis. Kč. K 31. 12. 2020 byly vykázány 
závazky více než 30 dní po splatnosti ve výši 113 tis. Kč. 

Společnost neeviduje k 31. 12. 2021 závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečeni po 
splatnosti. 

Společnost nemá úvěry ani závazky kryté podle zástavního práva nebo věcného břemene. Nejsou 
závazky s dobou splatnosti nad 5 let. 

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohadné položky na přijaté služby, dosud nevyfakturované. 

Společnost nemá závazky neuvedené rozvaze účetní závěrky. 
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8. REZERVY 

V roce 2021 úc':etni jednotka tvořila rezervu na nevyc':erpanou dovolenou a rezervu na daň z příjmů. 

Zákonné Ostatní rezervy Rezerva na Rezervy 
rezervy daň z příjmu celkem 

Zustatek k 1.1.2021 o 684 12 552 13 236 

Změna stavu rezerv o 212 -4 971 -4 759 

Zustatek k 31.12.2021 o 896 7 581 8447 

9. ZPRÁVA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 

Společnost za rok 2021 splnila kritéria pro zákonný povinný audit a provedla zákonný audit. 

Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2021 provedla auditorská společnost ECOVIS blf 
s.r.o. Auditorská společnost neposkytovala společnosti jiné služby než provedení zákonného auditu. 

10. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Společnost účtovala v roce 2021 o rezervě na dal"l a vyčíslila daň z příjmů za rok 2021 v celkové výši 
19 794 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 17 393 tis. Kč), zálohy na dal"l byly uhrazeny ve výši 12 026 tis. Kč. 
Rezerva na daň z prijmů činí 7 581 tis. Kč a je vykázána ve výši předpokládané daňové povinnosti 
snížené o uhrazené zálohy. 

Odložená daňová pohledávka. 

Výpočet odloženého daňového závazku: 

Rezervy na dovolenou: 896 tis. Kč 

Rozdíl mezi úč. a dal"l .zůst.cenou pohledávek: 3 031 tis. Kč 

Daňová sazba: 19% 

Odložený dal"lový závazek: 7 46 tis. Kč. 

11. INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH SOUDNÍCH SPORECH 

V současnosti neprobíhají žádné soudní spory, které by měly významný vliv na účetní závěrku 
společnosti. 
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12. VÝNOSY 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

2021 
Domácí Zahraniční 

marketing 444 723 304 618 

Výnosy celkem 749 341 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

2020 
Domácí Zahraniční 

marketing 401 973 254 254 

Výnosy celkem 656 227 

13. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rok 2021 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

Celkový počet Celkový počet 
zaměstnanců zaměstnanců 

(rok 2021 ) (rok 2020) 
Průměrný počet zaměstnanců 37 29 

z toho členové rídících, 
kontrolních správních 
orgánů 2 2 

Mzdy 31 612 25 094 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 10 108 6475 

Sociální náklady 1 415 213 

Osobní náklady celkem 43135 31 782 

V roce 2021 neobdrželi členové a bývalí členové řídících, kontrolních a správních orgánů odměny z 
důvodu jejich funkce. 

Zaměstnancům a jednatelům společnosti nebyla kromě mezd poskytována žádná jiná peněžitá ani 
nepeněžitá plnění. 
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14. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Převážnou část nákladů tvoří položka Služby ve výši 597 776 tis. Kč, které představují zejména 
marketingové služby - zprostředkování, PPC. 

Ostatní provozní náklady tvoří především rezerva na dovolenou a rozpouštění komplexních nákladů 
příštích období. 

Ostatní finanční náklady a výnosy tvoří především kurzové ztráty a zisky. 

15. POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S NEOMEZENOU DOBOU TRVÁNÍ 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit 
jako podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, 
které by mohly z této nejistoty vyplývat. 

16. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

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 se bude nadále rozvíjet a expandovat na dalších 
zahraničních trzích. 

Mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému je účetní závěrka schválena k předání mimo 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 Favi online 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 11ZOK") 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. 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. 

l. Ovládaná osoba 

Favi online s.r.o. Společnost s obchodní firmou : 
se sídlem: Vodičkova 710/31, 11 O 00 Praha 1 -Nové 
Město 

IČ/jiný identifikátor: 04857402 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254682. 

(dále jen "Ovládaná osoba") 

1 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 

(dále jen "Propojená osoba č. 1") 

Společnost s obchodní firmou : 
se sídlem: 

Semantic Visions Ltd. 
118 Pail Mali, London, United Kingdom, 
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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 S 
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: MUNIPOLIS s.r.o. 
se sídlem: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno 
IČ/jiny identifikátor: 29198950 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64961 

(dále jen "Propojená osoba č. 4") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 

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

(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: 138742/8 

(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") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem: 

WarmUplnbox s.r.o. 
Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1 

í:C01;1S blf s.r.o. ,~ E . 
C.e,1,lic:i+e no 471 • 

i;k~:i·rific.ohc""l , 



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: Accomango s.r.o. 
se sídlem: Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČ/jiný identifikátor: 09024204 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329363 

(dále jen "Propojená osoba č. 9.1") 

Společnost s obchodní firmou: 
se sídlem : 

IČ/jiný identifikátor: 

(dále jen "Propojená osoba č. 9.2") 

Fireball Inc. 
251 Uttle Falis Drive, Wilmington, New Castle 
County, Delaware, 19808 
7433797 

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") 
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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"} 

Společnost s obchodní firmou: VirtualTraining s.r.o. 
se sídlem: Špidrova 90, Vimperk 111, 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") 

4 Str uktu, a 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 
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 80% na Propojené osobě č . 4 (MUNIPOLIS s.r.o.}. Ovládající osoba 
může v této společnosti uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu §74 
a §75. 
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Podílem o velikosti 82,6% na Propojené osobě č. 5 (AUKRO 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. 8 (ignity, s. r. o.) nakládá s podílem o velikosti 100% na 
Propojené osobě č. 7.1 (emaillístverify.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. Propojená osoba č. 9 (Purpose Ventures SE) nakládá s podílem o 
velikosti 10,75% na Propojené osobě č. 9.1 (Accomango s.r.o.), s podílem o velikosti 
15% na Propojené osobě č. 9.2 (Fireball Inc.). 

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. 11 (ROUVY, SE) nakládá s podílem o velikosti 100% na 
Propojené osobě č. 11.1 (VirtualTraining s.r.o.). 

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. 
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5. Přehled jednám učiněných na popud nebo v zájmu Ovládající 
osoby nebo Propojených osob 

Ovládající osobě byly 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 

Dohoda o společném postupu při převodu obchodního podílu ve společnosti Favi online s.r.o. 
ze dne 26.8.2016 (závazek k poskytování peněžitých příplatků). 

7, Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání 

Společnosti Favi online 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 . 

Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s Ovládající osobou a s 
Propojenými osobamt včetně případných rizik 

- Výhody: Zabezpečení klasických 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 soulau 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. 
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U 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 
skutačnostmi, mohly způsobit jakékoli z těchto osob újmu. 

18.3.2022 
... 

Favi online s.r.o. 

Radomír Hejl 
jednatel 
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