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PALE~J:!B,lli
Úvodní slovo
Vážení přátelé,
je nám ctí s Vámi sdílet výroční zprávu Pale Fire Capital za rok 2021 a seznámit Vás s tím,
jak se naší finanční skupině vedlo a jak vnímáme výhled na rok 2022.
Rok 2021 byl velmi náročný na schopnost se agilně přizpůsobovat všemu, co zejména
koronavirová pandemie a s tím spojené dopady na ekonomiku a fungování společnosti
přinesly. Na to, jak se v takto výjimečné situaci zachovat neexistují žádné příručky a je
zásluhou skvělého týmu lidí jak přímo v PFC, tak v našich portfoliových společnostech, že
můžeme na dalších stránkách prezentovat skvělé výsledky a označit rok 2021 jako úspěšný.
Filozofie PFC je postavena na skloubení strategické analýzy a celospolečenského nadhledu
na straně jedné a perfektní exekuce na straně druhé. Díky této kombinaci dokážeme naše
portfolio rozšiřovat o strategicky velmi dobře pozicované projekty a následně jim pomoci s
organizací a fungováním tak, aby rychle, a přitom udržitelně rostly a dosáhly svého potenciálu.
Mezi klíčové projekty, které naše portfolio rozšířily patří insurtech platforma Mubi, u které
máme ambice stát se jedničkou na polském trhu a následně expandovat na trhy další.
Významná je i akvizice Rouvy, světové dvojky v oblasti indoor cyklistického tréninku. Velké
ambice máme v rámci online tržiště Aukro, které se nám podařilo zachránit a dramaticky
nastartovat uvadající ikonu české ecommerce a po silném personálním posílení v loňském
roce plánujeme expanzi do dalších zemí. Podobně ambiciózní je i projekt Munipolis známý v
ČR jako Mobilní rozhlas, který v roce 2021 zahájil expanzi do Německa a následovat budou
další země.
Dosavadní výsledky nás motivují k hledání větších příležitostí na světových trzích. První větší
ukázkou této strategie je akvizice podílu ve společnosti obchodované na americké burze
Groupon. Věříme novému managementu, se kterým spolupracujeme na úpravě strategického
směřování a vnímáme velkou růstovou příležitost v rámci obnovy po covidu, zejména pokud
dojde i k oslabení hospodářského růstu či recesi, při které budou spotřebitelé ještě výrazně
cenově senzitivnější. Jsme přesvědčeni, že podobných příležitostí se nám bude dařit nacházet
více.
Rok 2021 byl pro PFC transformační. Vyrostli jsme z primárně venture kapitálové společnosti
do technologické private equity skupiny a jsme na cestě k budování silné finanční skupiny
kombinující v sobě technologické private equity a hedge fond působící na západních
kapitálových trzích. Dennodenně se přesvědčujeme, že dokážeme v Čechách najít schopné
lidi, kteří mají s námi odvahu a schopnosti stavět úspěšný globální business. Baví nás tato
cesta a objevování a posouvání vlastních hranic a schopností a hledání limitů. Uvědomujeme
si, že s úspěchem je spojena zodpovědnost a je součástí naší filozofie vracet společnosti
maximum zpět.
Děkujeme všem, kteří nám na naší cestě pomáhají a fandí.
Dušan Šenkypl, Jan Barta, David Holý
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PALE~J:!B,lli
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma: Pale Fire Capital SE
Sídlo: Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha
Právní forma: Evropská společnost
IČ/DIČ: 04165918/CZ04165918
Telefon: +420 771 121 570
ID datová schránka: n245j3y
www adresa: https://palefirecapital.com/
(dále jen jako “Společnost”)

Údaje o základním kapitálu
Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné
podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 120,- EUR (nahrazených celkem 8 ks hromadných
akcií) a je splacen v plné výši.
Od okamžiku založení Společnosti nedošlo k žádným změnám ve struktuře základního
kapitálu nebo počtu či druhu akcií.
Společnost sama má v držení 12 ks akcií, nahrazených dvěma akciemi hromadnými. Žádné
akcie Společnosti nejsou v držení dceřiných společností společnosti.
Všechny akcie jsou aktuálně zatíženy zřízením zástavního práva ve prospěch J&T BANKA,
a.s., a to v souvislosti s emisí dluhopisů.
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které by opravňovaly k uplatnění práva na výměnu
za jiné cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných cenných papírů.
K datu 31.12.2021 byly akcie Společnosti ve vlastnictví 5 osob - Dušana Šenkypla (390 ks
akcií), Jana Barty (390 ks akcií), Davida Holého (200 ks akcií), Petra Krajíčka (8 ks akcií) a
Společnosti samotné (12 ks akcií).

Údaje o činnosti společnosti
Hlavní oblasti podnikání
- investiční činnost
Společnost má vytvořeno portfolio společností, v nichž vlastní obchodní podíl a v některých
případech je ovládající osobou.
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Portfolio Společnosti
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Výhled na rok 2022
V roce 2022 má společnost v úmyslu dále podpořit investice do stávajícího portfolia firem,
získat ve vybraných společnostech další podíl a také rozšířit portfolio i o nové investiční
příležitosti, a to za účelem dalšího zvyšování hodnoty portfolia. Společnost má v plánu tyto
investice realizovat v České republice i v zahraničí. Zároveň firma zvažuje i prodej některých
aktiv, pokud již nezapadají do dlouhodobé koncepce společnosti anebo pokud nastane
vhodný okamžik pro divestici.
Hlavní trhy
Portfolio Společnosti umístěno zejména v České republice, nicméně Společnost vlastní podíly
i ve Společnostech, působících i v zahraničí.

Údaje o majetku a finanční situaci
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem
Společnost k 31.12.2021 nevlastní žádné nemovitosti.
Zástavní právo a věcná břemena
V roce 2021 se Společnost stala ručitelem společnosti Pale Fire Financing a.s. (dále jen
“PFF”) v souvislosti s emisí dluhopisů PFF.
Společnost zřídila zástavní právo ve prospěch společnosti J&T BANKA, a.s., a to:
● Smlouvou o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vnitroskupinových úvěrů,
uzavřenou mezi Společností a PFF (oběma jako poskytovateli zajištění) a J&T BANKA,
a.s. jako agentem pro zajištění dne 7.10.2021. Společnost zajistila veškeré dluhy, které
má PFF vůči agentovi pro zajištění a každému vlastníkovi dluhopisů na základě emise
dluhopisů, a to zřízením zástavního práva.
● Smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím v korporaci Pale Fire Financing a.s.,
uzavřenou mezi Společností a J&T BANKA, a.s. jako agentem pro zajištění dne
7.10.2021. Společnost zajistila veškeré dluhy, které má PFF vůči agentovi pro zajištění
a každému vlastníkovi dluhopisů na základě emise dluhopisů, a to zřízením zástavního
práva
● Smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím v korporaci PFC, uzavřenou mezi
Společností a J&T BANKA, a.s. jako agentem pro zajištění dne 7.10.2021. Společnost
zajistila veškeré dluhy, které má PFF vůči agentovi pro zajištění a každému vlastníkovi
dluhopisů na základě emise dluhopisů, a to zřízením zástavního práva
Jiná zástavní práva a věcná břemena společnost nezřídila.
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Údaje o majetkových účastech
Údaje o majetkových účastech jsou graficky znázorněny v části “Portfolio Společnosti”.

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti
Společnost nemá definované cíle a metody řízení rizik ani stanovenou politiku pro zajištění
všech hlavních plánovaných transakcí. Jednotlivá rozhodnutí ve vztahu k řízení a eliminaci
podstupovaného rizika se dějí v závislosti na konkrétních situacích a základě odborného
úsudku kompetentních osob a vedení společnosti.
Významné skutečnosti za uplynulé účetní období společnosti
Na hospodářských výsledcích a činnosti společnosti se v roce 2021 neprojevily žádné jiné
významné změny a skutečnosti než ty, které jsou uvedeny ve výroční zprávě, které by mohly
nebo mohou významně ovlivnit hodnocení společnosti a cenu akcií.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
Všichni členové volených orgánů Společnosti disponují dostatečnou a relevantní praxí a
kvalifikací, které jim umožňují řádný a svědomitý výkon jejich funkce a splňují zcela
požadavky, které jsou na tyto osoby kladeny zákonem i stanovami Společnosti jako na členy
volených orgánů Společnosti a v souladu s těmito předpisy byly dané osoby zvoleny.
SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA
Mgr. Dušan Šenkypl
Adresa:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Datum vzniku funkce:
Datum uplynutí stávajícího funkčního období:
Mgr. Petr Krajíček
Adresa:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Datum vzniku funkce:
Datum uplynutí stávajícího funkčního období:

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY
Jan Barta
Adresa:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Datum vzniku funkce:

předseda představenstva
Jestřábí 493, Osnice, 252 42 Jesenice
MUNI Brno
do funkce předsedy představenstva
zvolen dne 14.4.2021
29.3.2026
člen představenstva
U Floriána 402/11, Koloděje, 190 16
Praha 9
VUT v Praze
do funkce člena představenstva zvolen
valnou hromadou dne 30.3.2021
29.3.2026

předseda dozorčí rady
Na bateriích 104/35, Břevnov, 162 00
Praha 6
University College London
do funkce předsedy dozorčí rady
zvolen dne 30.3.2021
ECOVIS blf s .r.o. (i Ecov1s·
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Datum uplynutí stávajícího funkčního období:

29.3.2026

Mgr. David Holý
Adresa:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Datum vzniku funkce:

člen dozorčí rady
K Vrbičkám 820/34, 664 48 Moravany
MUNI Brno
do funkce člena dozorčí rady zvolen
dne 30.3.2021
29.3.2026

Datum uplynutí stávajícího funkčního období:
Ing. Jiří Ponrt
Adresa:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Datum vzniku funkce:
Datum uplynutí stávajícího funkčního období:

člen dozorčí rady
Na Ježově 339, 251 66 Mirošovice
VŠE v Praze
do funkce člena dozorčí rady zvolen
dne 30.3.2021
29.3.2026

Doplňující informace
Žádný z členů představenstva ani dozorčí rady nebyl v uplynulých 5 letech odsouzen za
podvodné trestné činy.
Proti žádné z těchto osob rovněž nebylo vydáno žádné veřejné obvinění či sankce ze strany
statutárních či regulatorních orgánů či soudní rozhodnutí o zbavení způsobilosti k výkonu
funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů kterékoli společnosti nebo funkce ve vedení
nebo provádění činnosti kterékoli společnosti v uplynulých 5 letech.
Přehled smluv členů představenstva a dozorčí rady, uzavřených se Společností
Členové představenstva a dozorčí rady nemají uzavřeny smlouvy o výkonu jejich funkce a
jejich vzájemný vztah se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (§ 2430
a násl. NOZ). Výkon funkce je bezúplatný.

ECOVIS blf s.r.o.
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PALEFIRE
&il·WiifMI
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
a ověření účetní závěrky
Osoby odpovědné za yýročni zprávu
Mgr. Dušan šenkypl, předseda představenstva, Jestřábi 493, Osnice, 252 42 Jesenice
Ing. Petr Krajíček, člen představenstva, U Floriána 402/11, Koloděje, 190 16 Praha 9
Osoby odpovědn6 za ověřeni účetni závěrky
Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 bude ověřena společností ECOVIS blf s.r.o., se
sídlem Betlémské náměstl 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 27608875 zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č.
osvědčení auditorské společnosti v Komoře auditor(J CR: 471
čestné prohlášení oprávněných osob
Představenstvo společnosti prohlašuje, že tuto výročnl zprávu podávají dle svého nejlepšího
vědomí a svědomí a tato zachycuje věrný a poctivý obraz o finanční a podnikatelské činnosti
Společnosti a o výsledcích jeho hospodařeni, stejně jako o výhledu na další obdob!.

V Praze dne 28.4.2022

Mgr. Dušan Šenkypl, předseda představenstva

Ing. Petr Krajíček,

člen představenstva

ECOVI$ blf s.r.o.
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Pale Fire Capital SE
Zpráva auditora o

ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2021

($ ECOVI S"
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Pale Fire Capital SE
Se sídlem:
Identifikační číslo:

Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1
041 65 918

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pale Fire Capital SE (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 Pale Fire Capital SE 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.
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
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
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, Aust~ia, 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, Spa!n, Sweden, Switzerland,
Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.
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významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavku by bylo
způsobilé 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.
Odp ovědnost

statutárního orgánu

Společnosti

za

účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu

nepřetržitého

trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případu, kdy
plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.
představenstvo

Odp ovědnost

auditora za audit účetní závěrk v

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
během celého auditu odborný

s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
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 důsledku
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.
•
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.
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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 průběhu učinili, včetně
zjištěných významných nedostatku ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze, dne 28.4.2022

1~ie"i2-c

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

Ing. Miloš Fiala
odpovědný auditor za provedení auditu
jménem společnosti

471

evidenční číslo oprávnění
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Účetní závěrka k 31.12.2021
společnosti

Pale Fire Capital SE
žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ 041 65 918

Datum sestavení
Právní forma
Předmět

účetní závěrky:

účetní

jednotky:

podnikání účetní jednotky:

Kategorie

účetní

jednotky:

28.4.2022
Evropská

společnost

Ostatní profesní,

vědecké

a technické

činnosti

Mikro

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Účetní závěrka obsahuje:

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
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ROZVAHA
v plném rozsahu

, P_a le Flre capital SE
IČ: 041 65 918
Žatecki 55/14
Josefov
110 00 Praha 1

k datu

31.12.2021
(v tisících Kč)

Brutto
2590 572

AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva

B.
III.

Dlouhodobv finanční maietek

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Záp5jčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

3.

Podíly - podstatný vliv

4.

Záp5jčky a úvěry - podstatný vliv

5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

6.

ZápBjčky a úvě ry - ostatní

c.

Oběžná

aktiva

Pohledávkv

II.

31.12.2021
Korekce
6371
6371
6371

31.12.2020
Netto
1119123
1097618
1097 618
450 622
438 225
40 400

669492
2564

Netto
2584 201
1914535
1914535
935 235
438 242
173 287
95 844
186 508
85 419
669492
2564

12 937

1920 906
1920 906
935 235
438 242
173 287
95 844
192 879
85 419

6 371

168 371

21505
12937

2.

Krátkodobé pohledávky

2 564

2 564

2 .1.

Pohledávky z obchodních vztah~

1 299

1 299

2.4 .

Pohledávky - ostatní

1 265

1 265

734

734

734

531

531

12 203

450 395
450 395
216 533
5
216 528
174
174

450 395
450 395
216 533

8 568

2.4.3 . Stát - daňové pohledávky
2.4.6 . Jiné pohledávky
Krátkodobv

III.
2.

finanční maietek

Ostatní krátkodobý finanční majetek
Peněžní orostředkv

IV.
1.

Peněžní prostředky

v pokladně

2.

Peněžní prostředky

na účtech

1.

Časové rozlišení
Náklady příštích období

o.

12 937

5

9

216 528

8 559

174
174

(t

ECOVIS blf s.r.o.
ECOVIS"
Certificate no 471
For identification purposes on/y

PASIVA CELKEM
A.

Vlastní kaDltál
I.

1.
2.

Základní kanltál
Základní kapitál
Vlastní POdílv (-)
Ážio a kanltálové fondv

II.
2.

Kapitálové fondv
2.1. Ostatní kapitálové fondv
2.2. Oceňovací rozdílv z Přecenění mafetku a závazk1l (+/-\
IV,
Vvsledek hosnodaření minulvch let f+J-1
1.
Nerozdělemí zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let
2.
Jiný yýsledek hospodaření minulých let(+/-\
v.
Výsledek hosoodaření běžného účetního období f+J-1
8.+c.
Cizí zdrole
c.
Závazkv
I,
Dlouhodobé závazky
9.
Závazkv - ostatní
9.3. Jiné závazkv

II.
2.

Krátkodobé závazkv
Závazky k úvěrovým institucím

4.

Závazky z obchodních vztah/I

8.

Závazky - ostatní

8 .1.
8.3.
8.4.
8.5 .
8.7.

Závazkv ke soolečníkum
Závazkv k zaměstnancum
Závazky ze sociálního
Stát -

daňové

zabezpečení

závazkv a dotace

Jiné závazkv
časové rDzlišení nasiv

D.

1.

Výdaie

p říštích

období

a zdravotního

oo11štění

31.12.2021
2584 201
118048
-2574
3 289
-5 863
110566
110 566
100 000
10 566
61749
60 811
938
·51 693
2 465883
2465883
2 025058
2 025 058
2 025 058
440 825
392 153
324
48 348
11
49
26
129
48133
270
270

31,12.2020
1119123
159176
-2574
3 289
-5 863
100 000
100 000
100 000
-9 954
-10 892
938
71704
959 947
959 947
958 568
958 568
958 568
1379
25
1 354
5
27
16
4
1 302

.:COV!S b!f u.o.

(~ECOVIS'

Ce,tific:ate no 471
For identification purpose~ only

l

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

I.
2.
3.

o.

období končící k

žateck6 55/14

31.12.2021
(v tisících Kč)

110 00 Praha 1

Josefov

Tržby z prodeje výrobkll a služeb
Výkonová

A.

Pale Fire Cepltal SE
IČ: 041 65 918

Sootřeba

materiálu a eneroie

Službv
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatn í náklady

2.

F.

3.
5.

*
IV.

1.

G.

v.
2.

2.1 Nákladv na sociální zabezoečení a zdravotní oo11štění
2.2 Ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
Daně a ooolatkv
Jiné orovozní náklady
Provozní vÝsledek hosoodaření ( +/-)
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
Výnosy z oodílu - ovládaná nebo ovládalící osoba
Náklady vynaložené na orodané oodílY
VÝnosY z ostatního dlouhodobého finančního maletku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady související s ostatním dlouhodobým
majetkem

H.
VI.
1.
2.

VÝnosové úrokv a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnos y

1.

Nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní nákladové úrokv a oodobné nákladv

VII.

Ostatní finanční výnosy
Finanční

VÝsledek

hospodaření ořed zdaněním

**

Výsledek

hospodaření

***
*

Výsledek

hospodaření

po
za

11118
720
536

27
1 153
428
339

184

89

173

89

11

10

2

9
1

1
1
-1610
53 404
53 404
42 770
87742
87 742

-8624
48846

48 846
3001

923
33 326

15862

33 265
61

14 808
l 054

6371
58395
4 688

32632

53 707

32 632
2471
10763
73314
71704
71704
71704
159479

311294

hosoodaření

( + /-)

*
**

vÝsledek

1180

277

254 743

Ostatní finanční náklad v

K,

11395

finančním

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

I.
J.

období do
31.12.2020
3501

spotřeba

Osobní náklady
1.

období do
31.12.2021

-43 069
C+/-)

-51693

zdanění(+/-)

-51693

účetní

-51 693

ČistÝ obrat za účetní období

období(+/-)

340 416

PŘEHLED O PENĚŽNfCH
TOCÍCH (CASH FLOW)

Pale Flre Capital SE
IČ: 041 65 918

období končící k
31.12.2021
(v tisících Kč)

žatecká 55/14
Josefov
110 oo Praha 1
obdob1do
31.12.2020

obdobldo
31.12.2021
peněžních prostředkll
účetního období

Stav
P.

Peněžní toky z

a

peněžních

ekvivalentll na

začátku

8569

403

hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněn ím

-51 693

71 704

A.1.

Úpravy o nepeněž ní operace
Odpisy stálých aktiv ( +) s výjimkou zustatkové ceny prodaných stálých
aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku a goodwillu
(+/-)

-36 681

-70 972

Změna

6 371
3 001
· 48 846

-87 742

A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A. 1.4 .
A.1.5 .
A.1.6 .

stavu opravných položek a rezerv

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(-/+)
Výnosy z podí11l na zisku (-)
Vyúčtované nákladové úroky ( +) s výj imkou úroku zahrnovaných do
dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)
Případné

opravy a ostatní

nepeněžní

ocenění

operace

25 069
-22 276

16 770

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněn lm a změnami
pracovního kapitálu

-SS 374

732

A.2.

Změna

-392 636

-8 806

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-), aktivn ích účt1l časového
rozlišení a dohadných účt1l aktivních

10 198

-10 091

Změna stavu krátkodobých závazk1l z provozní činnosti ( +/-) , pasivních účt1l
časového rozlišení a dohadných účt1l pasivních

47 561

1 285

A.2 .2.
A.2.3 .
A.2 .4 .
A,**

A.3.
A.4.

stavu

nepeněžních

složek pracovního kapitálu

Změna

stavu zásob ( +/- )
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do
prostředk1l a peněžních ekvivalent(\

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
Vyplacené úroky s výjimkou úroku zahrnovaných do ocen ě ní dlouhodobého
majetku(-)
Přijaté

úroky ( + )

A.S.
A.7 .

Zaplacená daň z příjm1l a za doměrky dan ě za minulá období(-)
Přijaté pod1ly na zisku ( +)

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

B.1.
B.2 .
B.3 .

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)

Peněžní toky

B.***

Příjmy

C.2.

C.2.1.
C.2.2 .
C.2.3 .
C.2.4.
C.2 .5 .

C.2.6 .

C.***
F.
R.

z

-450 395
""81 010

-8074

-15 926

-32 632

6 764

15 862

48 846
•441326

62898

-809 352

-294 998

·809 352

-294 998

1 4 58 642

241 568

87 742

investiční činnosti

z prodeje stálých aktiv ( +)

Záp1ljčky a úvěry sp řízněným osobám (-/+)

Čistý peněžní tok vztahující se k Investiční činnosti
Peněžní toky

C.1.

peněžních

z

finančních činností

Dopady změn dlouhodobých závazk1l , popř. takových krátkodobých závazk1l,
které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na
peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Dopady změn vlastn ího kapitálu na peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
Zvýšení peněž ních prostředk1l a peněžních ekvivalent/! z titulu zvýšení
základního kapitálu , emisního ážia, event. rezervního fondu, včetně
složených záloh na toto zvýšení ( +)

-1 303

-1 303

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
Další vklady peněžních prostředk1l společník(\ a akcionář/! ( +)
Úhrada ztráty společ níky ( +)
Přímé platby na vrub fond1l (-)

Vyplacené dividendy a podíly na zisku v četně zaplacené srážkové daně
vztahující se k těmto nárok/lm a včetn ě finančního vypořádání se společníky
veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (-)
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení, nebo snížení peněžních prostředkll
Stav peněžních prostředkll a peněžních ekvivalentll na konci účetního
období

1458 642
207 964

240 265
8165

216 533

8568

éCOViS b!f 5.,.o.
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Certificate ne 471
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNiHO KAPITÁLU

Pale Flre capltal SE
IČ: 041 65 918

k datu
31 .12.2021
(v tisících Kč}

žatecká 55/14
Josefov
110 00 Praha 1

Nerozdělený

Základní
kapitál
Stav k 31,12.2019
Rozdělení
Změna

výsledku

-1271

Ážio a
kapitálové
fondy
100 000

hosoodaření

Fondy ze zisku

zisk nebo
neuhrazena
ztrata minulých
let
•5 762

Výsledek
Jiný výsledek

hospodaření

hospodaření

běžného

minulých let
938

·5 130

účetního

období

Rozhodnuto o
zálohách na
výplatu podílu
na zisku

VLASTNÍ
KAPITÁL
CELKEM

·S 130
5130

88775

71704

71704

71704

15.9 176

základního kapitálu

Vyplacené oodíl v na zisku
Rozhodnuto o zálohách na vÝolatu oodílu na zisku
Výdaie z ka oitálovÝch fondu
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-1303

Stav k 31,12.2020
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Rozdělení
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938
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-71 704

Změna

základního ka pitálu
Vyplacené podíly na zisku
Rozhodnuto o zálohách na výolatu oodílu na zisku
Výdaje z ka oltálových fondu
Výsledek
Ostatní

hos podaření

Stav k 31,12,2021

za

běžné

-1

-1

období

-51 693

·51 693

·51 693

118 048

10 566
·2 574

110 566

10 566
60811

938
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1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti
Pale Fire Capital SE (dále jen „společnost“) byla založena jako evropská akciová
společnost dne 10. června 2015 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze
dne 15. června 2015.
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti
a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:
Akcionář/ Společník
Jan Bárta
Mgr. Dušan Šenkypl
Mgr. David Holý
Ostatní
Celkem

% podíl na základním kapitálu
39%
39%
20%
2%
100 %

Zapsaným předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavní činností společnosti je investiční
činnost. Společnost má vytvořeno portfolio společností, v nichž vlastní obchodní podíl a
v některých případech je ovládající osobou.
Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv:
Pale Fire Financing
Obchodní podíl: 100%

a.s.,

11643064,

Praha

1,

Josefov,

Žatecká

55/14,

Rouvy, SE, 11678241, Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, Obchodní podíl: 59,7%
Coweo Technologies s.r.o., 05157552, Praha 8, Karlín, Thámova 166/18,
Obchodní podíl: 33%
Munipolis s.r.o., 29198950, Brno-střed, Štýřice, Londýnské náměstí 886/4,
Obchodní podíl: 80%
Purpose Ventures SE, 09990283, Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, Obchodní podíl: 80%
INNC LTD, office L2-4A, block 12, Tigne place ,Tigne Street, Sliema, Malta,
Obchodní podíl: 28%
Sportlito s.r.o., 03580334, Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14, Obchodní podíl: 51,82%
(5.182 podílů o velikosti každého podílu 1/10.000)
Favi online s.r.o., 04857402, Rohanské nábřeží 678/29, 180 00 Praha 8,
Obchodní podíl: 64,64% (1810/2800)
iFORO Group, s.r.o.,
Obchodní podíl: 49%
Semantic Visions,
Obchodní podíl: 80%

03629619,

s.r.o.,

Melodická

24802671,

Žatecká

1380/1,

158

00

Praha

5,

55/14,

110

00

Praha

1,

Extra Online Media s.r.o., 24316920, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
Obchodní podíl: 75%
Agdata s.r.o., 05171750, Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Obchodní podíl: 36,62%
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Lokalmarket s.r.o., 06578632, Na pomezí 701/5, Jinonice, 158 00 Praha 5, Obchodní
podíl: 26,7% (534/2000)
Valuo Technologies s.r.o., 06403492, třída T. G. Masaryka 1078, 293 01 Mladá
Boleslav, Obchodní podíl: 29%
ignity, s.r.o., 52500349, Obchodná 507/2, 811 06 Bratislava, Obchodní podíl: 50%
AUKRO s.r.o., 05360722, nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, Obchodní podíl:
82,59% (17708/63308, 10625/63308, 2833/63308, 6642/63308, 14478/63308)
teamIT s.r.o., 27257711, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, Obchodní podíl: 46,56%
(230/494)
Roivenue s.r.o., 06812279, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, Obchodní podíl: 36,48%
(57419/157419)
Arpem Networks S.L., Juan de Olías nº 1, 28020, Madrid, Spain, Obchodní podíl: 83%
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
Představenstvo:
předseda představenstva:

Ing. Petr Krajíček, dat. nar. 21. října 1966
U Floriána 402/11, Koloděje, 190 16 Praha 9
Den vzniku funkce: 11. října 2016
Vymázáno: 21. července 2021

člen představenstva:

Mgr. Dušan Šenkypl, dat. nar. 13. září 1975
Jestřábí 493, Osnice, 252 42 Jesenice
Den vzniku členství: 30. března 2021
Vymázáno: 21. července 2021

předseda představenstva:

Mgr. Dušan Šenkypl, dat. nar. 13. září 1975
Jestřábí 493, Osnice, 252 42 Jesenice
Den vzniku funkce: 15. dubna 2021
Zapsáno: 21. července 2021

člen představenstva:

Ing. Petr Krajíček, dat. nar. 21. října 1966
U Floriána 402/11, Koloděje, 190 16 Praha 9
Den vzniku členství: 11. dubna 2016
Zapsáno: 21. července 2021
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1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

Představenstvo:
předseda představenstva:

Mgr. Dušan Šenkypl, dat. nar. 13. září 1975
Jestřábí 493, Osnice, 252 42 Jesenice

člen představenstva:

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

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Jan Barta, dat. nar. 18. dubna 1985
Na bateriích 104/35, Břevnov, 162 00 Praha 6
člen dozorčí rady:

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

člen dozorčí rady:

ZDENĚK MATOUŠEK, dat. nar. 29. června 1974
Hviezdoslavova 508/23, Háje, 149 00 Praha 4

Následně, v roce 2022 došlo ke změně člena dozorčí rady a pan Zdeněk Matoušek byl
nahrazen panem Jiřím Ponrtem.
člen dozorčí rady:

Jiří Ponrt, dat. nar. 1. srpna 1973
Na Ježově 339, 251 66 Mirošovice

1.4. Identifikace skupiny
Společnost Pale Fire Capital je osobou ovládající a sestavuje také konsolidovanou účetní
závěrku.
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2.

ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021 za kalendářní rok
2021.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),
není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden
rok, majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,
realizovatelné cenné papíry se splatností nad 1 rok a dlužné cenné papíry držené do
splatnosti.
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí
pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady související s pořízením, např.
poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční
majetek společností klasifikován dle povahy jako podíly - ovládaná osoba a podíly
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do
splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit
s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly - ovládaná osoba.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost
významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.
Jako reálnou hodnotu společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní
závěrky. V případě cenných papírů a podílů neobchodovaných na veřejných trzích je
reálná hodnota stanovena na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením
společnosti. Reálná hodnota reflektuje případná znehodnocení ke dni sestavení účetní
závěrky.
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K cenným papírům a podílům, jež nebyly oceněny reálnou hodnotou, byly k datu účetní
závěrky tvořeny opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny na základě
individuálního posouzení výkonnosti dané společnosti ve vztahu k původním
očekáváním a modelům, na základě, kterých bylo učiněno rozhodnutí o jejich pořízení.
K zápůjčkám s dobou splatnosti delší, než jeden rok jsou tvořeny opravné položky na
základě individuálního posouzení.
K datu účetní závěrky jsou:
 Majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky.
 Zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok v nominální hodnotě snížené o
opravné položky.
 Majetkové cenné papíry k obchodování oceněny reálnou hodnotou. Změna reálné
hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování je účtována do výsledku běžného
období.
 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti oceněny v pořizovací ceně zvýšené
o úrokové výnosy (včetně amortizace případné prémie nebo diskontu).
 Realizovatelné cenné papíry a podíly oceněny reálnou hodnotou, pokud je tuto možné
stanovit. Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů je účtována oproti
oceňovacím rozdílům z přecenění majetku a závazků v rámci vlastního kapitálu, jednáli se o změnu reálné hodnoty, která není pravděpodobně trvalá. Pokud se jedná o
snížení hodnoty, jenž je pravděpodobně trvalé, je toto zaúčtováno jako náklad běžného
období. Pokud následně po zaúčtování znehodnocení na účty finančních nákladů dojde
k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů, je zvýšení
reálné hodnoty zaúčtované nejvýše ve výši dříve zaúčtovaného znehodnocení jako
výnos daného období.
2.2. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se
splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní podíly a vlastní akcie, nakoupené opční
listy a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení
není znám záměr účetní jednotky.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí na
finančním trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně
ročním horizontu.
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a
společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným
papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí.
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Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a
přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.
U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti
a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.
Reálná hodnota krátkodobého finančního majetku je určena na základě kvalifikovaného
odhadu provedeného vedením společnosti a reflektuje ceny na veřejných trzích.
2.3. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou
o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za
úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku
k pochybným a nedobytným částkám.
Opravné položky k pohledávkám se stanovují dle analýzy doby splatnosti pohledávek.
2.4. Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
2.5. Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena
účetní závěrka.
2.6. Rezervy
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována
a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou,
ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
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2.8. Daně
2.8.1. Splatná daň
Daňový závazek a daňový náklad je určen na základě kalkulace daně, která vychází
z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení
účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů
ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný
v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního
úřadu.
2.8.2. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky 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.
Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje
k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená
daň zahrnuta do vlastního kapitálu.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány
v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky
započítávat proti dílčím daňovým závazkům.
2.9. Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby
objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li
takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah
ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek
majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které
majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty
z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky
diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před
zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně
souvisejících s daným aktivem.
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší
než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na
hodnotu realizovatelnou.
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Příloha účetní závěrky za rok 2021
2.10. Výpůjční náklady
Veškeré ostatní výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období,
v němž vznikají.
2.11. Výnosy
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato,
a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po
odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.
Úrokový výnos je zaúčtován v období, v němž vzniká.
Výnosy z dividend jsou zaúčtovány ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí
dividend.
2.12. 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.
2.13. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti a u kterého se nepředpokládají významné změny hodnoty v
čase.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

Pokladna
Účty v bankách
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

31.12.2021
5
216 528
216 533

(údaje v tis. Kč)
31.12.2020
9
8 559
8 568

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
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3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý finanční majetek
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo
ovládající osoba
Podíly – podstatný vliv

484 613

(údaje v tis. Kč)
Zůstatek
k 31. 12. 2021
935 235

438 225

17

438 242

40 400

133 942

0

95 844

95 844

168 371

24 508

192 879

85 419

85 419

Zůstatek
k 31. 12. 2020
450 622

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a
podíly*
Zápůjčky a úvěry - ostatní

Jiný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek
Celkem
1 097 618
*K 31.12.2021 byla vytvořena opravná položka ve výši 6 371 tis. Kč.

Přírůstky

Úbytky

1 055

824 343

173 287

1 055

1 920 906

3.1.1. Podíly – ovládaná osoba
2021
(údaje v tis. Kč)
Výše
Vlastní
Výsledek
obch.
kapitál hospodaření
podílu společnosti* společnosti*

Účetní

Obchodní jméno společnosti

Sídlo společnosti

Pale Fire Financing a.s.

Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14
Juan de Olías nº 1, 28020, Madrid,
Spain
nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01
Zlín
Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14

100%

-17 795

-19 795

2 000

83%

26 303

2 762

40 381

83%

105 145

34 774

267 842

80%

2 185

-937

2 494

80%

42 524

24 805

96 267

80%

-1 787

-7 073

70 500

75%

4 490

12 731

20 000

65%

61 960

79 447

61 160

Rouvy, SE

Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1
Brno-střed, Štýřice, Londýnské
náměstí 886/4
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Rohanské nábřeží 678/29, 180 00
Praha 8
Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14

60%

367 051

-35

367 086

Sportlito s.r.o.

Praha 1, Josefov, Žatecká 55/14

52%

hodnota

Arpem Networks S.L.
AUKRO s.r.o.
Purpose Ventures SE
Semantic Visions s.r.o.
Munipolis s.r.o.
Extra Online Media s.r.o.
Favi online s.r.o.

Celkem

3 507

-71

7 505

591 398

126 608

935 235

* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2021
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Příloha účetní závěrky za rok 2021
3.1.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2021
(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti

Sídlo společnosti

Výše
obch.
podílu

Výsledek
Vlastní
hospodařen
kapitál
í
společnosti
společnosti
*
*

Účetní

hodnota

ignity s.r.o.

Obchodná 507/2, 811 06 Bratislava

50%

203 972

42 349

77 869

iFORO Group, s.r.o.

49%

-27 435

1 291

13 000

47%

38 248

14 096

33 464

Agdata s.r.o.

Melodická 1380/1, 158 00 Praha 5
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha
4
Nové sady 988/2, 602 00 Brno

37%

6 058

-7 027

11 410

Roivenue s.r.o.

Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

36%

2 475

-2 617

19 235

Coweo Technologies s.r.o.

Praha 8, Karlín, Thámova 166/18
třída T. G. Masaryka 1078, 293 01
Mladá Boleslav
office L2-4A, block 12, Tigne place
,Tigne Street, Sliema, Malta
Na pomezí 701/5, Jinonice, 158 00
Praha 5

33%

19 688

10 629

10 000

29%

1 742

1 250

2 900

28%

-32

-9 020

9

27%

-7 879

-5 267

5 400

236 838

45 685

173 287

teamIT s.r.o.

Valuo Technologies s.r.o.
INNC LTD
Lokalmarket s.r.o.
Celkem

* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2021
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3.1.3. Podíly v účetních jednotkách rok 2020

Obchodní jméno společnosti

Sídlo společnosti

Výše
obch.
Podílu

Účetní
hodnota

Agdata s.r.o.

Nové sady 988/2, 602
00 Brno

37%

4 500

AUKRO s.r.o.

nám. T. G. Masaryka
1280, 730 01 Zlín

60%

71 253

banh-mi-ba s.r.o.

Praha1, Josefov,
Žatecká 55/14

41%

3 375

75%

20 000

65%

61 160

49%

13 000

50%

77 869

28%

9

20%

400

27%

5 400

80%

70 500

Extra Online Media s.r.o.
Favi Online s.r.o.
iFORO Group, s.r.o.
ignity, s.r.o.
INNC Ltd.
LitFin Capital a.s.
Lokalmarket s.r.o
MUNIPOLIS s.r.o.

Praha 5, Smíchov,
Švédská 1373/51
Praha 8, Karlín,
Rohanské nábřeží
678/29
Praha 13,
Stodůlky,Melodická
1380/1
Obchodná 507/2, 811
06 Bratislava
Office L2-4A, Block
12, Tigne place,
Sliema, Malta
V Jirchářích 147/3,
110 00 Praha 1
Na pomezí 701/5,
Jinonice, 158 00
Praha 5
Hybešova 42, 602 00
Brno

Roivenue s.r.o.

Plynární 1617/10,
170 00 Praha 7

32%

17 200

Semantic Visions, s.r.o.

Praha1, Josefov,
Žatecká 55/14

80%

96 267

47%

37 189

29%

2 900

teamIT s.r.o.
Valuo Technologies s.r.o.

Coweo Technologies s.r.o.

Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4
třída T. G. Masaryka
1078, 293 01 Mladá
Boleslav
Thámova 166/18,
Karlín, 186 00 Praha
8

33%
10 000

Celkem
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3.1.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
2021
(údaje v tis. Kč)
Úroková
sazba

Datum splatnosti

Měna

Úrok za rok

Zůstatková
hodnota

4%

18.04.2030

CZK

583

21 492

0,98%

31.12.2029

CZK

1 103

45 495

10%

31.12.2024

USD

134

12 355

MUBI

7%

na vyžádání

PLN

21 454

311 103

Saunia

25%

na vyžádání

CZK

2 077

6 500

Posella

7%

na vyžádání

PLN

54

15 891

AgData

7%

22.11.2023

CZK

240

1 300

Obchodní jméno společnosti
Purpose Ventures
Extra Online Media s.r.o.
IGNITY

LitFin Capital a.s.

8%

30.06.2021

EUR

4 725

83 815

bezúročná
půjčka

31.12.2021

CZK

0

2 000

Scuk.cz

8%

28.05.2023

CZK

26

3 738

CF Group j.s.a.

7%

17.05.2023

EUR

2 546

57 431

DAVINCI TRAVEL SYSTEM

8%

03.09.2022

EUR

1 079

11 933

DAYTRIP EUROPE LIMITED

bezúročná
půjčka

29.10.2021

EUR

0

12 430

34 021

585 483

Roivenue

Celkem
Celkem úrok a zůstatková hodnota

619 505

2020
(údaje v tis. Kč)
Obchodní jméno společnosti
banh-mi-ba s.r.o.
Extra Online Media s.r.o.
Zuri

Úroková
sazba

Datum splatnosti

Měna

Úrok za rok

Zůstatková
hodnota

7%

30.06.2021

CZK

1 111

19 248

0,98%

31.12.2029

CZK

575

80 352

5%

19.10.2021

EUR

1 732

15 747

Saunia

25%

na vyžádání

CZK

856

6 153

IGNITY

10%

31.12.2024

USD

3 218

15 886

7%

na vyžádání

PLN

4 387

157 971

Aukro II

5%

31.12.2022

CZK

1 592

34 917

Lokalmarket s.r.o.

8%

28.05.2023

CZK

101

3 585

bezúročná
půjčka

29.10.2021

EUR

0

13 123

7,2%

01.10.2021

PLN

122

57 550

8%

30.06.2021

EUR

315

19 684

14 009

424 216

MUBI

DAYTRIP EUROPE LIMITED
DIGITICS S.A.
LitFin Capital a.s.
Celkem
Celkem úrok a zůstatková hodnota
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3.2. Krátkodobé pohledávky
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 činí 1 299 tis. Kč (k 31. 12. 2020 činily
0 tis. Kč).
Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
Rok

Kategorie

2021

Brutto
Opr. položky
Netto
Brutto
Opr. položky
Netto

2020

Do
splatnosti 0 - 90 dní
446
0
446

(údaje v tis. Kč)
Po splatnosti
Celkem po Celkem
91 - 180 181 – 360 1 - 2 roky 2 a více splatnosti
dní
dní
let
853
0
853
853
1 299
0

3.3. Krátkodobý finanční majetek
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2020
9
8 559

Stav k 31. 12. 2021
5
1 325
450 395
215 203
666 928

Pokladna
Běžné účty
Dlužné cenné papíry k obchodování
Forexové účty
Krátkodobý finanční majetek celkem

8 568

3.4. Vlastní kapitál
Ztráta roku 2021 bude převedena do Neuhrazené ztráty minulých let. Pohyb vlastního
kapitálu je uveden v samostatném výkazu pohybu vlastního kapitálu.
3.5. Dlouhodobé závazky
3.5.1. Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
Obchodní jméno společnosti
Pale Fire Financing a.s.
Celkem dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2020
0
0

Stav k 31. 12. 2021
414 688
414 688

Dlouhodobé závazky neuvedené v rozvaze společnosti k 31. 12., vzniklé zástavním
právem nebo zárukou ve prospěch věřitele (v tis. Kč):
Závazek

2021
750 000

Lhůta splatnosti
2026

Smlouva o zřízení zástavního práva
k akciím v korporaci Pale Fire Pale Fire
Capital SE

Forma a povaha zajištění
Zajištění dluhopisů

společnosti Pale Fire
Financing a.s.

3.6. Krátkodobé závazky
Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 činí 324 tis. Kč (k 31. 12. 2020 činily
25 tis. Kč).
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Závazky vůči úvěrovým institucím k 31. 12. 2021 činí 392 153 tis. Kč (k 31. 12. 2020
činily 0 tis. Kč) a představují čerpaný kontokorentní úvěr.
3.7. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2021 činí 2 025 058 tis. Kč (k 31. 12. 2020 činily 958
568 tis. Kč) a představují závazky vůči akcionářům společnosti.
3.8. Odložená daň z příjmů
Společnost neúčtuje z důvodu opatrnosti o odložené daňové pohledávce.
3.9. Spotřeba materiálu a energie

Spotřeba materiálu a energie
Spotřebované materiálu a energie celkem

(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2021 Období do 31. 12. 2020
277
27
277
27

3.10. Služby

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Telefon, fax, internet
Výdej drobného nehmotného majetku do užívání
Nájemné
Pořízení externích zdrojů
Právní a notářské služby
Ekonomické služby
Ostatní služby
Celkem

Období do 31. 12. 2021
3

(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2020

229
7
258
165
1 906
6 516
958
1 076
11 118

263
1
137
82
670
1 153

3.11. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba představují výnosy z dlouhodobého
finančního majetku společnosti, zejména dividendy a podíly na zisku. Za období do
31.12.2021 tato hodnota představuje 48 846 tis. Kč. (do 31.12.2020 pak 53 404 tis. Kč.).
3.12. Výnosové úroky a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy představují naběhlý úrok z poskytnutých půjček za
dané období.
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2021

Období do 31. 12. 2020

Úroky z půjček

33 265

14 808

Celkem

33 265

14 808
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3.12.1. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Období do 31. 12. 2021
61
61

Úroky z bankovních účtů běžných
Celkem

(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2020
1 054
1 054

3.13. Nákladové úroky a podobné náklady
Období do 31. 12. 2021

(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2020

4 688

0

Nákladové úroky a podobné náklady – ostatní

53 707

32 632

Celkem

58 395

32 632

Nákladové úroky a podobné náklady ovládaná nebo ovládající osoba

3.14. Ostatní finanční náklady a výnosy
Ostatní finanční náklady za období do 31. 12. 2021 činí 311 294 tis. Kč (k 31. 12. 2020
činily 10 763 tis. Kč). Ostatní finanční výnosy za období do 31. 12. 2021 činí 254 743
tis. Kč (k 31. 12. 2020 činily 2 471 tis. Kč). Výrazný nárůst je způsoben obchodováním
prostřednictvím Interactive Brookers.
3.15. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné
zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody.
Členové řídících, kontrolních a správních orgánů vlastnili k 31. 12. 2021 1 000 ks
akcií/podílů společnosti (k 31. 12. 2020 1 000 ks akcií/podílů).
Dlouhodobé závazky vůči spřízněným stranám k 31. 12. 2021 činily 1 610 mil. Kč (k 31.
12. 2020 958 mil. Kč) a týkají se především kapitálových výzev.
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Příloha účetní závěrky za rok 2021
4.

ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
Záruky
K 31. 12. 2021 poskytla společnost záruku za emitované dluhopisy ve výši 750 000 tis.
Kč společnosti Pale Fire Financing a.s.
Ekologické závazky
K 31. 12. 2021 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže
odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou
činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích, nicméně z povahy
činnosti společnosti nelze takovéto budoucí závazky předpokládat.
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Příloha účetní závěrky za rok 2021
5.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu sestavení této účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly
významný negativní dopad na účetní závěrku.
Došlo k dalšímu čerpání úvěru společnosti Pale Fire Capital od Pale Fire Financing až do
výše sjednaného úvěrového rámce ve výši 750 000 tis. Kč.
Společnost vyhodnotila případné dopady na společnost v důsledku přetrvávající agrese
Ruské federace vůči Ukrajině a nedomnívá se, že by významným způsobem ovlivnila
hospodaření společnosti v budoucnu. Vzhledem ke globálnímu záběru aktivit skupiny
PFC je však nezbytně nutné tuto situaci neustále průběžně sledovat a vyhodnocovat.
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