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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní spole nost: Trianon Building Prague s.r.o.

I O: 265 04 006

Sídlo: Antala Staška 2027/79, Kr , 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86315

den zápisu: 9. ledna 2002

Základní kapitál: 150 000 tis. K

Spole níci: REICO investi ní spole nost eské spo itelny, a.s. jednající na ú et S nemovitostního fondu,
otev eného podílového fondu REICO, investi ní spole nosti eské spo itelny, a.s., Praha 4, Antala Staška
2027/79, PS 140 00, I : 275 67 117

Obchodní podíl: 100%

Jednatelé: Ing. Filip Kubricht od 27. b ezna 2013

Wolfgang Guido Lunardon Dipl. Ing. Imm. Oek. (ebs) od 16. zá í 2013

P edm t podnikání:

pronájem nemovitostí, byt a nebytových prostor

Spole nost Trianon Building Prague s.r.o. má ve vlastnictví tuto budovu:

Administrativní budova Trianon, která se nachází na adrese Bud jovická 1518/13a, Praha 4 Michle,

PS 140 00, na rohu ulic Bud jovická a Vysko ilova. Kód katastrálního území: 727750 Michle; Okres: CZ0100

Hlavní m sto Praha; Obec: 554782 Praha; List vlastnictví: 438

Administrativní budova Trianon se nachází v m stské ásti Prahy 4 – Michle/Bud jovická. Jednou z domén

nemovitosti je její strategická poloha v rámci Hlavního m sta Prahy v bezprost ední blízkosti stanice metra C –

Bud jovická. Výborná dopravní dostupnost je dále podpo ena p ítomností n kolika autobusových linek

a blízkostí Pražského okruhu („Jižní spojka“) na jihu a ul. 5. kv tna (“Magistrála”) na severu, jakožto výpadovky

ze st edu m sta sm rem na Brno. Budova, jejíž výstavbu realizovala renomovaná developerská spole nost

Hochtief, byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 2009. Je tvo ena t emi podzemními a osmi

nadzemními patry. Ve t ech podzemních podlažích je nájemc m budovy k dispozici 298 parkovacích míst

a krom p ízemí, ve kterém se nachází maloobchodní plochy, tvo í zbývající ást budovy výhradn kancelá ské

prostory. Svým nájemník m Trianon nabízí nadstandardní zázemí s možností flexibilního uspo ádání vnit ního

prostoru. Nejvýznamn jším nájemníkem je eská spo itelna, a.s. Správa nemovitosti byla od ledna do b ezna
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2015 smluvn zajišt na spole ností Knight Frank, spol. s r.o., I O: 411 91 536; Sídlo: Václavské nám. 841/3,

Praha 1, PS 110 00, od 1. dubna 2015 tuto innost p evzala spole nost SB PROPERTY SERVICES a.s., I O: 290

04 110, se sídlem Krakovská 1366/25, Praha 1, PS 110 00.

Spole nost jako emitent cenných papír p ijatých k obchodování na Burze Cenných Papír Praha, a. s. ú tuje od

1. 1. 2014 dle Mezinárodních ú etních standard (IFRS).

2. NÁLEŽITOSTI VÝRO NÍ ZPRÁVY V LEN NÍ DLE § 21 ODST. 2 ZÁKONA . 563/1991 SB.

2.1. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTE NOSTECH, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným skute nostem.

2.2. INFORMACE O UPLYNULÉM A P EDPOKLÁDANÉM VÝVOJI INNOSTI Ú ETNÍ JEDNOTKY

inností spole nosti je výhradn pronájem nemovitostí a poskytování s tím souvisejících služeb.

Spole nost za rok 2015 vykázala zisk ve výši 108 558 tis. K . Výnosy z nájm a souvisejících služeb inily

129 981 tis. K .

Spole nost je emitentem zajišt ných dluhopis s pevným úrokovým výnosem 2,964 % p.a. ve jmenovité

hodnot emise do 849 000 tis. K splatné v roce 2018, ISIN CZ0003511107. Tyto dluhopisy jsou p ijaty

k obchodování na Burze cenných papír Praha, a. s.

Spole nost je pln schopna plnit své smluvní závazky, zejména pak závazky z emitovaných dluhopis .

V roce 2016 nejsou plánovány žádné významné výdaje na opravy i rekonstrukce budovy. Budova je ve velmi

dobrém technickém stavu.

Ke konci roku 2015 inila neobsazenost budovy dle obvyklé hodnoty nájemného 0%.

V roce 2016 bude spole nost pokra ovat ve správ budovy v jejím majetku s cílem zajistit plnou spokojenost

nájemník a optimální p íjmy spole nosti z pronájmu budovy. V roce 2016 p edpokládá spole nost ziskové

hospoda ení na úrovni roku 2015.

2.3. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Spole nost v sou asné dob nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
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2.4. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ A
PRACOVN PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

innost spole nosti nemá zvláštní dopady na životní prost edí, nevyvíjí tedy v této oblasti žádné zvláštní

aktivity.

Spole nost nemá uzav eny žádné smluvní vztahy dle pracovního práva, nevyvíjí tedy žádné aktivity v oblasti

pracovn právních vztah .

2.5. INFORMACE O TOM, ZDA Ú ETNÍ JEDNOTKA MÁ ORGANIZA NÍ SLOŽKU PODNIKU
V ZAHRANI Í

Spole nost nemá žádnou organiza ní složku v zahrani í.
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3. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI

Ú etní výkazy spole nosti sestavené k 31. prosinci 2015 tvo í P ílohu k této výro ní zpráv . Investi ní majetek

spole nosti k 31. prosinci 2015 inil 1 680 000 tis. K a byl tvo en zejména dlouhodobým hmotným majetkem

v hodnot 1 680 000 tis. K . Zbývající ást aktiv tvo í pen žní prost edky ve výši 249 928 tis. K , asové rozlišení

ve výši 8 657 tis. K a ostatní aktiva ve výši 732 tis. K .

Vlastní kapitál spole nosti ke konci roku 2015 dosáhl hodnoty 871 786 tis. K .

Výsledek hospoda ení za rok 2015 skon il ziskem ve výši 108 558 tis. K . V provozní oblasti bylo hospoda ení

spole nosti ziskové (162 832 tis. K ), ztráta byla zp sobena ve finan ní oblasti, kde byla dosažena ztráta ve výši

28 811 tis. K .

4. Ú ETNÍ ZÁV RKA K 31. 12. 2015

Ú etní záv rka za rok 2015 je sou ástí této výro ní zprávy.

5. ZPRÁVA JEDNATEL SPOLE NOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA OBDOBÍ
1. 01. 2015 31. 12. 2015

Zpráva jednatel spole nosti o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. ledna 2015 – 31. prosince 2015
je sou ástí této výro ní zprávy.

V Praze dne 20. dubna 2016

Filip Kubricht, jednatel

Wolfgang Guido Lunardon, jednatel



Výro ní zpráva Trianon Building Prague s.r.o. za rok 2015

7

Z P R Á V A

jednatel  spole nosti Trianon Building Prague s.r.o. o vztazích mezi propojenými 
osobami za období od 01. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

I.

PROPOJENÉ OSOBY

1. Ovládaná osoba

Trianon Building Prague s.r.o., I O: 26504006, Sídlo: Antala Staška 2027/79,
Kr , 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 86315

2. Ovládající osoba

REICO investi ní spole nost eské spo itelny, a.s. jednající na ú et S
nemovitostního fondu, otev eného podílového fondu REICO, investi ní
spole nosti eské spo itelny, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4,
PS  140 00 I : 27567117, zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 10850.

3. Propojené osoby

a) JRA, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Kr , 140 00 Praha 4, I : 60720824,
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka
224860.

b) REICO Investment GAMA, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, PS
140 00, I : 26192896, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 6678.

c) REICO Investment ALFA, s.r.o., Praha 4, Antala Staška 2027/79, PS  14000, I :
27108619, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl
C, vložka 96854.

d) Táborská 31 s.r.o., Praha 4, Antala Staška 2027/79, PS  14000, I : 02200848,
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze oddíl C, vložka
216855. 

e) REICO Investment BETA, s.r.o., se sídlem Laurinská 18, Bratislava, PS  811 01,
Slovenská republika, I : 36856711, zapsaná v Obchodním rejst íku Okresného súdu
Bratislava I, oddíl B, vložka 50354.
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f) Qubix Building Prague s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Kr , 140 00 Praha
4, PS  140 00, I : 45795223, zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze oddíl C, vložka 11588.

g) FORUM BC I s.r.o., se sídlem Laurinská 18, Bratislava, 811 01, Slovenská
republika, I : 3679643, zapsaná v Obchodním rejst íku Okresného súdu Bratislava I
oddíl Sro, vložka 46658/B.

II.

VZTAHY MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

1. Zp sob ovládání

S nemovitostní fond, otev ený podílový fond, REICO investi ní spole nosti eské
spo itelny, a.s., obhospoda ovaný REICO investi ní spole ností eské spo itelny, a.s.,
se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, PS  140 00 I : 27567117, zapsané
v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10850,
vlastní 100% obchodní podíl v ovládané osob  a tedy 100% základního kapitálu.

2. Personální propojení

Ing. Filip Kubricht, len statutárního orgánu ovládané osoby ( len p edstavenstva –
Trianon Building Prague s.r.o.) je zárove  len statutárního orgánu REICO investi ní
spole nosti eské spo itelny, a.s. (místop edseda p edstavenstva).

Wolfgang Lunardon, len statutárního orgánu ovládané osoby ( len p edstavenstva –
Trianon Building Prague, s.r.o.) je zárove  len statutárního orgánu REICO investi ní
spole nosti eské spo itelny, a.s. ( len p edstavenstva).

Oba lenové statutárního orgánu ovládané osoby jsou zárove  leny statutárního
orgánu všech propojených osob uvedených v ásti I. 3. této zprávy.

3. Struktura propojení

S nemovitostní fond, otev ený podílový fond, REICO investi ní spole nosti eské
spo itelny, a.s. obhospoda ovaný REICO investi ní spole ností eské spo itelny, a.s.,
která jedná na jeho ú et, vlastní podíl na základním kapitálu:

JRA, s.r.o. 100,00 % 
REICO Investment GAMA, a.s. 100,00 % 
REICO Investment BETA, s.r.o. 100,00 % 
REICO Investment ALFA, s.r.o. 100,00 % 
Táborská 31 s.r.o. 100,00 % 
Qubix Building Prague s.r.o. 100,00 % 
FORUM BC I s.r.o. 100,00 % 
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III.

ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. 

V.

IV.

A. Smlouvy mezi Trianon Building Prague s.r.o. a ovládající osobou uzav ené v rozhodném
období

Ve sledovaném období nebyly uzav eny smlouvy mezi uvedenými subjekty. 

B. Smlouvy mezi Trianon Building Prague s.r.o. a propojenými osobami

Ve sledovaném období nebyly uzav eny smlouvy mezi uvedenými subjekty. 

V.

JINÁ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V ROZHODNÉM OBDOBÍ

Mezi uvedenými osobami nebyla uskute n na žádná jiná právní jednání. 

VI.

OPAT ENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Jednatelé spole nosti Trianon Building Prague s.r.o. prohlašují, že spole nost neposkytla 
ostatním propojeným osobám jiná pln ní, nep ijala žádná opat ení v zájmu nebo na popud 
propojených osob než ta, která jsou uvedena v této zpráv . 
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VII.

ZÁV R

Tato zpráva byla zpracována jednateli ovládané osoby spole nosti Trianon Building Prague 
s.r.o. dne 31. b ezna 2016. Tato Zpráva bude sou ástí výro ní zprávy ovládané osoby za rok 
2015 jako její nedílná sou ást. 

V Praze dne 31. b ezna 2016 

Filip Kubricht, jednatel

Wolfgang Lunardon, jednatel



KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Pobrežnf 648/1a 
186 00 Praha 8 
Ceská republika 

Telephone +420 222 123 111 
Fax +420 222 123 100 
Internet www.kpmg.cz 

Zpráva nezávislého auditora pro společníka společnosti 
Trianon Building Prague s.r.o. 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Trianon Building Prague s.r.o. 
sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém 

Evropskou unií, tj. výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2015, výkazu o úplném výsledku 
hospodaření, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok 2015 a přílohy 
této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních 
vysvětlujících údajů. Údaje o společnosti Trianon Building Prague s.r.o. jsou uvedeny v bodě 
1 přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní j ednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti Trianon Building Prague s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 

KPMG Ceská repubhka Aud11, s.ro. a Czech lomued haboh1y company and 
a member f1rm of the KPMG network of 1ndependent member fl1ms aff1liated 
w1th KPMG lnternauonal Cooperat1vo ťKPMG lntemauonal1. a Sw1ss entity. 

Obcho<lnl rersllik vedený 
Městským soudem v Praze 
oddíl C. vlOl ka 24185 

1C 49619187 
DIC CZ699001996 



Výrok auditora 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Trianon Building Prague s.r.o. k 31. prosinci 2015 a nákladů , výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok 2015 v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace se považuj í informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce společnosti Trianon Building Prague s.r.o. k 31. prosinci 2015 se k 
ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném 
nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování 
účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se j inak 
tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, 
že tomu tak není, jsme povinni zj ištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. 

V rámci uvedených postupů j sme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. 

V Praze, dne 20. dubna 20 16 

..... 

kPt-tG. ~~~ 
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Evidenční číslo 71 

Ing indřich Vašina 
Partner 

Evidenční číslo 2059 



 
 
 
 
 
Trianon Building Prague s.r.o. 
 
  
 
Ú etní záv rka 
 
k 31. prosinci 2015 
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A. VÝKAZ  O FINAN NÍ POZICI 
 
 

Za rok kon ící 31. prosincem
P íloha 2015 2014

V tis. K

Aktiva
Dlouhodobá aktiva 1 680 000 1 620 000
Investi ní majetek 7.1 1 680 000 1 620 000

Krátkodobá aktiva 259 317 187 138
Pohledávky z obchodních vztah 7.2 0 273
Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty 7.3 249 928 174 629
asové rozlišení aktiv 7.4 8 657 11 356

Ostatní aktiva 7.5 732 880

Aktiva celkem 1 939 317 1 807 138
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VÝKAZ O FINAN NÍ POZICI - POKRA OVÁNÍ 

 
 

Za rok kon ící 31. prosincem
P íloha 2015 2014

V tis. K

Vlastní kapitál
Základní kapitál 7.6 150 000 150 000
Rezervní fond 7.7 2 367 2 367
Nerozd lený zisk 7.8 719 419 610 861

Vlastní kapitál celkem 871 786 763 228

Závazky
Dlouhodobé závazky 1 041 999 1 020 406
Ostatní dlouhodobé závazky 7.9 37 746 37 848
Vydané dluhopisy 7.10 839 422 835 245
Odložený da ový závazek 7.12 164 831 147 313

Krátkodobé závazky 25 532 23 504
Závazky z obchodních vztah a ostatní závazky 7.11 13 388 11 757
Závazek ze splatné dan 7.12 6 589 2 711
Ostatní pasiva 7.13 5 555 9 036

Závazky celkem 1 067 531 1 043 910

Vlastní kapitál a závazky celkem 1 939 317 1 807 138
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B. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODA ENÍ  
 

 
 

 
Za rok kon ící 31. prosincem

P íloha 2015 2014
V tis. K

Výnosy z pronájmu 8.1 106 766 109 746
Výnosy z provozních náklad p efakturovaných nájemník m 8.1 23 215 23 999
Provozní náklady 8.2 24 499 32 864

istý provozní výsledek hospoda ení 105 482 100 881

 
Ostatní provozní náklady 8.3 165 210
Kurzové zisky / ztráty 8.8 1 008 292
Nep ímé náklady 8.4 1 477 1 905

Provozní výsledek hospoda ení 102 832 99 058

 
P ecen ní investi ního majetku 7.1 60 000 56 031

Provozní výsledek hospoda ení po p ecen ní 162 832 155 089

Úrokové náklady 8.6 28 868 28 962
Ostatní finan ní výnosy 8.5 78 95
Ostatní finan ní náklady 8.7 21 55

Finan ní výsledek hospoda ení 28 811 28 922

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 134 021 126 167

Da z p íjm  8.9 25 463 23 976

Výsledek hospoda ení za ú etní období 108 558 102 191

Ostatní úplný výsledek hospoda ení za ú etní období 0 0

Úplný výsledek hospoda ení za ú etní období 108 558 102 191
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C. VÝKAZ O PEN ŽNÍCH TOCÍCH 
 
 
Za rok kon ící 31. prosincem
v tis. K 2015 2014
P ehled o pen žních tocích z provozní innosti
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 134 021 126 167
Úpravy o nepen žní operace:
(Zisky) / ztráty z p ecen ní investi ního majetku 60 000 56 031
Úrokové náklady 28 868 28 962
Ostatní nepen žní toky 3 485 251

Úpravy o zm ny pracovního kapitálu:
Snížení/Zvýšení pohledávek z obchodních vztah , ostatních aktiv a asového
rozlišení 3 120 1 042
Snížení/Zvýšení závazk z obchodních vztah , ostatních závazk a asového
rozlišení 971 16 911
Zaplacená da z p íjm 1 356 0
istý pen žní tok z/(použitý v) provozní innosti 100 197 117 302

P ehled o pen žních tocích z investi ní innosti
istý pen žní tok z/(použitý v) investi ní innosti 0 0

P ehled o pen žních tocích z finan ní innosti
Snížení základního kapitálu 0 170 000
Uhrazené úroky 24 898 24 987
istý pen žní tok z / (použitý ve) finan ní innosti 24 898 194 987

istý (úbytek) / p ír stek pen žních prost edk a pen žních ekvivalent 75 299 77 685
Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty k 1. lednu 174 629 252 314

Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty k 31. prosinci 249 928 174 629
 



Trianon Building Prague s.r.o. 
Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Kr , 140 00 
Ú etní záv rka k 31. prosinci 2015 

7 
 

 

D. VÝKAZ ZM N VLASTNÍHO KAPITÁLU  
 

 

Základní kapitál Rezervní fond Nerozd lený zisk Vlastní kapitál
celkemV tis. K

Po áte ní z statek k 1. lednu 2014 320 000 2 367 508 670 831 037
Výsledek hospoda ení po zdan ní 0 0 102 191 102 191
Transakce s vlastníky vykázané p ímo ve vlastním kapitálu
Snížení základního kapitálu 170 000 0 0 170 000
Kone ný z statek k 31. prosinci 2014 150 000 2 367 610 861 763 228

Po áte ní z statek k 1. lednu 2015 150 000 2 367 610 861 763 228
Výsledek hospoda ení po zdan ní 0 0 108 558 108 558
Kone ný z statek k 31. prosinci 2015 150 000 2 367 719 419 871 786
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E. P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA SPOLE NOSTI 
 

 
1.1. Popis ú etní jednotky 
 
Spole nost:    Trianon Building Prague s.r.o. („Spole nost“) 
I :   265 04 006 
Datum založení:   Spole enská smlouva byla podepsána dne 17. prosince 2001  
Datum vzniku: Spole nost byla zapsána do obchodního rejst íku dne 9. ledna 2002 
Sídlo spole nosti: Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Kr , 140 00 
Právní forma: spole nost s ru ením omezeným 
P edm t innosti:  pronájem nemovitostí, byt  a nebytových prostor 
Spisová zna ka: C 86315 vedená u M stského soudu v Praze 
Zem  p sobnosti: eská republika 
Ú etní období: 1. ledna 2015 – 31. prosince 2015 
 
  
 
1.2. Založení a vznik spole nosti 
 
Spole nost byla založena dne 17. prosince 2001 spole enskou smlouvou. Zápis do obchodního rejst íku 
prob hl dne 9. ledna 2002.  

 
 
 
1.3. lenové statutárních orgán  v pr b hu ú etního období 
 
 

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) 

Filip Kubricht jednatel 1. 1. 2015 31. 12. 2015 
Wolfgang Guido Lunardon jednatel 1. 1. 2015 31. 12. 2015 

 
 
 
1.4. Zam stnanci 
 
Spole nost nemá žádné zam stnance. Veškeré innosti Spole nosti jsou zajiš ovány dodavatelsky. 
 
 
 
1.5. Vlastnická struktura 
 
Vlastnická struktura Spole nosti k 31. prosinci 2015 je následující: 
 
 

Spole ník 

Podíl na základním 
kapitálu  Vztah ke 

spole nosti 31.12.2015 31.12.2014  
REICO investi ní spole nost eské spo itelny, a.s. jednající na 
ú et S nemovitostního fondu, otev eného podílového fondu 
REICO, investi ní spole nosti eské spo itelny, a.s. 

100% 100%   Mate ská 
spole nost 

Celkem 100% 100%     
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2. Ú ETNÍ ZÁSADY 
 
Individuální ú etní záv rka Spole nosti byla sestavena v souladu s ustanoveními Mezinárodních ú etních 
standard  ú etního výkaznictví ve zn ní p ijatém EU („IFRS“). Mezinárodní standardy ú etního výkaznictví 
jsou povinn  platné pro všechny ú etní jednotky, které jsou emitentem cenných papír  registrovaných na 
regulovaném trhu cenných papír . Spole nost v roce 2013 vydala dluhopisy, které jsou registrované na Burze 
cenných papír  Praha. Z tohoto d vodu je Spole nost povinna sestavovat ú etní záv rku dle IFRS. 
  
Dne 3. zá í 2014 bylo dle § 12 zákona . 90/2012 Sb. p ijato rozhodnutí o pod ízení Spole nosti zákonu . 
90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále též jen „ZOK“) 
jako celku postupem dle §777 odst. 5 ZOK a na základ  toho rozhoduje o zm n  zakladatelské listiny. 
 
Ú etní výkazy jsou prezentovány v tisících korunách eských (zaokrouhleny podle obecn  platných metod). 
 
 
 
3. Ú ETNÍ POSTUPY A METODY 
 
Obchodní transakce v cizí m n  
Funk ní m nou spole nosti je eská koruna (K ). Spole nost ú tuje o transakcích v cizí m n  kurzem dne dané 
transakce. Výsledné kurzové zisky a ztráty jsou vykázány ve výsledku hospoda ení daného ú etního období. 
Použitou cizí m nou je Euro (EUR). 
 
P epo et cizích m n z obchodních operací (transakcí) byl proveden dle aktuálních kurz . Kurzy použité ke dni 
ú etní záv rky byly následující:  
 

Kurz EUR množství k 31.12.2015 k 31.12.2014 

EUR 1 27,025 27,725 

Pro p epo et cizí m ny (EUR) u obchodních transakcí ve vztahu s nájemníkem eská spo itelna, a.s. je 
používán následující pevný kurz: 
 

Kurz EUR množství k 28.2.2014 

EUR 1 27,34 

Investi ní majetek – klasifikace  
Položka „Investi ní majetek“ obsahuje nemovitosti za ú elem investice a nemovitosti ve výstavb , které nejsou 
drženy ani za ú elem užití pro vlastní pot eby ani za ú elem prodeje v rámci b žného obchodního styku, ale za 
ú elem generování výnos  z pronájmu a zvýšení hodnoty majetku. 
 
Investi ní majetek – ocen ní  
Veškerý investi ní majetek je ocen n znaleckým posudkem na základ  modelu reálné hodnoty stanovené jako 
jedna z možností podle IAS 40. Na základ  tohoto modelu je investi ní majetek ocen n v reálné hodnot  platné 
k rozvahovému dni. Rozdíly vzniklé z rozdílu mezi ú etní hodnotou a ú etní hodnotou p ed p ecen ním 
(tj. reálná hodnota p edchozího období plus následné/dodate né po ízení nemovitosti) jsou uvedeny ve výkazu 
o úplném výsledku hospoda ení v položce "P ecen ní investi ního majetku". 
 
Ur ení reálné hodnoty 
P íslušná reálná hodnota investi ního majetku je stanovena, pokud není hodnota ozna ena ve vazb  na 
dohodu o koupi dle závazných kupních smluv, za použití vykázané oce ovací metody (úrove  3 hierarchie 
reálné hodnoty). Ocen ní je provedeno nezávislými znalci pro nemovitosti v souladu s §265 a násl. zákona . 
240/2013 Sb. o investi ních spole nostech a investi ních fondech v platném zn ní.  
 
Pohledávky a ostatní finan ní aktiva 
Pohledávky z obchodních vztah  za poskytnuté služby, ostatní pohledávky a ostatní finan ní aktiva jsou 
ocen ny prvotn  v reálné hodnot  a následn  v amortizované hodnot  za použití metody efektivní úrokové 
míry upravené o snížení hodnoty.  
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Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty 
Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty zahrnují hotovost a depozita u bank splatná do t í m síc . Bankovní 
z statky s  likviditou delší než 3 m síce jsou vykázány jako pohledávky a ostatní aktiva. 
 
Úrokové náklady 
Úrokové náklady jsou nákladem období, s nímž asov  a v cn  souvisí. Úrokové náklady zahrnují úroky a 
ostatní náklady, které vznikly v souvislosti se zap j ením finan ních prost edk . 
 
Ostatní finan ní závazky 
Ostatní finan ní závazky, jako závazky v i obchodním v itel m, jsou prvotn  ocen ny v reálné hodnot , a 
následn  v z statkové po izovací cen . 
 
Úro ené závazky a vydané dluhopisy 
Všechny p j ky jsou prvotn  vykázány v reálné hodnot  snížené o p ímo p i aditelné transak ní náklady. Po 
prvotním vykázání jsou p j ky ocen ny v amortizované hodnot  za použití metody efektivní úrokové míry. 
 
Snížení hodnoty aktiv 
V souladu s IAS 36 provádí Spole nost testování na snížení hodnoty v okamžiku, kdy existují náznaky snížení 
hodnoty aktiva. Spole nost stanovuje zp tn  získatelnou ástku, která je stanovena jako ástka v tší z reálné 
hodnoty snížené o náklady na prodej ( istá realizovatelná hodnota) a hodnoty z užívání. Pokud ú etní hodnota 
aktiva p evyšuje zp tn  získatelnou ástku, rozdíl je vykázán jako snížení hodnoty. Pokud existují náznaky, že 
d vody pro snížení hodnoty již nep etrvávají nebo se snížily, snížení hodnoty bude zrušeno na úrove  ú etní 
hodnoty p íslušného aktiva.  
 
Ostatní rezervy a podmín né závazky 
Ostatní rezervy jsou vykázány v p ípad , že Spole nost eviduje právní nebo sou asný závazek v i t etím 
osobám, který je d sledkem minulých událostí, a jejíž vypo ádání zp sobí odtok prost edk  Spole nosti. 
Takové rezervy jsou uvedeny v hodnot , která je stanovena nejlepším možným odhadem v okamžiku, kdy je 
ú etní záv rka sestavována. Pokud se sou asná hodnota rezervy, stanovená na základ  p evládajících tržních 
úrokových sazeb, podstatn  liší od nominální hodnoty, závazek je uveden v sou asné hodnot . 
 
Dan  
Da  z p íjm  právnických osob za ú etní období je vypo tena ze základu dan  za použití da ové sazby p ijaté a 
používané v eské republice. Da ové pohledávky a závazky jsou ocen ny ve výši, která je o ekávána, že bude 
p ijata nebo zaplacena p íslušnému finan nímu ú adu. 
 
Odložené dan  
Odložené dan  jsou vykázány ke všem do asným rozdíl m mezi da ovou z statkovou cenou aktiv a závazk  a 
jejich ú etní hodnotou uvedenou v ú etní záv rce. Odložená da ová pohledávka je vykázána pouze do té míry, 
kdy je pravd podobné, že bude aktivum využíváno. 
 
Odložená da  je vypo tena na základ  p ijaté da ové sazby, o které se p edpokládá, že bude použita pro rok, v 
n mž bude daná pohledávka nebo závazek vypo ádán.  
 
Rozpoznání výnos  
Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárn  po dobu pronájmu. Smluvní pobídky, jako jsou jednorázové 
poplatky, nejsou aplikovány. Ostatní smluvní pobídky jako je „rent-free“ nebo snížené nájemné po ur ité 
období jsou aplikovány pro n které nájemníky v souladu s nájemními smlouvami. 
 
Úsudky a dohady 
P i sestavování ú etní záv rky provádí vedení spole nosti úsudky a dohady. Tyto úsudky a dohady mají vliv na 
vykázání a hodnotu aktiv, závazk , výnos , náklad  a informací uvedených v p íloze.  
 
Úsudky a dohady reálné hodnoty investi ního majetku s sebou nesou riziko, že mohou vést k významným 
úpravám v jeho hodnot . Reálná hodnota investi ního majetku je stanovena na základ  kvalifikovaného 
odhadu ur eného nezávislým znalcem. Kvalifikované odhady jsou stanoveny na základ  modelu 
diskontovaných pen žních tok . P íprava tohoto odhadu zahrnuje využití p edpoklad , jako jsou výnosová 
míra a o ekávané pen žní toky z pronájmu. Zm na v t chto p edpokladech m že vést ke zvýšení nebo snížení 
hodnoty investi ního majetku. 
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P ijaté IFRS standardy a interpretace, které dosud nenabyly ú innosti  
 
Následující zm ny nebo revize IFRS standard  a interpretací byly p ijaty EU k rozvahovému dni, ale dosud 
nenabyly ú innosti a proto nejsou aplikovány: 
 

Standard/Interpretace
[IAS8.31 (a), 8.31(c)] 

Povaha blížící se zm ny v 
ú etních pravidlech  [IAS 8.31 

(b)] 

Eventuální dopad na ú etní 
výkazy [IAS 8.31 (e)] 

Novelizace IFRS 11: Ú tování 
o nabytí ú astí na spole ných 

innostech 
 
(Ú inná pro ro ní ú etní období 
za ínající 1. ledna 2016 nebo 
pozd ji; použije se prospektivn . 
D ív jší použití je povoleno.) 

Tato novelizace vyžaduje, aby p i 
ú tování o nabytí ú astí na spole né 
innosti, která tvo í podnik, byly 

uplatn ny p íslušné zásady týkající 
se ú tování o podnikových 
kombinacích. 

Zásady týkající se ú tování o 
podnikových kombinacích se uplatní 
i p i ú tování o nabytí dodate ných 
ú astí na spole né innosti v 
p ípadech, kdy si spoluprovozovatel 
ponechá spoluovládání. Nabytá 
dodate ná ú ast bude ocen na 
reálnou hodnotou. D íve držené 
ú asti na spole né innosti se 
nebudou p ece ovat. 
 

O ekává se, že p i prvotní aplikaci 
nebude mít tato novelizace významný 
dopad na ú etní záv rku Spole nosti, 
nebo  Spole nost uplat uje stávající 
ú etní postup pro ú tování o nabytí 
spole ných inností, který je 
v souladu s touto novelizací. 

Novelizace IAS 1 
 
(Ú inná pro ro ní ú etní období 
za ínající 1. ledna 2016 nebo 
pozd ji. D ív jší použití je 
povoleno.) 
  

Tato novelizace IAS 1 obsahuje 
následujících p t konkrétních 
zdokonalení požadavk  daného 
standardu týkajících se 
zve ej ovaných informací. 

Byla upravena ustanovení týkající 
se významnosti v IAS 1 s cílem 
objasnit následující:  

Nevýznamné informace 
mohou odvád t pozornost 
od užite ných informací. 
Kritérium významnosti se 
vztahuje na celou ú etní 
záv rku. 
Kritérium významnosti se 
vztahuje na každý p ípad, 
kdy standard IFRS 
vyžaduje zve ejn ní 
specifických informací. 
 

Byla upravena ustanovení 
týkající se po adí bod  p ílohy 
(v etn  ú etních pravidel) 
s cílem:  

odstranit z IAS 1 formulaci, 
která byla vykládána tak, že 
na izuje po adí bod  p ílohy 
k ú etní záv rce; 
objasnit, že ú etní jednotky 
si mohou zvolit, kde v ú etní 
záv rce uvedou ú etní 
pravidla.

 

Spole nost o ekává, že tato 
novelizace nebude mít p i prvotní 
aplikaci významný dopad na 
sestavování a zve ej ování ú etní 
záv rky Spole nosti. 
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Standard/Interpretace [IAS 
8.31 (a), 8.31(c)] 

Povaha blížící se zm ny v 
ú etních pravidlech [IAS 8.31 (b)] 

Eventuální dopad na ú etní 
výkazy [IAS 8.31 (e)] 

Novelizace IAS 16 a IAS 38: 
Objasn ní p ijatelných 
metod odepisování a 
amortizace 
 
(Ú inná pro ro ní ú etní období 
za ínající 1. ledna 2016 nebo 
pozd ji; použije se prospektivn . 
D ív jší použití je povoleno.) 
 

Zákaz používání odepisování 
založeného na výnosech u 
položek pozemk , budov a 
za ízení 

Novelizace výslovn  uvádí, že u 
položek pozemk , budov a za ízení 
nelze použít metody odepisování 
založené na výnosech.  

Nový restriktivní test pro nehmotná 
aktiva 

Novelizace zavádí vyvratitelnou 
domn nku, že v p ípad  nehmotných 
aktiv není vhodné používat metody 
amortizace založené na výnosech. Tuto 
domn nku lze p ekonat, pouze pokud 
spolu výnos a spot eba ekonomických 
užitk  nehmotného aktiva úzce souvisí 
nebo pokud je nehmotné aktivum 
vyjád eno jako ocen ní výnosu. 
 

O ekává se, že tato novelizace 
nebude mít p i prvotní aplikaci 
významný dopad na ú etní záv rku 
Spole nosti, nebo  Spole nost 
nepoužívá metody 
amortizace/odepisování založené 
na výnosech. 
 

Novelizace IAS 16 : Majetek, 
budovy a za ízení a IAS 41 
Zem d lství 
 
(Ú inné pro ro ní ú etní období 
za ínající 1. ledna 2016 nebo 
pozd ji. D ív jší použití je 
povoleno.)  

V d sledku této novelizace spadají 
plodící rostliny pod IAS 16 Pozemky, 
budovy a za ízení a nikoliv pod IAS 41 
Zem d lství, což zohled uje 
skute nost, že se jejich provozování 
podobá výrob . 

Spole nost o ekává, že tato 
novelizace nebude mít p i prvotní 
aplikaci významný dopad na ú etní 
záv rku, nebo  Spole nost nemá 
žádné plodící rostliny. 

Novelizace IAS 19 – Plány 
definovaných požitk : 
zam stnanecké p ísp vky 
 
(Ú inná pro ro ní ú etní období 
za ínající 1. února 2015 nebo 
pozd ji. Novelizace se použije 
retrospektivn . D ív jší použití je 
povoleno.) 

Novelizace se týká pouze plán  
definovaných požitk , které zahrnují 
p ísp vky od zam stnanc  nebo t etích 
stran spl ující ur itá kritéria. 
Konkrétn  musí být: 

uvedeny ve formálních 
podmínkách plánu, 
vázány na služby zam stnanc  a 
nezávislé na po tu 
odpracovaných let. 

Pokud jsou tato kritéria spln na, má 
spole nost možnost (nikoliv však 
povinnost) vykázat dané p ísp vky 
jako snížení náklad  služeb v období, 
v n mž byly poskytnuty související 
služby. 
 

Spole nost o ekává, že novela 
nebude mít žádný dopad na ú etní 
záv rku, nebo  nemá žádné plány 
definovaných požitk , které by 
zahrnovaly p ísp vky od 
zam stnanc  nebo t etích stran. 
 

Novela  IAS 27 : Metoda 
ekvivalence v individuální 
ú etní záv rce 
 
(Ú inná pro ro ní období 
za ínající 1. ledna 2016 nebo 
pozd ji a použije se 
retrospektivn . D ív jší použití je 
povoleno.)  

Novelizace IAS 27 umož uje, aby 
ú etní jednotka ve své individuální 
ú etní záv rce použila metodu 
ekvivalence p i ú tování o podílech 
v dce iných, p idružených a spole ných 
podnicích. 
 

Spole nost o ekává, že novelizace 
nebude mít p i prvotní aplikaci 
významný dopad na ú etní 
záv rku, nebo  Spole nost 
nevlastní žádné podíly v dce iných 
spole nostech.   
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4. INVESTI NÍ CÍL A INVESTI NÍ POLITIKA 

 
Cílem Spole nosti je dosahovat v dlouhodobém horizontu zhodnocení obhospoda ovaného majetku, 
investováním do likvidních aktiv s nižším rizikem, kterými jsou zejména vklady u bank, nástroje pen žního 
trhu a dluhopisy.  

 
Výnosy z investic bude Spole nost reinvestovat v souladu s investi ními cíli.  
 
O prodeji investi ního majetku Spole nost neuvažuje. Náklady související s p ípadným prodejem investi ního 
majetku by byly nevýznamné (p ibližn  ve výši 3 000 tis. K ). 
 
 
 
5. ZÁSADY HOSPODA ENÍ S MAJETKEM SPOLE NOSTI 
 
Majetek a závazky z investi ní innosti Spole nosti se oce ují reálnou hodnotou. Zp sob stanovení reálné 
hodnoty majetku a závazk  Spole nosti upravuje standard IFRS 13.  
 
Reálná hodnota vyjad uje hodnotu, jež by byla zaplacena p i prodeji aktiva nebo zaplacena za p enesení 
závazku v ádné transakci mezi ú astníky trhu k datu ocen ní.  
 
Nemovitosti v majetku Spole nosti jsou oce ovány v souladu se zákonem pravideln  dvakrát ro n , a to 
k 31. b eznu a k 30. zá í. Hodnota k 30. zá í 2015 je použita pro p ecen ní k 31. prosinci 2015. 
 
Ú etní záv rka Spole nosti podléhá schválení valné hromady v souladu se spole enskou smlouvou. Ú etní 
záv rka podléhá povinnému auditu.  
 
 
 
6. INFORMACE O RIZICÍCH, RIZIKOVÝ PROFIL   
 
Úv rové riziko 
 
Úv rové riziko je riziko, že emitent nebo protistrana nesplní závazek a v d sledku toho vznikne Spole nosti 
finan ní ztráta. Úv rové riziko by m lo být založeno p edevším na neschopnosti subjekt  plnit svoje závazky 
v i Spole nosti. 
 
Spole nost minimalizuje tato rizika zejména prov ováním emitent , stanovováním limit  množství 
pohledávek splatných od jednotlivých dlužník  a odb ratel  a pomocí vhodných smluvních opat ení. 
 
Maximální úv rové riziko p edstavují údaje uvedené v aktivech v rozvaze. 
 
Následující tabulka ukazuje vystavení Spole nosti v i úv rovému riziku: 
      

Úv rové riziko 

Pohledávky 
z obchodních vztah  

Pen žní prost edky  
a ekvivalenty 

2015 2014 2015 2014 

Do splatnosti, bez opravných položek 0 273 249 928 174 629 

Po lh t  splatnosti bez opravných položek 0 0 0 0 

Celkem 0 273 249 928 174 629 
 
 
 
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity p edstavuje riziko, že nebudou finan ní závazky vyrovnány v okamžiku jejich splatnosti. 
D ležitým aspektem ízení rizika likvidity je zajišt ní pot ebných pen žních prost edk  k vypo ádání závazk  
Spole nosti v okamžiku, kdy se stanou splatnými. Spole nost udržuje pen žní prost edky a likvidní depozita na 
pot ebné úrovni pravidelným sledováním o ekávaných a reálných p íjm  a výdaj . Dodate n  udržuje 
Spole nost hotovost a likvidní depozita pro p ípad ne ekaných požadavk .  
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Následující tabulka ukazuje budoucí smluvní nediskontované toky z finan ních závazk : 
 

 
Riziko likvidity

Do 1 roku 1 - 5 let Nad 5 let Celkem 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Vydané dluhopisy 25 164 25 164 899 329 924 493 0 0 924 493 949 657 
Ostatní dlouhodobé 
závazky 0 0 37 733 37 835 13 13 37 746 37 848 

Závazky z obchodních 
vztah  a ostatní závazky 13 388 11 757 0 0 0 0 13 388 11 757 

Ostatní pasiva 5 555 9 036 0 0 0 0 5 555 9 036 

Celkem 44 107 45 957 937 062 962 328 13 13 981 182 1 008 298 

 
M nové riziko  
 
M nové riziko je podskupina tržního rizika, kdy hodnota aktiv a závazk  je denominována v cizí m n  a m že 
být ovlivn na zm nami ve sm nných kurzech. 
 
P íjmy z pronájmu Spole nosti jsou denominovány v EUR. Vydané dluhopisy, tok z poplatk  za služby spojené 
s pronájmem (service charges) a relevantní náklady ke službám jsou denominovány v K .  Náklady Spole nosti 
jsou hrazeny áste n  v K  a áste n  v EUR.  
 
Spole nost eliminuje m nové riziko zejména uzav ením dodatku k nájemní smlouv  s majoritním 
nájemníkem, ve kterém stanovila pevný kurz K  v i EUR pro fakturaci nájemného. 
 
Následující tabulka vyjad uje vystavení Spole nosti v i m novému riziku: 
 

M nové riziko  
(v tis. K ) 

Aktiva Pasiva istá expozice 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

EUR 86 148 83 489 46 393 46 406 39 755 37 083 

Celkem 86 148 83 489 46 393 46 406 39 755 37 083 
 
 
 
Tržní riziko a rizikový profil Spole nosti 
 
Hodnota investice m že klesat i stoupat a není zaru ena návratnost p vodn  investované ástky. Vzhledem k 
možným nep edvídatelným výkyv m na finan ních trzích a trzích nemovitostí nem že Spole nost zaru it 
dosažení stanovených cíl . P edchozí výkonnost Spole nosti nezaru uje stejnou výkonnost v budoucím období.  
 
Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Spole ností v d sledku složení majetku nebo 
zp sobu obhospoda ování majetku Spole nosti - V p ípad  kolísání trhu nemovitostí a jiných likvidních aktiv 
m že dojít i ke kolísání hodnoty Spole nosti.  
 
Tržní riziko vyplývající z vlivu zm n vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druh  majetku 
Spole nosti - Vývoj sm nných kurs , úrokových sazeb, pop . dalších tržních indikátor , má vždy vliv na 
hodnotu aktiv obecn . Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Spole nosti v i t mto rizik m (nap . 
platba nájemného v Eurech, zm na tržní hodnoty dluhopisu p i zm n  úrokové sazby apod.).  
 
Riziko vypo ádání - Toto riziko je p edstavováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypo ádání 
transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména výb rem kredibilních protistran, vypo ádáváním transakcí 
s investi ními instrumenty v rámci spolehlivých vypo ádacích systém  a v p ípad  transakcí s nemovitostními 
aktivy ošet ením kvalitními právními instituty. 
 
M nové riziko spo ívající v tom, že hodnota investice m že být ovlivn na zm nou devizového kurzu - M nové 
riziko je podmnožinou rizik tržních, která jsou popsána výše.  
 
Riziko koncentrace – Vzhledem k tomu, že významná ást tržeb Spole nosti je generována od jednoho 
majoritního nájemce a veškerý majetek je užíván stejným zp sobem (pronájem investi ního majetku), je 
Spole nost vystavena riziku koncentrace. Riziko je snižováno s ohledem na skute nost, že aktivem Spole nosti 
je pouze budova v dob e udržovaném stavu ve velmi dobré lokaci. 
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Rizika spojená se stavebními vadami - Nemovitosti mohou být dot eny stavebními vadami, které mohou být 
nap . vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. Toto riziko lze snížit 
zajišt ním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpov dností za vady. D sledkem t chto vad m že být 
snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod. 
 
Rizika spojená s vadami v cí movitých - V ci movité mohou být postiženy vadami, a to nap . vadami skrytými 
nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. V p ípad  vady v ci movité, která je sou ástí 
souboru generujícího pravidelný zisk, m že dojít k narušení výkonnosti celého souboru v cí movitých. Toto 
riziko lze snížit smluvní odpov dností za vady a zajišt ním kvalitního záru ního a pozáru ního servisu. 
D sledkem t chto vad m že být snížení hodnoty v cí movitých a jejich soubor  a zvýšené náklady na opravy 
apod. 
 
Rizika spojená s vydáním dluhopis  
 
Závislost Spole nosti na pronájmu nemovitostí – Spole nost podniká výhradn  v oblasti pronájmu nemovitostí 
a její hospodá ské výsledky jsou závislé na trvající existenci nájemc  ochotných a schopných hradit nájem za 
pronájem budovy ( i její ásti). Pokud by došlo k ukon ení nájemních smluv (jejich uplynutím i jinak) nebo 
k významné ztrát  nájemc , mohla by tato skute nost negativn  ovlivnit hospodá skou a finan ní situaci 
Spole nosti. Toto platí zejména ve vztahu k eské spo iteln , a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 
Praha 4, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, I  
45244782, která je hlavním nájemcem budovy. 
 
Závislost Spole nosti na platbách nájemného - Spole nost je závislá na v asném a ádném placení nájemného a 
dalších plateb ze strany nájemc . Budoucí výnosy Spole nosti závisí do zna né míry na dob  zbývající do 
ukon ení nájemních smluv s nájemci a na solventnosti nájemc . Pokud by došlo k nepln ní závazk  nájemc  
(sou asných nebo budoucích) v i Spole nosti, mohla by mít tato skute nost negativní vliv na schopnost 
Spole nosti dostát svým závazk m z dluhopis . 
 
Riziko ukon ení nájemní smlouvy - Nájemní smlouvy uzavírané mezi Spole ností a jednotlivými nájemci 
obsahují adu ustanovení pro p ípad porušení smlouvy a n které nájemní smlouvy uzavírané mezi Spole ností 
a jednotlivými nájemci mohou obsahovat ustanovení o jejich p ed asném ukon ení. P ípadné p ed asné 
ukon ení smlouvy ze strany nájemce nebo v tšího po tu nájemc  by mohlo mít podstatný dopad na 
hospodá ské výsledky Spole nosti. To by platilo zejména v p ípad  výpov di ze strany eské spo itelny, a.s., 
která je dominantním nájemcem nemovitostí. Riziko p ed asného ukon ení nájemní smlouvy ze strany 
sou asných i budoucích nájemc  p edstavuje riziko, že Spole nost (jako pronajímatel) nebude v p ípad  
p ed asného ukon ení nájemní smlouvy schopen okamžit  nalézt jiného nájemce ochotného uzav ít nájemní 
smlouvu za srovnatelných podmínek, což by mohlo negativn  ovlivnit podnikání Spole nosti, její hospodá ské 
výsledky a finan ní situaci. 
 
Riziko koncentrace p íjm  z nájemních smluv - eská spo itelna, a.s. je dominantním nájemcem nemovitostí, 
který si k datu vydání prospektu dluhopis  (20. prosince 2013) celkov  pronajímal p ibližn  56,96% plochy 
nemovitostí. Spole nost je tedy vysoce závislá na p íjmech od tohoto nájemce a je vystavena zvýšeným rizik m 
na stran  eské spo itelny, a.s., jako nájemce, a riziku p ed asného ukon ení nájemní smlouvy ze strany eské 
spo itelny, a.s. Tato skute nost by mohla mít negativní vliv na schopnost Spole nosti dostát svým závazk m z 
dluhopis . Ke dni ú etní záv rky (31. prosince 2015) inila celková pronajatá plocha eskou spo itelnou 
p ibližn  95,73%. Doba trvání nájmu je v souladu s platnou nájemní smlouvou stanovena na dobu ur itou do 
února 2019 s možností prodloužení.
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7. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU O FINAN NÍ POZICI 
 
7.1. Investi ní majetek 
 

Reálná hodnota investi ního majetku je každoro n  stanovena na základ  ocen ní nezávislými znalci pro 
oce ování nemovitostí. Ocen ní jsou založena na metod  diskontovaných pen žních tok . 

Míra obsazenosti portfolia je p ibližn  99 %. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti iní 20 802 m2. 
 

Pr b h vývoje reálné hodnoty investi ního majetku je uveden níže: 
 

Investi ní majetek Celkem 

Stav k 1. lednu 2014 1 563 969 

P ecen ní 56 031 

Stav k 31. prosinci 2014 1 620 000 

P ecen ní 60 000 

Stav k 31. prosinci 2015 1 680 000 

 
 
Investi ní nemovitost je k 31. prosince 2015 zatížena zástavním právem ve prosp ch spole nosti eská 
spo itelna, a.s. 
 
 
Citlivostní analýza  
 
Nemovitost Trianon ve vlastnictví Spole nosti je oce ována dvakrát ro n  reálnou tržní hodnotou externími 
znalci. Hodnota stanovená t mito experty je siln  závislá na výchozích p edpokladech. Zm na v t chto 
p edpokladech proto m že vést k výkyv m v hodnot  nemovitosti. 
 
Následující tabulka ilustruje citlivost hodnoty nemovitosti na zm ny v p íjmech z pronájmu a ve výnosové mí e 
(„yield“).  
 
P i konstantním výnosové mí e a zvýšení p íjmu z pronájmu o 2,5% resp. 5% dojde ke zvýšení hodnoty 
nemovitosti o 42 000 tis. K  resp. 84 000 tis. K . Naopak p i poklesu p íjmu z pronájmu by došlo ke 
shodnému poklesu hodnoty aktiv.
 
V p ípad  zvýšení výnosové míry (yieldu) o 0,25%, resp. 0,5% a setrvání výše konstantního p íjmu z pronájmu 
dojde k poklesu hodnoty nemovitosti o 62 332 tis. K  resp. 120 203 tis. K . Snížení by op t m lo opa ný efekt, 
a to v souladu s vyšší hodnotou aktiv. V p ípad  snížení výnosové míry o 0,25%, resp. 0,5% a setrvání výše 
konstantního p íjmu z pronájmu dojde k nár stu hodnoty nemovitosti o 67 328 tis. K  resp. 140 277 tis. 
K . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombinace zm n v p íjmech z pronájmu zárove  s výnosovou mírou jsou nazna eny v následující tabulce. 
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ERV 103 551 ERV 106 276 ERV 109 001 ERV 111 726 ERV 114 451 

-5.00 % (Relativní) -2.50 % (Relativní) 0.00 % (Relativní) 2.50% (Relativní) 5.00 % (Relativní) 
Výnosová 

míra 
(Absolutní) 1 729 263 1 774 770 1 820 277 1 865 784 1 911 291 

-0.50 % 
Výnosová 

míra 
(Absolutní) 1 659 961 1 703 644 1 747 328 1 791 011 1 834 694 

-0.25 % 
Výnosová 

míra 
(Absolutní) 1 596 000 1 638 000 1 680 000 1 722 000 1 764 000 

0.00 % 
Výnosová 

míra 
(Absolutní) 1 536 785 1 577 227 1 617 668 1 658 110 1 698 552 

0.25 % 
Výnosová 

míra 
(Absolutní) 1 481 807 1 520 802 1 559 797 1 598 792 1 637 786 

0.50 % 

 
 
ERV = odhadovaná výše nájmu 
 
 
 
7.2. Pohledávky z obchodních vztah   
 
Z statek k 31. prosinci 2014 tvo í zaplacené zálohy ve výši 273 tis. K . K 31. prosinci 2015 Spole nost neeviduje 
žádné pohledávky z obchodních vztah . 
 
Pohledávky z obchodních vztah  podle splatnosti k 31. prosinci 
 

Splatnost 
2015 2014 

Po izovací 
cena celkem 

Úprava 
ocen ní 

Po izovací 
cena celkem 

Úprava 
ocen ní 

P ed splatností 0 0 273 0 
1 - 30 dn  0 0 0 0 
31 - 180 dn  0 0 0 0 

Celkem 0 0 273 0 
 
 
7.3. Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty 
 
Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty zahrnují depozita na bankovních ú tech ve výši 249 928 tis. K   
k 31. prosinci 2015, resp. 174 629 tis. K  k 31. prosinci 2014. Spole nost nedrží žádné pen žní prost edky 
v hotovosti. 
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7.4. asové rozlišení aktiv 
 
 

asové rozlišení aktiv 31.12.2015 31.12.2014 

Náklady p íštích období 2 576 3 350 
P íjmy p íštích období 6 081 8 006 

 Celkem 8 657 11 356 
 
Náklady p íštích období jsou tvo eny zejména p edplaceným pojišt ním a provizí za zprost edkování 
nájemného.   
 
P íjmy p íštích období tvo í slevy z nájmu (rent free): dle uzav ených nájemních smluv je nájemné ve 
vybraných m sících snížené. Rozdíl mezi plným a sníženým nájemným z t chto m síc  Spole nost asov  
rozlišuje jako p íjmy p íštích období. ástka p íjm  p íštích období je asov  rozpoušt na oproti výnos m po 
dobu nájmu.    
 
 
7.5. Ostatní aktiva 
 
Ostatní aktiva k 31. prosinci 2015 ve výši 732 tis. K  (31. prosince 2014: 880 tis. K ) p edstavují pohledávku ve 
výši 702 tis. K  za eskou spo itelnou a.s., která jakožto agent pro zajišt ní dluhopis  zprost edkuje odvod 
srážkové dan  z vyplacených úrok  z dluhopis .   
 
 
 
7.6. Základní kapitál  
 

Základní kapitál 31.12.2015 31.12.2014 Nominální 
hodnota Splaceno 

registrovaný 150 000 150 000  K  100% 
 
K 31. prosinci 2015 inil základní kapitál Spole nosti zapsaný v obchodním rejst íku celkem 150 000 tis. K . 
B hem ú etního období nedošlo ke zm nám základního kapitálu. 
 
 
 
7.7. Ostatní fondy ze zisku 
 
Spole nost eviduje rezervní fond k 31. prosinci 2015 ve výši 2 367 tis. K  (31. prosince 2014: 2 367 tis. K ). 
 
 
 
7.8. Nerozd lený zisk 
 
Spole nost eviduje nerozd lený zisk ve výši 719 419 tis. K  k 31. prosinci 2015, resp. 610 861 tis. K   
k 31. prosinci 2014. 
 
 
 
7.9. Ostatní dlouhodobé závazky  
 
K 31. prosinci 2015 ostatní dlouhodobé závazky p edstavují p ijaté kauce od nájemník  ve výši 37 733 tis. K   
(31. prosince  2014: 37 835 tis. K ) a zádržné ve výši 13 tis. K  (31. prosince  2014: 13 tis. K ). 
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7.10. Vydané dluhopisy 
 
Spole nost vydala dluhopisy zajišt né ve prosp ch agenta pro zajišt ní v celkové jmenovité hodnot  emise 
849 000 tis. K  s pevným úrokovým výnosem 2,964%. Dluhopisy byly emitovány dne 20. prosince 2013.  
Den výplaty úroku je jednou ro n  a to k 20. prosinci. 
 
Pokud nedojde k p ed asnému splacení dluhopis  nebo k odkoupení dluhopis  Spole ností a k jejich zániku, 
bude jmenovitá hodnota dluhopis  splacena jednorázov  k 20. prosinci 2018. 
 
Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou ve form  na doru itele. Jmenovitá hodnota 
jednoho dluhopisu je 3 000 tis. K . Centrální depozitá  cenných papír , a.s. p id lil dluhopis m kód 
ISINCZ0003511107. Agentem pro zajišt ní je eská spo itelna, a.s. 
 
 
 

Vydané dluhopisy 31.12.2015 31.12.2014 

Nominální hodnota dluhopis  849 000 849 000 
Úrok z dluhopis  1 213 947 

asové rozlišení náklad  spojených s emisí -10 791 -14 702 

Celkem 839 422 835 245 
 
 
 
7.11. Závazky z obchodních vztah  a ostatní závazky 
 
Závazky z obchodních vztah  a ostatní závazky zahrnují k 31. prosinci 2015 závazky z obchodních vztah  ve 
výši 2 679 tis. K  (31. prosince 2014: 1 066 tis. K ) a p ijaté zálohy ve výši 10 709 tis. K  (31. prosince 2014: 10 
691 tis. K ).  
 
 
Struktura závazk  podle splatnosti  
 

Struktura podle splatnosti 31.12.2015 31.12.2014 

P ed datem splatnosti 13 388 11 656 
< 30 dní 0 101 
<60 dní 0 0 
<180 dní 0 0 
180 - 360 dní 0 0 

Celkem 13 388 11 757 
 
 
 
7.12. Da ové závazky 
 

Da ové závazky 31.12.2015 31.12.2014 

Závazek ze splatné dan  6 589 2 711 
Odložený da ový závazek 164 831 147 313 

Celkem 171 420 150 024 
 

Závazek ze splatné dan  k 31.12.2015 ve výši 6 589 tis. K  (k 31.12.2014: 2 711 tis. K ) p edstavuje odhad 
splatné dan  za rok 2015 ve výši 7 945 tis. K  (2014: 2 711 tis. K ) snížený o zaplacené zálohy na da  ve výši 1 
356 tis. K  (31.12.2014: 0 tis. K ). 
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Do asné rozdíly mezi hodnotami v ú etní záv rce sestavené podle IFRS a odpovídajícími hodnotami pro 
da ové ú ely m ly následující vliv na odloženou da  uvedenou ve výkazu o finan ní pozici. 
 

P ehled odložené dan  
31.12.2015 31.12.2014 

Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek 

Investi ní majetek 0 164 831 0 147 313 
Odložený da ový závazek / pohledávka 0 164 831 0 147 313 

 
 
 
7.13. Ostatní pasiva 
 

Ostatní pasiva 31.12.2015 31.12.2014 

Výnosy p íštích období 6 7 
Dohadné ú ty pasivní 4 211 7 051 
Da  z p idané hodnoty 636 1 098 
Srážková da  702 880 
Celkem 5 555 9 036 

 
 
 
7.14. Finan ní nástroje 
 
Hodnoty finan ních aktiv a závazk  jsou následující: 
 
 

Finan ní nástroje 
31.12.2015 31.12.2014 

ú etní  
hodnota   

reálná 
hodnota 

ú etní  
hodnota   

reálná  
hodnota 

Finan ní aktiva: 
Pohledávky z obch. vztah  0 0 273 273 
Ostatní aktiva 732 732 880 880 
Pen žní prost edky a pen ž. ekvivalenty 249 928 249 928 174 629 174 629 

Celkem 250 690 250 690 175 782 175 782 

Finan ní závazky: 
Vydané dluhopisy 839 422  860 757 835 245 861 905 
Závazky z obch. vztah  a ostatní závazky 13 388 13 388 11 757 11 757 
Ostatní dlouhodobé závazky 37 746 37 746 37 848 37 848 
Ostatní pasiva 5 555 5 555 9 036 9 036 

Celkem 896 111 919 782 893 886 920 546 
 
Reálná hodnota vydaných dluhopis  je stanovena metodou diskontovaných budoucích pen žních tok , což 
odpovídá úrovni 3 (level 3) dle IFRS 13 (Oce ování reálnou hodnotou). Výpo et reálné hodnoty závisí zejména 
na budoucí pen žních tocích z vydaných dluhopis , bezrizikové úrokové sazb  a kreditní rizikové p irážce. 
 
Reálné hodnoty všech ostatních finan ních aktiv a finan ních závazk  jsou stanoveny ve výši jejich ú etních 
hodnot z d vodu jejich krátkodobé likvidity a splatnosti. 
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8. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODA ENÍ 
 
8.1. Výnosy z pronájmu a p efakturovaných provozních náklad  
 
Spole nost vytvá í výnosy z pronájmu a výnosy z provozních náklad  p efakturovaných nájemník m v 
souvislosti s investicí do nemovitosti: 
 

Výnos 2015 2014 

Výnosy z pronájmu 106 766 109 746 
Výnosy z provozních náklad  p efakturovaných nájemník m  23 215 23 999 

Celkem 129 981 133 745 
 
 

Spole nost uzav ela smlouvy o operativním pronájmu s nájemníky na pronájem svého investi ního majetku, 
p evážn  kancelá ských prostor. Budoucí minimální výše výnosu z pronájmu v rámci smluv o operativním 
pronájmu bez možnosti p ed asného ukon ení k 31. prosinci jsou následující: 

 

Budoucí minimální výnosy z pronájmu 2015 2014 

kratší než 1 rok 108 159 106 766 
mezi 1. a 5. rokem 236 365 344 524 
delší než 5 let 0 0 

 
 
8.2. Provozní náklady 
 
Provozní náklady p edstavují p ímé provozní náklady na investi ní majetek a jsou v tšinou p efakturovávány 
na nájemníky. 
 
 
 

Provozní náklady 2015 2014 

Spot eba energie 12 433 12 380 
Opravy 4 363 4 662 
Zprost edkování a zastupování 851 8 591 
Správa majetku a aktiv 1 500 1 775 
Pojišt ní 888 982 
Da  z nemovitosti 75 75 
Zabezpe ení 3 186 3 285 
Ostatní 1 203 1 114 

Celkem 24 499 32 864 
 
 
 
8.3. Ostatní provozní náklady  
 
Ostatní provozní náklady p edstavují neuplatn ný nárok na odpo et DPH z titulu koeficientu ve výši 165 tis. K  
za rok 2015 (2014: 210 tis. K ). 
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8.4. Nep ímé náklady 
 

Nep ímé náklady 2015 2014 

Ekonomické poradenství 921 998 
Auditorské služby 384 520 
Právní služby 136 348 
Ostatní služby 36 39 

Celkem 1 477 1 905 
 
 
 
8.5. Ostatní finan ní výnosy  
 
Ostatní finan ní výnosy tvo í zejména pojistné pln ní a kreditní úroky z b žného ú tu. 
 
 
 
 
8.6. Úrokové náklady 
 
Úrokové náklady tvo í úroky z dluhopis  ve výši 25 164 tis. K  za rok 2015 (2014: 25 164 tis. K ) a asové 
rozlišení úrokových náklad  vyplývajících z rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopis  a istým výt žkem 
emise ve výši 1 698 tis. K  za rok 2015 (2014: 1 698 tis. K ). Dále zahrnují asové rozlišení odm ny vedoucího 
manažera za umíst ní dluhopis , které v roce 2015 iní 2 006 tis. K  (2014: 2 100 tis. K ).  
 
 
 
8.7. Ostatní finan ní náklady 
 
Ostatní finan ní náklady tvo í zejména bankovní poplatky a halé ové vyrovnání. 
 
 
 
8.8. Kurzové zisky / ztráty  
 
Kurzová ztráta v roce 2015 iní 1 008 tis. K . V roce 2014 Spole nost vykázala kurzový zisk ve výši 292 tis. K . 
 
 
 
8.9. Da  z p íjmu  
 
 
Následující tabulka zobrazuje podrobn jší len ní náklad  na da  z p íjm : 
 

Da  z p íjm   2015 2014 

Da  z p íjmu - splatná 7 945 2 711 
Da  z p íjmu - odložená 17 518 21 265 

Celkem 25 463 23 976 
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Následující tabulka vysv tluje vztah mezi ú etním ziskem a da ovým nákladem: 

Da  z p íjm  2015 2014 

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 134 021 126 167 
Sazba dan  z p íjm  právnických osob v % 19 % 19 % 
O ekávaná da  z p íjmu 25 464 23 972 

Ostatní úpravy -1 4 

Da  z p íjmu 25 463 23 976 

Efektivní sazba dan  v % 19 % 19 % 

9. INFORMACE O SEGMENTECH

Vzhledem k tomu, že Spole nost drží p ímé investice výhradn  v jedné kancelá ské budov  a na generované 
výnosy není možné použít žádné len ní, proto v souladu s IFRS 8 nejsou uvedeny žádné informace o 
segmentech za vykazované období. 

10. SP ÍZN NÉ OSOBY

V pr b hu ú etního období Spole nost neuskute nila žádné transakce se sp ízn nými osobami. 

11. INFORMACE K ROZD LENÍ ZISKU

Pokud hospoda ení Spole nosti za ú etní období skon í ziskem, m že se použít k reinvesticím sm ujícím ke 
zvýšení a zhodnocení majetku Spole nosti v rámci hospoda ení Spole nosti.  

Pokud Spole nost vykáže za ú etní období ztrátu, m že rozhodnout valná hromada p i schvalování ú etní 
záv rky za ú etní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhrad  ze zdroj  Spole nosti.  

12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným skute nostem. 

20. dubna 2016

………………………………. …………………………………. 
 Filip Kubricht Wolfgang Guido Lunardon 
    (jednatel)  (jednatel) 
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