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1. ZÁKLADNÍÚDAJE
Obchodníspoleēnost:

TrianonBuildingPragues.r.o.

IO:

26504006

Sídlo:

AntalaStaška2027/79,Krē,14000Praha4

zapsanávobchodnímrejstƎíkuvedenémMĢstskýmsoudemvPraze,oddílC,vložka86315
denzápisu:9.ledna2002
Základníkapitál:150000tis.Kē
Spoleēníci: REICO investiēní spoleēnost eské spoƎitelny, a.s. jednající na úēet S nemovitostního fondu,
otevƎeného podílového fondu REICO, investiēní spoleēnosti eské spoƎitelny, a.s., Praha 4, Antala Staška
2027/79,PS14000,I:27567117
Obchodnípodíl:100%
Jednatelé:

Ing.FilipKubrichtod27.bƎezna2013
WolfgangGuidoLunardonDipl.ͲIng.Imm.ͲOek.(ebs)od16.záƎí2013

PƎedmĢtpodnikání:
pronájemnemovitostí,bytƽanebytovýchprostor
SpoleēnostTrianonBuildingPragues.r.o.mávevlastnictvítutobudovu:
Administrativní budova Trianon, která se nachází na adrese BudĢjovická 1518/13a, Praha 4 Ͳ Michle,
PS 14000, na rohu ulic BudĢjovická a Vyskoēilova. Kód katastrálního území: 727750 Michle; Okres: CZ0100
HlavnímĢstoPraha;Obec:554782Praha;Listvlastnictví:438
Administrativní budova Trianon se nachází v mĢstské ēásti Prahy 4 – Michle/BudĢjovická. Jednou z domén
nemovitostijejejístrategickápolohavrámciHlavníhomĢstaPrahyvbezprostƎedníblízkostistanicemetraC–
BudĢjovická. Výborná dopravní dostupnost je dále podpoƎena pƎítomností nĢkolika autobusových linek
ablízkostíPražskéhookruhu(„Jižníspojka“)najihuaul.5.kvĢtna(“Magistrála”)naseveru,jakožtovýpadovky
ze stƎedu mĢsta smĢrem na Brno. Budova, jejíž výstavbu realizovala renomovaná developerská spoleēnost
Hochtief, byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 2009. Je tvoƎena tƎemi podzemními a osmi
nadzemními patry. Ve tƎech podzemních podlažích je nájemcƽm budovy k dispozici 298 parkovacích míst
akromĢpƎízemí,vekterémsenacházímaloobchodníplochy,tvoƎízbývajícíēástbudovyvýhradnĢkanceláƎské
prostory.SvýmnájemníkƽmTrianonnabízínadstandardnízázemísmožnostíflexibilníhouspoƎádánívnitƎního
prostoru.NejvýznamnĢjšímnájemníkemjeeskáspoƎitelna,a.s.SprávanemovitostibylaodlednadobƎezna
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2015 smluvnĢ zajištĢna spoleēností Knight Frank, spol. s r.o., IO: 411 91 536; Sídlo: Václavské nám. 841/3,
Praha1,PS11000,od1.dubna2015tutoēinnostpƎevzalaspoleēnostSBPROPERTYSERVICESa.s.,IO:290
04110,sesídlemKrakovská1366/25,Praha1,PS11000.
SpoleēnostjakoemitentcennýchpapírƽpƎijatýchkobchodovánínaBurzeCennýchPapírƽPraha,a.s.úētujeod
1.1.2014dleMezinárodníchúēetníchstandardƽ(IFRS).


2. NÁLEŽITOSTIVÝRONÍZPRÁVYVLEN NÍDLE§21ODST.2ZÁKONA.563/1991SB.
2.1.INFORMACEOVÝZNAMNÝCHSKUTENOSTECH,KTERÉNASTALYPOROZVAHOVÉMDNI
Porozvahovémdninedošlokžádnýmvýznamnýmskuteēnostem.

2.2.INFORMACEOUPLYNULÉMAP\EDPOKLÁDANÉMVÝVOJIINNOSTIÚETNÍJEDNOTKY
innostíspoleēnostijevýhradnĢpronájemnemovitostíaposkytovánístímsouvisejícíchslužeb.
Spoleēnost za rok 2015 vykázala zisk ve výši 108 558 tis. Kē. Výnosy znájmƽ a souvisejících služeb ēinily
129981tis.Kē.
Spoleēnost je emitentem zajištĢných dluhopisƽ s pevným úrokovým výnosem 2,964% p.a. ve jmenovité
hodnotĢ emise do 849000 tis. Kē splatnév roce 2018, ISIN CZ0003511107. Tyto dluhopisy jsou pƎijaty
kobchodovánínaBurzecennýchpapírƽPraha,a.s.
SpoleēnostjeplnĢschopnaplnitsvésmluvnízávazky,zejménapakzávazkyzemitovanýchdluhopisƽ.
Vroce2016nejsouplánoványžádnévýznamnévýdajenaopravyēirekonstrukcebudovy.Budovajevevelmi
dobrémtechnickémstavu.
Kekonciroku2015ēinilaneobsazenostbudovydleobvykléhodnotynájemného0%.
Vroce 2016 bude spoleēnost pokraēovat ve správĢ budovy vjejím majetku scílem zajistit plnou spokojenost
nájemníkƽ a optimální pƎíjmy spoleēnosti zpronájmu budovy. Vroce 2016 pƎedpokládá spoleēnost ziskové
hospodaƎenínaúrovniroku2015.

2.3.INFORMACEOAKTIVITÁCHVOBLASTIVÝZKUMUAVÝVOJE
SpoleēnostvsouēasnédobĢnevyvíjížádnéaktivityvoblastivýzkumuavývoje.
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2.4.INFORMACEOAKTIVITÁCHVOBLASTIOCHRANYŽIVOTNÍHOPROST\EDÍA
PRACOVN PRÁVNÍCHVZTAZÍCH
innost spoleēnosti nemá zvláštní dopady na životní prostƎedí, nevyvíjí tedy vtéto oblasti žádné zvláštní
aktivity.
Spoleēnost nemá uzavƎeny žádné smluvní vztahy dle pracovního práva, nevyvíjí tedy žádné aktivity voblasti
pracovnĢprávníchvztahƽ.

2.5.INFORMACEOTOM,ZDAÚETNÍJEDNOTKAMÁORGANIZANÍSLOŽKUPODNIKU
VZAHRANIÍ
Spoleēnostnemážádnouorganizaēnísložkuvzahraniēí.
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3. ZPRÁVAOPODNIKATELSKÉINNOSTI

Úēetnívýkazyspoleēnostisestavenék31.prosinci2015tvoƎíPƎílohuktétovýroēnízprávĢ.Investiēnímajetek
spoleēnostik31.prosinci2015ēinil1680000tis.KēabyltvoƎenzejménadlouhodobýmhmotnýmmajetkem
vhodnotĢ1680000tis.Kē.ZbývajícíēástaktivtvoƎípenĢžníprostƎedkyvevýši249928tis.Kē,ēasovérozlišení
vevýši8657tis.Kēaostatníaktivavevýši732tis.Kē.
Vlastníkapitálspoleēnostikekonciroku2015dosáhlhodnoty871786tis.Kē.
VýsledekhospodaƎenízarok2015skonēilziskemvevýši108558tis.Kē.VprovozníoblastibylohospodaƎení
spoleēnostiziskové(162832tis.Kē),ztrátabylazpƽsobenavefinanēníoblasti,kdebyladosaženaztrátavevýši
28811tis.Kē.

4. ÚETNÍZÁV RKAK31.12.2015
ÚēetnízávĢrkazarok2015jesouēástítétovýroēnízprávy.

5. ZPRÁVAJEDNATELpSPOLENOSTIOVZTAZÍCHMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMIZAOBDOBÍ
1.01.2015Ͳ31.12.2015
Zprávajednatelƽspoleēnostiovztazíchmezipropojenýmiosobamizaobdobí1.ledna2015–31.prosince2015
jesouēástítétovýroēnízprávy.

VPrazedne20.dubna2016

FilipKubricht,jednatel

WolfgangGuidoLunardon,jednatel
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ZPRÁVA
jednatelĤ spoleþnosti Trianon Building Prague s.r.o. o vztazích mezi propojenými
osobami za období od 01. ledna 2015 do 31. prosince 2015

podleustanovení§82odst.1zákonaē.90/2012Sb.,oobchodníchkorporacích

I.
PROPOJENÉOSOBY
1. Ovládaná osoba
Trianon Building Prague s.r.o., IýO: 26504006, Sídlo: Antala Staška 2027/79,
Krþ, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 86315
2. Ovládající osoba
REICO investiþní spoleþnost ýeské spoĜitelny, a.s. jednající na úþet ýS
nemovitostního fondu, otevĜeného podílového fondu REICO, investiþní
spoleþnosti ýeské spoĜitelny, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4,
PSý 140 00 Iý: 27567117, zapsané v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 10850.
3. Propojené osoby
a) JRA, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krþ, 140 00 Praha 4, Iý: 60720824,
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze oddíl C, vložka
224860.
b) REICO Investment GAMA, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, PSý
140 00, Iý: 26192896, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 6678.
c) REICO Investment ALFA, s.r.o., Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSý 14000, Iý:
27108619, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze oddíl
C, vložka 96854.
d) Táborská 31 s.r.o., Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSý 14000, Iý: 02200848,
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze oddíl C, vložka
216855.
e) REICO Investment BETA, s.r.o., se sídlem Laurinská 18, Bratislava, PSý 811 01,
Slovenská republika, Iý: 36856711, zapsaná v Obchodním rejstĜíku 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, Krþ, 140 00 Praha
4, PSý 140 00, Iý: 45795223, zapsaná v Obchodním rejstĜíku vedeném MČstským
soudem v Praze oddíl C, vložka 11588.

g)

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

II.
VZTAHYMEZIOVLÁDANOUOSOBOUAOVLÁDAJÍCÍOSOBOU 
1. ZpĤsob ovládání
ýS nemovitostní fond, otevĜený podílový fond, REICO investiþní spoleþnosti ýeské
spoĜitelny, a.s., obhospodaĜovaný REICO investiþní spoleþností ýeské spoĜitelny, a.s.,
se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, PSý 140 00 Iý: 27567117, zapsané
v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10850,
vlastní 100% obchodní podíl v ovládané osobČ a tedy 100% základního kapitálu.
2. Personální propojení
Ing. Filip Kubricht, þlen statutárního orgánu ovládané osoby (þlen pĜedstavenstva –
Trianon Building Prague s.r.o.) je zároveĖ þlen statutárního orgánu REICO investiþní
spoleþnosti ýeské spoĜitelny, a.s. (místopĜedseda pĜedstavenstva).
Wolfgang Lunardon, þlen statutárního orgánu ovládané osoby (þlen pĜedstavenstva –
Trianon Building Prague, s.r.o.) je zároveĖ þlen statutárního orgánu REICO investiþní
spoleþnosti ýeské spoĜitelny, a.s. (þlen pĜedstavenstva).
Oba þlenové statutárního orgánu ovládané osoby jsou zároveĖ þleny statutárního
orgánu všech propojených osob uvedených v þásti I. 3. této zprávy.
3. Struktura propojení
ýS nemovitostní fond, otevĜený podílový fond, REICO investiþní spoleþnosti ýeské
spoĜitelny, a.s. obhospodaĜovaný REICO investiþní spoleþností ýeské spoĜitelny, a.s.,
která jedná na jeho úþet,vlastní podíl na základním kapitálu:
JRA, s.r.o.
REICO Investment GAMA, a.s.
REICO Investment BETA, s.r.o.
REICO Investment ALFA, s.r.o.
Táborská 31 s.r.o.
Qubix Building Prague s.r.o.
FORUM BC I s.r.o.

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Ͳ8Ͳ

VýroēnízprávaTrianonBuildingPragues.r.o.zarok2015

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

V.
IV.

A.SmlouvymeziTrianonBuildingPragues.r.o.aovládajícíosobouuzavƎenévrozhodném
období
Ve sledovaném období nebyly uzavĜeny smlouvy mezi uvedenými subjekty.

B.SmlouvymeziTrianonBuildingPragues.r.o.apropojenýmiosobami
Ve sledovaném období nebyly uzavĜeny smlouvy mezi uvedenými subjekty.

V.
JINÁPRÁVNÍJEDNÁNÍMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMIVROZHODNÉMOBDOBÍ
Mezi uvedenými osobami nebyla uskuteþnČna žádná jiná právní jednání.

VI.
OPAT\ENÍMEZIPROPOJENÝMIOSOBAMI 
Jednatelé spoleþnosti Trianon Building Prague s.r.o. prohlašují, že spoleþnost neposkytla
ostatním propojeným osobám jiná plnČní, nepĜijala žádná opatĜení v zájmu nebo na popud
propojených osob než ta, která jsou uvedena v této zprávČ.
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VII.
ZÁV R
Tato zpráva byla zpracována jednateli ovládané osoby spoleþnosti Trianon Building Prague
s.r.o. dne 31. bĜezna 2016. Tato Zpráva bude souþástí výroþní zprávy ovládané osoby za rok
2015 jako její nedílná souþást.
V Praze dne 31. bĜezna 2016

FilipKubricht,jednatel

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

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

Telephone
Fax
Internet

společníka

+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz

společnosti

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
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.
závěrky,

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,

vyjádření

že získané
našeho výroku.

důkazní

informace poskytují

dostatečný

a vhodný základ pro

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

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
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

závěrku

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 jinak
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.
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A. VÝKAZ O FINANýNÍ POZICI

Zarokkonēící31.prosincem
Vtis.Kē

PƎíloha

Aktiva
Dlouhodobáaktiva

2014


1680000

1620000

1680000

1620000
187138
273
174629

Investiēnímajetek

Krátkodobáaktiva
Pohledávkyzobchodníchvztahƽ
PenĢžníprostƎedkyapenĢžníekvivalenty

7.2
7.3

259317
0
249928

asovérozlišeníaktiv
Ostatníaktiva

7.4
7.5

8657
732

11356
880

1939317

1807138

Aktivacelkem

7.1


2015
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VÝKAZ O FINANýNÍ POZICI - POKRAýOVÁNÍ

Zarokkonēící31.prosincem
Vtis.Kē
Vlastníkapitál
Základníkapitál
Rezervnífond
NerozdĢlenýzisk
Vlastníkapitálcelkem

PƎíloha

2015

2014


150000
2367
719419


150000
2367
610861









871786

763228










1020406
37848
835245
147313

7.6
7.7
7.8

Závazky
Dlouhodobézávazky
Ostatnídlouhodobézávazky
Vydanédluhopisy

7.9
7.10


1041999
37746
839422

OdloženýdaŸovýzávazek

7.12

164831







Krátkodobézávazky
Závazkyzobchodníchvztahƽaostatnízávazky
ZávazekzesplatnédanĢ


7.11
7.12

25532
13388
6589

23504
11757
2711

Ostatnípasiva

7.13


5555

9036

Závazkycelkem




1067531

1043910

1939317

1807138


Vlastníkapitálazávazkycelkem
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B. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAěENÍ

Zarokkonēící31.prosincem
Vtis.Kē

PƎíloha

2015

2014

Výnosyzpronájmu

8.1

106766

109746

VýnosyzprovozníchnákladƽpƎefakturovanýchnájemníkƽm

8.1

23215

23999

Provoznínáklady

8.2

Ͳ24499

Ͳ32864



105482

100881

istýprovoznívýsledekhospodaƎení


Ostatníprovoznínáklady

8.3

Ͳ165

Ͳ210

Kurzovézisky/ztráty

8.8

Ͳ1008

292

NepƎíménáklady

8.4

Ͳ1477

Ͳ1905

ProvoznívýsledekhospodaƎení



102832

99058

PƎecenĢníinvestiēníhomajetku

7.1

60000

56031



162832

155089


8.6
8.5
8.7


Ͳ28868
78
Ͳ21

Ͳ28962
95
Ͳ55

FinanēnívýsledekhospodaƎení



Ͳ28811

Ͳ28922





VýsledekhospodaƎenípƎedzdanĢním




ProvoznívýsledekhospodaƎenípopƎecenĢní

Úrokovénáklady
Ostatnífinanēnívýnosy
Ostatnífinanēnínáklady


134021




DaŸzpƎíjmƽ

126167

8.9

Ͳ25463

Ͳ23976

VýsledekhospodaƎenízaúēetníobdobí



108558

102191







OstatníúplnývýsledekhospodaƎenízaúēetníobdobí



0







ÚplnývýsledekhospodaƎenízaúēetníobdobí



108558

0
102191
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C. VÝKAZ O PENċŽNÍCH TOCÍCH

Zarokkonēící31.prosincem
vtis.Kē

PƎehledopenĢžníchtocíchzprovozníēinnosti




2015





VýsledekhospodaƎenípƎedzdanĢním

134021

ÚpravyonepenĢžníoperace:
(Zisky)/ztrátyzpƎecenĢníinvestiēníhomajetku
Úrokovénáklady
OstatnínepenĢžnítoky

Ͳ60000
28868
Ͳ3485

ÚpravyozmĢnypracovníhokapitálu:
Snížení/Zvýšenípohledávekzobchodníchvztahƽ,ostatníchaktiv aēasového
rozlišení
Snížení/Zvýšenízávazkƽzobchodníchvztahƽ,ostatníchzávazkƽaēasového
rozlišení
ZaplacenádaŸzpƎíjmƽ

istýpenĢžnítokz/(použitýv)provozníēinnosti

2014
126167

Ͳ56031
28962
251



3120

1042

Ͳ971
Ͳ1356

16911
0

100197

117302


PƎehledopenĢžníchtocíchzinvestiēníēinnosti
istýpenĢžnítokz/(použitýv)investiēníēinnosti


0

0


PƎehledopenĢžníchtocíchzfinanēníēinnosti



Sníženízákladníhokapitálu
Uhrazenéúroky

0
Ͳ24898

Ͳ170000
Ͳ24987

istýpenĢžnítokz/(použitýve)finanēníēinnosti

Ͳ24898

Ͳ194987

istý(úbytek)/pƎírƽstekpenĢžníchprostƎedkƽapenĢžníchekvivalentƽ
PenĢžníprostƎedkyapenĢžníekvivalentyk1.lednu

75299
174629

Ͳ77685
252314

PenĢžníprostƎedkyapenĢžníekvivalentyk31.prosinci

249928

174629
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D. VÝKAZ ZMċN VLASTNÍHO KAPITÁLU

Vtis.Kē
Poēáteēnízƽstatekk1.lednu2014
VýsledekhospodaƎenípozdanĢní

TransakcesvlastníkyvykázanépƎímovevlastnímkapitálu
Sníženízákladníhokapitálu
Koneēnýzƽstatekk31.prosinci2014






Základníkapitál

Rezervnífond

NerozdĢlenýzisk

Vlastníkapitál
celkem

320000
0

2367
0

508670
102191

831037
102191

Ͳ170000
150000

0
2367

0
610861

Ͳ170000
763228








Poēáteēnízƽstatekk1.lednu2015
VýsledekhospodaƎenípozdanĢní
Koneēnýzƽstatekk31.prosinci2015



150000
0
150000

2367
0
2367

610861
108558
719419


763228
108558
871786
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E. PěÍLOHA K ÚýETNÍ ZÁVċRCE

1.

1.1.

CHARAKTERISTIKA SPOLEýNOSTI

Popis úþetní jednotky

Spoleþnost:

Trianon Building Prague s.r.o. („Spoleþnost“)

Iý:
Datum založení:
Datum vzniku:
Sídlo spoleþnosti:
Právní forma:
PĜedmČt þinnosti:
Spisová znaþka:
ZemČ pĤsobnosti:
Úþetní období:

265 04 006
Spoleþenská smlouva byla podepsána dne 17. prosince 2001
Spoleþnost byla zapsána do obchodního rejstĜíku dne 9. ledna 2002
Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krþ, 140 00
spoleþnost s ruþením omezeným
pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor
C 86315 vedená u MČstského soudu v Praze
ýeská republika
1. ledna 2015 – 31. prosince 2015

1.2.

Založení a vznik spoleþnosti

Spoleþnost byla založena dne 17. prosince 2001 spoleþenskou smlouvou. Zápis do obchodního rejstĜíku
probČhl dne 9. ledna 2002.

1.3.

ýlenové statutárních orgánĤ v prĤbČhu úþetního období

Jméno

1.4.

Funkce

Od (datum)

Do (datum)

Filip Kubricht

jednatel

1. 1. 2015

31. 12. 2015

Wolfgang Guido Lunardon

jednatel

1. 1. 2015

31. 12. 2015

ZamČstnanci

Spoleþnost nemá žádné zamČstnance. Veškeré þinnosti Spoleþnosti jsou zajišĢovány dodavatelsky.

1.5.

Vlastnická struktura

Vlastnická struktura Spoleþnosti k 31. prosinci 2015 je následující:

Spoleþník

REICO investiþní spoleþnost ýeské spoĜitelny, a.s. jednající na
úþet ýS nemovitostního fondu, otevĜeného podílového fondu
REICO, investiþní spoleþnosti ýeské spoĜitelny, a.s.
Celkem

Podíl na základním
kapitálu
31.12.2015

31.12.2014

100%

100%

100%

100%

Vztah ke
spoleþnosti

MateĜská
spoleþnost
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2. ÚýETNÍ ZÁSADY
Individuální úþetní závČrka Spoleþnosti byla sestavena v souladu s ustanoveními Mezinárodních úþetních
standardĤ úþetního výkaznictví ve znČní pĜijatém EU („IFRS“). Mezinárodní standardy úþetního výkaznictví
jsou povinnČ platné pro všechny úþetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírĤ registrovaných na
regulovaném trhu cenných papírĤ. Spoleþnost v roce 2013 vydala dluhopisy, které jsou registrované na Burze
cenných papírĤ Praha. Z tohoto dĤvodu je Spoleþnost povinna sestavovat úþetní závČrku dle IFRS.
Dne 3. záĜí 2014 bylo dle § 12 zákona þ. 90/2012 Sb. pĜijato rozhodnutí o podĜízení Spoleþnosti zákonu þ.
90/2012 Sb., o obchodních spoleþnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále též jen „ZOK“)
jako celku postupem dle §777 odst. 5 ZOK a na základČ toho rozhoduje o zmČnČ zakladatelské listiny.
Úþetní výkazy jsou prezentovány v tisících korunách þeských (zaokrouhleny podle obecnČ platných metod).

3. ÚýETNÍ POSTUPY A METODY
Obchodní transakce v cizí mČnČ
Funkþní mČnou spoleþnosti je þeská koruna (Kþ). Spoleþnost úþtuje o transakcích v cizí mČnČ kurzem dne dané
transakce. Výsledné kurzové zisky a ztráty jsou vykázány ve výsledku hospodaĜení daného úþetního období.
Použitou cizí mČnou je Euro (EUR).
PĜepoþet cizích mČn z obchodních operací (transakcí) byl proveden dle aktuálních kurzĤ. Kurzy použité ke dni
úþetní závČrky byly následující:
Kurz EUR

EUR

množství

k 31.12.2015

k 31.12.2014

1

27,025

27,725

Pro pĜepoþet cizí mČny (EUR) u obchodních transakcí ve vztahu s nájemníkem ýeská spoĜitelna, a.s. je
používán následující pevný kurz:
Kurz EUR

EUR

množství

k 28.2.2014

1

27,34

Investiþní majetek – klasifikace
Položka „Investiþní majetek“ obsahuje nemovitosti za úþelem investice a nemovitosti ve výstavbČ, které nejsou
drženy ani za úþelem užití pro vlastní potĜeby ani za úþelem prodeje v rámci bČžného obchodního styku, ale za
úþelem generování výnosĤ z pronájmu a zvýšení hodnoty majetku.
Investiþní majetek – ocenČní
Veškerý investiþní majetek je ocenČn znaleckým posudkem na základČ modelu reálné hodnoty stanovené jako
jedna z možností podle IAS 40. Na základČ tohoto modelu je investiþní majetek ocenČn v reálné hodnotČ platné
k rozvahovému dni. Rozdíly vzniklé z rozdílu mezi úþetní hodnotou a úþetní hodnotou pĜed pĜecenČním
(tj. reálná hodnota pĜedchozího období plus následné/dodateþné poĜízení nemovitosti) jsou uvedeny ve výkazu
o úplném výsledku hospodaĜení v položce "PĜecenČní investiþního majetku".
Urþení reálné hodnoty
PĜíslušná reálná hodnota investiþního majetku je stanovena, pokud není hodnota oznaþena ve vazbČ na
dohodu o koupi dle závazných kupních smluv, za použití vykázané oceĖovací metody (úroveĖ 3 hierarchie
reálné hodnoty). OcenČní je provedeno nezávislými znalci pro nemovitosti v souladu s §265 a násl. zákona þ.
240/2013 Sb. o investiþních spoleþnostech a investiþních fondech v platném znČní.
Pohledávky a ostatní finanþní aktiva
Pohledávky z obchodních vztahĤ za poskytnuté služby, ostatní pohledávky a ostatní finanþní aktiva jsou
ocenČny prvotnČ v reálné hodnotČ a následnČ v amortizované hodnotČ za použití metody efektivní úrokové
míry upravené o snížení hodnoty.
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PenČžní prostĜedky a penČžní ekvivalenty
PenČžní prostĜedky a penČžní ekvivalenty zahrnují hotovost a depozita u bank splatná do tĜí mČsícĤ. Bankovní
zĤstatky s likviditou delší než 3 mČsíce jsou vykázány jako pohledávky a ostatní aktiva.
Úrokové náklady
Úrokové náklady jsou nákladem období, s nímž þasovČ a vČcnČ souvisí. Úrokové náklady zahrnují úroky a
ostatní náklady, které vznikly v souvislosti se zapĤjþením finanþních prostĜedkĤ.
Ostatní finanþní závazky
Ostatní finanþní závazky, jako závazky vĤþi obchodním vČĜitelĤm, jsou prvotnČ ocenČny v reálné hodnotČ, a
následnČ v zĤstatkové poĜizovací cenČ.
Úroþené závazky a vydané dluhopisy
Všechny pĤjþky jsou prvotnČ vykázány v reálné hodnotČ snížené o pĜímo pĜiĜaditelné transakþní náklady. Po
prvotním vykázání jsou pĤjþky ocenČny v amortizované hodnotČ za použití metody efektivní úrokové míry.
Snížení hodnoty aktiv
V souladu s IAS 36 provádí Spoleþnost testování na snížení hodnoty v okamžiku, kdy existují náznaky snížení
hodnoty aktiva. Spoleþnost stanovuje zpČtnČ získatelnou þástku, která je stanovena jako þástka vČtší z reálné
hodnoty snížené o náklady na prodej (þistá realizovatelná hodnota) a hodnoty z užívání. Pokud úþetní hodnota
aktiva pĜevyšuje zpČtnČ získatelnou þástku, rozdíl je vykázán jako snížení hodnoty. Pokud existují náznaky, že
dĤvody pro snížení hodnoty již nepĜetrvávají nebo se snížily, snížení hodnoty bude zrušeno na úroveĖ úþetní
hodnoty pĜíslušného aktiva.
Ostatní rezervy a podmínČné závazky
Ostatní rezervy jsou vykázány v pĜípadČ, že Spoleþnost eviduje právní nebo souþasný závazek vĤþi tĜetím
osobám, který je dĤsledkem minulých událostí, a jejíž vypoĜádání zpĤsobí odtok prostĜedkĤ Spoleþnosti.
Takové rezervy jsou uvedeny v hodnotČ, která je stanovena nejlepším možným odhadem v okamžiku, kdy je
úþetní závČrka sestavována. Pokud se souþasná hodnota rezervy, stanovená na základČ pĜevládajících tržních
úrokových sazeb, podstatnČ liší od nominální hodnoty, závazek je uveden v souþasné hodnotČ.
DanČ
DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob za úþetní období je vypoþtena ze základu danČ za použití daĖové sazby pĜijaté a
používané v ýeské republice. DaĖové pohledávky a závazky jsou ocenČny ve výši, která je oþekávána, že bude
pĜijata nebo zaplacena pĜíslušnému finanþnímu úĜadu.
Odložené danČ
Odložené danČ jsou vykázány ke všem doþasným rozdílĤm mezi daĖovou zĤstatkovou cenou aktiv a závazkĤ a
jejich úþetní hodnotou uvedenou v úþetní závČrce. Odložená daĖová pohledávka je vykázána pouze do té míry,
kdy je pravdČpodobné, že bude aktivum využíváno.
Odložená daĖ je vypoþtena na základČ pĜijaté daĖové sazby, o které se pĜedpokládá, že bude použita pro rok, v
nČmž bude daná pohledávka nebo závazek vypoĜádán.
Rozpoznání výnosĤ
Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárnČ po dobu pronájmu. Smluvní pobídky, jako jsou jednorázové
poplatky, nejsou aplikovány. Ostatní smluvní pobídky jako je „rent-free“ nebo snížené nájemné po urþité
období jsou aplikovány pro nČkteré nájemníky v souladu s nájemními smlouvami.
Úsudky a dohady
PĜi sestavování úþetní závČrky provádí vedení spoleþnosti úsudky a dohady. Tyto úsudky a dohady mají vliv na
vykázání a hodnotu aktiv, závazkĤ, výnosĤ, nákladĤ a informací uvedených v pĜíloze.
Úsudky a dohady reálné hodnoty investiþního majetku s sebou nesou riziko, že mohou vést k významným
úpravám v jeho hodnotČ. Reálná hodnota investiþního majetku je stanovena na základČ kvalifikovaného
odhadu urþeného nezávislým znalcem. Kvalifikované odhady jsou stanoveny na základČ modelu
diskontovaných penČžních tokĤ. PĜíprava tohoto odhadu zahrnuje využití pĜedpokladĤ, jako jsou výnosová
míra a oþekávané penČžní toky z pronájmu. ZmČna v tČchto pĜedpokladech mĤže vést ke zvýšení nebo snížení
hodnoty investiþního majetku.
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PĜijaté IFRS standardy a interpretace, které dosud nenabyly úþinnosti
Následující zmČny nebo revize IFRS standardĤ a interpretací byly pĜijaty EU k rozvahovému dni, ale dosud
nenabyly úþinnosti a proto nejsou aplikovány:

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

Povaha blížící se zmČny v
úþetních pravidlech [IAS 8.31
(b)]

Novelizace IFRS 11: Úþtování
o nabytí úþastí na spoleþných Tato novelizace vyžaduje, aby pĜi
úþtování o nabytí úþastí na spoleþné
þinnostech
þinnosti, která tvoĜí podnik, byly
uplatnČny pĜíslušné zásady týkající
(Úþinná pro roþní úþetní období
se úþtování o podnikových
zaþínající 1. ledna 2016 nebo
pozdČji; použije se prospektivnČ. kombinacích.
DĜívČjší použití je povoleno.)

Novelizace IAS 1
(Úþinná pro roþní úþetní období
zaþínající 1. ledna 2016 nebo
pozdČji. DĜívČjší použití je
povoleno.)

Eventuální dopad na úþetní
výkazy [IAS 8.31 (e)]

Oþekává se, že pĜi prvotní aplikaci
nebude mít tato novelizace významný
dopad na úþetní závČrku Spoleþnosti,
neboĢ Spoleþnost uplatĖuje stávající
úþetní postup pro úþtování o nabytí
spoleþných þinností, který je
v souladu s touto novelizací.

Zásady týkající se úþtování o
podnikových kombinacích se uplatní
i pĜi úþtování o nabytí dodateþných
úþastí na spoleþné þinnosti v
pĜípadech, kdy si spoluprovozovatel
ponechá spoluovládání. Nabytá
dodateþná úþast bude ocenČna
reálnou hodnotou. DĜíve držené
úþasti na spoleþné þinnosti se
nebudou pĜeceĖovat.
Tato novelizace IAS 1 obsahuje
následujících pČt konkrétních
zdokonalení požadavkĤ daného
standardu týkajících se
zveĜejĖovaných informací.

Spoleþnost oþekává, že tato
novelizace nebude mít pĜi prvotní
aplikaci významný dopad na
sestavování a zveĜejĖování úþetní
závČrky Spoleþnosti.

Byla upravena ustanovení týkající
se významnosti v IAS 1 s cílem
objasnit následující:
x Nevýznamné informace
mohou odvádČt pozornost
od užiteþných informací.
x Kritérium významnosti se
vztahuje na celou úþetní
závČrku.
x Kritérium významnosti se
vztahuje na každý pĜípad,
kdy standard IFRS
vyžaduje zveĜejnČní
specifických informací.
Byla upravena ustanovení
týkající se poĜadí bodĤ pĜílohy
(vþetnČ úþetních pravidel)
s cílem:
x odstranit z IAS 1 formulaci,
která byla vykládána tak, že
naĜizuje poĜadí bodĤ pĜílohy
k úþetní závČrce;

x

objasnit, že úþetní jednotky
si mohou zvolit, kde v úþetní
závČrce uvedou úþetní
pravidla.
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Standard/Interpretace[IAS
8.31 (a), 8.31(c)]
Novelizace IAS 16 a IAS 38:
ObjasnČní pĜijatelných
metod odepisování a
amortizace
(Úþinná pro roþní úþetní období
zaþínající 1. ledna 2016 nebo
pozdČji; použije se prospektivnČ.
DĜívČjší použití je povoleno.)

Povaha blížící se zmČny v
úþetních pravidlech [IAS 8.31 (b)]
Zákaz používání odepisování
založeného na výnosech u
položek pozemkĤ, budov a
zaĜízení
Novelizace výslovnČ uvádí, že u
položek pozemkĤ, budov a zaĜízení
nelze použít metody odepisování
založené na výnosech.

Eventuální dopad na úþetní
výkazy [IAS 8.31 (e)]
Oþekává se, že tato novelizace
nebude mít pĜi prvotní aplikaci
významný dopad na úþetní závČrku
Spoleþnosti, neboĢ Spoleþnost
nepoužívá metody
amortizace/odepisování založené
na výnosech.

Nový restriktivní test pro nehmotná
aktiva
Novelizace zavádí vyvratitelnou
domnČnku, že v pĜípadČ nehmotných
aktiv není vhodné používat metody
amortizace založené na výnosech. Tuto
domnČnku lze pĜekonat, pouze pokud
spolu výnos a spotĜeba ekonomických
užitkĤ nehmotného aktiva úzce souvisí
nebo pokud je nehmotné aktivum
vyjádĜeno jako ocenČní výnosu.
Novelizace IAS 16 : Majetek,
budovy a zaĜízení a IAS 41
ZemČdČlství
(Úþinné pro roþní úþetní období
zaþínající 1. ledna 2016 nebo
pozdČji. DĜívČjší použití je
povoleno.)
Novelizace IAS 19 – Plány
definovaných požitkĤ:
zamČstnanecké pĜíspČvky
(Úþinná pro roþní úþetní období
zaþínající 1. února 2015 nebo
pozdČji. Novelizace se použije
retrospektivnČ. DĜívČjší použití je
povoleno.)

V dĤsledku této novelizace spadají
plodící rostliny pod IAS 16 Pozemky,
budovy a zaĜízení a nikoliv pod IAS 41
ZemČdČlství, což zohledĖuje
skuteþnost, že se jejich provozování
podobá výrobČ.

Spoleþnost oþekává, že tato
novelizace nebude mít pĜi prvotní
aplikaci významný dopad na úþetní
závČrku, neboĢ Spoleþnost nemá
žádné plodící rostliny.

Novelizace se týká pouze plánĤ
definovaných požitkĤ, které zahrnují
pĜíspČvky od zamČstnancĤ nebo tĜetích
stran splĖující urþitá kritéria.
KonkrétnČ musí být:
 uvedeny ve formálních
podmínkách plánu,
 vázány na služby zamČstnancĤ a
 nezávislé na poþtu
odpracovaných let.

Spoleþnost oþekává, že novela
nebude mít žádný dopad na úþetní
závČrku, neboĢ nemá žádné plány
definovaných požitkĤ, které by
zahrnovaly pĜíspČvky od
zamČstnancĤ nebo tĜetích stran.

Pokud jsou tato kritéria splnČna, má
spoleþnost možnost (nikoliv však
povinnost) vykázat dané pĜíspČvky
jako snížení nákladĤ služeb v období,
v nČmž byly poskytnuty související
služby.
Novela IAS 27 : Metoda
ekvivalence v individuální
úþetní závČrce
(Úþinná pro roþní období
zaþínající 1. ledna 2016 nebo
pozdČji a použije se
retrospektivnČ. DĜívČjší použití je
povoleno.)

Novelizace IAS 27 umožĖuje, aby
úþetní jednotka ve své individuální
úþetní závČrce použila metodu
ekvivalence pĜi úþtování o podílech
v dceĜiných, pĜidružených a spoleþných
podnicích.

Spoleþnost oþekává, že novelizace
nebude mít pĜi prvotní aplikaci
významný dopad na úþetní
závČrku, neboĢ Spoleþnost
nevlastní žádné podíly v dceĜiných
spoleþnostech.
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4. INVESTIýNÍ CÍL A INVESTIýNÍ POLITIKA
Cílem Spoleþnosti je dosahovat v dlouhodobém horizontu zhodnocení obhospodaĜovaného majetku,
investováním do likvidních aktiv s nižším rizikem, kterými jsou zejména vklady u bank, nástroje penČžního
trhu a dluhopisy.
Výnosy z investic bude Spoleþnost reinvestovat v souladu s investiþními cíli.
O prodeji investiþního majetku Spoleþnost neuvažuje. Náklady související s pĜípadným prodejem investiþního
majetku by byly nevýznamné (pĜibližnČ ve výši 3 000 tis. Kþ).

5. ZÁSADY HOSPODAěENÍ S MAJETKEM SPOLEýNOSTI
Majetek a závazky z investiþní þinnosti Spoleþnosti se oceĖují reálnou hodnotou. ZpĤsob stanovení reálné
hodnoty majetku a závazkĤ Spoleþnosti upravuje standard IFRS 13.
Reálná hodnota vyjadĜuje hodnotu, jež by byla zaplacena pĜi prodeji aktiva nebo zaplacena za pĜenesení
závazku v Ĝádné transakci mezi úþastníky trhu k datu ocenČní.
Nemovitosti v majetku Spoleþnosti jsou oceĖovány v souladu se zákonem pravidelnČ dvakrát roþnČ, a to
k 31. bĜeznu a k 30. záĜí. Hodnota k 30. záĜí 2015 je použita pro pĜecenČní k 31. prosinci 2015.
Úþetní závČrka Spoleþnosti podléhá schválení valné hromady v souladu se spoleþenskou smlouvou. Úþetní
závČrka podléhá povinnému auditu.

6. INFORMACE O RIZICÍCH, RIZIKOVÝ PROFIL
ÚvČrové riziko
ÚvČrové riziko je riziko, že emitent nebo protistrana nesplní závazek a v dĤsledku toho vznikne Spoleþnosti
finanþní ztráta. ÚvČrové riziko by mČlo být založeno pĜedevším na neschopnosti subjektĤ plnit svoje závazky
vĤþi Spoleþnosti.
Spoleþnost minimalizuje tato rizika zejména provČĜováním emitentĤ, stanovováním limitĤ množství
pohledávek splatných od jednotlivých dlužníkĤ a odbČratelĤ a pomocí vhodných smluvních opatĜení.
Maximální úvČrové riziko pĜedstavují údaje uvedené v aktivech v rozvaze.
Následující tabulka ukazuje vystavení Spoleþnosti vĤþi úvČrovému riziku:

ÚvČrové riziko

Pohledávky
z obchodních vztahĤ
2015

Do splatnosti, bez opravných položek

2014

0

PenČžní prostĜedky
a ekvivalenty
2015

273

2014

249 928

174 629

Po lhĤtČ splatnosti bez opravných položek

0

0

0

0

Celkem

0

273

249 928

174 629

Riziko likvidity
Riziko likvidity pĜedstavuje riziko, že nebudou finanþní závazky vyrovnány v okamžiku jejich splatnosti.
DĤležitým aspektem Ĝízení rizika likvidity je zajištČní potĜebných penČžních prostĜedkĤ k vypoĜádání závazkĤ
Spoleþnosti v okamžiku, kdy se stanou splatnými. Spoleþnost udržuje penČžní prostĜedky a likvidní depozita na
potĜebné úrovni pravidelným sledováním oþekávaných a reálných pĜíjmĤ a výdajĤ. DodateþnČ udržuje
Spoleþnost hotovost a likvidní depozita pro pĜípad neþekaných požadavkĤ.
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Následující tabulka ukazuje budoucí smluvní nediskontované toky z finanþních závazkĤ:
Riziko likvidity
Vydané dluhopisy
Ostatní dlouhodobé
závazky
Závazky z obchodních
vztahĤ a ostatní závazky
Ostatní pasiva
Celkem

Do 1 roku

1 - 5 let

Nad 5 let
2015

Celkem

2015

2014

2015

2014

25 164

25 164

899 329

924 493

0

2014
0

924 493

2015

2014
949 657

0

0

37 733

37 835

13

13

37 746

37 848

13 388

11 757

0

0

0

0

13 388

11 757

5 555

9 036

0

0

0

0

5 555

9 036

44 107

45 957

937 062

962 328

13

13

981 182

1 008 298

MČnové riziko
MČnové riziko je podskupina tržního rizika, kdy hodnota aktiv a závazkĤ je denominována v cizí mČnČ a mĤže
být ovlivnČna zmČnami ve smČnných kurzech.
PĜíjmy z pronájmu Spoleþnosti jsou denominovány v EUR. Vydané dluhopisy, tok z poplatkĤ za služby spojené
s pronájmem (service charges) a relevantní náklady ke službám jsou denominovány v Kþ. Náklady Spoleþnosti
jsou hrazeny þásteþnČ v Kþ a þásteþnČ v EUR.
Spoleþnost eliminuje mČnové riziko zejména uzavĜením dodatku k nájemní smlouvČ s majoritním
nájemníkem, ve kterém stanovila pevný kurz Kþ vĤþi EUR pro fakturaci nájemného.
Následující tabulka vyjadĜuje vystavení Spoleþnosti vĤþi mČnovému riziku:
MČnové riziko
(v tis. Kþ)

Aktiva

Pasiva

ýistá 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 Spoleþnosti
Hodnota investice mĤže klesat i stoupat a není zaruþena návratnost pĤvodnČ investované þástky. Vzhledem k
možným nepĜedvídatelným výkyvĤm na finanþních trzích a trzích nemovitostí nemĤže Spoleþnost zaruþit
dosažení stanovených cílĤ. PĜedchozí výkonnost Spoleþnosti nezaruþuje stejnou výkonnost v budoucím období.
Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Spoleþností v dĤsledku složení majetku nebo
zpĤsobu obhospodaĜování majetku Spoleþnosti - V pĜípadČ kolísání trhu nemovitostí a jiných likvidních aktiv
mĤže dojít i ke kolísání hodnoty Spoleþnosti.
Tržní riziko vyplývající z vlivu zmČn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhĤ majetku
Spoleþnosti - Vývoj smČnných kursĤ, úrokových sazeb, popĜ. dalších tržních indikátorĤ, má vždy vliv na
hodnotu aktiv obecnČ. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Spoleþnosti vĤþi tČmto rizikĤm (napĜ.
platba nájemného v Eurech, zmČna tržní hodnoty dluhopisu pĜi zmČnČ úrokové sazby apod.).
Riziko vypoĜádání - Toto riziko je pĜedstavováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypoĜádání
transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména výbČrem kredibilních protistran, vypoĜádáváním transakcí
s investiþními instrumenty v rámci spolehlivých vypoĜádacích systémĤ a v pĜípadČ transakcí s nemovitostními
aktivy ošetĜením kvalitními právními instituty.
MČnové riziko spoþívající v tom, že hodnota investice mĤže být ovlivnČna zmČnou devizového kurzu - MČnové
riziko je podmnožinou rizik tržních, která jsou popsána výše.
Riziko koncentrace – Vzhledem k tomu, že významná þást tržeb Spoleþnosti je generována od jednoho
majoritního nájemce a veškerý majetek je užíván stejným zpĤsobem (pronájem investiþního majetku), je
Spoleþnost vystavena riziku koncentrace. Riziko je snižováno s ohledem na skuteþnost, že aktivem Spoleþnosti
je pouze budova v dobĜe udržovaném stavu ve velmi dobré lokaci.
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Rizika spojená se stavebními vadami - Nemovitosti mohou být dotþeny stavebními vadami, které mohou být
napĜ. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším þasovém období. Toto riziko lze snížit
zajištČním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovČdností za vady. DĤsledkem tČchto vad mĤže být
snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod.
Rizika spojená s vadami vČcí movitých - VČci movité mohou být postiženy vadami, a to napĜ. vadami skrytými
nebo vadami, které vyvstanou až po delším þasovém období. V pĜípadČ vady vČci movité, která je souþástí
souboru generujícího pravidelný zisk, mĤže dojít k narušení výkonnosti celého souboru vČcí movitých. Toto
riziko lze snížit smluvní odpovČdností za vady a zajištČním kvalitního záruþního a pozáruþního servisu.
DĤsledkem tČchto vad mĤže být snížení hodnoty vČcí movitých a jejich souborĤ a zvýšené náklady na opravy
apod.
Rizika spojená s vydáním dluhopisĤ
Závislost Spoleþnosti na pronájmu nemovitostí – Spoleþnost podniká výhradnČ v oblasti pronájmu nemovitostí
a její hospodáĜské výsledky jsou závislé na trvající existenci nájemcĤ ochotných a schopných hradit nájem za
pronájem budovy (þi její þásti). Pokud by došlo k ukonþení nájemních smluv (jejich uplynutím þi jinak) nebo
k významné ztrátČ nájemcĤ, mohla by tato skuteþnost negativnČ ovlivnit hospodáĜskou a finanþní situaci
Spoleþnosti. Toto platí zejména ve vztahu k ýeské spoĜitelnČ, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, Iý
45244782, která je hlavním nájemcem budovy.
Závislost Spoleþnosti na platbách nájemného - Spoleþnost je závislá na vþasném a Ĝádném placení nájemného a
dalších plateb ze strany nájemcĤ. Budoucí výnosy Spoleþnosti závisí do znaþné míry na dobČ zbývající do
ukonþení nájemních smluv s nájemci a na solventnosti nájemcĤ. Pokud by došlo k neplnČní závazkĤ nájemcĤ
(souþasných nebo budoucích) vĤþi Spoleþnosti, mohla by mít tato skuteþnost negativní vliv na schopnost
Spoleþnosti dostát svým závazkĤm z dluhopisĤ.
Riziko ukonþení nájemní smlouvy - Nájemní smlouvy uzavírané mezi Spoleþností a jednotlivými nájemci
obsahují Ĝadu ustanovení pro pĜípad porušení smlouvy a nČkteré nájemní smlouvy uzavírané mezi Spoleþností
a jednotlivými nájemci mohou obsahovat ustanovení o jejich pĜedþasném ukonþení. PĜípadné pĜedþasné
ukonþení smlouvy ze strany nájemce nebo vČtšího poþtu nájemcĤ by mohlo mít podstatný dopad na
hospodáĜské výsledky Spoleþnosti. To by platilo zejména v pĜípadČ výpovČdi ze strany ýeské spoĜitelny, a.s.,
která je dominantním nájemcem nemovitostí. Riziko pĜedþasného ukonþení nájemní smlouvy ze strany
souþasných þi budoucích nájemcĤ pĜedstavuje riziko, že Spoleþnost (jako pronajímatel) nebude v pĜípadČ
pĜedþasného ukonþení nájemní smlouvy schopen okamžitČ nalézt jiného nájemce ochotného uzavĜít nájemní
smlouvu za srovnatelných podmínek, což by mohlo negativnČ ovlivnit podnikání Spoleþnosti, její hospodáĜské
výsledky a finanþní situaci.
Riziko koncentrace pĜíjmĤ z nájemních smluv - ýeská spoĜitelna, a.s. je dominantním nájemcem nemovitostí,
který si k datu vydání prospektu dluhopisĤ (20. prosince 2013) celkovČ pronajímal pĜibližnČ 56,96% plochy
nemovitostí. Spoleþnost je tedy vysoce závislá na pĜíjmech od tohoto nájemce a je vystavena zvýšeným rizikĤm
na stranČ ýeské spoĜitelny, a.s., jako nájemce, a riziku pĜedþasného ukonþení nájemní smlouvy ze strany ýeské
spoĜitelny, a.s. Tato skuteþnost by mohla mít negativní vliv na schopnost Spoleþnosti dostát svým závazkĤm z
dluhopisĤ. Ke dni úþetní závČrky (31. prosince 2015) þinila celková pronajatá plocha ýeskou spoĜitelnou
pĜibližnČ 95,73%. Doba trvání nájmu je v souladu s platnou nájemní smlouvou stanovena na dobu urþitou do
února 2019 s možností prodloužení.
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7.
7.1.

DOPLĕUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU O FINANýNÍ POZICI
Investiþní majetek

Reálná hodnota investiþního majetku je každoroþnČ stanovena na základČ ocenČní nezávislými znalci pro
oceĖování nemovitostí. OcenČní jsou založena na metodČ diskontovaných penČžních tokĤ.
Míra obsazenosti portfolia je pĜibližnČ 99 %. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti þiní 20 802 m2.
PrĤbČh vývoje reálné hodnoty investiþního majetku je uveden níže:
Investiþní majetek
Stav k 1. lednu 2014
PĜecenČní
Stav k 31. prosinci 2014
PĜecenČní
Stav k 31. prosinci 2015

Celkem
1 563 969
56 031
1 620 000
60 000
1 680 000

Investiþní nemovitost je k 31. prosince 2015 zatížena zástavním právem ve prospČch spoleþnosti ýeská
spoĜitelna, a.s.
Citlivostní analýza
Nemovitost Trianon ve vlastnictví Spoleþnosti je oceĖována dvakrát roþnČ reálnou tržní hodnotou externími
znalci. Hodnota stanovená tČmito experty je silnČ závislá na výchozích pĜedpokladech. ZmČna v tČchto
pĜedpokladech proto mĤže vést k výkyvĤm v hodnotČ nemovitosti.
Následující tabulka ilustruje citlivost hodnoty nemovitosti na zmČny v pĜíjmech z pronájmu a ve výnosové míĜe
(„yield“).
PĜi konstantním výnosové míĜe a zvýšení pĜíjmu z pronájmu o 2,5% resp. 5% dojde ke zvýšení hodnoty
nemovitosti o 42 000 tis. Kþ resp. 84 000 tis. Kþ. Naopak pĜi poklesu pĜíjmu z pronájmu by došlo ke
shodnému poklesu hodnoty aktiv.
V pĜípadČ zvýšení výnosové míry (yieldu) o 0,25%, resp. 0,5% a setrvání výše konstantního pĜíjmu z pronájmu
dojde k poklesu hodnoty nemovitosti o 62 332 tis. Kþ resp. 120 203 tis. Kþ. Snížení by opČt mČlo opaþný efekt,
a to v souladu s vyšší hodnotou aktiv. V pĜípadČ snížení výnosové míry o 0,25%, resp. 0,5% a setrvání výše

konstantního pĜíjmu z pronájmu dojde k nárĤstu hodnoty nemovitosti o 67 328 tis. Kþ resp. 140 277 tis.
Kþ.

Kombinace zmČn v pĜíjmech z pronájmu zároveĖ s výnosovou mírou jsou naznaþeny 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)
-0.50 %
Výnosová
míra
(Absolutní)
-0.25 %
Výnosová
míra
(Absolutní)
0.00 %
Výnosová
míra
(Absolutní)
0.25 %
Výnosová
míra
(Absolutní)
0.50 %

1 729 263

1 774 770

1 820 277

1 865 784

1 911 291

1 659 961

1 703 644

1 747 328

1 791 011

1 834 694

1 596 000

1 638 000

1 680 000

1 722 000

1 764 000

1 536 785

1 577 227

1 617 668

1 658 110

1 698 552

1 481 807

1 520 802

1 559 797

1 598 792

1 637 786

ERV = odhadovaná výše nájmu

7.2.

Pohledávky z obchodních vztahĤ

ZĤstatek k 31. prosinci 2014 tvoĜí zaplacené zálohy ve výši 273 tis. Kþ. K 31. prosinci 2015 Spoleþnost neeviduje
žádné pohledávky z obchodních vztahĤ.
Pohledávky z obchodních vztahĤ podle splatnosti k 31. prosinci
2015
Splatnost

7.3.

PoĜizovací
cena celkem

2014
Úprava
ocenČní

PoĜizovací
cena celkem

Úprava
ocenČní

PĜed splatností
1 - 30 dnĤ
31 - 180 dnĤ

0
0
0

0
0
0

273
0
0

0
0
0

Celkem

0

0

273

0

PenČžní prostĜedky a penČžní ekvivalenty

PenČžní prostĜedky a penČžní ekvivalenty zahrnují depozita na bankovních úþtech ve výši 249 928 tis. Kþ
k 31. prosinci 2015, resp. 174 629 tis. Kþ k 31. prosinci 2014. Spoleþnost nedrží žádné penČžní prostĜedky
v hotovosti.
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7.4.

ýasové rozlišení aktiv

ýasové rozlišení aktiv

31.12.2015

31.12.2014

Náklady pĜíštích období
PĜíjmy pĜíštích období

2 576
6 081

3 350
8 006

Celkem

8 657

11 356

Náklady pĜíštích období jsou tvoĜeny zejména pĜedplaceným pojištČním a provizí za zprostĜedkování
nájemného.
PĜíjmy pĜíštích období tvoĜí slevy z nájmu (rent free): dle uzavĜených nájemních smluv je nájemné ve
vybraných mČsících snížené. Rozdíl mezi plným a sníženým nájemným z tČchto mČsícĤ Spoleþnost þasovČ
rozlišuje jako pĜíjmy pĜíštích období. ýástka pĜíjmĤ pĜíštích období je þasovČ rozpouštČna oproti výnosĤm po
dobu nájmu.
7.5.

Ostatní aktiva

Ostatní aktiva k 31. prosinci 2015 ve výši 732 tis. Kþ (31. prosince 2014: 880 tis. Kþ) pĜedstavují pohledávku ve
výši 702 tis. Kþ za ýeskou spoĜitelnou a.s., která jakožto agent pro zajištČní dluhopisĤ zprostĜedkuje odvod
srážkové danČ z vyplacených úrokĤ z dluhopisĤ.

7.6.

Základní kapitál
Základní kapitál
registrovaný

31.12.2015

31.12.2014

150 000

150 000

Nominální
hodnota

Splaceno

Kþ

100%

K 31. prosinci 2015 þinil základní kapitál Spoleþnosti zapsaný v obchodním rejstĜíku celkem 150 000 tis. Kþ.
BČhem úþetního období nedošlo ke zmČnám základního kapitálu.

7.7.

Ostatní fondy ze zisku

Spoleþnost eviduje rezervní fond k 31. prosinci 2015 ve výši 2 367 tis. Kþ (31. prosince 2014: 2 367 tis. Kþ).

7.8.

NerozdČlený zisk

Spoleþnost eviduje nerozdČlený zisk ve výši 719 419 tis. Kþ k 31. prosinci 2015, resp. 610 861 tis. Kþ
k 31. prosinci 2014.

7.9.

Ostatní dlouhodobé závazky

K 31. prosinci 2015 ostatní dlouhodobé závazky pĜedstavují pĜijaté kauce od nájemníkĤ ve výši 37 733 tis. Kþ
(31. prosince 2014: 37 835 tis. Kþ) a zádržné ve výši 13 tis. Kþ (31. prosince 2014: 13 tis. Kþ).
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7.10. Vydané dluhopisy
Spoleþnost vydala dluhopisy zajištČné ve prospČch agenta pro zajištČní v celkové jmenovité hodnotČ emise
849 000 tis. Kþ s pevným úrokovým výnosem 2,964%. Dluhopisy byly emitovány dne 20. prosince 2013.
Den výplaty úroku je jednou roþnČ a to k 20. prosinci.
Pokud nedojde k pĜedþasnému splacení dluhopisĤ nebo k odkoupení dluhopisĤ Spoleþností a k jejich zániku,
bude jmenovitá hodnota dluhopisĤ splacena jednorázovČ k 20. prosinci 2018.
Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou ve formČ na doruþitele. Jmenovitá hodnota
jednoho dluhopisu je 3 000 tis. Kþ. Centrální depozitáĜ cenných papírĤ, a.s. pĜidČlil dluhopisĤm kód
ISINCZ0003511107. Agentem pro zajištČní je ýeská spoĜitelna, a.s.

Vydané dluhopisy

Nominální hodnota dluhopisĤ
Úrok z dluhopisĤ
ýasové rozlišení nákladĤ spojených s emisí
Celkem

31.12.2015

31.12.2014

849 000
1 213
-10 791

849 000
947
-14 702

839 422

835 245

7.11. Závazky z obchodních vztahĤ a ostatní závazky
Závazky z obchodních vztahĤ a ostatní závazky zahrnují k 31. prosinci 2015 závazky z obchodních vztahĤ ve
výši 2 679 tis. Kþ (31. prosince 2014: 1 066 tis. Kþ) a pĜijaté zálohy ve výši 10 709 tis. Kþ (31. prosince 2014: 10
691 tis. Kþ).
Struktura závazkĤ podle splatnosti
Struktura podle splatnosti
PĜed datem splatnosti
< 30 dní
<60 dní
<180 dní
180 - 360 dní
Celkem

31.12.2015

31.12.2014

13 388
0
0
0
0

11 656
101
0
0
0

13 388

11 757

31.12.2015

31.12.2014

6 589
164 831

2 711
147 313

171 420

150 024

7.12. DaĖové závazky
DaĖové závazky

Závazek ze splatné danČ
Odložený daĖový závazek
Celkem

Závazek ze splatné danČ k 31.12.2015 ve výši 6 589 tis. Kþ (k 31.12.2014: 2 711 tis. Kþ) pĜedstavuje odhad
splatné danČ za rok 2015 ve výši 7 945 tis. Kþ (2014: 2 711 tis. Kþ) snížený o zaplacené zálohy na daĖ ve výši 1
356 tis. Kþ (31.12.2014: 0 tis. Kþ).
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Doþasné rozdíly mezi hodnotami v úþetní závČrce sestavené podle IFRS a odpovídajícími hodnotami pro
daĖové úþely mČly následující vliv na odloženou daĖ uvedenou ve výkazu o finanþní pozici.
31.12.2015
PĜehled odložené danČ

Pohledávka

Investiþní majetek
Odložený daĖový závazek / pohledávka

31.12.2014
Závazek

0
0

Pohledávka

164 831
164 831

Závazek

0
0

147 313
147 313

7.13. Ostatní pasiva
31.12.2015

31.12.2014

Výnosy pĜíštích období
Dohadné úþty pasivní

6
4 211

7
7 051

DaĖ z pĜidané hodnoty
Srážková daĖ

636
702

1 098
880

5 555

9 036

Ostatní pasiva

Celkem

7.14. Finanþní nástroje
Hodnoty finanþních aktiv a závazkĤ jsou následující:

31.12.2015
Finanþní nástroje

Finanþní aktiva:
Pohledávky z obch. vztahĤ
Ostatní aktiva
PenČžní prostĜedky a penČž. ekvivalenty

úþetní
hodnota

31.12.2014

reálná
hodnota

úþetní
hodnota

reálná
hodnota

0
732
249 928

0
732
249 928

273
880
174 629

273
880
174 629

250 690

250 690

175 782

175 782

Finanþní závazky:
Vydané dluhopisy
Závazky z obch. vztahĤ a ostatní závazky
Ostatní dlouhodobé závazky
Ostatní pasiva

839 422
13 388
37 746
5 555

860 757
13 388
37 746
5 555

835 245
11 757
37 848
9 036

861 905
11 757
37 848
9 036

Celkem

896 111

919 782

893 886

920 546

Celkem

Reálná hodnota vydaných dluhopisĤ je stanovena metodou diskontovaných budoucích penČžních tokĤ, což
odpovídá úrovni 3 (level 3) dle IFRS 13 (OceĖování reálnou hodnotou). Výpoþet reálné hodnoty závisí zejména
na budoucí penČžních tocích z vydaných dluhopisĤ, bezrizikové úrokové sazbČ a kreditní rizikové pĜirážce.
Reálné hodnoty všech ostatních finanþních aktiv a finanþních závazkĤ jsou stanoveny ve výši jejich úþetních
hodnot z dĤvodu jejich krátkodobé likvidity a splatnosti.
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8. DOPLĕUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAěENÍ
8.1.

Výnosy z pronájmu a pĜefakturovaných provozních nákladĤ

Spoleþnost vytváĜí výnosy z pronájmu a výnosy z provozních nákladĤ pĜefakturovaných nájemníkĤm v
souvislosti s investicí do nemovitosti:
Výnos

Výnosy z pronájmu
Výnosy z provozních nákladĤ pĜefakturovaných nájemníkĤm
Celkem

2015

2014

106 766
23 215

109 746
23 999

129 981

133 745

Spoleþnost uzavĜela smlouvy o operativním pronájmu s nájemníky na pronájem svého investiþního majetku,
pĜevážnČ kanceláĜských prostor. Budoucí minimální výše výnosu z pronájmu v rámci smluv o operativním
pronájmu bez možnosti pĜedþasného ukonþení k 31. prosinci jsou následující:
Budoucí minimální výnosy z pronájmu

kratší než 1 rok
mezi 1. a 5. rokem
delší než 5 let

8.2.

2015

2014

108 159
236 365
0

106 766
344 524
0

Provozní náklady

Provozní náklady pĜedstavují pĜímé provozní náklady na investiþní majetek a jsou vČtšinou pĜefakturovávány
na nájemníky.

Provozní náklady

SpotĜeba energie
Opravy
ZprostĜedkování a zastupování
Správa majetku a aktiv
PojištČní
DaĖ z nemovitosti
Zabezpeþení
Ostatní
Celkem

8.3.

2015

2014

12 433
4 363
851
1 500
888
75
3 186
1 203

12 380
4 662
8 591
1 775
982
75
3 285
1 114

24 499

32 864

Ostatní provozní náklady

Ostatní provozní náklady pĜedstavují neuplatnČný nárok na odpoþet DPH z titulu koeficientu ve výši 165 tis. Kþ
za rok 2015 (2014: 210 tis. Kþ).
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8.4.

NepĜímé náklady
NepĜímé náklady

Ekonomické poradenství
Auditorské služby
Právní služby
Ostatní služby
Celkem

8.5.

2015

2014

921
384
136
36

998
520
348
39

1 477

1 905

Ostatní finanþní výnosy

Ostatní finanþní výnosy tvoĜí zejména pojistné plnČní a kreditní úroky z bČžného úþtu.

8.6.

Úrokové náklady

Úrokové náklady tvoĜí úroky z dluhopisĤ ve výši 25 164 tis. Kþ za rok 2015 (2014: 25 164 tis. Kþ) a þasové
rozlišení úrokových nákladĤ vyplývajících z rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisĤ a þistým výtČžkem
emise ve výši 1 698 tis. Kþ za rok 2015 (2014: 1 698 tis. Kþ). Dále zahrnují þasové rozlišení odmČny vedoucího
manažera za umístČní dluhopisĤ, které v roce 2015 þiní 2 006 tis. Kþ (2014: 2 100 tis. Kþ).

8.7.

Ostatní finanþní náklady

Ostatní finanþní náklady tvoĜí zejména bankovní poplatky a haléĜové vyrovnání.

8.8. Kurzové zisky / ztráty
Kurzová ztráta v roce 2015 þiní 1 008 tis. Kþ. V roce 2014 Spoleþnost vykázala kurzový zisk ve výši 292 tis. Kþ.

8.9.

DaĖ z pĜíjmu

Následující tabulka zobrazuje podrobnČjší þlenČní nákladĤ na daĖ z pĜíjmĤ:
DaĖ z pĜíjmĤ

DaĖ z pĜíjmu - splatná
DaĖ z pĜíjmu - odložená
Celkem

2015

2014

7 945
17 518

2 711
21 265

25 463

23 976
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Následující tabulka vysvČtluje vztah mezi úþetním ziskem a daĖovým nákladem:
DaĖ z pĜíjmĤ

2015

2014

Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
Sazba danČ z pĜíjmĤ právnických osob v %
Oþekávaná daĖ z pĜíjmu
Ostatní úpravy

134 021
19 %
25 464
-1

126 167
19 %
23 972
4

DaĖ z pĜíjmu

25 463

23 976

19 %

19 %

Efektivní sazba danČ v %

9. INFORMACE O SEGMENTECH
Vzhledem k tomu, že Spoleþnost drží pĜímé investice výhradnČ v jedné kanceláĜské budovČ a na generované
výnosy není možné použít žádné þlenČní, proto v souladu s IFRS 8 nejsou uvedeny žádné informace o
segmentech za vykazované období.

10. SPěÍZNċNÉ OSOBY
V prĤbČhu úþetního období Spoleþnost neuskuteþnila žádné transakce se spĜíznČnými osobami.

11. INFORMACE K ROZDċLENÍ ZISKU
Pokud hospodaĜení Spoleþnosti za úþetní období skonþí ziskem, mĤže se použít k reinvesticím smČĜujícím ke
zvýšení a zhodnocení majetku Spoleþnosti v rámci hospodaĜení Spoleþnosti.
Pokud Spoleþnost vykáže za úþetní období ztrátu, mĤže rozhodnout valná hromada pĜi schvalování úþetní
závČrky za úþetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradČ ze zdrojĤ Spoleþnosti.

12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným skuteþnostem.

20. dubna 2016

……………………………….
Filip Kubricht
(jednatel)

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