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ROZVAHA Rezidence Laurová Holding, s.r.o. 
v plném rozsahu IČO: 10998942 

k datu náméstí Republiky 1079/1 a 
30/6/2022 Praha l 
(v tisících Kč) 110 00 

30/6/2022 31/12/2021 
Brutto Korekce Netto Netto 

AKTIVA CELKEM 130,378 130,378 129,936 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 20 

B. Dlouhodobý majetek 90,198 90,198 90,198 

BJ, Dlou/rodobý ne/rmotný majetek 

B.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

B.1.2, Ocenitebui práva 

B.1.2. 1. Software 

B.1.22. Ostatní ocenitelná práva 

B.1.3 . Goodwill 

B.1.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

Poskytnuté zálohy na d/011/,odobý 11ehmot11ý majetek a 11edoko11<'e11ý 
d/011/,odobý 11ehmot11ý 111ajetek 

B.1.5. 

B.1.5 .1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

,B.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

B.ll. D/011/rodobý /rmolný majetek 

B.1 1. 1. Pozemky a stcn·by 

B.ll , 1. 1, Pozemky 

B.11.1.2. Stavby 

Hmotné movité věci 
B.11.2. a ieiich souborv 

B.11.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

B.11.4. Ostatní d/011/,odob_i'- /1111011/_v maje1ek 

B. 11 .4.1, Pěstitelské celky trvalých porostů 

B.11.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 

B. 11 .4.3 . Jiný dlouhodobý hmotný majetek 

Posh.yt1111té zálohy 11a dlo1d10dob_ií hmotn)í majetek a 11edok01u..~e11i 
B.11.5. d/011/,odobv h111ot11v 111afe1ek 

B.11 ,5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

B.11.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

B.lll. D/ou/rodobý finanční majetek 90,198 90198 90,198 
B,lll, I. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 90.198 90.198 90.19 8 

B. 11 1.2. Zápůjčky a úvěry- ovládaná nebo ovládající osoba 

B.111.3 . Podíly - podstatný vliv 

B,111.4. Zápůjčky a úvěry- podstatný vliv 

B.111.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

B.11 1.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 

B. 11 1.7. Osla/1/Í d/011hodob_i'Ji11a11ó1í majetek 

B.111.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 

B.111.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
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30/6/2022 31/12/2021 

Brutto Korekce Netto Netto 

C. Oběžná aktiva 40.180 40,180 39,718 
C.I. Zásoby 

C.1.1. Materiál 

C.1.2. Nedokončená výroba a polotovary 

C.1.3. Výrobky a zbo~i 

C.1.3.1 . Výrobky 

C.1.3.2. Zboží 

C.1.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 

C.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 

C.11. Pohledávky 31,"1~ 31,163 33,.468 
C.11.1. Dlouhodobé pohledávky 31,093 31,0,3 1l.4A 
C.11.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 

C.11.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.II .1.3. Pohledávky - podstatný vliv 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 

C.II .1.5. Pohledávky - osla/11Í 31,093 31,093 21,468 
C.11.1.5. 1. Pohledávky za společníky 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

C.11.1.5.3. Dohadné účty aktivní 

C.11.1.5.4. Jiné pohledávky 31.093 31.093 21.468 

C.11.2. Krátkodobé pohledávky 7.0 70 17,000 
C.11.2 . I. Pohledávky z obchodních vztahů 

C.11.2.2. Pohledávky• ovládaná nebo ovládajici osoba 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 

C.11.2.4. Pohledávky• ostat11i 70 70 17,000 
C.11.2.4.1 . Pohledávky za společníky 

C.11.2.4.2. Sociální zabezpečeni a zdravotní pojištění 

C.11.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 

C.11.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

C.IJ.?.4.5. Dohadné účty aktivní 

C.11.2.4.6. Jiné pohledávky 70 70 17.000 

C.111. Krátkodobý finanční majetek 9,000 9,000 
C.111.1. Podíly • ovládaná nebo ovládající osoba 

C.111.2 . Ostatní krátkodobý finanční majetek 9,000 9.000 

C.IV. Peněžní prostfedky 17 17 1,250 
C.IV. l. Peněžní prostředky v pokladně 

C.IV.2. Peněžní prostfedky na účtech 17 17 1.250 

D. Časové rozlišení 

D. I. Náklady příštích období 

D.2. Komplexní náklady příštích období 

D.3. Příjmy příštích období 
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30/6/2022 31/12/2021 

PASIVA CELKEM 130,37JI U9_a'3tl 
A. Vlastní kapitál -5M7 -5.952 
A.I. Základní kapitál 20 20 
A.I.I. Základní kapitál 20 20 

A.1.2. Vlastní podíly (-) 

A.1.3. Změny základního kapitálu 

A.ff. Ážio a kapitálové.fondy 

A.II.!. Ážio 

A.11.2. Kapitálovéfimdy 

A.Il.2. l. Ostatní kapitálové fondy 

A.11.2.2. Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků(+/-) 

A.II.?,) . (+!-) 

A.ll.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporaci ( +/-) 

A.ll.2.5. Rozdíly z oceněni při přeměnách obchodních korporaci ( +/-) 

A.fff. Fondy ze získu 

A.III.I. Ostatní rezervní fondy 

A.111.2. Statutární a ostatní fondy 

A.IV. Výsledek hosoodafení minulých let(+/-) -5,m 
A.IV.!. Nerozdělený zisk minulých let -5.972 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 

A.IV.3. Jiný yýsledek hospodařeni minulých let ( +/-) 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) 85 -s.m 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě oodilu na zisku {-) 

B.+C. Cizí zdroje 1:36,245 135;888 
B. Rezervy 

B.I. Rezerva na důchody a oodobné závazky 

B.II. Rezerva na daň z příjmů 

B.III. Rezervy podle zvláštních právních oředpisů 

B.IV. Ostatní rezervv 

C. Závazky 136,245 135.888 
C.I. Dlouhodobé závazky 135,000 135,00Ó 
C.I.l . Vydané dl11/,opisv 

C.I. l.l . Vyměnitelné dluhopisy 

C.I.L2. Ostatní dluhopisy 

C.1.2. Závazky k úvěrovým institucím 

C.1.3. Dlouhodobé pfi jaté zálohy 

C.1.4. Závazky z obchodních vztahů 

C.1.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 

C.1.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.1.7. Závazky - oodstatný vliv 

C.1.8. Odložený daňový závazek 

C.1.9. Závazky - osla tni 135.000 135,000 

C.1.9. l . Závazky ke společníkům 

C.I.9,2. Dohadné účty pasivní 

C.19.3. Jiné závazky 135.000 135.000 

C.ll. Krátkodobé závazky l~S 888 
C.Il.l. Vydané dluhopis,, 

C.11.1.1. Vyměnitelné dluhooisv 

C.11.1.2. Ostatní dluhopisy 

C.11.2. Závazky k úvěrovým institucím 

C.IU. Krátkodobé oři jaté zálohv 

C.11.4. Závazky z obchodních vztahů 888 

C.11.5. Krátkodobé směnky k úhradě 

C.11.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.11.7. Závazky - podstatný vliv 

C.11.8. Závazky ostat11í 1.245 
C.II,8,1. Závazky ke soolečnikům 

C.11.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 

C.Il.8.3. Závazky k zaměstnancům 

C.ll.8.4. Závazky ze sociálního zabezoečeni a zdravotního pojištěni 

C.ll.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 

C.11.8.6. Dohadné účty oasivni l.245 

C.ll.8.7. Jiné závazky 

D. Časové rozlišení pasiv 

D. l. Výdaje příštích období 
0 .2. Výnosy ptištich období 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Rezidence Laurová Holding, s.r.o. 
v druhovém členění IČO: 10998942 

období končící k náměstí Republiky I 079/1 a 
30/6/2022 Praha I 
( v tisících Kč) 110 00 

6/30/2022 12/31/2021 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

li. Tržby za prodej zboží 

A. Výkonová spotřeba 1,246 6,907 

A.I. N:iklady wnalo2cnč na prodané zboží 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 

A.3. Služby 1,246 6,907 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti(+/-) 

C. Aktivace(-) 

D. Osobní náklady 

D.I . Mzdové náklady 

D.2 . Náklady na sociální zabezoečeni, zdravotní ooji štění a ostatní náklady 

D.2. l. Náklady na sociální zabezpečen í a zdravotní pojištění 

D.2.2. Ostatní náklady 

E. Ůpra-.,y hodnot v provozní oblasti 

E. I . Ůpravy hodnot d/ou/,odobél,o 11el111101né/10 a l1111otnél,o maietku 

E. 1. 1. Ůpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - dočasné 
E.?. Ůpra-.,y hodnot zásob 

E.3 . Ůpravy hodnot poh ledávek 

Ill. Ostatní provozní výnosy 

Ill.I. T rlby z prodaného dlouhodobého majetku 

111.2. Tržby z prodaného materiálu 

111.3. Jiné provozní výnosv 

F. Ostatní provozní náklady 

F. I. Zůstatková cena prodnného dlouhodobého ma jetk u 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 

F.3. Danč a poplatky 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období 

F.5 . Jiné provozní náklady 

• Pro,·ozní výsledek hospodaření(+/-) -1,246 -6,907 

IV . Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 

IV . I. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 

G. Náklady ,ynaložené na prodané podíly 

v. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

V.I. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 

V.2. Ostatní výnosv 7. ostatní ho dlouhodobého finančního majetku 

H. Náklady souvisciiti s ostmním dlouhodobým finančním majetkem 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 1,335 938 

VI. I. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 

Vl.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 1.335 938 

I. Ůpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 

J.I. Nákladové úroky a podobné náklady- ovládaná nebo ovládajici osoba 

J.2. Ostatní nákladové úroky a oodobné náklady 

Vil . Ostatní finanční výnosy 

K. Ostatní finanční náklady 4 3 

* Finanční výsledek hospodařeni(+/-) 1,331 935 
,;.,;o Výsledek hospodaření před zdančnírn (+/-) 85 -5,972 

L. Daň z příjmů 

L. 1. Daň z příjmů splatná 

u . Daň z příjmů odložená(+/-) 
>!<>!< Výsledek hospodaření po zdanční (+/-) 85 -5,972 

M. Převod podílu na výsledku hosoodaření společníkům(+/-) 

*** Vf·slcdek hospodařeni za účetní období(+/-) 85 -5.972 

* ICistý obra t za účetní období 1,335 938 
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Název společnosti: 

Sídlo: 

Právní forma: 

IČO: 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
ZA I.POLOLETÍ ROKU 2022 

Rezidence Laurová Holding, s.r .o. 

náměstí Republiky 1079/la, Praha 1,110 00 

společnost s ručením omezením 

10998942 
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Příloha účetní závěrky za I .pololetí roku 2022 

1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

Rezidence Laurová Holding, s.r.o. (dále jen „společnost") byla založena zakladatelskou 
listinou jako společnost s ručením omezením dne 30.6.2021 a vznikla zapsáním do 
obchodního rejstříku soudu v Praze dne 30.7.2021. Předmětem podnikání společnosti je 
zejména investování do vybraných projektů . 

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti 
a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Akcionář/ Společník 

Ali-Star Holding Limited, Malta 
Ostatní 
Celkem 

% podíl na základním kapitálu 
100% 
0% 

100% 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

Nedošlo ke změně skutečností zapisovaných v obchodním rejstříku. 

1.3. Jednatelé společnosti k rozvahovému dni 

Jediným jednatelem společnosti byl Vladimír Jaroš. 

1.4. Identifikace skupiny 

Společnost je součástí skupiny společností vlastněných mateřskou společností AU-Star 
Holding Limited sídlící na Maltě. 
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2. ÚČETNÍ METODY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách. 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 30.06.2022 za období od 
01.01.2022 do 30.06.2022. Jde o mezitímní účetní závěrku, ve výkazu zisku a ztrát jsou 
uvedeny údaje za období roku 2021 a v rozvaze jsou jako srovnatelné údaje uvedeny 
taktéž údaje za období roku 2021. 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), 
není-li dále uvedeno jinak. 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 80 tis. Kč u hmotného majetku, a 
80 tis. Kč u nehmotného majetku. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a případné opravné položky. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého 
hmotného majetku částku 80 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 80 
tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. 

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku. 

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele. 
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2.2. Finanční majetek 

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje 
jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho 
roku jako krátkodobý. 

Ocenění finančního majetku při pořízení 

Podíly, cenné papíry a jiný finanční majetek jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, 
včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících. 

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne 

Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se 
oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se 
cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky. 

Cenné papíry, ke kterým byly vydány investiční certifikáty, kterými bylo riziko spojené 
s cennými papíry přeneseno na držitele certifikátů, jsou oceněny pořizovací cenou. 

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou 
zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad. 

Ostatní finanční majetek se oceňuje pořizovací cenou sníženou o opravné položky. 

2.3. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a vedlejší pořizovací náklady. 

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob 
v účetnictví není trvalého charakteru. 

2.4. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně smzenou 
o opravné položky. Ocenění úročených pohledávek je zvyšována o nabíhající úrok. 

2.5. Závazky 

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

2.6. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 
účetní závěrka. 

2.7. Rezervy 

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována 
a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, 
ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. 
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2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České 
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. 

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. Vydané investiční certifikáty, které 
nemají splatnost, nejsou přeceňovány. 

2.9. Finanční leasing 

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka 
finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů. 

2.10. Výnosy 

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, 
a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po 
odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. 

2.11. Použití odhadů 

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

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období 

Nedošlo ke změně používaných účetních metod. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Dlouhodobý finanční majetek 

Jako součást dlouhodobého finančního majetku je vykázán podíl v dceřiné společnosti 
SATPO Project XV, s.r.o. 90 198 tis. Kč. Obchodní podíl je zastaven ve prospěch 
společnosti Fio banka, a.s. 

3.2. Zásoby 

Společnost nemá žádné zásoby. 

3.3. Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobými pohledávkami jsou zejména úvěrové pohledávky z poskytnutých půjček 
ve výši 21 093 tis. Kč. 

3.4. Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky jsou zejména pohledávky vůči společnosti WOOD & Company 
Financial Services, a.s. ve výši 9 000 tis. Kč. 

3.5. Časové rozlišení aktiv 

Společnost nevykazuje žádné náklady ani příjmy příštích období. 

3.6. Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří zejména pokladniční poukázky s krátkou dobou 
splatností. 

3. 7. Vlastní kapitál 

3.8. Rezervy 

Společnost nevykazuje žádné rezervy. 

3.9. Dlouhodobé závazky 

Jako dlouhodobé závazky jsou vykazovány vydané investiční certifikáty. Tyto 
certifikáty nemají splatnost a jejich výnos je odvozen od výnosu podkladové investice 
do společnosti SA TPO Project XV, s.r.o„ 

3.10. Krátkodobé závazky 

Společnost nevykazuje žádné krátkodobé závazky. 

3.11. Bankovní úvěry 

Společnost nevykazuje žádné bankovní úvěry. 
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3.12. Časové rozlišení pasiv 

3.13. Odložená daň z příjmů 

3.14. Výnosy z běžné činnosti 

3.15. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Společnost nemá žádné zaměstnance. 

3.16. Finanční výnosy a náklady 

3.17. Závazky neuvedené v rozvaze 

Společnost nemá žádné významné závazky neuvedené v rozvaze. 

3.18. Události, které nastaly v roce 2022 

K 1.1.2022 došlo k fúzi sloučením mezi společnostmi SATPO Project XV (nástupnická 
společnost) , s.r.o. a SATPO Project V, s.r.o. (zanikající společnost). Tato fúze neměla 
žádný vliv na hodnotu podílu, který společnost drží ve společnosti SATPO Project XV. 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku. 
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