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ceyono parťnsrship 

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 
KKIG Holding a.s. 

Název společnosti: 
Sídlo společnosti: 
Identifikační číslo: 
Právní forma: 
Předmět podnikání: 

Výrok auditora 

KKIG Holding a.s. 
Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
10670173 
akciová společnost 
viz bod 1 přílohy k mezitímní účetní závěrce 

Provedli jsme audit přiložené mezitímní účetní závěrky společnosti KKIG Holding a.s. (dále také 
.Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. červenci 2021, výkazu zisku a ztráty za období od 15. března 2021 do 31. července 2021 
a přílohy této mezitímní účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace. Ůdaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této 
mezitímní účetní závěrky. 

Podle našeho názoru mezitímní účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti KKIG Holding a.s. k 31. červenci 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za období od 15. března 2021 do 31. července 2021 v souladu s českými účetními 
předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů české 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je 
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit mezitímní účetní závěrky. V 
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů české 
republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnílí jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Jiné skutečnosti 

Srovnávací údaje nejsou auditované z důvodu nově vzniklé společnosti v roce 2021. 

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za mezitímní účetní závěrku 

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení mezitímní účetní zá.věrky podávající věrný a 
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení mezitímní účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování mezitímní účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda 
je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze mezitímní 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání pří sestavení mezitímní účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy 
představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 
reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit mezitímní účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že mezitímní účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
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beyond partnership 

mezitímní účetní zaverce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé mezitímní účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinnosti: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti mezitímní účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli 
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v 
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze mezitímní 
účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni mezitímní účetní 
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že 
taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě 
na informace uvedené v této souvislosti v příloze mezitímní účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah mezitímní účetní závěrky, včetně přílohy, a 
dále to, zda mezitímní účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události zpúsobem, 
který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

V Praze, dne 18. října 2021 

Auditorská společnost: Auditor, který byl auditorskou společností 
určen jako odpovědný za provedení 

VGp- řwo·1r ~-r.o- . __ .. , ·· .. - ·-· ···••''•·· · ·--· ·-· .1 ........ · ................. . -
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ROZVAHA 
Obchodní firma nebo Jiný 
název účetní jednotky 

Zpracováno v souladu s \/)/hláškou č. 500/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (BILANCE) 

ke dni 31.07.2021 KKIG Holding a.s. 
( v celých tisicích Kč ) -

Sídlo. bydliště nebo místo 

I 
IČO 

I 
podnikaní účetní jednotky 

Záhřebská 562/41 
120 oo Praha 2 • ---

106 70 173 
Ceská republika -- -

označ: AKTIVA řád 
Běiné účetní období Min.úč. 

období 
Brutto Korekce Netto Netto 

a b C 1 2 3 4 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37) 001 1 054244 o 1 054244 110 474 

B. Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27) 003 1 045119 o 1 045119 110 474 

8 . 111. Dlouhodobý finanční maíetek (i'. 28 až 36) 027 10451 19 o 1045119 110 474 

8. Ill. 1 Podíly- ovládaná nebo ovládaiící osoba 028 1 043 181 o 1 043 181 110 474 

2 Zápůjčky a ůvěrv -ovládaná nebo ov\ádaiicí osoba 029 1 938 o 1 938 o 
C. Oběžná aktiva {ř. 38 + 46 + 72 + 75) 037 9125 o 9125 o 
C. li. Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68) 046 9050 o 9 050 o 
C. li. 2 Krátkodobé pohledávky (i'. 58 až 67) 057 9050 o 9050 o 

2 Pohledávkv - ovládaná nebo ovládaiící osoba 059 9 050 o 9050 o 
C. IV. Peněžní prosti'edky {ř. 76 + 77) 075 75 o 75 o 

1 Peněžní prostředky v pokladně 076 22 o 22 o 
2 Peněiní prostředky na účtech 077 53 o 53 o 



označ PASIVA řád Běžnéůč. Min.ůč. 

období období 
a b C s 6 

PASIVA CELKEM {ř. 79 + 100) 078 1 054244 110474 
A. Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 98 + 99) 079 1042893 110 474 
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 220 000 110 474 

1 Základní kapitál 081 220 000 110 474 
A. li. Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 až 91) 084 823 181 o 
A. li. 1 Ážio 085 6453 o 

2 Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 816 728 o 
1 Ostatní kapitálové fondy 087 816 728 o 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) 098 -288 o 
B.+C. Cizi zdroje (ř. 101 + 106 ) 100 11 351 o 
C. Závazky (ř. 107 + 122 + 140) 106 11 351 o 
C. I. Dlouhodobé'.lávazky (ř. 108 až 121) 107 11 351 o 

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 115 11 351 o 

Právní forma účetní jednotkv: akciová společnost 
pronájem nemovitostí, bytů a 

Předmět podnikáni nebo jiné činnosti : nebytových prostor 

Okamžil< Podpisový záznam osoby odpovědné za sestaveni účelní závětky Podpisový zaznam statutárního organu nebo sestaveni ~·~7f· 18.10.2021 

!no. Jiřina Tomková lna. Filio Koch 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Obchodní firma nebo jiný název 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 účetní jednotky 

Sb. ve znení pozdejSich predpisů ke dni 31.07.2021 
( v celých tisících Kč ) KKIG Holding a.s. 

I I 
Sídlo, bydliště nebo miste 

IČ 
podnikání účetní jednotky 

Záhřebská 562/41 -
106 70 173 120 00 Praha 2 

~ eska repu~I~ 

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

řádku sledovaném minulém 

a b C 1 2 

A. Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06) 03 283 o 
A. 3 Služby 06 283 o 
F. Ostatní provozní nákladv (ř. 25 až 29) 24 2 o 
F. 3 Daně a poplatky 27 2 o 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 
30 -285 o 

(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 

K. Ostatní finanční náklady 47 3 o 
* Finanční výsledek hospodaření 

48 -3 o 
(t31-34 + 35 - 38 +39- 42-43 + 46 -~) .. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 -288 o .. Výsledek hospodaření po zdaněni (ř. 49 - 50) 53 -288 o ... Výsledek hospodaření za účetní o dbobi (+/-) (ř. 53 - 54) 55 -288 o 

Okamzik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestaveni účetnl závěrky ~/17)7·· sestaveni 

18.10.2021 

lna. Jiřina Tomková ~ '""· Fl•o Koch 



PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
za období od 15.3.2021 -31.7.2021 

A/ Obecné údaje 

Název účetní jednotky: 
Sídlo účetní jednotky: 
Právní forma: 
IČO: 
Předmět podnikání: 

Datum vzniku: 

KKIG Holding a.s. 
Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 
akciová společnost 
106 70 173 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 
15.3.2021 

Okamžik sestavení mezitímní účetní závěrky: 18.10.2021 

Základní kapitál: 220 000 tis. Kč 

Základní kapitál je tvořen 220 000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
1000,- Kč. 

Jediný akcionář: 

Statutární orgán: 
předseda představenstva: 

člen představenstva: 

Ing. Irena Koch, dat. nar. 15.3.1966 
U Zvonařky 2536/lf, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
220 000 tis. Kč, splaceno 100 % 

Ing. Filip Koch, nar. 21.12.1985 
Kafková 1515, 252 42 Jesenice 
Den vzniku funkce: 15. března 2021 
Den vzniku členství: 15. března 2021 

Ing. Libor Koch, nar. 26.4.1963 
U Zvonařky 2536/le, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Den vzniku členství: 15. března 2021 

Společnost zastupuje a za společnost jedná předseda představenstva nebo člen 
představenstva, a to každý samostatně. 

Dozorčí rada: 
člen dozorčí rady: MUDr. Zuzana Koch, dat. nar. 9. ledna 1987 

05401 Levoča, Gašpara Haina 974/14, Slovenská republika 
Bydliště: Kafková 1515, 252 42 Jesenice 
Den vzniku členství: 15. března 2021 



Změny v Obchodním rejstříku od 15.3.2021 do 31.7.2021: 

Dne 3.5.2021 byla zapsána změna adresy u předsedy představenstva z původní: Šafaříkova 
167 /6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na novou: Kafková 1515, 252 42 Jesenice. 

Dne 12.5.2021 byl zapsán další předmět podnikání společnosti: výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Dne 12.5.2021 byla z Obchodního rejstříku vymazána členka představenstva paní Irena Koch, 
zároveň došlo ke snížení počtu členů představenstva ze 3 na 2. 

Dne 12.5.2021 byly vymazány původní informace o počtu akcií a nahrazeny následujícími 
informacemi o akciích: 220 000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
1000,- Kč. 

Dne 12.5.2021 byl vymazán základní kapitál ve výši 110 474 tis. Kč a zapsán základní kapitál 
ve výši 220 000 tis. Kč. 

Dne 12.5.2021 byly do Obchodního rejstříku zapsány následující Ostatní informace: 

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti {dále jen "Rozhodnutí") 

1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 109.526.000,-- Kč Uedno sto devět 
milionů pět set dvacet šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod 
navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 

2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 109.526 (jedno sto devět tisíc pět set 
dvacet šest) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 

(jeden tisíc korun českých) každá (dále společně též jen "Akcie"). 

3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci stávajícímu jedinému akcionáři 
Společnosti, který tím využije přednostního práva na upsání nových akcií dle ustanovení 
§ 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZOK"), tj. Ing. Ireně 
Koch, datum narození 15. března 1966, pobyt a bydliště Praha, Vinohrady, U Zvonařky 
2536/lf {dále též jen "Zájemce"). 

Akcie je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení 
návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna 
odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne přijetí 
tohoto Rozhodnutí. 

4) Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 115.979.000,- Kč 0edno sto 
patnáct milionů devět set sedmdesát devět tisíc korun českých}. Rozdíl mezi cenou 
nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako 
protiplnění, se považuje za emisní ážio. 



5) Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne upsání 
splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl ve výši 100 % (jedno sto 
procent}, jemuž odpovídá vklad ve výši 2.020.000,-- Kč (dva miliony dvacet tisíc korun 
českých) na společnosti Běchovice 1 KKIG a.s., se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, IČO 072 57 635, spisová značka B 23606 vedená u Městského soudu v 
Praze (dále jen "Běchovice 1 KKIG a.s."}, přičemž tento podíl je představován 20 
(dvaceti) kusy akcíí na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 
101.000,-- Kč (jedno sto jeden tisíc korun českých), včetně jeho součástí, příslušenství, 
plodů a užitků (dále též jen "Nepeněžitý vklad"). 

Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen uzavřením písemné smlouvy o vkladu akcií mezi 
Zájemcem jako vkladatelem a Společností jako příjemcem a zápisem Společnosti jako 
vlastníka akcií představujících Nepeněžitý vklad v příslušné evidenci zaknihovaných 
cenných papírů, a to ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií. 

Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 115.979.000,-- Kč (jedno sto patnáct milionů 
devět set sedmdesát devět tisíc korun českých), a to na základě znaleckého posudku č. 
1518/31/2021 vypracovaného dne 29. března 2021 znaleckým ústavem - společností 
BOO ZNALEX, s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha S, IČO 260 99 
306, spisová značka C 116310 vedená u Městského soudu v Praze, zapsaným v seznamu 
znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti české republiky, oddíl I, obor 
znalecké činnosti mj.: Ekonomika oceňování podniku a jeho části, oceňování 
majetkových účastí a obchodních podílů, dle něhož částka ocenění Nepeněžitého vkladu 
byla stanovena ve výši 115.979.000,-- Kč (jedno sto patnáct milionů devět set sedmdesát 
devět tisíc korun českých}. 

Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které obdrží 
Zájemce za tento Nepeněžitý vklad jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 

Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. 

Dne 28.6.2021 byla zapsána změna sídla společnosti z původního: Záhřebská 562/41, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, na nové: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 



B/ Založení společnosti 

Očetní jednotka vznikla za účelem restrukturalizace dosavadní skupiny K&K lnvest Group. 
Management skupiny se rozhodl k zefektivnění organizační struktury, usnadnění komunikace 
s obchodními partnery a posílení pozice vůči investorům vytvořit holdingovou strukturu. Za 
tímto účelem byla založena společnost KKIG Holding, která ve skupině zastupuje holdingovou 
matku. 

Společnost byla založena dne 15.3.2021 vložením nepeněžitého vkladu do základního 
kapitálu společnosti, a to 100% podílu ve společnosti KKIG Oevelopment s.r.o., se sídlem 
Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06043488. Hodnota nepeněžitého vkladu 
společností byla stanovena znaleckým posudkem č. 1507 /20/2021 ze dne 11.3.2021 
(vyhotovený společností BOO ZNALEX, s.r.o.) ve výši 110 474 tis. Kč. 
Do základního kapitálu společnosti byla dále vložena společnost KKIG Běchovice 1 a.s., se 
sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 07257635, a to formou 
nepeněžitého vkladu. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 
1518/31/2021 ze dne 29.3.2021 (vyhotovený společností BOO ZNALEX, s.r.o.) ve výši 115 979 
tis. Kč. 
Za společnost KKIG Holding a.s. bylo emitováno 220 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 tis. 
Kč. 100% podíl na základním kapitálu vlastní Ing. Irena Koch, nar. den 15.3.1966, trvale 
bytem U Zvonařky 2536/lf, 120 00 Praha 2. 

C/ Základní východiska pro vypracování mezitímní účetní závěrky 

Přiložená mezitímní účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a 
prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění platném pro rok 2021. 

Mezitímní účetní závěrka společnosti je sestavena ke dni 31.7.2021 za účetní období od 
15.3.2021 do 31.7.2021. Mezitímní účetní závěrka byla sestavena dne 18.10.2021, a to za 
účelem vytvoření prezentace finanční pozice pro potencionální investory skupiny KKIG. 

Mezitímní účetní závěrka byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní 

jednotky. 

Srovnatelnými údaji ve finančních výkazech je Zahajovací rozvaha ke dni 15.3.2021. 

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



D/ Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

Účetní jednotka si stanovila, že odpisový plán hmotného a nehmotného investičního majetku 
bude totožný s daňovými odpisy. 

Drobný hmotný majetek / do 40 tis. Kč / bude odepisován ihned při pořízení do nákladů. 
Povede se jen evidenčně. 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti. Majetkové účasti 

s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního 
kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

Obchodní korporace tvoří opravné položky (s výjimkou opravné položky k nabytému 
majetku) netto způsobem, tj. ve prospěch nebo na vrub nákladů se účtuje částka ve výši 
rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období. 

Rezerva na daň z příjmů - tvořena v okamžiku sestavení účetní závěrky před okamžikem 
podání daňového přiznání na finanční úřad. Výše daňové povinnosti je stanovena podle 
předpokládané daňové povinnosti k datu sestavení účetní závěrky. Pokud účetní jednotka 
vykazuje k datu závěrky již zaplacené zálohy na splatnou daň, započítají se tyto zálohy proti 
rezervě na splatnou daň a rezerva se tudíž vykáže pouze ve výši nedoplatku splatné daně. V 
případě, že zaplacené zálohy na daň převyšují očekávanou splatnou daň, pak se rezerva na 
splatnou daň nevykáže a předpokládaný přeplatek z titulu zaplacených záloh na daň (rozdíl 
mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou rezervou) se vykáže v aktivech obchodní 
korporace jako pohledávka. 

Obchodní korporace používá pro přepočet cizích měn aktuální denní kurz, který se stanovuje 
podle oficiálního kunového lístku vyhlašovaného ČNB platný pro daný den. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního 
kurzu ČNB. Kurzové rozdíly z ocenění k datu účetní závěrky se účtují na vrub účtu kurzové 
ztráty nebo ve prospěch účtu kurzové zisky. 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení obchodní korporace 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 obchodní korporace 
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. 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

Obchodní korporace klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních 
výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako 
krátkodobé. 



E/ Doplňující údaje 

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 

Vlastnický 
Částka finanční 

Obchodní korporace Způsob nabytí investice 
podíl v% v tis. Kč 

KKIG Development s.r.o. 100% vklad do ZK 110474 

KKlG Běchovice 1 a.s. 100% vklad do ZK 115 979 

AIR DEPOa.s. 100% vklad - ostatní kapitálové fondy 101844 

KKIG Services s.r.o. 100% vklad - ostatní kapitálové fondy 2 774 

KKIG Ruzyně a.s. 100% vklad- ostatní kapitálové fondy 559 789 

• KKIG EK4 s.r.o. 100% vklad - ostatní kapitálové fondy 152 289 

. 

KKlG Estate s.r.o. 100% vklad -ostatní kapitálové fondy 1 

KKIG Project s.r.o. 100% vklad - ostatní kapitálové fondy 3 

KKIG lnvestment s.r.o. 100% vklad - ostatní kapitálové fondy 28 

Celkem X X 1043181 
. 

.. 

Výše uvedené podíly nebyly k datu mezitímní účetní závěrky přeceněny. Jejich hodnota byla 
stanovena znaleckými posudky-viz bod 4 Vlastní kapitál. 

2. Zápůjčky a úvěry- ovládaná nebo ovládající osoba 

Zápůjčky a úvěry za ovládanou nebo ovládající ve výši 1 938 tis. Kč představují následující zápůjčky: 

Titul pohledávky 
31.7.2021 

splatnost 1 - 5 let splatnost nad 5 let 

AIR DEPO a.s. - zápůjčka 478 o 

KKIG Services s.r.o. - zápůjčka 1460 o 

Celkem 1938 o 

Smlouvy o zápůjčkách byly uzavřeny v roce 2021, zápůjčky jsou úročené 0,6% p.a., přičemž první 

úrokové období je od 1.1.2022. Zápůjčky jsou splatné společně s úrokem do 31.12.2025. 

3. Krátkodobé pohledávky ovládající nebo ovládaná osoba 

Titul pohledávky 31.7.2021 

Irena Koch - zápůjčka 9 oso 

Celkem 9050 

Smlouva o zápůjčce byla uzavřena v roce 2021, zápůjčka je poskytnuta bezúročně a je splatná do ~--
31.10.2021. ~rtfčfs 



4. Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti zapsaný do Obchodního rejstříku v době založení společnosti 

byl ve výši 110 474 tis. Kč. 

Dne 31.3.2021 byla uzavřena Smlouva o úpisu akcií mezi Společností a Jediným akcionářem 

Ing. Irenou Koch. Jediný akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu Společnosti na 

celkovou hodnotu 220 000 tis. Kč. Bylo rozhodnuto o vydání 109 526 ks kmenových akcií na 

jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč. Byly vydány za emisní kurz 115 979 

tis. Kč, podíl ve společnosti byl oceněn na základě znaleckého posudku č. 1518/31/2021 ze 

dne 29.3.2021 (vyhotovený společností BOO ZNALEX, s.r.o.). Emisní kurz byl splacen podílem 

ve společnosti KKIG Běchovice 1 a.s., se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 

2, IČO 072 57 635 (část je vykázána jako emisní ážio ve výši 6 453 tis. Kč). 

Ostatní kapitálové fondy 

Dne 31.3.2021 byly notářskými zápisy do společnosti KKIG Holding a.s. vloženy ostatní 

společnosti ve skupině. Společnosti byly vloženy nepeněžitými příplatky mimo základní 

kapitál. V níže přiložené tabulce je přehled jednotlivých vložených společností, znalecké 

posudky na ohodnocení 100% podílu byly vyhotoveny dne 29.1.2021 společnosti BDO 

ZNALEX, s.r.o, se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha S. 

Název vkládané společnosti 
ocenění pro vklad v tis. Kč č. znaleckého posudku 

(platný od 1.4.2021} 

AIR DEPO a.s. 101844 č. 1516/29/2021 

.. KKIG Services s.r.o. 2 774 č. 1521/34/2021 

KKIG Ruzyně a.s. 559 789 č. 1522/35/2021 

KKIG EK4 s.r.o. 152 289 č. 1523/36/2021 

KKIG Estate s.r.o. 1 č.1517/30/2021 

KKIG Project s.r.o. 3 č.1519/32/2021 

KKIG :investment s.r.o. 28 č. 1520/33/2021 

Celkem 816 728 -

S. Dlouhodobé závazky ovládající nebo ovládaná osoba: 

.. 

Titul závazku 
31.7.2021 

splatnost 1 - 5 let splatnost nad 5 let 

KKIG Ruzyně a.s. - zápůjčka 10775 o 

. Irena Koch - zápůjčka o 576 . 

Celkem 10775 576 

Smlouva o zápůjčce se společností KKIG Ruzyně a.s. byla uzavřena v roce 2021, zápůjčka je úročená 

0,6% p.a., přičemž první úrokové období je od 1.1.2022. Zápůjčka je splatná společně s úrokem do 

31.12.2025. 
Smlouva o zápůjčce s paní Irenou Koch byla uzavřena v roce 2021, zápůjčka je poskytnuta bězúro~ · ~~~td čf.s/o · .. 
a je splatná do 31.12.2026. / ·~ ~.,;.,. r1111A , 

' ~~· ' -~~ . 
·;\· . C,_ ~~?iď~. .._r . 
. C': . • '.ó . .• .,. 
~ !~\1·. 



6. Služby: 

Titul 31.7.2021 

Audit 
Právní služby 
Ostatní 
Celkem 

F/ Ostatní informace: 

Společnost nemá žádné zaměstnance. 
Společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj. 
Společnost neobdržela ve sledovaném období žádnou investiční ani provozní dotaci. 
Společnost neměla ve sledovaném období žádné výnosy ze své činnosti. 
Společnost nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze. 

G/ Významné následné události 

-30 

-251 
-2 

-283 

K datu sestavení mezitímní účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné významné 
následné události, které by ovlivnily mezitímní účetní závěrku ke dni 31.7.2021. 

V Praze dne 18.10.2021 

Ing. Filip Koch 
předseda představenstva 


