Kancelářská výšková budova a retailová galerie, Šumavská Tower, Brno

Investiční analýza projektu Šumavská Tower
Investice do výnosové kancelářské výškové budovy a retailové galerie generující
příjmy z pronájmu s předpokládaným čistým výnosem 6,00 % p.a.

Projekt Šumavská Tower je rozsáhlým projektem redevelopmentu tří kancelářských věží a developementu nových
obchodních galerií vytvářející moderní kancelářský a retailový areál v severozápadní části Brna – Veveří. První etapa
projektu – rekonstrukce kancelářské věže Budovy C a výstavba retailové Galerie C byla dokončena v roce 2019 a tyto
nemovitosti jsou v plném provozu. Upvest poskytuje mezaninový úvěr nad rámec stávajícího bankovního financování
pro již dokončenou fázi projektu Šumavská Tower.
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Popis produktu
Investice do nemovitostí využívaných jako kancelářské a obchodní jednotky určené k pronájmům formou participace
na mezaninovém úvěru.
Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o. jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
Developerem projektu je společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. za kterou stojí pánové David Täuber, Marek Jedlička a
společnost Integra stavby, a.s. jenž jsou aktivními podnikateli a subjekty v oblasti stavebnictví, developmentu,
energetiky a zemědělství. Mezi jejich projekty patří například Čerstvě utrženo, založení stavby O2 areny (dříve Sazka
Arena), Golf Resort Černý Most, či výstavba a provoz elektráren obnovitelných zdrojů.
Mezaninový úvěr je poskytován pro provozní fázi projektu, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační
riziko ale riziko provozní1. Seniorním věřitelem v projektu Šumavská Tower je Komerční banka, a.s. Mezaninový úvěr
Upvest tak bude podřízen seniornímu úvěru Komerční banky, a.s. Nemůže tedy dojít ke splacení úvěru od Upvest
před splacením seniorního věřitele bez jeho písemného souhlasu.
Účelem úvěru je následné poskytnutí zápůjčky spřízněné společnosti AGRIE Office s.r.o., jenž realizuje další fáze
projektu Šumavská – dokončení Budovy A a Budovy B. Čerpání úvěru proběhne v rámci jedné tranše ve výši 60 mil.
Kč, jenž nelze čerpat opakovaně.
Úroky jsou vypláceny pololetně z provozních výnosů z pronájmu Budovy C a Galerie C. Jistina bude splacena buď
z vlastních zdrojů úvěrovaného, refinancováním všech dluhů k datu jejich konečné splatnosti či kombinací výše
uvedeného. Úvěrová smlouva připouští, že v případě, kdy nedojde k výplatě úrokové platby v termínu dle úvěrové
smlouvy je možné tento úrok kapitalizovat a umožnit tak splacení tohoto úroku až společně se splacením jistiny.
Takovou možnost připouštíme z důvodu, kdy by seniorním věřitelem nebyla z jakéhokoliv důvodu umožněna výplata
úroků. V případě, kdy nedojde k úhradě úroků se naplní podmínka podmíněného zajišťovacího převodu části
obchodního podílu a část obchodního podílu bude převedena na dceřinou společnost upvest s.r.o., a to konkrétně na
společnost upvest equity s.r.o. V případě řádného nesplacení úvěru pak může být z prodeje zajišťovacího obchodního
podílu uhrazen úvěr od Upvest či jeho část. Bližší popis podmíněného zajišťovacího převodu části obchodního podílu
naleznete v sekci Kontrola.
Popis investičního produktu
Produkt
Účel úvěru

Lokalita financovaného projektu
Smluvní strany úvěru
Odhad hodnoty nemovitostí
Seniorní úvěr
Úvěr Upvest
Vlastní zdroje
Investiční cíl
Minimální výše investice
Typ úročení
Předpokládaný způsob splacení úvěru

Období fundraisingu
1
2

Participace (podílení se na výnosech a ztrátách ze smlouvy o
úvěru)
Poskytnutí zápůjčky společnosti AGRIE Office s.r.o. pro účely
financování nákladů spjatých s výstavbou dalších fází projektu,
financování finančních nákladů spjatých s mezaninovým
úvěrem, případně refinancování zápůjček společníků
Brno – Veveří, Šumavská 35
Úvěrující upvest s.r.o.;
úvěrovaný ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
632 000 000 Kč
435 591 909 Kč2
60 000 000 Kč
136 408 091 Kč
60 000 000 Kč
5 000 Kč
Jednoduché
Úroky placeny pololetně k poslednímu dni kalendářního
pololetí, jistina splacena jednorázově nejpozději k datu konečné
splatnosti
14.07.2020– 17.08.2020

Více viz. sekce Rizika
Výše závazku úvěrovaného k 30.06.2020
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Předpokládaný začátek úročení
Splatnost úvěru od Upvest
Nejbližší splatnost
Předpokládaná splatnost
Den konečné splatnosti
Zajištění úvěru

Po úspěšném fundraisingu
01.06.2022
01.05.2024
31.01.2026
Notářský zápis k přímé vykonatelnosti dluhu, zajištění částí
obchodního podílu v případě nesplacení k Předpokládané
splatnosti3

Parametry participace
Poplatek za poskytování platebních služeb
Čistý výnos
Obdržení výnosů

2,5 % p.a.
6,0 % p.a.
Pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech.
Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na
načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky jistiny
úvěrovaným. Výnosy jsou investorům vypláceny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí. Úhrada úroků vždy
podléhá souhlasu seniorního věřitele.
Úvěrovaný může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí
poplatků pro úvěrovaného, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor
obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti. Úvěr může být splacen před datem konečné splatnosti
pouze se souhlasem seniorního věřitele, který se v rámci dohody o podřízenosti mezaninového úvěru seniorní věřitel
zavazuje bez závažných důvodů neodmítat.

Čerpání úvěru od Upvest úvěrovaným podléhá níže uvedeným podmínkám4
•
řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a ŠUMAVSKÁ tower s.r.o
•
doručení řádné žádosti o čerpání v období čerpání
•
doručení platného písemného souhlasu seniorního věřitele s navázáním mezaninového dluhu
•
došlo k uzavření smluv o podřízení ostatních dluhů ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
•
došlo k uzavření dohody ve formě notářského zápisu k přímé vykonatelnosti dluhu
•
Valná hromada ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. udělila souhlas s převodem části obchodního podílu na
společnost upvest equity s.r.o.5
•
došlo k uzavření smlouvy o notářské úschově a smlouvy o převodu části obchodního podílu ŠUMAVSKÁ
tower s.r.o.
•
došlo k uzavření dodatků ke smlouvám o současných přijatých zápůjčkách, na základě kterých dojde
k prominutí těchto dluhů v případě nesplacení úvěru od upvest s.r.o. do 01.05.2024 anebo v případě
zesplatnění úvěru od upvest s.r.o.
•
došlo k uzavření písemné dohody mezi ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. a majiteli pozemků parc. č.: 1098/25,
1098/23 a 1098/24, KÚ: Veveří, obec: Brno o neúplatném právu stavby na těchto pozemcích
•
došlo k uzavření dohody o podřízenosti dluhu se seniorním věřitelem
•
aktualizace společenské smlouvy ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. zohledňující nutný souhlas všech společníků
se zásadními úkony společnosti

Mechanismus zajištění částí obchodního podílu společnosti je blíže popsán v rámci sekce Kontroly
Jedná se o zjednodušený text, oproti textu ve smlouvě o úvěru mezi upvest s.r.o. a ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
5 Jediným společníkem upvest equity s.r.o. je upvest s.r.o.
3
4
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Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze smlouvy o úvěru
dle FAQ
•
Poplatek za sjednání úvěru
•

Poplatek za rezervaci peněžních prostředků

dle FAQ

•

Poplatek za předčasné splacení úvěru

dle FAQ

•

Poplatek za částečné předčasné splacení úvěru

dle FAQ

•

Smluvní pokuta za nesplnění podmínek čerpání

dle FAQ

•

Úrok z prodlení

15 % p. a.

Popis projektu
o
o
o
o

Výnosová nemovitost: Kancelářská výšková budova s retail galerií
Lokalita: Šumavská 35, Brno – Veveří
Spuštění provozu Budovy C: únor 2019
Spuštění provozu Galerie C: říjen 2019

Jedná se o projekt rekonstrukce celkem tří kancelářských věží a výstavbu obchodních galerií za účelem jejich
následného pronájmu. Upvest financuje pouze jednu kancelářskou věž (Budova C) a obchodní galerii (Galerie C),
které jsou již ve fázi provozu. Původní bývalý areál Cheposu byl vybudován v letech 1967 až 1974 a je výraznou
dominantou severní části Brna.
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Budova C je v provozu od února 2019 a Galerie C zahájila provoz v říjnu 2019. Nemovitosti jsou ze 100 % vlastněny
společností ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. Budova C je v současnosti pronajata z 97 % a Galerie C z 81 %. Budova C a
Galerie C se nachází v katastrálním území Veveří [610372], LV číslo 14, parc. č.: 1098/2 a 1098/15. Po úplném
dokončení komplexu vznikne až 30 000 m2 kancelářských prostor a 6 000 m2 retailových ploch.
Financovaná Budova C má 16 nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží (garáže). Parkování je určeno pro
nájemce obou nemovitostí i pro návštěvníky. Počet parkovacích stání je dostatečný pro obsluhu jak nájemců, tak
návštěvníků. Aktuálně je dlouhodobě pronajato 58 % parkovacích stání, ostatní stání jsou pronajímána krátkodobě.
Galerie C má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nemovitosti jsou navzájem propojeny, v budoucnu budou
spojeny i s další galerií a dalšími dvěma kancelářskými věžemi, čímž vznikne ucelený kancelářsko-retailový komplex.
Základní informace o projektu
Budova C (kanceláře):
Pronajímatelná plocha [m2]
Aktuálně pronajatá plocha [m2]
Pronajato
Počet pater (včetně podzemních)
Galerie C (retail):
Pronajímatelná plocha [m2]
Aktuálně pronajatá plocha [m2]
Pronajato
Počet pater (včetně podzemních)
Parkování:
Celkový počet parkovacích stání
Aktuálně dlouhodobě pronajatých parkovacích stání
Pronajato dlouhodobě

8 904
8 583
96,4 %
18
3 080
2 486
80,7 %
4
196
113
57,7 %

Největší nájemce nemovitostí (dle podílu na celkové ploše) uvádíme v tabulce níže:
Hlavní nájemci Budova C

Finanční úřad Brno III.
Magistrát města Brna
TurboConsult – software
Hlavní nájemci Galerie C

LIDL
DM Drogerie
Con Gusto – restaurace
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Podíl na celkové
pronajímatelné ploše Budovy
C
35,8 %
11.2 %
10,8 %

Nájemní smlouva uzavřena do roku

Podíl na celkové
pronajímatelné ploše Galerie
C
51,3 %
15,7 %
15,2 %

Nájemní smlouva uzavřena do roku

2043
2022
2022

2034
2024
2033
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Časový plán
•
•
•
•
•

Kolaudace a zahájení provozu Budovy C: únor 2019
Kolaudace a zahájení provozu Galerie C: říjen 2019
Období fundraisingu: 14.07.2020– 17.08.2020
Předpokládaná splatnost úvěru: 01.05.2024
Konečná splatnost úvěru: 31.01.2026

Předpokládané splacení úvěru od Upvest by mělo nastat v květnu 2024. Datum konečné splatnosti je v úvěrové
smlouvě stanoveno na 31.01.2026. V případě, že nedojde ke splacení úvěru do 01.05.2024 či nedojde k úhradě úroků
na úvěru, bude aplikován převod části obchodního podílu společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. na společnost upvest
equity s.r.o. jejímž jediným společníkem je společnost upvest s.r.o. Podrobněji je tento proces popsán v sekci
Kontrola.

Investiční Analýza
Hlavní faktory uplatněné při hodnocení rizika a stanovení úrokové sazby na úvěru:
•
Předpokládané hodnoty ekonomických a finančních ukazatelů projektu
•
Hodnota financovaných nemovitostí
•
Schopnost úvěrovaného hradit úrokové náklady na úvěru Upvest z příjmů z nájmů
•
Kvalita a dosavadní výsledky developera a managementu developera
•
Míra citlivosti finančních ukazatelů projektu na změny vstupů ve finančním plánu – zejména pak na pokles
tržeb z nájmů
•
Výsledek externí účetní a daňové prověrky projektu
•
Výsledek technické prověrky projektu
•
Výsledek právní prověrky projektu
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Komerční analýza
•
•
•
•
•
•

Financování je poskytováno již dokončeným objektům, kterou jsou právně odděleny od zbytku areálu, tedy
jsou vlastněny samostatnou Projektovou společností
Budova C byl zkolaudována v únoru 2019, Galerie C byla zkolaudovaná v říjnu 2019 – objekty jsou v plném
provozu
Oba objekty mají přijatelnou míru obsazenosti a složení nájemců
Výše nájmů dle nájemních smluv odpovídá trhu, s potenciálem jejich navýšení při uzavírání nových
nájemních smluv
Po dokončení rekonstrukce věží Budovy A, Budovy B a dostavbě další galerie, v oblasti vznikne moderní
kancelářský a retailový areál disponující veškerou občanskou vybaveností
Všechny tři kancelářské věže budou navzájem propojeny díky obchodním galeriím

Analýza lokality
Projekt se nachází v severozápadní části města Brna (Veveří), v těsné blízkosti Moravské zemské knihovny v Brně a
Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Hlavní vlakové nádraží Brno je vzdáleno 15 minut jízdy MHD, v blízkosti
projektu se nachází autobusové/tramvajové zastávky Klusáčkova, Šumavská a Tábor. Autem trvá stejná cesta 10
minut. Ze zastávky Česká (centrum města) trvá cesta pomocí MHD 10 minut.

Areál Šumavská Tower je dobře dostupný z centra Brna, a to jak MHD tak autem. Parkování je možné přímo
v objektu (parkování pro zákazníky Galerie, nájemce kanceláří i návštěvníky) či na přilehlém městském parkovišti.
Nejbližší sjezd z dálnice D1 je vzdálen 10 min jízdy autem.
Dopravní dostupnost
Autobusová zastávka ………………………………………………………….……

2 minuty (pěšky)

Tramvajová zastávka…………………………………………………………………

4 minuty (pěšky)

MHD zastávka Česká…………………………………………………………………

10 minut (MHD)

Hlavní nádraží Brno…………………………………………………………….…..…

15 minut (MHD)
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Občanská vybavenost
Supermarket LIDL…………………………………………………………………

v rámci Galerie C

Pobočka banky/bankomat…………………………………............................

v rámci Galerie C

Restaurace………………………………….................................................…

bude zřízena v rámci Galerie C
anebo 3 minuty (pěšky)

Česká pošta…………………………………………………………………………

10 minut (pěšky)
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Analýza nájemců
Šumavská Tower disponuje diverzifikovaným portfoliem nájemců, ať už se jedná o nájemce státní správy jako je
Finanční úřad Brno či Magistrát města Brna anebo nájemce ze segmentu IT. Tito hlavní nájemci jsou pak doplněni i
menšími nájemci V rámci obchodní galerie je pak hlavním nájemcem supermarket (LIDL) a drogerie (DM drogerie)
kancelář, Nájemní smlouvy se liší délkou trvání nájemních smluv, kdy s hlavními nájemci jsou obecně uzavřeny
dlouhodobé nájemní smlouvy a s menšími nájemci pak smlouvy s kratší dobou nájemního vztahu.
Zastoupení nájemců dle předmětu podnikání a jejich podíl na celkové pronajímatelné ploše
Hlavní předměty podnikání
nájemců Budovy C
Státní správa
Software
Finanční, právní služby
Hlavní předměty podnikání
nájemců Galerie C
Supermarket
Drogerie
Restaurace

Podíl na celkové
pronajímatelné ploše Budovy
C
52,5 %
25,0 %
6,3 %

Počet nájemců provozující daný
předmět podnikání

Podíl na celkové
pronajímatelné ploše Galerie
C
51,3 %
15,7 %
15,2 %

Počet nájemců provozující daný
předmět podnikání

3
4
3

1
1
1

Největší nájemci nemovitostí (dle podílu na celkové pronajímatelné ploše)
Hlavní nájemci Budova C

Finanční úřad Brno III.
Magistrát města Brna
TurboConsult – software
Hlavní nájemci Galerie C

LIDL
DM Drogerie
Con Gusto – restaurace
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Podíl na celkové
pronajímatelné ploše Budovy
C
35,8 %
11.2 %
10,8 %

Nájemní smlouva uzavřena do roku

Podíl na celkové
pronajímatelné ploše Galerie
C
51,3 %
15,7 %
15,2 %

Nájemní smlouva uzavřena do roku

2043
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Finanční analýza
Ukazatele projektu6
Hodnota Budovy C a Galerie C 7
Aktuální výše seniorních úvěrů8
Úvěr Upvest9
Vlastní zdroje
Roční úrokový náklad na úvěr od Upvest
NOI/hodnota nemovitosti
WAULT Budova C
WAULT Galerie C
FCFE/čistá hodnota aktiv (Vlastní zdroje)
Provozní náklady nepřeúčtované/NLA
Provozní náklady přeúčtované (poplatky za služby)/NLA
Tržba z nájmu/NLA
Kapitálové náklady/NLA
Parkování

632 000 000 Kč
435 591 909 Kč
60 000 000 Kč
136 408 091 Kč
5 100 000 Kč
6,7 %
9,6 let
11,0 let
5,4 %
132 Kč/m2/rok
513 Kč/m2/rok
3 562 Kč/m2/rok
107 Kč/ m2/rok
na 61 m2 NLA připadá jedno parkovací stání

Nižší než standardní sazba provozních nákladů přeúčtovaných na m2 NLA oproti podobným kancelářským budovám
může být způsobena jak nestandardními půdorysy jednotlivých pater kancelářské budovy (výšková budova s menšími
půdorysy – malý společný prostor), tak tím, že správcovskou činnost zprostředkovávají společnosti osob spojených
s úvěrovaným (nastavení nižší marže). Rozpad a vyčíslení jednotlivých provozních nákladů bylo součástí účetní
prověrky, kde nebyl identifikován nesoulad s prezentovanou výší provozních nákladů a účetními záznamy úhrad
provozních nákladů.
Finanční náklady developera
Celkový průměrný roční náklad na mezaninovém úvěru10
Úrok na mezaninovém úvěru
Jednorázový poplatek za sjednání úvěru pro developera
Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest
Poplatek za poskytování platebních služeb
Čistý výnos pro investory Upvest
Obdržení výnosů

9,10 % p.a.
8,50 % p.a.
1 000 000 Kč

2,5 % p.a.
6,0 % p.a.
pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí

Sledované ukazatele
Pro potřeby zhodnocení proveditelnosti poskytnutí mezaninového úvěru jsme se zaměřili primárně na dva poměrové
ukazatele: LTV a ICR. Ukazatel LTV vyjadřuje podíl celkového zadlužení vůči celkové hodnotě nemovitosti. Ukazatel
ICR znázorňuje schopnost servisovat dluh v průběhu jeho trvání, tedy pravidelně hradit úrokové náklady na úvěr
Upvest z volných peněžních toků společnosti po úhradě závazků vůči seniornímu věřitel.
LTV
Pro výpočet LTV vycházíme z odhadu hodnoty nemovitosti určené znaleckým posudkem společnosti
Cushman&Wakefield z února 2019. Tato znalcem zjištěná hodnota nemovitostí činí 632 mil. Kč. Developer eviduje
bankovní financování od Komerční banka, a.s. v aktuální souhrnné výši závazků 435,59 mil. Kč. Úvěrový rámec
U poměrových ukazatelů se jedná o vážený průměr hodnot v letech 2020 až 2025; váhami jsou počty měsíců v roce, během
kterých trvá úvěrový vztah s Upvest (tzn. pro rok 2020 využíváme váhu 0,42, pro další roky 1,0)
7 Hodnota dle znaleckého posudku
8 K 30.6.2020
9 Maximální uvažovaná výše
10 Za předpokladu, že dojde k jednorázové splátce jistiny k datu předpokládané splatnosti
6
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Upvest činí 60 mil. Kč. Po poskytnutí mezaninového úvěru Upvest činí poměr výše vlastních zdrojů developera 21,6
% z celkové hodnoty nemovitosti. Tato hodnota je dle našeho názoru dostatečná pro pokrytí případných ztrát
z poklesu hodnoty nemovitosti. Více o poklesu hodnoty nemovitosti a vlivu tohoto poklesu na ukazatele projektu
naleznete v rámci sekce Citlivostní analýza.
Výpočet LTV je modifikovaný oproti standardnímu vzorci a to tak, že v čitateli obsahuje mimo jistin úvěrů také závazky
z obchodních vztahů, které mohou dle úvěrové smlouvy dosahovat maximální výše 8 mil. Kč a také daňové závazky,
které ke dni vyhotovení této analýzy činí 2,67 mil. Kč. Jedná se tak o konzervativnější přístup, který ale lépe vystihuje
celkové zadlužení Projektové společnosti. Maximální hodnota LTV dle úvěrové smlouvy může činit až 90 %.
Vstupy výpočtu LTV
Hodnota nemovitostí
Aktuální výše dluhů vůči seniornímu věřiteli
Daňové závazky
Maximální závazky z obchodních vztahů
Výše dluhů vůči Upvest

632 000 000 Kč
435 591 909 Kč
5 791 493 Kč
8 000 000 Kč
60 000 000 Kč

LTV
LTV před vstupem Upvest
LTV po vstupu Upvest

70,6 %
80,6 %11

Předpokládaná kapitálová struktura
700.0
600.0

136.41

mil. Kč

500.0

60.00

400.0

632.00

300.0
200.0

435.59

100.0
0.0
Seniorní úvěr

Seniorní úvěr

Úvěr od upvest

Velikost

Podíl

435 591 909 Kč

68,9 %

Úvěr Upvest

60 000 000 Kč

9,5 %

Vlastní zdroje

136 408 091 Kč

21,6 %

Vlastní kapitál
developera

Věřitel

Celková hodnota
nemovitostí

Zástavní právo na
nemovitost

Komerční banka, a.s.

ano

upvest s.r.o.

-

ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

-

Ukazatel úrokového krytí – „ICR“
Další sledovaným ukazatelem u projektu Šumavská Tower je ukazatel ICR, jenž znázorňuje schopnost úhrady
úrokových nákladů mezaninového úvěru Upvest z volných peněžních toků společnosti po úhradě závazků vůči
seniornímu věřiteli.
Pro případ nedostatečných peněžních toků společnosti úvěrová smlouva povoluje úhradu úrokových nákladů na
úvěru Upvest i z jiných aktivit jednatelů a společníku úvěrovaného. Pro úhradu úrokových nákladů na úvěru Upvest
z provozních peněžních toků je nutné, aby ukazatel ICR dosahoval minimální hodnoty 1,05 (jinak řečeno, výše
volných peněžních toků na konci sledovaného období musí být vyšší nebo rovna splátce úroků Upvest x 1,05).

11

Výpočet obsahuje i maximálně povolené závazky z obchodních vztahů a aktuální výši daňových závazků
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Udržování hodnoty ICR vyšší než 1,05 je jednou z hlavních povinností úvěrovaného. Hodnota ukazatele bude
pololetně kontrolována v rámci reportingu investorům, a to na základě finančních výkazů úvěrovaného.
Hlavní vstupy modelu výpočtu FCFE a ICR:
•
dosažitelné hrubé příjmy z pronájmu byly stanoveny na základě předloženého přehledu nájemců (proběhla
kontrola vybraného vzorku nájemních smluv a souladu s předloženým přehledem12) a zohledňují přijaté
nájemné + přijaté plnění za služby (tzv. service charges), náklady za energie jsou přeúčtovány nájemcům
v plné výši
o růst tržeb v letech je způsoben:
a) meziročním navyšováním nájemného o inflaci
b) při vypršení nájmu uvažujeme nové nájemné na úrovni tržního nájemného13
•
z celkových 196 garážových parkovacích stání je fixně pronajato 113 stání, za měsíční sazbu 2 500 Kč bez
DPH; krátkodobě je garážové stání pronajímáno za denní sazbu 83 Kč bez DPH
o předpokládáme obsazenost krátkodobého parkování na úrovni 50 %
•
ostatní případné tržby nesouvisející s pronájmem a správou nemovitosti neuvažujeme
•
ztráta z nájmu reflektuje neobsazenost způsobenou nepronajatými jednotkami projektu a zároveň také
možné nájemní prázdniny či ztrátu z nájmů způsobenou hledáním nových nájemců po vypršení stávajících
nájemních smluv
o dlouhodobá minimální uvažovaná neobsazenost činí 3,0 % z dosažitelných příjmů z pronájmu
o neobsazenost po uplynutí doby nájmu zohledňuje šesti měsíční období pro hledání nových nájemců
(uvažujeme, že po tyto měsíce prostory negenerují žádný příjem)
o v roce 2020 uvažujeme dlouhodobou míru neobsazenosti na úrovni 3,0 % z dosažitelných příjmů
z pronájmu kde tato výše neobsazenosti zohledňuje možnosti výpadku příjmů způsobené pandemií
koronaviru
o v roce 2022 uvažujeme výrazně vyšší míru neobsazenosti na úrovni 17,0 % z dosažitelných příjmů
z pronájmu, a to z důvodu konce nájemních smluv vícero nájemců v tomto roce
o v roce 2024 opět navyšujeme minimální neobsazenost z důvodu končících nájmů, a to na 7,0 %
z dosažitelných příjmů z pronájmu
o v roce 2025 opět navyšujeme minimální neobsazenost z důvodu končících nájmů, a to na 4,0 %
z dosažitelných příjmů z pronájmu
•
provozní náklady byly určeny na základě předloženého seznamu provozních nákladů úvěrovaným a jejich
výše byla vyčíslena i v rámci finanční prověrky
o pro výpočet uvažujeme odhad provozních nákladů dle úvěrovaného, jenž je vyšší než zjištěná výše
provozních nákladů účetní prověrkou
účetní prověrka hodnotila účetní období 2018 a 2019, kdy nebyly nemovitosti plně
v provozu po dobu celého účetního období
o pro budoucí roky se provozní náklady navyšují o inflaci
o z důvodu technického provedení budovy (výšková budova s nižší než standardní NLA pro jedno
patro) uvažujeme nižší provozní náklady než pro obdobné budovy hodnoceno na základě výše
NLA, ale s jiným technickým provedením (méně pater s vyšší NLA na patro)
o nájemci hradí nad rámec nájemného service charges, ze kterých je následně hrazena část
provozních nákladů nemovitostí
•
ztráta na DPH znázorňuje provozní vícenáklady spjaté s nájemci, kteří nejsou plátci DPH (např. Finanční
úřad Brno), tyto vícenáklady uvažujeme ve fixní výši určené dle koeficientu posledního uzavřeného roku
2019 (k úpravě koeficientu, a tedy i upřesnění výše ztráty DPH bude docházet vždy ke konci zdaňovacího
období)
o ztráta na DPH a výše daňového koeficientu byla určena na základě daňové prověrky
•
odpisy účetní i daňové byly vyčísleny na základě výstupů účetní a daňové prověrky
•
splátky úroků a jistin na seniorním úvěru Komerční Banky jsou souhrnným odhadem nákladů na úvěrech dle
Upvest

12
13

Více viz sekce Technická prověrka
Tržní nájemné určeno na základě znaleckého posudku při odhadu hodnoty nemovitostí
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v roce 2020 bylo úvěrovanému umožněno odložit splátky jistin úvěrů o šest měsíců, pro rok 2020
tedy uvažujeme poloviční splátku jistin. úvěrovaný využil této možnosti především z důvodu využití
peněžních toků pro financování výstavby probíhající ve zbytku areálu.
kapitálové náklady na údržbu či opravy odhadujeme ve výši 3,0 % z NOI v daném roce
změnu v pracovním kapitálu z důvodu obchodního modelu úvěrovaného neuvažujeme, nepovažujeme ji za
materiální
úrokový daňový štít z úroků Upvest zohledňuje daňovou uznatelnost úrokových nákladů mezaninového
úvěru
jedná se o modelový předpoklad zpracovaný Upvest
o

•
•
•
•

Výpočet volných peněžních toků („FCFE“) a ICR
ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
Dosažitelný hrubý příjem z pronájmu
(kanceláře + retail) – nájem
Dosažitelný hrubý příjem z pronájmu
(kanceláře + retail) – služby
Hrubý příjem z parkování
Hrubý příjem z parkování krátkodobého
Ostatní tržby
Ztráta z nájmu (neobsazenost)
Realizované hrubé tržby celkem
Provozní náklady přeúčtované – služby
Provozní náklady nepřúčtované
Celkem provozní náklady/Realizované
tržby
Ztráta na DPH
Provozní zisk („NOI“)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

38 855

40 717

42 326

43 317

44 175

44 530

5 361

5 847

6 111

6 260

6 383

6 481

3 461
1 235
0
(1 326)
47 586
(1 492)
(5 361)

3 534
1 261
0
(1 397)
49 962
(1 523)
(5 847)

3 608
1 287
0
(8 234)
45 098
(1 555)
(6 111)

3 684
1 314
0
(1 487)
53 088
(1 588)
(6 260)

3 761
1 342
0
(3 539)
52 122
(1 621)
(6 383)

3 840
1 370
0
(2 040)
54 181
(1 655)
(6 481)

14,4%

14,8%

17,0%

14,8%

15,4%

15,0%

(342)

(342)

(342)

(342)

(342)

(342)

40 391

42 250

37 090

44 898

43 776

45 703

NOI/Realizované tržby

84,9%

84,6%

82,2%

84,6%

84,0%

84,4%

Odpisy
Splátky úroků Komerční banka
Poplatky spjaté s úvěry Komerční banky
Ostatní finanční náklady

(14 562)
(16 350)
(12)
0

(14 562)
(15 711)
(12)
0

(14 562)
(15 046)
(12)
0

(14 562)
(14 355)
(12)
0

(14 562)
(13 637)
(12)
0

(14 562)
(12 890)
(12)
0
18 239

Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním/Realizované tržby
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Zisk po zdanění/Realizované tržby

9 467

11 965

7 470

15 969

15 565

19,9%

23,9%

16,6%

30,1%

29,9%

33,7%

(2 245)

(2 720)

(1 865)

(3 480)

(3 404)

(3 912)

7 222

9 245

5 605

12 489

12 161

14 327

15,2%

18,5%

12,4%

23,5%

23,3%

26,4%

Odpisy
Daňový štít z úroků Upvest
Změna v pracovním kapitálu
Kapitálové náklady
Splátka jistin Komerční banka

14 562
969
0
(1 212)
(8 046)

14 562
969
0
(1 267)
(16 732)

14 562
969
0
(1 113)
(17 396)

14 562
969
0
(1 347)
(18 087)

14 562
969
0
(1 313)
(18 806)

14 562
969
0
(1 371)
(19 552)

FCFE

13 495

6 777

2 627

8 586

7 573

8 935

28,4%

13,6%

5,8%

16,2%

14,5%

16,5%

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

2,65

1,33

0,52

1,68

1,48

1,75

FCFE/Realizované tržby
Splátka úroků Upvest (/)
ICR

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
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Z důvodu uvažování konzervativního předpokladu neobsazenosti 17 % v roce 2022, ve kterém nastává konec nájmů
u vícero nájemců, nyní predikujeme ICR nižší než požadované. Je nutné ale připomenout, že z opatrnostních důvodů
uvažujeme půlroční výpadek 34 % nájmů (odpovídá 17 % neobsazenosti v tomto roce). Je ovšem pravděpodobné, že
s dostatečným předstihem před koncem nájemních smluv dojde buď k prodloužení stávajících smluv či zasmluvnění
nových nájemců, a celkový výpadek výnosů bude výrazně nižší. I přes důvod popsaný výše jsme ochotni úvěr
poskytnout a předpokládáme, že případný nedostatek provozních peněžních toků ve výši 2 473 tis. Kč pro uhrazení
splátky úroků Upvest bude doplněn ze strany společníků úvěrovaného, což úvěrová smlouva nyní umožňuje.
V případě, že bychom pro rok 2022 uvažovali tří měsíční období pro hledání nových nájemců (což odpovídá míře
neobsazenosti 9,0 %), namísto výše uvažovaných šesti měsíců, výše ukazatele ICR by při nezměněných ostatních
předpokladech dosahovala v tomto roce 1,11. V případě, že by úvěrovaný tyto prostory znovu zasmluvnil do tří
měsíců od konce původních nájemních smluv, nemovitost by generovala dostatečné výnosy pro úhradu všech
nákladů spojených s provozem a seniorním úvěrem, včetně úrokových nákladů na úvěru Upvest. I z tohoto důvodu
tolerujeme nynější konzervativní predikci nedostatečné výše ICR v tomto roce.
V rámci pololetního reportingu bude Upvest pravidelně kontrolovat výši ICR na základě standardizovaného vzorce,
vycházejícího z agregovaných položek výkazu peněžních toků a rozvahy. Vzorec tohoto výpočtu uvádíme níže:
𝐼𝐶𝑅 =

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑡𝑜𝑘 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 + Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑡𝑜𝑘 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎ𝑢𝑗í𝑐í 𝑠𝑒 𝑘 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 − 𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑘 ú𝑣ě𝑟𝑜𝑣ý𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐í𝑚
5 100 000

Jmenovatel v uvedeném vzorci značí roční úrokový náklad na úvěru Upvest. Pro případ, kdy jsou hodnoty vstupů ve
finančních výkazech úvěrovaného uvedeny za období kratší než 12 měsíců, vstup se vydělí počtem měsíců, za které
je skutečně uveden a následně se vynásobí 12.

Citlivostní analýza
Upvest upozorňuje, že citlivostní analýza je vhodná pro posuzování pouze mírných změn v jednotlivých parametrech,
jelikož při výrazných poklesech v hodnotě jednoho parametru většinou dochází z důvodu, který pravděpodobně
ovlivňuje současně i hodnoty ostatních parametrů. Proto může být citlivostní analýza v některých případech
zavádějící.
Citlivostní analýza vlivu poklesu výnosů na hodnotu ukazatele ICR
Citlivostní analýza hodnotí, jak velký může nastat pokles výnosů, aby byla zachována minimální požadovaná hodnota
ICR 1,05. V roce 2022 nyní predikujeme nižší než požadovanou hodnotu ICR, proto pro tento rok citlivost vlivu
poklesu výnosů hodnotíme opačně – kolik musí být vyšší výnosy než predikované, aby ICR dosahovalo
požadovaných hodnot. Jelikož jsou tržby z nájmu zasmluvněné a předpokládáme standardní výši dlouhodobých
výpadků nájmů, lze níže uvedené hodnoty akceptovat.
Citlivost vlivu poklesu výnosů na hodnotu ukazatele ICR
Odhad realizovaných tržeb
Maximální pokles tržeb oproti
predikovaným

2020

2021

2022

2023

2024

2025

47 585

49 961

45 097

53 088

52 122

54 181

-21,9 %

-1,2 %

10,5 %

-5,5 %

-3,1 %

-6,2 %

Absolutní změna

(10 435)

(580)

4 742

(2 899)

(1 602)

(3 346)

Tržby po úpravě

37 151

49 381

49 839

50 190

50 521

50 853

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

ICR

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
Citlivostní analýza vlivu poklesu výnosů z nových nájemních smluv oproti predikovaným nájmům na hodnotu
ukazatele ICR
Tato citlivostní analýza hodnotí, o kolik mohou být nižší nájmy z nových nájemních smluv oproti předpokladu,
uzavřených po vypršení stávajících smluv v daných letech, aby zůstala zachována minimální hodnota ICR 1,05.
V roce 2020 a 2021 změnu neuvažujeme, jelikož nedochází ke konci žádných nájmů, a tedy nepředpokládáme
uzavření žádných nových nájemních smluv s rozdílnou výší nájmu. V roce 2022 nyní predikujeme nižší než
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požadovanou hodnotu ICR, proto pro tento rok tedy citlivost znázorňuje, o kolik % musí být výnosy z nových
nájemních smluv (při zachování neobsazenosti) vyšší než u nájemních smluv končících. Odhad tržních nájmů
v budoucích letech byl učiněn na základě znaleckého posudku vycházejícího z nájmů účtovaných u podobných
kancelářských budov na trhu. V rámci komerční prověrky jsme kontrolovali validitu průzkumu a nepředpokládáme, že
by se odhad lišil od skutečně zasmluvněného nájmu v budoucích letech o více procent, než v citlivostní analýze a
k prolomení výše ukazatele ICR by tak nemělo dojít. Změna o (-100 %) v nájemném u končících smluv značí, že i
v případě, že v daném roce dojde k úplnému výpadku výnosů (nedojde k uzavření nové smlouvy), bude výše ICR
dostatečná pro úhradu úrokových nákladů na úvěru Upvest.
Citlivost vlivu poklesu výnosů z nových nájemních smluv na hodnotu ukazatele ICR
Odhad realizovaných
tržeb
Z toho roční nájemné z
končících nájemních
smluv
Změna
předpokládaných tržeb
u nových nájemních
smluv
ICR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

47 586

49 961

45 097

53 088

52 122

54 181

0

0

16 906

3 625

2 630

1 320

0%

0%

20,7 %

-100,0 %

-100,0 %

-100,0 %

2,65

1,33

1,05

1,13

1,08

1,55

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
Identifikace ohrožených výnosů v případě vyhlášení krizového stavu vládou České republiky
Na základě vyhlášení krizového stavu a obecnému útlumu podnikání v březnu a dubnu 2020 z důvodu pandemie
koronaviru jsme vytipovali nejohroženější nájemce, u kterých by mohlo dojít k problémům s hrazením nájemného.
Jedná se primárně o retailové nájemce, kteří museli z titulu úředního rozhodnutí uzavřít své prodejny. Při uvažování
šestiměsíčního přerušení provozu a neschopnosti hradit nájemné po tuto dobu, dosahuje odhadovaná ztráta výnosů u
těchto nájemců 1,3 mil. Kč.
Toto zjištění bylo aplikováno pro určení minimální výše neobsazenosti. V rámci modelu FCFE tak uvažujeme ztrátu
z nájemného ve všech sledovaných letech vyšší, než je tato odhadovaná ztráta na nájemném.
Citlivostní analýza vlivu růstu provozních nákladů na hodnotu ukazatele ICR
Tato citlivostní analýza hodnotí, o jakou částku by se mohly zvýšit nepřeúčtované provozní náklady s tím, aby byla
zachována minimální hranice ICR 1,05. Pro rok 2022 tuto analýzu neprovádíme, jelikož odhadujeme nižší než
požadované ICR. Na základě výsledků této citlivostní analýzy lze konstatovat, že i významné zvýšení
nepřeúčtovaných provozních nákladů neohrozí při zachování ostatních parametrů schopnost splácet úroky Upvest.
Citlivost vlivu růstu provozních nepřeúčtovaných nákladů na hodnotu ukazatele ICR
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Odhad realizovaných tržeb

47 586

49 961

45 097

53 088

52 122

54 181

Provozní náklady
nepřeúčtované – současný
odhad

(1 492)

(1 523)

(1 555)

(1 588)

(1 621)

(1 655)

Maximální nepřeúčtované
provozní náklady

(11 927)

(3 346)

(1 555)

(5 729)

(4 465)

(6 243)

Změna nepřeúčtovaných
provozních nákladů

699,4 %

119,6 %

0, 0%

260,8 %

175,4 %

277,2 %

1,05

1,05

0,51

1,05

1,05

1,05

ICR

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
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Kapitálové náklady by se vzhledem ke stáří budov hodnotíme jako vyhovující a nepředpokládáme velké výkyvy
v těchto nákladech. Z tohoto důvodu Upvest nezpracovává citlivostní analýzu na změnu kapitálových nákladů
projektu.
Citlivostní analýza vlivu změny kapitalizační míry na hodnotu ukazatele LTV
Při zpomalení ekonomiky většinou dochází i ke změnám kapitalizační míry používaných pro odhad hodnoty
nemovitostí. Přecenění nemovitostí směrem dolů může vést k prolomení maximální hranice LTV dle úvěrové smlouvy,
která činí 90,0 %. Na základě citlivostní analýzy by k tomuto prolomení došlo při zvýšení kapitalizační míry na 7,73 %,
tedy o 11,5 % oproti stávající, tedy o 0,80 % oproti stávající hodnotě. Nepředpokládáme, že by k takovému navýšení
kapitalizační míry došlo za předpokladu, že ostatní parametry financované nemovitosti zůstanou nezměněné.
V průběhu let se zároveň bude snižovat celková výše dluhů díky umořování jistiny seniorních úvěrů.
Citlivost vlivu změny kapitalizační míry na hodnotu ukazatele LTV
Krizový scénář
Scénář č.

Stávající scénář

1

2

3

4

5

NOI 2024 (odhad Upvest)

43 776

43 776

43 776

43 776

43 776

Kapitalizační míra

7,73 %

7,33 %

6,93 %

6,33 %

6,13 %

Hodnota nemovitostí

562 514

597 495

632 000

691 938

714 526

Dluhy celkem

509 383

509 383

509 383

509 383

509 383

LTV Upvest

90,0 %

85,3 %

80,6 %

73,6 %

71,3 %

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
Scénář nuceného prodeje nemovitostí
V případě, že se úvěrovaný dostane do problémů – nebude schopen plnit své závazky, krajním řešením může být
prodej nemovitostí úvěrovaného – tedy Budovy C a Galerie C na trhu, kdy je ale prodávajícím dosavadní majitel, který
prodej vykonává ještě před zesplatněním úvěrů. Následující scénář hodnotí, při jaké prodejní ceně nemovitostí bude
uspokojena pohledávka z úvěrů seniorního věřitele i Upvest v plné výši. S takovým prodejem jsou spojeny náklady,
které odhadujeme ve vztahu k odhadované prodejní ceně. V případě poklesu hodnoty (nižší prodejní ceny) o vice než
17,5 % nastává problém se splacením jistiny Upvest. V případě, že se úvěrovaný dostane do problémů se splácením
úvěrů, tak celkový odhad hodnoty nemovitosti je oproti celkovému dluhu ve výši, která by měla být dostatečná i pro
relativně rychlý prodej nemovitosti (s aplikováním příslušného diskontu na tržní cenu). Prodej úvěrovaným je pro
úvěrovaného vždy preferovanou variantou oproti prodeji v rámci exekučního či insolvenčního řízení.
Nucený prodej aktiv na trhu
Hodnota nemovitostí

100,0 %

95,0 %

90,0 %

82,5 %

-5,0 %

-10,0 %

-17,5 %

632 000

600 400

568 800

521 676

31 600

30 020

28 440

26 084

Peněžní tok z prodeje

600 400

570 380

540 360

495 592

Dluh Komerční banka

435 592

435 592

435 592

435 592

60 000

60 000

60 000

60 000

104 808

74 788

44 768

0

Pokles v hodnotě (%)
Prodejní cena nemovitostí
Náklady s prodejem

Dluh Upvest
Vlastní zdroje po prodeji

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
Druhá část scénáře nuceného prodeje simuluje situaci, kdy by došlo k zesplatnění úvěrů a následnému prodeji
nemovitosti v rámci exekučního řízení. S prodejem v rámci exekučního řízení, a tedy prodeje nemovitostí formou
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dražby se dražební cena stanovuje na 2/3 hodnoty nemovitostí určené na základě znaleckého posudku. Následně je
nutná úhrada nákladů za toto řízení exekutorovi či insolvenčnímu správci.
V případě nuceného prodeje formou exekučního či insolvenčního řízení a prodeje nemovitosti za 2/3 jeho hodnoty
není konečné plnění pro Upvest dostatečné k plné úhradě dluhu Upvest. Jedná se tak o významné riziko projektu.
Vzhledem ke splátkám jistin seniorního úvěru se v průběhu let mění výše plnění pro Upvest v případě nuceného
prodeje. Na přijatelné úrovně splacení jistiny se dostáváme až v roce 2025, kdy však hrozí nejvyšší riziko exekuce či
insolvence, jelikož konečná splatnost seniorního úvěru i úvěru od Upvest nastává právě na konci roku 2025.
Nesplacení úvěrů představuje hrozbu zesplatnění. V případě zesplatnění úvěrů by byl jmenován insolvenční správce,
který by se následně pokoušel o prodej aktiv úvěrovaného za cenu dle aktuálního znaleckého posudku. Při tomto
prodeji nemusí insolvenční správce, na rozdíl od exekutora, začít s nabízením aktiv k prodeji na úrovni pouze 2/3
z celkové hodnoty. Náklady insolvenčního správce jsou zpravidla nižší než exekutora, je ovšem pravděpodobné, že
proces nuceného prodeje v insolvenčním řízení bude dlouhodobou záležitostí, oproti okamžitému prodeji v exekučním
řízení. Upvest je názoru, že konečná cena při prodeji nemovitostí by mohla dosáhnout vyšší hodnoty než 2/3
z hodnoty dle znaleckého posudku, proto jsme ochotni riziko nuceného prodeje v insolvenčním či exekučním řízení
podstoupit.
Nucený prodej aktiv v rámci exekučního řízení
Tržní hodnota
nemovitostí
Prodejní cena v
dražbě (2/3 hodnoty)
Náklady exekutora
včetně DPH
Dluh Komerční banka
Plnění pro Upvest
Jistina Upvest
Splaceno z jistiny
Upvest

2020

2021

2022

2023

2024

2025

632 000

632 000

632 000

632 000

632 000

632 000

421 333

421 333

421 333

421 333

421 333

421 333

10 120

10 120

10 120

10 120

10 120

10 120

435 592

427 546

410 814

393 418

375 331

356 525

0

0

399

17 796

35 883

54 688

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

0,0 %

0,0 %

0,7 %

29,7 %

59,8 %

91,1 %

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
Citlivostní analýza vlivu změny kapitalizační míry a výše LTV při splacení Upvest refinancováním novým
seniorním úvěrem
Jelikož jednou z možností splacení jistiny úvěru Upvest je refinancování seniorního úvěru, zaměřili jsme se i na
zhodnocení reálnosti takového způsobu splacení, a to za výběru variabilních vstupů (kapitalizační míry a LTV).
V případě refinancování musí dojít k vyhotovení nového znaleckého posudku k přecenění – novému odhadu hodnoty
nemovitostí. Tento znalecký posudek se bude opírat primárně o generované NOI projektu a zvolenou kapitalizační
míru, proto je kapitalizační míra první uvažovanou proměnnou. Refinancující subjekt pak může financovat nemovitosti
při různých úrovních LTV, kde tato hodnota je druhou proměnnou. Pro interní odhad této situace uvažujeme odhad
stabilizovaného NOI v roce 2024 ve výši 43,8 mil. Kč. Při současném odhadu hodnoty nemovitostí a aplikací této výše
NOI odhadujeme kapitalizační míru na úrovni 6,93 %. Za předpokladu standardní výše LTV (70 %) a současné výše
kapitalizační míry použité při stanovení odhadu nemovitosti považujeme za reálné splacení úvěru Upvest
refinancováním. Takový scénář předpokládá, že budova bude k datumu refinancování přijatelně obsazena a bude
generovat NOI v dostatečné výši.
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Kapitalizační míra

LTV

300

8,05%

7,75%

7,45%

7,15%

6,85%

6,55%

6,25%

60%

326 254

338 882

352 527

367 317

383 403

400 962

420 206

65%

353 442

367 122

381 905

397 927

415 353

434 375

455 223

70%

380 630

395 363

411 282

428 537

447 303

467 789

490 240

75%

407 818

423 603

440 659

459 147

479 254

501 202

525 257

80%

435 005

451 843

470 037
489 757
Výše refinancování

511 204

534 616

560 275

Poznámka: Uvedené údaje jsou v tisících Kč.
Legenda:
Při refinancování na úrovni vybraného LTV a kapitalizační míry dochází ke splacení:
zeleně: Jistiny seniorního věřitele i Upvest
oranžově: Pouze jistiny seniorního věřitele
červeně: Nedostatečné i pro jistinu seniorního věřitele
Vícenáklady spjaté s úrokovým swapem
Část dluhu vůči seniornímu věřiteli podléhá úročení pohyblivou úrokovou sazbou (70 % jistin) kde se pohyblivá složka
úroků váže na 1M PRIBOR a je zajištěna úrokovým swapem a zbylá část (30 % jistin) podléhá úročení pohyblivému,
vázaného na sazbu 1M PRIBOR bez zajištění úrokovým swapem. Část úrokových plateb, které jsou zajištěny
úrokovým swapem, uzavřeným mezi úvěrovaným a seniorním věřitelem, určují jako plátce pohyblivé sazby seniorního
věřitele a plátce pevné sazby úvěrovaného.
V případě poklesu sazby 1M PRIBOR mohou tedy vzniknout úvěrovanému vícenáklady na zajištěné části jistin,
plynoucí z úrokového swapu oproti situaci, kdy by takový swap sjednán nebyl. Opačným případem je růst sazby 1M
PRIBOR kdy z takto uzavřeného swapu bude profitovat úvěrovaný. Na nezajištěné části jistin podléhající pohyblivému
úročení v současné době snížení úrokových sazeb 1M PRIBOR realizuje úvěrovaný nižší úrokové platby.
Realizace nižších úrokových plateb zvyšuje odhadované hodnoty ICR. V rámci původního scénáře uvažujeme
konzervativní hodnotu 1M PRIBOR 2,1 %. Současná situace nízkých sazeb je promítnuta v odhadu ICR při 1M
PRIBOR 0,2 %, možný růst sazby, způsobený inflací je zohledněn ve scénáři s 5,0 % 1M PRIBOR.
Citlivost 1M PRIBOR na hodnotu ukazatele ICR
1M PRIBOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5,0 %

2,16

0,94

0,13

1,29

1,09

1,35

2,1 %

2,65

1,33

0,51

1,68

1,48

1,75

0,2 %

2,94

1,55

0,74

1,91

1,72

1,99

ICR
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Účetní a daňová prověrka
Účetní a daňová kontrola zahrnuje následující body:
Ověření materiálních účetních operací ve vztahu k platné legislativě............................................................v pořádku
Prověření nestandardních položek z pohledu účetnictví a obchodního modelu úvěrovaného.......................v pořádku
Vyčíslení provozních nákladů a zhodnocení úplnosti provozních nákladů.....................................................v pořádku
Kontrola správnosti vstupních cen majetku a jeho odepisování......................................................................v pořádku
Zhodnocení kvality a stavu účetnictví úvěrovaného........................................................................................v pořádku
Prověření metod aplikace DPH, vyčíslení ztráty z neplátců DPH, daňový koeficient......................................v pořádku
Kontrola závazků z titulu DPH..........................................................................................................................v pořádku
Účetní a daňová rizika, neefektivity..................................................................................................................v pořádku
Upvest ve spolupráci s poradcem provedl účetní a daňovou prověrku posledních dvou účetních období úvěrovaného.
Na základě těchto prověrek byla potvrzena správnost vstupních cen dlouhodobého hmotného majetku, jeho
odepisování a soulad vedení účetnictví společnosti s platnou legislativou. Dále byla vyčíslená souhrnná výše
provozních nákladů společnosti spjatá s hlavním předmětem podnikání (provoz a správa nemovitostí), jenž byla
porovnána s předloženým vyčíslením provozních nákladů. Úvěrovaný předpokládá vyšší provozní náklady v příštích
letech (Galerie C byla v roce 2019 v provozu pouze tři měsíce), v modelu FCFE tedy uvažujeme takovou výši, která je
vyšší než zjištěná na základě účetní prověrky.
Účetní prověrkou bylo zjištěno vysoké zastoupení závazků z obchodních vztahů po splatnosti na celkové výši
obchodních závazků, a to 96 % po splatnosti v účetním období 2018 (v tomto roce stále probíhala výstava) a 63 % po
splatnosti vůči celkové výši obchodních závazků v účetním období 2019 (dokončování stavební realizace). Upvest byl
ujištěn, že i nadále bude docházet ke snižování objemu závazků po splatnosti. Většina těchto závazků byla vedena za
společníky úvěrovaného. Před uzavřením úvěrové smlouvy proběhla kontrola výše závazků a bylo potvrzeno, že jejich
hodnota je nižší než maximální povolená dle úvěrové smlouvy s Upvest, tedy osm mil. Kč. Na základě prověrky bylo
dále potvrzeno, že společnost nevykonává jinou činnost než pronájem a správu nemovitostí.
Vzhledem ke skutečnosti, že někteří nájemci nejsou plátci DPH (např. Finanční úřad), proběhla i kontrola odvedené
DPH a kontrola daňového koeficientu14. Na základě tohoto vyčíslení využíváme poslední zjištěnou ztrátu na DPH
v modelu FCFE. Pro další roky bude výše koeficientu a realizovaná ztráta na DPH aktualizovaná vždy dle
realizovaných tržeb společnosti k datu podání daňového přiznání.
Jako nejvýznamnější daňové riziko byla identifikována otevřená daňová období, ve kterých úvěrovaný evidoval
daňovou ztrátu. V následujících letech tedy může být u úvěrovaného provedena daňová kontrola a dodatečně
vyměřena daň z příjmu právnických osob či DPH. Takovou situaci neočekáváme, ovšem nemůžeme ji plně vyloučit.
Úvěrovaný uplatňoval ztrátu minulých let a nehradil tedy daň z příjmu. V modelu výpočtu FCFE využití daňových ztrát
z opatrnostního hlediska neuvažujeme. U zápůjček fyzických osob (jednatelů, společníků úvěrovaného), podřízených
úvěru Upvest, může docházet k úhradám úroků až po řádném splacení úroků seniorních úvěrů a úvěru Upvest. Tyto
úroky jsou daňově uznatelné v moment, kdy jsou vyplaceny.
Před podpisem úvěrové smlouvy proběhla dodatečná kontrola výše závazků úvěrovaného k 30.06.2020. Na základě
kontroly bylo zjištěno, že závazky z obchodních vztahů dosahují 5 626 435 Kč (maximálně povolená výše dle úvěrové
smlouvy je osm mil. Kč), závazky z přijatých zápůjček činí celkem 4 774 487 Kč (všechny tyto zápůjčky budou
podřízeny úvěru Upvest) a aktuální výše závazků vůči seniornímu věřiteli dosahují 435 591 909 Kč. Dále bylo zjištěno,
že výše daňových závazků k 30.06.2020 činí 5 791 494 Kč. Tyto zjištěné hodnoty byly zohledněny při výpočtu
ukazatele LTV.

14

Zjednodušeně jde o podíl výnosů neplatičů DPH na celkových výnosech
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Technická prověrka
Technická kontrola zahrnuje následující body:
Komerční atributy vybraných nájemních smluv.........................................................................................v pořádku
Nestandardní ujednání nájemních smluv...................................................................................................v pořádku
Obhlídka nemovitosti na místě....................................................................................................................v pořádku

Předmětem technické prověrky bylo posouzení komerčních atributů vybraných nájemních smluv a jejich soulad s
prezentovaným přehledem nájemců úvěrovaného. V obecné rovině analyzované smlouvy odpovídají tržnímu
standardu, byly ovšem indikovány mírné anomálie, které mohou za určitých podmínek mít vliv na peněžní toky
projektu. Jedná se například o možnost okamžitého ukončení nájmu s výpovědní lhůtou 12 měsíců u dvou nájemců či
nižší nájemné placené drogerií DM v případě nízké obsazenosti Galerie C (v případě přerušení nájmu Lidlu možnost
ukončení nájmu s výpovědní lhůtou šest měsíců).
Dne 09.04.2020 byla provedena obhlídka nemovitosti na místě, kde bylo zjištěno, že v prostoru restaurace nebyly
dokončeny úpravy interiérů a nájemce tak jednotku neobývá a nehradí tedy nájemné. Stejná skutečnost byla zjištěna
u prostoru kavárny. Na základě tohoto zjištění uvažujeme u těchto dvou jednotek 100% neobsazenost v roce 2020
pro účely odhadu tržeb z pronájmu nemovitostí. V rámci provedené prohlídky nebyly zjištěny jiné nedostatky
nemovitostí.
Nemovitosti splňují standardní požadavky institucionálních nájemců, Budova C nabízí variabilní prostory pro větší i
menší nájemce, standardní patro je flexibilní pro členění v případě potřeby. Standardní kancelářské patro vzhledem k
charakteru budovy omezuje maximální možnou plochu pro nájemce v rámci jednoho patra na 490 m2. Kancelářské
plochy jsou tak vhodnější pro větší počet menších nájemců, což vyžaduje aktivní správu portfolia nájemců a zvyšuje
kreditní riziko. Poptávku po větší ploše je možné uspokojit v rámci pronájmu více pater. Budova nabízí dostatek
parkovacích míst pro nájemce i pro zákazníky Galerie C.
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Právní prověrka
Právní kontrola zahrnuje následující body:
Kontrola katastru nemovitostí......................................................................................................................v pořádku
Kontrola insolvenčního rejstříku..................................................................................................................v pořádku
Kontrola vybraných nájemních smluv..........................................................................................................v pořádku
Kontrola pojištění nemovitosti......................................................................................................................v pořádku
Kontrola kolaudačních souhlasů .................................................................................................................v pořádku
Prověření vlastnické struktury úvěrovaného................................................................................................v pořádku
Kontrola smluv o zápůjčkách se spřízněnými osobami...............................................................................v pořádku
Kontrola pozemků projektu v katastru nemovitostí, souvisejících právních vad
Dle kolaudačního souhlasu ze dne 17.10.2019 leží obchodní Galerie C a Budova C na ulici Šumavská 35, Brno, na
pozemcích parc. č. 1098/2, 1098/4, 1098/23, 1098/24 a 1098/25.
Budova C se převážnou většinou své plochy nachází na pozemku parc. č. 1098/2, který je ve výlučném vlastnictví
společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o., součástí tohoto pozemku je i obchodní Galerie C na ulici Šumavská 35. K
tomuto pozemku má zřízeno zástavní právo Komerční banka, a.s. (stejně tak i k pozemku parc. č. 1098/15 o velikosti
35 m2), a to k zajištění pohledávky z titulu smlouvy o úvěru ze dne 15.06.2018 na vrácení jistiny úvěru až do výše 462
mil. Kč. V měsíci červnu 2020 bylo ve vztahu k tomuto pozemku dokončeno vkladové řízení o zřízení věcného
břemene ve prospěch oprávněného Teplárny Brno a.s. k zajištění distribuce energetické soustavy a v současné chvíli
ve vztahu k tomuto pozemku běží vkladové řízení o zřízení zástavního práva ve prospěch Komerční banky, a.s. (toto
vkladové řízení je s účinností od 26.02.2020 přerušeno). Právní zástupce upvest s.r.o. uzavírá, že ve vztahu k
pozemkům ve vlastnictví ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. nebyly shledány žádné právní závady bránící užívání těchto
pozemků či rizika, která by v budoucnu užívání těchto pozemků společností ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. omezila, právní
zástupce upvest s.r.o. prověřil úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy vztahujícími se k zajištění pozemků ve vlastnictví
ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. ve prospěch úvěrující Komerční banky, a.s. a tato dokumentace je ve standardní podobě, tj.
nebyla v nich shledána žádná nepřiměřená ujednání.
Jak je uvedeno výše, obchodní Galerie C a Budova C na ulici Šumavská 35, Brno, rovněž leží na pozemcích parc. č.
1098/23, 1098/24 a 1098/25, které nejsou ve vlastnictví ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. jako vlastníka stavby, ale v
podílovém spoluvlastnictví společnosti AGRIE Office s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tyto pozemky vlastní
AGRIE Office s.r.o. v poměru 8161/10000 a Ředitelství silnic a dálnic ČR v poměru 1839/10000, lze tak uzavřít, že
AGRIE Office s.r.o. je jejich většinovým vlastníkem s podílem o velikosti cca. 82 % na celku. Tyto pozemky jsou
obdobně jako pozemek parc. č. 1098/2 zatíženy zástavním právem ve prospěch Komerční banky, a.s. (z předmětné
úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k pozemkům ve vlastnictví ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. i AGRIE Office
s.r.o. jsou tyto společnosti solidárními dlužníky, tj. jsou povinny plnit Komerční bance, a.s. společně a nerozdílně její
pohledávku). Společnost upvest s.r.o. v této souvislosti disponuje informací, že mezi ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. a
AGRIE Office s.r.o. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR došlo k uzavření smlouvy o právu stavby, na základě které mělo
být založeno pro společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. mít zřízenu stavbu na pozemcích ve vlastnictví AGRIE Office
s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR, nicméně katastrální úřad nepovolil zřízení práva stavby pouze k části obchodní
Galerie C a Budovy C. Společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. uvažuje, že by do budoucna stávající pozemek parc. č.
1098/2 (jehož součástí je stavba obchodní Galerie C a Budova C) a pozemky parc. č. 1098/23, 1098/24 a 1098/25, na
nichž se část stavby obchodní Galerie C a Budovy C nachází, vlastnil jeden subjekt, čímž by zanikly pochybnosti o
právním důvodu pro existenci části stavby (Galerie C a Budovy C) na cizím pozemku.
V souvislosti se zastavěním části pozemků parc. č. 1098/23, 1098/24 a 1098/25 obchodní Galerií C a Budovou C byla
otevřena otázka, zda nedošlo k vydržení těchto pozemků. Právní zástupce společnosti upvest s.r.o. má za to, že k
vydržení pozemků v této situaci nedošlo, jelikož se dle § 1090 odst. 1 občanského zákoníku držba nezakládá na
právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva. Společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. si je vědoma
skutečnosti, že část stavby Galerie C a část stavby Budovy C realizuje na cizích pozemcích, k nápravě tohoto stavu
uzavřela smlouvu o zřízení práva stavby, není tak v dobré víře, že by pozemky byly její.
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Vzhledem k tomu, že ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. a AGRIE Office s.r.o. jsou propojené osoby, které se stávajícím stavem
souhlasí (tj. právní zástupce společnosti upvest s.r.o. nemá informace, že by se společnost AGRIE Office s.r.o.
něčeho domáhala v souvislosti se zastavěním jejích pozemků), jeví se právní riziko stavby nacházející se částečně na
cizích pozemcích jako nízké. V případě však, že by AGRIE Office s.r.o. pozemky zcizila třetí osobě nebo tato
společnost přestala být propojená se společností ŠUMAVSKÁ tower s.r.o., vyvstalo by riziko, že by se nový vlastník
pozemků mohl domáhat odstranění částí stavby nebo finanční kompenzace.
Jednou z podmínek čerpání je uzavření písemné dohody mezi úvěrovaným a vlastníky pozemků parc. č. 1098/23,
1098/24 a 1098/25, kterou vlastníci těchto pozemků udělí souhlas úvěrovanému k bezplatnému právu stavby ve
prospěch staveb ve vlastnictví úvěrovaného nacházejících se na těchto pozemcích. Takový souhlas musí být platný
minimálně po dobu trvání úvěrového vztahu na základě úvěrové smlouvy s Upvest. Alternativně všichni vlastníci
těchto pozemků písemně prohlásí, že za zastavění jejich pozemků si nebudou nárokovat jakoukoliv odměnu v
jakékoliv formě, a to minimálně po celou dobu úvěrového vztahu na základě úvěrové smlouvy. Taková dohoda či
jednostranné prohlášení musí obsahovat ujednání, že v případě, kdy dojde ke změně jakéhokoliv vlastníka pozemků
parc. č. 1098/23, 1098/24 a 1098/25, tak je původní vlastník pozemků povinen zajistit, že takovou písemnou dohodou
bude zavázán i nový vlastník pozemků či na něho přejde písemné prohlášení dle tohoto odstavce, které se zaváže
dodržovat.
Kontrola společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. v insolvenčním a exekučním rejstříku
Z analýzy veřejných rejstříků (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, registr nespolehlivých plátců DPH)
vyplynulo, že proti společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o., jejím společníkům a jednatelům, nebylo zahájeno a není
vedeno žádné exekuční či insolvenční řízení, rovněž nejsou evidováni v registru nespolehlivých plátců DPH. Dále, v
prohlášení úvěrované společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. učiněného v úvěrové smlouvě- jejichž nepravdivost by byla
sankcionována smluvními pokutami a dalšími nepříznivými důsledky (zesplatnění úvěru apod.) - je uvedeno, že
jakékoli exekuční či insolvenční řízení vůči ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. či osobám ji ovládajícím nehrozí, přičemž si
rovněž nejsou vědomi žádného existujícího soudního sporu, správního řízení či jiné skutečnosti, která by mohla mít
negativní vliv na majetkovou strukturu společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
Kontrola vybraných nájemních smluv po právní stránce
K obchodní Galerii C a Budově C na ulici Šumavská 35, Brno, se vztahuje řada nájemních smluv, a to se subjekty
jako LIDL, Statutární město Brno, Česká republika – Generální finanční ředitelství apod. Právním posouzením
předmětných nájemních smluv bylo zjištěno, že zajišťují dostatečnou ochranu pronajímateli, hrazení nájemného je
zajištěno smluvními pokutami a konkrétně sjednanými podmínkami výpovědi z nájmu, k nájemnému jsou sjednány
inflační doložky. Lze uzavřít, že nájemní smlouvy vztahující se k obchodní Galerii C a Budově C na adrese Šumavská
35 zakládají dostatečnou právní jistotu pronajímateli (společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.), jsou určité, platné, v
souladu se zákonnými předpisy a práva a povinnosti z nich jsou soudně vymahatelné a jejich podoba (smluvený
obsah) minimalizuje rizika spojená s pronájmem obchodních prostor.
Kontrola pojistné smlouvy po právní stránce
Obchodní Galerie C a Budova C je pojištěna u společnosti Allianz, a.s. s limitem pojištění až do výše 527 mil. Kč na
stavební část objektu, přičemž lze konstatovat, že pojištění kryje základní nebezpečí (požár, poškození vodou z
vodovodního zařízení, vichřice a krupobití, povodeň a záplava) a to včetně pojištění přerušení provozu. Tento limit
pojistného plnění se jeví jako dostačující pro případné splacení jistin úvěrů seniorního věřitele i Upvest v případě
pojistné události vedoucí k nemožnosti nadále tyto nemovitosti pronajímat a provozovat.
Kontrola kolaudačních souhlasů
Společnosti upvest s.r.o. byl předložen kolaudační souhlas z roku 2017 vztahující se na rekonstrukci vnitřních prostor
Budovy C jakož i z roku 2019 vztahující se na realizaci přístavby Budovy C, z kterých je patrné, že ŠUMAVSKÁ tower
s.r.o. dodržela veškeré požadavky stanovené stavebním úřadem uvedené v rozhodnutích a stanoviskách těmto
kolaudačním souhlasům předcházejících.
Vlastnická struktura úvěrovaného
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Vlastnická struktura vyplývající z obchodního rejstříku vztahující se k úvěrovanému je transparentní, společníky
úvěrovaného jsou Integra stavby, a.s. (obchodní podíl o velikosti 50 %) a ECO Property Invest s.r.o. (obchodní podíl o
velikosti 50 %). Jediným akcionářem společnosti Integra stavby, a.s. je paní Mgr. Naděžda Turková. Společníky ECO
Property Invest s.r.o. jsou ECO Finance Group s.r.o. (obchodní podíl o velikosti 50 %) a 4T Invest s.r.o. (obchodní
podíl o velikosti 50 %). Společníky ECO Finance Group s.r.o. jsou pan Marek Jedlička (obchodní podíl o velikosti 90
%) a paní Eva Jedličková (obchodní podíl o velikosti 10 %). Jediným společníkem 4T INVEST s.r.o. je pan Mgr.
Vladimír Kůs.

Kontrola smluv o zápůjčkách s propojenými osobami
Společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. uzavřela jako zapůjčitel několik smluv o zápůjčkách, na základě kterých je
dlužníkem subjektů se společností ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. propojených. Splacení těchto dluhů je v úvěrové smlouvě
podřízeno splacení dluhu vůči upvest s.r.o. (tj. nedojde k jejich splacení do té doby, než bude splacen dluh vůči
upvest s.r.o.). Smlouvy o zápůjčkách jsou standardní, neobsahují žádná nestandardní ujednání.
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Rizika
Výčet a popis některých rizik spjatých s produkčním modelem pronájmů kancelářských a retailových prostor a jejich
relevantnost ve vztahu k Projektu Šumavská Tower a případný dopad na schopnost splácení úvěru od Upvest.
Podstatných rizik projektu je mnohem více a tento výčet není úplný.
•
•
•
•
•
•

Výpadky výnosů z pronájmů způsobený externími vlivy
Kreditní riziko nájemců
Riziko nesplacení
Pokles hodnoty nemovitostí
Chybné předpoklady modelu FCFE a následné problémy s pravidelnými úrokovými platbami
Nesplacení úroků

Výpadky výnosů z pronájmů způsobený externími vlivy
V rámci odhadu budoucích volných peněžních toků již uvažujeme výpadky výnosů způsobené zasmluvněním nových
nájemců po řádném ukončení současných nájemních smluv. Další výpadky výnosů mohou nastat v případě
opakování neočekávané situace – pandemie koronaviru či jiných externích vlivů jenž úvěrovaný není schopen ovlivnit.
Úvěrovaný, v rámci pomoci nájemcům může přikročit k zavedení nájemních prázdnin (nulový nájem po určitou dobu),
nulové meziroční indexaci nájmů či jiným úlevám na nájemném, jenž má za následek krátkodobý výpadek příjmu.
Krátkodobý či střednědobý pokles příjmů však může způsobit prolomení minimální výše hodnoty ukazatele ICR, a to
1,05. Toto porušení minimální výše ICR by bylo závažným porušením úvěrové smlouvy.
Kreditní riziko nájemců
I přes skutečnost zasmluvněných výnosů na základě nájemních smluv může dojít k výpadkům nájmu z důvodu na
straně nájemce. Nájemce se může dostat do problémů s úhradou nájmu a pro pronajímatele taková skutečnost
znamená výpadek tržeb, což přímo ovlivňuje jeho finanční situaci. Hledání nového nájemce případě vícenáklady
spjaté s řešením neplatícího nájemce vedou dále ke zhoršení finanční situace pronajímatele. Riziko neplatícího
nájemce může mít podstatný vliv na vývoj projektu a potažmo na splácení úvěru od Upvest.
I když bylo složení nájemců hodnoceno v rámci komerční prověrky, nelze vyloučit, že i podstatní nájemci způsobí
značný výpadek příjmů z nájmů pro pronajímatele.
Riziko nesplacení
Vzhledem k povaze úvěrovaného aktiva existuje určité riziko spojené se splacením jistiny úvěru, které závisí na jeho
hodnotě v budoucnu (v případě refinancování úvěru Upvest bankovním úvěrem) a na tvorbě vlastních zdrojů
plynoucích z ostatních aktivit společníků či jednatelů úvěrovaného pro případ, že bude úvěr Upvest splacen
z vlastních zdrojů. Jistým rizikem je také nepovolení splacení mezaninového úvěru Upvest před končenou splatností
seniorním věřitelem. V tomto případě by došlo ke splacení Upvest až po konečné splatnosti závazků vůči seniornímu
věřiteli a Upvest by tak mohl být splacen až k datu končené splatnosti 31.01.2026. Na základě smlouvy o podřízení
pohledávky Upvest pohledávkám seniorního věřitele se seniorní věřitel zavazuje bez závažných důvodů neodmítat
udělení souhlasu se splacením Upvest před konečnou splatností seniorního úvěru.
Pokles hodnoty nemovitostí
Jelikož nejčastěji volenou metodou oceňování kancelářských a retailových nemovitostí je metoda výnosová, finální
ocenění nemovitosti pak závisí primárně na generovaných příjmech z pronájmu a zvolené kapitalizační míře.
V případě plošného růstu tržní kapitalizační míry je pak rizikem pokles hodnoty financovaných nemovitostí a tím
pádem možné překročení maximální výše ukazatele LTV dle úvěrové smlouvy (90 %). V rámci úvěrové smlouvy je
předem definováno, že výpočet LTV bude založen na aktuální hodnotě nemovitostí určenou znaleckým posudkem,
kde znalcem pro účely určení aktuální hodnoty nemovitostí musí být některá z předem uvedených obchodních
společností (znalců): Cushman&Wakefield s.r.o., JONES LANG LASALLE s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o. nebo Colliers
International, s.r.o. Citlivost změny kapitalizační míry na prolomení maximální výše LTV jsme prezentovali v oddílu
Citlivostní analýzy.
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V případě výrazného poklesu hodnoty nemovitostí existuje riziko prolomení maximální výše LTV dle požadavků
seniorního věřitele, kde tato hranice LTV je proměnlivá v letech (vzhledem k průběžnému splácení jistin úvěrů) a je
nižší než výše požadovaná Upvest. Pokud by Upvest na základě prolomení maximální hodnoty LTV rozhodl úvěr
nezesplatnit, prolomení hranice seniorního věřitele bude mít za důsledek, že úrokové náklady na úvěru Upvest
nemohou být hrazeny z volných peněžních toků projektu. Volné peněžní toky budou odváděny primárně na
umořování jistin úvěrů seniorního věřitele, tak aby byla výše LTV pro seniorního věřitele opět přijatelná. I v tomto
případě však mohou být úroky Upvest hrazeny přímo společníky úvěrovaného. Neuhrazení úroků je vážným
porušením úvěrové smlouvy a Upvest by tak mohl přikročit k zajišťovacímu převodu části obchodního podílu.
Chybné předpoklady modelu FCFE a následné problémy s pravidelnými úrokovými platbami
Přestože Upvest sestavoval predikci vývoje volných peněžních prostředků s co největší možnou přesností a vstupy
modelu opírá i o nálezy externích prověrek, je možné, že reálné výsledky projektu se mohou od prezentovaného
modelu lišit. V případě porušení úvěrové smlouvy (ve vztahu k modelu jde primárně prolomení minimální hodnoty ICR
či neschopnost úhrady úroků) může Upvest přikročit k převodu části obchodního podílu úvěrovaného do vlastnictví
upvest equity s.r.o. pro vyšší míru zajištění, že bude dluh v budoucnu splacen, v krajním případě je možné i
zpeněžení této části obchodního podílu a následně uspokojení dluhu z prostředků získaných tímto prodejem.

Nesplacení úroků
V případě realizace nižších příjmů z pronájmu existuje určité riziko, že úvěrované aktivum nebude generovat
dostatečné peněžní prostředky pro úhradu úrokových nákladů na úvěru Upvest. V takovém případě umožňuje
úvěrová smlouva úhradu úroků třetí osobou – společníky úvěrovaného z jiných aktivit těchto společníků. V případě, že
by nedošlo k úhradě úroků ani společníky úvěrovaného, Upvest by přikročil k zajišťovacímu převodu části obchodního
podílu. Pokud by nadále nedocházelo k úhradám úroků, tyto úroky by byly kapitalizovány a následně s největší
pravděpodobností vyplaceny ke konečné splatnosti úvěru.
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Kontrola
•
•

Kontrola finančních výkazů úvěrovaného a výše poměrových ukazatelů LTV a ICR
Odložený převod části obchodního podílu úvěrovaného

Kontrola finančních výkazů úvěrovaného a výše poměrových ukazatelů LTV a ICR
Upvest bude provádět pravidelnou kontrolu provozních výsledků a aktualizaci hodnot ICR a LTV na pololetní bázi.
Úvěrová smlouva klade úvěrovanému dvě hlavní povinnosti.
1. Udržovat poměrový ukazatel LTV ve výši, která nepřekračuje 90 %.
2. Hodnota ICR musí být vyšší nebo rovna hodnotě 1,05
Výše uvedené bude Upvest kontrolovat pololetně, a to na základě finančních výkazů úvěrovaného, výsledky budou
následně prezentovány investorům formou pravidelného reportingu. Porušení výše uvedeného je závažným
porušením úvěrové smlouvy, kde na základě tohoto porušení může Upvest požadovat nápravu této situace, stanovit
smluvní pokutu a v případě, kdy nedojde k nápravě, tak i vykonat zajišťovací převod části obchodního podílu
úvěrovaného na společnost upvest equity s.r.o. jejímž jediným společníkem je upvest s.r.o.
Upvest bude dále kontrolovat složení nájemců a změny v přehledu nájemců, který musí Úvěrovaný pololetně
předkládat.
Odložený převod části obchodního podílu úvěrovaného
Pro případ vážného porušení úvěrové smlouvy (např. nesplacení úvěru do data konečné splatnosti či nesplacení
úroků řádně a včas) má Upvest zřízeno zajištění úvěru formou převodu části obchodního podílu společnosti
ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. ve vlastnictví společnosti ECO Property Invest s.r.o. na společnost upvest equity s.r.o. jejímž
jediným společníkem je upvest s.r.o. Výše obchodního podílu k převodu úvěrovaného činí 32,4 %.
Převod obchodního podílu by byl zapsán do obchodního rejstříku notářem, na základě smlouvy o převodu
obchodního podílu, která se uzavírá před čerpáním úvěru a která nabývá účinnosti v případě nesplacení úvěru do
01.05.2024 či v případě zesplatnění úvěru. Tato smlouva bude uložena v notářské úschově. a zápis do obchodního
rejstříku provede při neuhrazení úroků ve sjednané výši dle úvěrové smlouvy či v případě nesplacení jistiny.
V případě, že se převod části podílu stane účinným, bude úvěrovanému vydána kupní (call) opce na tuto převedenou
část obchodního podílu, jenž může nabýt (odkoupit) společník úvěrovaného zpět v případě splacení úvěru Upvest
včetně všech příslušenství. Po nabytí této části obchodního podílu bude moci standardní úkony společnosti prosadit
prostá většina společníků, nicméně pro úkony typu změny výše základního kapitálu, zrušení společnosti s likvidací,
přeměny společnosti, odvolání či volba jednatelů, zřizování zástavních práv k nemovitostem, či zcizení nemovitostí
bude nutný souhlas všech společníků (včetně upvest equity s.r.o.). Do vypršení práva na uplatnění call opce
(31.07.2026) nebude možný převod takto nabytého obchodního podílu, vyjma převodu právě na základě zmíněné call
opce a vyjma situace, kdy dochází k prodeji jakýchkoliv jiných obchodních podílů společníků úvěrovaného. Právo na
zpětný odkup podílu zaniká 6 měsíců po Konečné splatnosti 31.07.2026.
Notář bude mít k dispozici vyčíslení dluhu pro každý den úvěrového vztahu. Pokud notář obdrží na vázaný účet platbu
odpovídající výši uvedené v takovém vyčíslení do 01.05.2024, notář vydá Smlouvu o převodu obchodního podílu
Straně prodávající a smlouvy o převodu obchodního podílu nenabyde účinnosti. Prostředky následně uvolní po
doručení kvitance dluhu na účet Upvest.
Reporting
Upvest bude informovat investory o stavu a vývoji projektu na pololetní bázi.
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Developer
ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
•
•

Společnost byla založena v roce 2015
Jednateli společnosti jsou pánové David Täuber a Ing. Petr Turek

Společnost byla založena za účelem navázání na konsolidaci a akvizici jednotlivých kancelářských
jednotek Budovy C v původním areálu bývalého Cheposu. Společnost zahájila rekonstrukcí první
Budovy C a výstavbu první části obchodní galerie, který všechny tři výškové objekty propojí.
Jednatelé a společníci společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. mají dlouholeté zkušenosti se
stavebnictvím, zemědělstvím a energetikou. Šumavská Tower je jejich prvním společným, čistě
developerským projektem.
Níže uvádíme přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů úvěrovaným či jeho
společníky.

Výběr projektů
Název projektu

Obor

Čerstvě utrženo
Sazka arena – příprava stavby
Golf Resort Černý Most
Šumavská – rekonstrukce Budovy B
Šumavská – rekonstrukce Budovy A

Zemědělství - Retail
Stavebnictví
Stavebnictví
Stavebnictví
Stavebnictví

Lidé
Marek Jedlička
Marek Jedlička je CEO skupiny ECO Finance, jenž se zaměřuje především na projekty v oborech zemědělství,
energetiky a IT. Pan Jedlička dlouhodobě působil v Rakousku, kde budoval elektrárny využívající obnovitelné zdroje.
V Česku nyní jeho skupina obhospodařuje tisíce hektarů zemědělské půdy převážně na jižní Moravě, vlastní
zemědělská družstva a rozsáhlý skleník na produkci rajčat. Více o podnikání skupiny ECO Finance naleznete ZDE.

David Täuber
Pan David Täuber je investorem a podnikatelem primárně v oboru zemědělství. Mezi jeho hlavní projekty patří Farma
Bílovice, Farma Meruňka či Bioplynová stanice Uherčice. Společně s Markem Jedličkou stojí za projektem Čerstvě
utrženo, jenž sdružuje české farmáře a nabízí tak k prodeji ryze české, čerstvé ovoce a zeleninu.
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Disclaimer
Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského
soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty
jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti
vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.
Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.
Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů,
grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na
základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto
informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností
v čase.
Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí
být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost
či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.
Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako
doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových
nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z
historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.
Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být
předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou
informační hodnotu.
Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a
budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení
ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace.
Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.
Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů
týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není
vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.
Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost
za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů
v návaznosti či ve vazbě na takové informace.
Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních
prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem
Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu
rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace
na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.
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