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1. Vykonavatel auditu

ověřcnÍ řátlrré účsttí závěťky provedla auditorská společnost CoTAX A[.IDIT, s'r.o., zapsanáv scznarnu

vedenérn Komorou auditorů České repubtíky pod číslem oprávnění 280.

IČ:

Sídlo společnosti;

253 82349

Bohumínská 226195
712 00 Osu"ava - Muglinov
tel.553 834991
c-mail : eotax.audit@3omam.cz
http :/Ávww.colaxaudit.czl

Zapsaná u KS v ostravě, oddílC, vložka24447

2. Předmět a účel ověření

ŘádnároČni účetní závěrkak 31. |2.2020 společnosti M&M investiční s.r.o.' se sidlem Nádražni
535/15, ostrava - Moravská ostratan PsČ 702 00.

Název společnosti: iM&M investiční s.r'o.

IČ: 287 19 s27

Právni forma: společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejsfíku vedeném KrajskJ'm
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56012

Předrnět čírulosti: dle výpisu z obchodnílro rejstříku (Intcrnet)
. výoba, obchod a sluŽby neuvedené vpřílohách l aŽ 3 Živnostenského

zikona
. pos*vtoviíaí nebo zprostředkovaní spotřebíelského úvěru

Den vznikrr spoi'eěnosti:

Statutámí orgán:

25. listopadu 2009

Dalibor Machala - j ednatel

Jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jménem společnosti jednat samostatně'

Záklaóni kapitál; 200 000'-- Kč

3. Příjemce zprávy

Spolďníci a statutárni orgiin společnosti M&M investiční s.r.o'

.4}á#'rgxi'':JJ'o aríd'igl. ;ler*'roi.' cťJ;'x{,{ iji}ll. lr'q. o;/r*a



zPRÁvA IYEZ,ÁVISLEH0 A UDITORA
určená společníkům společnosti

M&M investiční s.r.o.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedlijsrne audit přiloŽené účearí závěrky společnosti M&M investični s.r.o' (dále také,'Společnost,.) sestavené
na z_ákladě českých účetrríclr předpisů, která se skládá z rozvďty k31.l2.2020. výkazu zisku a ztr.aty,
přehledu o aněnáoh vlastního kapitálu a přehledu o peněŽníclr tocír:h za rok končící 31'12.2a2O a přílohy této
účetní závěrky, která clbsahuje popís pouŽitých potlstatných ťrčetnich rnetod a dalŠí r..;,-světlující írrforrnace. Ú*a;e
o Společrrosti jsou uvedeny na straně 1 přílohy této ričetní ávěrky'

Podle aašeha názaru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
M&M irrvestiční s.r.o. k 31.12.2*?0 a nákladrl a výnosů a vý'sledku jejího hospodaření a peněžníeh Íoků
za rok končící 3'.l2.2B2il v souladu s českými účetrrími přertpisy.

Zóktad pro výrok

Audiljsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorťr České republiky pro audit,
kterj'mi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejicírni áptiuenimi
doložlarni. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddilu odpovědnost auditora za
audit účeťní závěrky. V sorrladu se z"ákonern o auditorecir a Etickýrn kodexem přiiarýn Komorou' au<litorů České
republik;'' jsme na Společnostj nezávis]í a sptnili jsme i další etické povinnosti v,v-plývající z uve<l'enýclr předpisů'
Domníváne se, Že důkazní informace, které jsme shromlíždili' poskytrrjí dosfatcčný'a vhodý základ prov.riiááření
našeho výroku'

ostatní itlfonnace uvedené ve výroční rprávě

ostatnínri informacemi jsort v sou]adu s $ 2 písnr. b) ákona o arrditoreclr informace uveclené ve v'Ýroční zprávě
mimo ťtčetní ávěrku a naši zprávu auditora. Za ostatni informace odpovídá jednatel Spoiečnosti.

Náš výok k účetní zár,ěrce se k ostatním inťormacím nevztahrtje. Přesto je však součástí našich povinností
soirvísejícÍc}r s auditem účetní závěrky sezrrárnení se s ostalními intbrmacerni a posouzení, zda ostafní itfbrmace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s naširni znalostrni o účetní je<tnotce
získanýnri během provádění audítu nebo zda se jinakt1,to informace nejeví jako významně (materiálně) neipráv:té.
Také posuz.ujetne, zda os:atní ínformage byly ve všech v)Íznamn1,ch (materiálních) ohledech vypracovány
v souladu s příslušnými právnínri předpisy. Tímto posouzenitn se rozurni, zda ostatní inforrnace splňujípožadavk'v
právníclr předpisů na ťonnální náležitostí a postup vypracování ostaÍrích informací v konteitu viznamnosii
(ma1eriatity). tj' zcla připadné nedodržení uveden1'ch p<lŽa<lavků by byto způsobilé ovlivnit úsuclek činěný na
základ ě ostafi:íclr inťonnací.

Na zakladě provederrý'ch postupů, do rnír7, jiŽ dokáŽrne posoudit, uvá<tíme, že

' ostatní infonnace, které popisují skutečností, jež jsou téŽ předÍně em zobrazeni v účetní závěrce, jsou ve všegh
výalamných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkcru a

. ostatní ínfonnace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést' zda n'a základě pozratků a povědomí o Společnosti, k nimž jsnte dospěli pří provádční
auditu, os.atni ilrformace neobsahrtjí významné (materiální) věcné nesprávnosti. v rámii uvederr.ýcb posiupů jsme
v obdrŽer:ých ostatních infornracích Žá<1né v-ýmamné {nrateriální) vccné nesprávn..lsti nezjístiii.

otlpovědntst jednatele ,Ípolečnosti tg ,ičetaí uivěrku

Jednatel Sp<llečnosti odpovidá za sestavení účetní ávěrky podávající věrný a poctivý obrazv soula<lu s českými
':'!.l;!Ťl $í]Íi;:'ija,1'i{) í|it',iuri; 'ii'i;iu::.i {-,: i],,i-i,l{'i|íL sr.(i. (,li|ir.t;



účetními předpisy. a za takový vnitřtí kontrolní systén1 kteý povaŽuj e za nezbýný pro sesfaveni účefní závěrky

tak, aby treobsahovala význanrné (materiálni) nesprávnclsti zprlsobené podvodem nebo cltybclu.

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinnen posoudit, z-da je Společnost schopna n€přetrŽitě

u]ť-Bt, a pokud je !o relevantní, popsat v příloze účeťní zavěrky záleŽitosti týkajíci se jejíbo nepřetrŽitého irvánÍ a

poojiu pr.opjtauao nepřetrŽitého nl'ri.ni při sestavení účetní závěrky. s r'ýjimkou případťr, kdy jednatel plárruje

ausení špoiečnosti nebo ukončeni její činnosti' resp. kdy nemá jinou reálnou možnost neŽ tak učinit.

oiIpovědnost uuíIitara za gudit účetní zivěrky

Naším cílem je získat přiměřenorr jistotu, Že účetní závěrka jako celek neobsahuje qýznamrrou (materiální)

nesprávnost ziůsobenou podvodem nebo chy,bou a vy.'dat zprávu auditora obsahující naš výrok' Přinrěřená míra

jistoq' je velká míra jistoi,, oi.*no, treni árukou, Že aadit provedený v souladu 5 l'ýše uvedenými předpisy ve

vsect' iiipaa"ch v ú|etní 
'ri*érr" 

odbalí případnou existující významnou (rnateriální) nesprávnost. Nesprávnosti

moiroí vznikat v důsledku podvodů něbo chyb a považují se za významné (nrateriáiní), pokud lze reálně

předpok1ádat, že by jednotlivě nebo v soulrtru rrrolrly ovlivnit ckononrická rozhodnutí, která uživatelé účetní

závérky na jejínr zakladě přijmorr'

Při prováděni aridiťu v souladu s výše uvedetýnri předpisy je naši povinnosti uplatňovat béhem celólro auditu

cldbórný úsudek a zachovávat protbsni skepticisntus. Dáleje naší povinností:

. Identiťrkovat a rryhodnotit rizika v'ýmamné (materiální) nesprávnosÍi účetni závěrky způsobené podvodem

nebo clrybou, navrhnout a provést auditorskl postupy reagujícÍ na tato rizika a ZÍSkat dostat€čné a vhodné

rlr1kazni infr:rmace, abyclronr na jejic}r základě moirli vyjádřir vÍ.rok. fuziko' Že rieodhalíme výalamnou

(uratcriálrri) nesprár,no!1 k niz áógJo v důsledku podvodu, je věiší aež. fizíko neodhalen'í vý'marnné

imareriální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součastí po<ivodu mohou bý tajné dohody (koluze)'

ialšováni, xnysiná opomenutí, neprar'divá prohlášení nebo obclrázení vnitřních konrrol.

r Seznánrit se s vnitřním konirolním systémeIn Společrrosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychonr

mohli navrhnout auditorské posmpý vlrodné i ohledern na dané okolnosti, nikoli abychom mohli ',Yjádřit
názor na účinnost jejího vnitfuího kontrolního systému'

. Posoudii vhodnost pouŽitých účeťnícb pravidel, př'irněřenost provedenýcb účetnícb odha<lr1 a inlbrrnace, které

v této souvislosti jednate} Společnosti ,,ug6l rl pí'Íloze úče1ní z-ávěrky.

r Posoudit vhoclnost použití předpokladu nepřetržitélro avaní při sestavení ťrčetni závěrky jednatelem aio, zda

s ohledem na shiornáŽdBné důkazní ínformace existuje ýznamná (materiální) nejístota vyplývající

z udá}ostí nebo podmínek, kreré nrohou výananrně zpcchybnit sclroprrosÍ Společnosti nčpřetťŽilě trvat.

Jesrliže dojdeme i závéra, Že takovátýznamná (materiální) nejistota existujc, je naší ptlvirrno'stí upozornit v

nďí zpráv! na iníormace uvedené v této souvíslosli v příloze účetrrí závěrky, a poku<l iyto infornrace nejsou

dostateene' vyjádři1 raodifikovarý výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Spo1ečnosti nepřetrŽitě trvat

v-vcházejí z arŤkaznicb inÍbnnací, které jsme získali do data naší zpráIý. Nícrnéně budoucí udáiosti nebo

poa*inty mohou vésl k tomu. Že Společnost ztratí schopnost nepřetíŽitě trvat'

c Vyhod'notit celkovou prezentaci, členění a obsah účemí ávěrky', YČetné příIohy, adáleto' zda účetn{ závěrka

zobrazvjepodkladové transakce a události způsobem, kte{i vede k věmému zobrazeni.

Naší povinnosií je inÍbrmovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o qýznamných

z;istenictr, kteráJsme vjeho průbenu učini.li, uletne i3is*ných výaramnýcb nedostatků ve vnitřrrirn kon'irol'ním

systému.

Y osÍravě, dne 2I. 5. 202]

Auditorská společnost: Auditor:

COTAX AUDIT' s.r.o.
Bohumínská226195
nZ A0 Ostrava - Muglinov
oprávnění KA cR č. 280

Ing. Vít Kellne|
oprávnění KA CR č. 2156

l*,1
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ďsk podaciho Íazítka

ROZVAHA

od: 1.1.2020 Do' 31.12.2020

v tisících Kč

lč2 I 7 7 9 I 2 7

obchodní fiÍÍÍB n€bo jlný název Í!čeťll ,ednotky

M&M investig{. . .....
s.r,o.

sídlo nebo bydliště Účetnijédrclky
a r'l|slo podnikáni, liŠí-li se od Ďydliště

t!í9r'ili 51t{'!í 
.

.o. 
qlnyr.

742 A0

Běžné úč6tnÍ obdobloaač. Minuló obdobíAK T IVA

za upsaný ákladnj kapilát

akUva

nehmtný rÍEjelek

4.1.2.1

8.il.2.

B.Ir.5. dloul'ódobÓ cenná pápíÍy a podlty

á Úvěry - ctatn(

dlouhodobý íinančnl mjetek

dloubodobý ňnanÓnl mrelek

á]ohy ná díouhodobý finanční m.ietek

aktiva

yýmba a polotovary

+0

+48 343

+t 502
+52

+52

+52

+52

Brutlo

+77 872
l.:P*!1ok201s) -_

+244 Afi
A

+4 224 +73 648

Korekce Nstto

B- +4 050 +2 025 +2 425 +49 897
B.r. +575 +575 +0+0

+575 +0 +0B.r.2.

ýýsledky vývoje

práva

+575
+575

+575 +0
se'itelná pÉva8.t.2.2.

dlouhodobý nehÍnotný maiEtek

na

zálohy na dlcuhodobý nehmttlý řnietek

hmolflý íBj€ték

diouhodobý Dehmtný majeték

+1 973 +48 395
B.ILl a stavby +1 797 +1 797

+1 973
+48 343

í.1

+1 797 +1 797

+176

+178

+1 502

+176
+176

+1 450

I

+52

1.2.

8.il.4.3.

na

movité věci a jejich soubory

bzdll k nabytéÍnu majetku8.il_3.

8.tt4.1.

B.il.4.

dlouhí}dobý hmlný řpjetek

dldjhodobý hmlný Ílajet'ek

calky trválých poúslŮ

aítata a i€iich skupiny

- podstatný vliv

álohy na dlouhÓdobý hmtný mietet(

dloLhodobý hlmlný mjáiek

finančn{ reielek

- ovládaná nsbo ovaádajíci osoba

a úvéry - oYtádaná nebo ovláda.iieí o$t'a

8.u.3.

8.il1.2.

B.ll'.1

8.ilt.

8.il.5.2.

+1 450 +í 450+0

lzápuřky a úvěry - podstatný, vliYB.Ít,4,

+1 450

B.ilt-6.

8.ilt.7.1

8.ilt.7.2.

u +73 822 +2 199 +71 623 +190 í08
c.r. +í5 248
c.t_1

eJ.2.

+15 248 . +27 427

+14 751

+14 751

+497

c.1.3. ezboži

+27 427



Béžné úěotnl obdobl Mlnulé obdobi

Neno (Rok 20r9)
omač_

1.

í'5.

c.ll.2.3.

c.N.2.

Óaač.

AKT IVA

Ú.2

rcliŠení aktiv

Pňšllch obdobl

náklady plištich ohobí

pťlšlích oMobl

PAS IVA

Brutto KorékcB Ngtto

+497 +14 751 +27 427+15 248
lMladá a oslalnl ar'lřata a isiich skuplnyc.1.4-

Ieost<yrrut* 
atotry na ásobyc.r.5.

+57 238 +1 702 +55 536 +1?7 285c.lt. leonuoauty

č''ii. |ó."i"o"ueo"ii"aa"iv
c.11.1.1 lPďlledávkv z obchodnícb !d8hů

c.ll.1.2. lPohlédávky - ov|ádená nebc ovládajlcl oeoba

c.ll.1.3. lPohlsdávky - podstalÍrý v!fu

c.r1.1.5.1

daňor'á pohledávka

státnl

a společniky

poskyřlulé Zálohyc.ll.1

c.ll.1.5.3.| Doh8dné úěty aklivnÍ

t;.|l. páhlédávl(y

+1 7A2 +55 536 +127 285+57 238
+3í 455 +17 279+32 412 +957'1.

pohledávky

ovládáná nsbo oúádáilcí osoba

z obdrodních yztahú

+24 A81 +110 015+745
pod6bt'ý Yliv

c.il.2-4. oslalnl +24 826
c,fi.z.4.1

abezpečoní a zd'avotnl pojištěnl

za sFléčnlky

+5 406
+328

+3 951

+1 480
+40

+243
+745 +22 318 +100 330

+í 480

+23 063

+40

+243

stát - daaeé pohl€dávky

pckytnglé álohy

účty aktivnl

pohledávky

rcdišenl akliv

přišťch období

c.il.3.

L.n.Ó.l.
I

c.ll.3.2. iKořplení náklády pÍštich období

přlšllch období

linančn' mjétak

c.lll'1. iPodilY _ ovlácaná Debo ovládajíeí osoba

|ostařlÍ kráttodobý nnančfií mielokc.ilr.2.

+35 396+{ 336 +í 336a

c.$/. :PgněŽnipÍostřodky

+83 +190+83c.lv.1. iP€nóiní prošlředky v pokladnó

+35 2í6+í 253 +1 253Peněžnl posťecky na úóteďl

+5o.

+5

o.3-

Běžné Účetní oMobÍ

Netto

Minulá obdobi

Netio (Rok 2019)

!PÁsMAcELKEM +73 648 +240 010

kapitá'

hapilál

+35 028 +28 44A
+200 +200

kapitál

!"Ú'r'ly (-)

kapitáiu

+200 +200

+20 000A"ll. +20 000

+20 000 +20 000

a kapilálové Íondy

Kapitálové ÍmÍjy



1. kspjiiÚové fof,dy

mzd:ly z pl€cenéni majelk! a záva'(ú (+/-)

rczdj:y z pňPcenéni pň přeíněíách obchodnich koÍpryaci (+/-i

z přerněn obchodních koÍpM.í (+1_)

+20 000 +20 000

+1 510

+{ 510 ;

+210 817

;

-.:

+87 855

+122 162

+50 000

+1A 276

+23 000

+í3 870

+23

+38 524

362 i'*--*-1

4"11.2.2.

A,il.2_3.

q.il.2.4.

Ž ogeněnl 9n pleměnách obchodnlch koríroffil (Ý/-)

1. reenitond

a zsku

a ostatní fondy

hospodařgnl minuiých lét {+/_)

lNeozdélený 'sk 
nebo neuhffiná ŽÍáta trlnulých lét (+/-)

+8 227
+í0 616

+í35
+2 524

Iliny 
vystxetr trosp*iařeni minulých lel (+/_}

ivÝ"luo"t no"ro"t"nl běžného účeřlího obdob' (+/_)

-2 389
+6 601

,2 389
+8 í05

+211 577+38 6't3
+{í0

o zálohové lipklě prdíIu na asku (-}

+C. zdĎie

8.2.

n3 důchody a podc}'é ávazky

podls aláštnlch pÍáY.ích pfedpisů

na daň z přljÍru

rezgrvy +í 10

+87 855

+38 503
záva*y

c.r,6.

c.r.5.

c.1.4

c.t.3.

c.t.2.

1.2.

1.1

1.

dluhopisy

dhrhopisy

k úVórovým instilucim

pnialé 2átohy

c.t.9.

c.t 9.1

c.t.9.2.

c_t_9.3_

+38 503
1.

c'll.í.í.

c.il.r.2.

c.u.2. lz

c.il.3.

c.r.4. lz
c.ll.5.

+1 633

c.r.6. i.

c.lr,7

c.[.8.

c.,r.8_1_

z obchodních vdahú

sí}anky k Úh'adé

oyládaná nelo wládajici Goba

- podstgtný vliv

dát1ový ávaŽ€k

- ostatnt

te společnllŮm

Účty Pasi$í

zAv"zly

záva*y

dluhopisy

diuhopisy

dlohopisy

k WémvýB instiluclm

pňlalé álohy

2 obchodnich yztahů

Krátkodobé směnky k úh'adé

ovIádaná nabc ovíáda'iicí Goba

_ podstatný v|iv

ostalnl

ks spolgčnÍkút]]



Ozl*, PAS IVA
Běá€ rlčehí období Miruts období

Nélto iteto (Rok 2019)

c.s.8.2. KÍálkodobé Íne$ní výpoíl|od

c.ll.0.3. avgEky k záÍÍĚstnanc&n +142 +450
c.x.8.4. Závazky zs 8ooíálnÍho 2abe2p6Ó6ni a drEvolniho poiišRlnl +8í +259

c.il.8.5. slál- daibYé ávezky a dolffi +25 +8í
c.il.8.6. Dďsdné úěly páŠlvfiÍ +í 495 +3 774
c.1r.8.7 Jktézá\rdry +12 127 +33 960
c.ilt. ÓasÓvéÍodišenl pasiv

c.9.1 Výdajs pfištlchobdobl

c.&.2. wÍ}osy pilštlch obdob{

D. Č*ové ÍoáišsÍ p6BiY +7 +43

0.1 W&{e pňštloh obdou +7 +43

o.2. Výno6y pllšll.h období

soétavéno dne:'l1.2,202'| zárÍlam fyz'€kě 6obY' k}éŤÉ ie 'sětni iádnotkou nabo sblUlániho oÍgfuU Účár,Í ie&lolky' poznÉil*á:

spoléčoolt r ručcnÍm onrzenýmpíávní íďma
úěsťll

zp.oitřcďro.atol8ké člnnolti Íoallt'{ch ag€nlur

ostatnl poclqÉovánÍ úvánůj. n.

Pom-:



onač.

olisk podacího Íazilka

Íržby z pmdgjo výrobkú a služeb

T!žby za pndej óožl

VýkorEvá gpotieba

Náklady vymložené na pmdané áoál

vIKAz zIsKU ATTRATY

výx,qzasKu R zrRÁry

k.

oo' 1.{.2020 Do: 31.12.282A

vtisÍciďt Kč

lČ2 I 7 7 I I 2 ?

Óbcbodni lirc nebo jiný náev úč€tni jadnotky

M&ll,linrostič{.. . .. ..
s.r.o.

sidiÓ nebo bydlišté úÓelnÍ iednolky
a mlsta pocnikáni, lišl-li se od byd]aŠlá

|!n9rrřni 939{1.5
o:lnyl
702 00

skui€čnost v účetnim obdobl

sledoyanóm {Rok 2019}

+17

+54 943 +í25 598

4n 7A7

+92 177 |

+34 889

+í0 670
+7 659
+3 011

+2 496

L

ll.

A +50 311
A1

N2.

43.

B.

D.

Sluáy

zr*na siavu ásob Ylaslní čiff*osti (+/-}

+38 000

+í1 890

+421

+4 868

+1 í48

+3 592
+1 276Náklady na sociálni abezpečoni, áÍavotili ÍBiištěnl a ostaini nák'acy

Náklady m sociální zlrs2pečení a zc.avotnl poiiŠtěni

Aklivaě (-)

Mzdové 
'á*lády

osobní náklady

s'Óileba mal3fiálu á eneÍgie

D.1.

0.2.

o.2.1.

+'l4/
+144

+312

+362

+5í 5

+8í 8

+115 449

oslalni náklaíly

ÚpEva ho'JnÓt v pBoall oblast

;iJiné pmYoaí výnosy

oslail}i prcvoaí náklady

lr.

1.

fit.3. 667

Rezervy v pmvcal oblasti a korr&}'cxni nák|ady přištich období

4.2.2.

E.2.

E.

É.1.2

E.l.

E.'Í.t

+128

4 771

-2 692

+60 060

-2 879

+55 194

+53 410

F.

F.2.

F.1. zŮstatková csá p€danóho dlouhodobého mJelku

PÍodaný mteÍiál

+535

ÚpÍávy řtod'rt dlouhodobého Dehmoiného a irctnéhÓ ffijetku

uprayy hodmt íllo[hodobého nebÍnotného a hmtné.ho nEjelku _ dočásné

ÚpÍavy hodnÓt dlouh$dcbóho nehmtnéhÓ a hmlného mjetkU _ trvaló

TÍžby z pmdaného dle'bdobého mietku

Ťžtty z procáného rcleriá{u

osliatni pÍoYoal výnosy

ÚpEvy hadnol pohladávek

ŮpeYy hodnol zásob

D8nl á poplalky

+61 727

_í 400

+111 508

+3 941

*93 063
+89 448

+3 828

-1 090
Jiné $ovoel náklady

i ' PrcVoal výsledeh hospodáloni (+/-)

Výmsy 2 dl$ha'obého Ílmnčního m}e1ku _ podíly

+2 649
+1í 085

+877

+8 834

G.

v1.

v.2.

!ry.sy z Ňtainlho d'oulrcdobého finančolbo maje$(U - ovládaná ebo ovládai'ci osoba

\iinsy z podllŮ _ ovláda'rá nebo ovládaiíci osoba

\r'inmy u oslatnlho diouhodobého inančního mje.lku

oslalni výf,osy z ostainího dlouhodÓbého.tinánčnlho maialku

1.

Náklady vynaložené na pÍodáné podí'y

oslatní výnosy Ž pcdilť,



označ. \ařKAz zlsKu AřrBÁTY

H. Náklady soÚvi$o''c' s ostrlnlm dlouhodob:ýfn 
'inančnlm 

ÍÍa'etlem

Seslavanodne: 11.2.2021

PíávnlíoÍma $polěčnost 9 ruěoním om'zeďm
účelÍí iecnotky:

zpÍostředkoyatglské činřDsti řoalltních a93ntur

ostatíl pogkytování Úvěrů j. n.

Pom.:

skutéěncl v ÚčBtním obdobl

+118 279

+973

zář.namfyzické Goby' ktsfá i6 nébo stálutámího o,gánu účetŘl jědm|ky, poaÉÍ'*a:

(Rok 2019)sledovmém

vl. Výnosové úroky a podobnó vircsy +Í 592 +11 448
vr.1 vynosové úÍoky á 9odobnó výnosy - ovládaná nebo ov|ádaiíěi osoba +561 +2 352
vL2. ostatnÍ výnosoY6 úŤoky a podobnó výnosy +í 031 +9 096
L ÚpnYy ho{'not á Í6zeÍvy vs finaÍrčnl cbl8šti +í 450
J. Nák'adové ÚÍďy a podobré náklády +3 965 +1t í04

Nákládové úÍoky a podobné nákl8dy - ovládáná nebo ovlád4lcí osoba +816 +1 227J.',l

J.2. +3 149 +g 877
\ilt.

ostatní nákladovó fuoky a podobné náklady

o6iatn' fnanén! výnosy

K- o$táell fmnčnl ftáklady *í00
J Finánčni výslódek hospodářeni (+/-)

.1-4{*

863-3 +244

wsledsk hospodařsnl před danéním iír_) +7 222 +9 078

L. +521 +973Daň z přlimťl

oaň z ptlimj splatná +521

t.2. naň zpřÍimť' odlož€ná (l/'

+6 601Výs|edek hospodařsl po zdarÉnl (+l-) +8 Í05
M.

*6 601 +8 í05
+252 540

Převod podílu ná výslsdku hospod8ření spoléčnikúm (+/-}

Čisý obÍa{ a Úéetní období = l' +'l. + lll. + |V' + V + vl. + Víl.

výslodek hospodařenl za účgtnl obdobi (+/-)



ŽbÍasváno v sou|acu s l.}hlaško! Č 50s20c2 so'

Sssl'avenO dn6:

Právnl íoÍma úČ6lnl iodnqtky;

Ptedmól Podnikán; úČgbll,iodnolky'

PŘEFILED o PENĚŽNícH TocícH
{výkaz cash-flow)

ke dni 31. proslnce 2020
(v celých tisících Kč}

obchoďli filma nebo Jiný název
úéetnl jgdnotlry

M&M investiění 3.r'Ó.

sidb' byďi{{ě nobo mlsto
poďlkáni účelni j€dnolky

NádraŽní 535/15

Moravská oslrava
702 00 Ostrava

11.02.202'.1

s

v účetním obdobioznačeni TEXT
běžném minulém

21
P

35

z.
7 I

stav peněžnÍch prostfudků a Peněžnlch ekvivalgntů na začátku účetnÍho obdobi

Účetní zisk nebo Zi'iíla před zdanénim

Ponělni toky 2 hlavní člnnostl (pÍoyoznl člnnost}

Upíavy o nepeněŽni cpeaace ,8 754 -22 491

stálých aktiv a umořování opravné poloŽKy k nabytému majelku 0 330

slávu opravnýÓ poloŽ€k, reŽeřv 4 ?21 -417

z p.odqie stálých áktiv -6 650 -22 Ciio

z podíiů na zisku
0 0

nákladoÝ"é úroi.y s vyjíínkou Ú'akú zahmÓYacÝch do ocenění dlouho.iobého ma'ielku a vyúčl'ovaÉé výnoscvé 2 373 -344

1 1

'I 2

1

1

I

6 ŮpÍayy o osiatní n3přněžni opelac* 0

Čistý Peněžní loke provoŽnl činnostl přerl rdaněním a změnami praeÓvního kapílálu 468 -13 413

siavu nepěněžnich s]oŽek pracovniho kgp:táiu 13 729 $3 4,5$

sfavu Fohledávek z provÓzní činnosti' piechodných účlů ak1iv B0 323 _u5 87ú

stavu krákodobých 2áýazký2 pÍovozni činnosli, piechcdných Úč1ů pásiv -81 062

stavu zásob
137 643

2 1

2 2

3

2 4 stavu kíákodobého íinančniho ťnajetku nespadajíČíh3 do p€něžnich proŠti á ekýivatenlů 0 o

peněžni tok: pÍovozni činností pied zdaněním 14 19? 40 043

Úfoky s VyjíÍnkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouilodobóho majttku -14 097

ťitci'
3 682 1 '! 054

$ daň z přijmŮ a doňěÍky daně za miaulá obdob! -E 434

6 p0čily na zisku
0

-7 001

15 30

B.
-71

Výdaje spoierc s *abýh stálých akliv

P6í!óŽni toky z lnYes1lČnÍ člnns.|i

peněžni Íak 2 praYozrli činnosti

B. 2 PřÍjíny z prodeje stálých aktiv 45310 11 1 508

B. 3 a úvéry spii4ěnýnr osobám
0 0

^r$ 1 76

-36 368

B.
3B

1

Čtsťý ?eněž,rí tak vztabuileí se k investiční éinnosli

Péněžní toky z flnaněnlch činno3tí

změn dloubcdobýclr,resp. krákodobých závazkil

Dcpady změil vlasrniho kapitálu na psněžní p.ostředky a ekvivalenty { -ts 5m
psnóŽních prostiedků z důvociÚ zvýšeni základního kapitálu. ižia a fondŮ 2e ziski]' 0 c

VyPlacení podilů na Vlas1n{m jměnl spoleěnikům
0 0

Da'ší vklady perěŽnich píostřédkŮ společníků a akcionářů
0 0

Ú|rada ztáy spol9ěníky
0 0

piatb!' na vfub fcndů
0 0

c.

c.

c.

c.

2 1

I

2 3

2 4

2 5

6 podíjy na :išku včeině Žgplac€nó daně 0 -20 500

pé,'}ě;'i íŮÁ yŽf3l!uj!x{ se k Íifiančni činn.st! .Ů7 8s _56 86ó

Čis't'é zvyšení resp^ sniíer'Í pénéžnich proslředkliF
.34 060 13 852

1 336 35 396

Púp&vý zánam: D6libÓf

obchod a 3 zák0na



ZpÍacováno V Šouladu g vyilláškou č^

50012002 sb,

PŘnHrpn o rr*ĚHÁcH vLAsTNÍno
xaprÁlu

ke dni 31. prosince2020

obchodni Íiťmd nebo jiný ná3ev ÉěetnÍ

iednotky

M&M investiční s.r.o.

sÍdl5' bydlištó nebo ml$to podHikén{ Ůčotnl

tsdnotky

NádraŽni 535/15

Moravská oslrava

702 00 Ostrava

PočátečnÍ
zůstatek

Zv'ýšení Snižení Konečný
zůstatek

Základni kapitál zapsaný V obchodním reislříku 200 0 0 200

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodnÍm rejslříku 0 0n 0

souÓet A +/. B 200 XX XX

D. Vlastni akcie a Vla9tní obchodní podíly u 0 0 0

Souóet A +l- 8 +/- D XX 200XX

E. Ažio 0 0 0 U

F Rezenvní íond o n 0 0

ostetní fondy lo zÍskt.t 0 Ú 0 0

H. Kápitálové fondy 20 000 0 0 20 000

!. Rozdíly z přeceněni nezahÍnuté do hospodářského v'ýsle<lku 0 0 0

I 240 0 13 B 227Získlzlúta minulých úČe1ních období

XX 6 SAl XX 6 60'1K. Zisk/ztrála za úČelrti obdobi po zdat;ěn{

celk€m

,seslav€no dne:

Právni íorma úě€tní jednotxy:

Předmět p{.}dníkání učeňí Jednotky:

společnost s ruČením omezeným.-:,----*----*.--

1až3

Podpisový zázn8m: Maďrala'
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FinančnÍmu úřarlu pro: Moravskoslezský kraj

Územnímu pracovišti v: ostrava I.

tJlČ: Cz2E7 ?9 82?

PříIoha k účetní zóvěrce
K3l.r22a2a (v ds. Kč)

UspořfuIóní a obsahové uymezen{ rysvětlujťcíeh a doplňaj{cteh infonrucí dle $ 39 vyhttišky ě. 500/2002 sb.,
kÍerou se provddějí některó usÍanoveni zókana č. 563/199I Sb., o účenicfi{, ve uění paudějštch předpisů,

pro účetníiednotley' které jsou poďnikcteli účujtcími v sousíavě podvojného úéetnictví

$39 adsa U písm. a}

Polgs s*dečnosli

N**Éy-Íčetn í i ednotltv:
Sídlo:
rčo:
Zapsáno v 0R:
Datum vzniku:
Právní formal
Předmět činnosti:

M&M investiční s.r.o.
Nádraa: s35il5, Moravská C)strav4 '|az0a ostrava
287 ?9 827
vďeném l{rajslcým souderr v ostravě, oddíl C, vloŽJca 5ó012
25.1 1.2009
společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách l aŽ 3 Živnostenského
zákona,
posky1ovfu i nebo 4rosředkování spořebitelského úvěru

osoby s porlstataým nebo rozhodujícím vlivem (s podítem větl!ím neŽb}Ya na záklarlním kapitálu)

Jméno osoby Výše vkladu v 7o

M & M reality holding a.s. I00

Změny v obchodním rejstŤíku: ANO NE viz aktuální výpis z oR'

Změrry organizační struktury: ANO I*u

$ 39 odst I) písm. b) až, i)
Zó"ItIqdn{ v:ýďlpďiska n ro w pracovdní účetn[&évěr*u-

Přiložená individuální účeuri závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563ilgga Sb., o účetnictvÍ.
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č,. 5a0n002 Sb., kÍerou se provádějí některá ustanovení
zákona ě. 563!199, Sb., o účetrictví, ve znění pozdějších předpisů' pro účemí jednotky, které jsou podnikateli
účtujícÍni v souslayě podvojného účeÍrictvl, ve arění pozdějších předpisů, ve zněni pianrém pro iok zazg a zatg .
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o*!ec4*$četní !Ísa,dz,, účqlqlmetodv,q iellph wĚ-nv a odchvlkv

Způsoby oceňování, které úče:tní jednotka používala při sestavení účetní závěrky za rok 202a a 2019 jsou
nrásledující:

a) DlouhodgbÝ Fmotrrý maie_te&

Účemi jednotkaneúčtovala o dlouhodobém lrmogrém rnajetku' IaNo
Dloultodobý lunotný majetek oceňovala účetní jednotka podle $ 25, odst. 1) písm' a) zákona č' s63l199l sb.,
pořizovac{rni cenami, které zahmují cenu pořizori, náklady na rlopravu, clo a další náklady s pořízením souvisejíci.

Dlouhodobý hmcrtný rnajetek získaný bezplatně účetní jednotka oce'ňuje reprodtrkčni pořizovací cerrou podle
$ 25, odst' l) písm. l') zákona č. 5631199t sb.

ocenění dloulrodobého hmotného rna|etku se srriž;rrie o dotace ze státního rozpočfu.
Účení jedncrtka vývářela dlouhotlobý trmotný majetek vlastrrí činností: ANO NE

Diouhodobý hmotný nrajetek vytvoŤený vlastní činnosti oceňovala účetní jednotka podle $ 25, odst. l) písm. b)
zákona č' s63l199| Sb'. vlastnkni niíklady, které zahrnují:

I prYíme materiálové amz,óové ná{<lady

I rnjrobní reŽijní náklady souvisejíci s vytvořen{m ďouhodobého hmotného majetku

n ne..prímé náklacly správního c}raraktent (správní reáe)

6 jinak - doplněk č.

b) Dl-oJhgdobÝ nehmotnÝ maietg_&

Účetní.jednotka neírčtovala o <iloulrodobéIn nehmotném majetlo' ANO

Dlouhodobý nehmooý majetek clceňovala účetní jednotka podle $ 25, odst. Í) písm. h) zákona č. 563''199l sb.,
pořizovacÍmi cenamio které zalrrnují cenu pořízení a náklady s pořizením související.

Účetní.jednotk a v y-tvářeladlouhodcrbý nehmotný majetek vlastn{ činností: ,4N{} NE

Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořenj'vlastní činngstí oceňovala ličetní jednotka podle $ 25, odst' t) písnr' i)
ákona č. 563/199l Sb', vlastními náklady, které zahmují:

ff přírné rnateriálové a mzdové náklady

I výrobní reŽijn{ náklady související s vytvořením dlouhodobého nehmotného nrajetku

3 nepřÍrné ná{<lady správního charakteru {správní reŽie)

il jinak -doplněk č'

odpisový' plán dloultodobéhtl hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku
Způsob sestavení odpisového pláau pro dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek a použité rnetody
otÍpisů při sÍanovení účetních odpisů dlouhodobóho lrmotrrého a dltluhodobého nehmotného nrajetku:

Odpisový plán účetních odpisů DHM účetní jednotka vydala vnitřním předpisern' kteý v.vclrázel
z předpokládanélro oprrďebení 'ntazavalébo rnajetku odpovídajícího běárýrn podmínkám jeho
použjvaní. Učebrí a daňové odpisy jednotky se nerovnaji.

O<lpisový plán účetníclr odpist1 DHM úěetní jednorka vydala vnitřním předpisem lak, že za ziú<|ad

vzala metody používané při vyčíslování daňovýcb odpisů' Dar'iové a účemí odpisy jednotkv se
rovnají.

Ódpisový plán účetnich odprsů DNM vycházel zÍoba, Že vza| za základ způsob odpisováni podle
účetrrích předpisů {$56 vyhlášky č. 500i2B02 Sb.). Daňové a účetni odpisy DNM se nerovnají.
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l odpisolry plán účeťních odpisů DNM vycházel z tolro, Že vzal za základ způsob odpísovríní porllex daňových odpisů. Daňové a účenrí odpisy DNM se rornaji.

I 8ťffiřr1ú*-a neroldčlovala u nemovitého majetku pořizovací cenu z důvodu jeho budoucfto
prodeje aa cenu nemovitostí a cenu pozemku. I'aké Íento nemoviý rnajetek neodepisovala. Pro
objektivní v.včíslení hospodriřského výsledku roku 2020 úč'etrrí jednotka proirčtovaia ťrčetní rezervu
ve výši nepro*číovaných odpisů nemovitého majetku zzrak2020.

drobného etku:

c) Finančlí maigÍgb

Účetní jednotka v běálénr roce vlashila finanční majetek: ! aNo N]:

Podíty, cenné papiry a deriváty byly oceněny dle $ 25, odst. 1) písm. f} ziíkona č. 563/199l Sb. pořizovacimi
cenam'i. kleré zahm:rjí cenu pořízení a přímé nráklady s pořízením související.

d) ř*!ěŽní"nrostředkl'

Peněžni prostřed}'1 a ceniny oceňovala účeurí jednotka podle $ 25, odst. 1) písrn' e) zríkona č.56311991 sb.,
jrnenovity:ni hodnotami.

e) ZrÍsoby

Účemí jednotka neúčtova]a o zásobách ANO

Při účtování'zásob postupovala účetní jedngtka dIe Českého účefuího stan'dardu pro podrrikatele č. 0l5 čl. 4

fi +'ů'obem a ' t] způsobem B

Účemí jed'notka w*upovala zásoby: IeNo NE

oceňování zásob se uskuiečňovalo podle $ 25, odst. 1) pisn. c) zákona č. 563/l99l Sb., pořizovacími cenatni,
které zabrnují cenu pořízení a náklady s pořízením soul,isejicí. Nárklady související s pořízením zásob se 1ale ČtiS
č. 015 a dle $ 49 vyhlášky č. 50012002 Sb.):

f př'i přijrnu na sklad ro4počitaly s cenou pořízeni na jednotku polizenézásoby

se rozdělily v arralýické evideaci na cenu pořizení a na niiklady s pořízeaím souvísející.
Při vy-skladnění zásob se t'vto náklady rozpouštějí do ceny prodaných nebo spotřebovaných ásob podle
způsobu ráyaaně stanoyenérn ve vniřnirn předpise ťrčetnijednotky.

pořízovací cena se v analytické eviden'ci rozdělila aa předern stanovenou cenu pořizení a odchylku od
skutečné ceny pořízení. Při vyskladněni ziisob se tato odchylka rozpouští způsobem úvamě stanoveným
účemí jednotkou r'e vnilřním předpise.

popis nebo odvolávka na doplněk;
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Nakupované ásoby jsou oceněny pořizovacími cena.rrri s použitím m'etody (dle $ 25 zákonač' 563/199l Sb., a
dle CUS č.0i5):

n FIFO
6 s pouŽitínr pevných cen a oceňovacích rozdilů
g váženým aritmetickýrn průměrem
1 nejedná se o stejný drub zásob (nemovitosti)

Úeemí iednotka vytvářela zásoby vlasfurí čirurostí: ANO NE

Zásoby vytvořené vlastní činností se occňují podle $ 25, odst' 1) písrn. d) zákona č. 563/1991 Sb., vlastními
niiklady:

_ podle skutečrré qiŠe nákladů v'e sloŽení: - přímé náklady
_ část nepřimých nákladů, souvisejících s touto činností

Ll - podle operativrríc}r íplanovaných) kalkulací

zásob vlastní dle

0 Qcglěn_í přícbqyků a nřírůstků uYířat

Účetní_íednotka oceňovala příchovkv a přírůstky zvířat: ÁNo bít.

Příchovky zviřat oceňovala ilčetní jednotka dl€ $ 25, odst' l) písm. j) zákona č. 563/199l Sb., vlastními náklady

c) Pohledávky

Pohledávky oceňovala účetrrí jednotka při vzrriku jmenovitou hodnotou' při nabyti za úplatu nebo vkladenl
poňzovací cenou podle $ 25, odst. 1) písm. g) zákona č' 5ó3ll 99 l sb.
Pohledávky r dohadae ÚÓý aktivni se rozdéluji na krátkodobÓ (doba splatnosti do 12 nrésiců vČetné.} a dlouhodobe
(splatnost nad I 2 měsíců), s tím, že }rrátkodobé jsorr splatné do jednoho roku od rozvahového dne'

l) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti; 18 593

2) Ptrhledávky se splatností déle než 5 let: 0

3 i zárukarni NE

4 PgbIedáv zatížené zástavním

I{odnotaPonis pohledávky Povaha, fornra a hodnolazáruk

Ponis nohledávkv Hodnota Povaha. forma a hodnotazati.žen



strana Hodnota Popis nohledávkv
M&M a.s. 125 Jistina půičkv a úrokv

N{&M develosment company s.r.o. 17 567 Jistina 7
M&M residence Alfa s.r.o. 16 57s po}rledávky z vaahů_v

ronaze jako součást krátkodobých
z obchodních vztahů

M&M Realíty hYest a.s. 81
M&M Realíty Invest a.s' t pohledávky z obctrodních vztahů-v

rozvaze jako součast krátkodobých
pphledávek z obchodních vztahů

-5-

Pohledá i stranami ANO

h) ZLy,q,zkv

Závazs oceňovala účetrrí jednotka při vzni}o jmenovitou hodnotou podle $ 25, odsf, 1) písm. g} zákona
č.563i1991 sb.
?,ávn$ i dolraclné účý pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včelně) a dlouhodobé
(splatnost nad | 2 měsiců), s tim. že krátkodobé jsou splatné do jednóho roku od rozvahového dne.

1} Soulrrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 0

2) Zánazky se splatností déle než 5 leÍ 0

k ástavním nebo árukou ve věřitele
Popis ávazhr Hodnota zástav a záru'k

neuvedené v zá íněné á ÁNo NE
'závazku Hodnota závazkv Popis závaz"ku

NE

vuct m NE
Spřizněna strana Hodnota závazfas

M&}ví reality holdíng a.s' 1 438 závazky z obchodních vztahů-v tazyaze
jako součást krátkodobých záv azkťl

z obclrodních vztahrl

M&M realiry holding a.s. 23 000 Podil;' na zisku

i) opravns noložkY

V průběltu r'oku účetní jerlrrotka tvořila oprtvné položky k nrajeÍku: f aNo NE

I)ruh opravné položky Způstlb jejího stanoverrí Zdroj iníormace pro $tarrovení
v

K pohleóávkám Dle zákona o rezervách, ákon o
účetnictví * zÁsada opatmosti, ČÚS
č. 00_5

Doklador'á inventarizace
pohledávek k 3 1 .1 2'2B2a

Ke zbož,i Dle zákona o irčeftictví _ zásada
opafilosti, ČÚs e. oos

Dokladová a íyzická inventarizace
zbaŽlk31.12'2a2a

K dlouhodotrérnu f,nančnímu
maietku

Dle zákona o účeÚrictví - zásada
opalrnosli, ČÚs e. oos

Dokladová inventarizace DFM
k3r.12.2A20
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[*o fxr
Úče,tní jednotka pouŽila při přepoětu údajťr v cizích měnách rra Kč způsob dle $ 24, odst' 2) zákona č' 5631199l
sb.

Údaie v cizí měně se přepočetly uvedenými kwzy k 3l ' 12' daného roku:
Pzrr.: nemá náplň

ANO NE

k) $tanovení reáh{.l$dnotv u naietku. p závazků

Účetní jedrrutka stanovila v stlulaóu sc ákonenr reáluou lrodnotu u nrajetku a ávazků. I oouANO
Popis, doplněk (popis použitého oceňovacího modelu a techniky při ocenění reálnou hodrrotou, anrěrry

reálné hodnoty).'.,,...'..''.'.

l) Použití oceněuÍ ekvivalencí

j) ťř,enočet-údaj.t! Y cizích mřnách na čpskou..t4ěnq

Účetni jednotka účtovala o majetku a závazcitltv cizí měně:

ličetrrí jednotka oceniia podíl přecistavu'iící Účast v ovládané
osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem ekvivalencl.
Popis, doplněli

m) ÚčtovánÍ o derivátecb

Úcetnijednotka účtova}a v účetnÍm období o derivátech.
(ČÚs e' 009, $52 a $53 vyhlášta č. 500i2002 Sb.)
Popis, dr:plněk

ANO

ANO

NE

NE

n) lnfoltnaq*-p" pdchvJlráqh g4 metod.pp{lp t? odst. 5t zá\opa č. 563/1991 Sh'. p účetnictv!

Y úěetnt jednotce se v průběha roku zněntly zpťlsoby: nezrněnil-v
n oceňování El postupyúčtovaní

fI odepisování p uspořádánl poloŽek účetrri uávěrky

X) uvádí se vliv změny (+ 7y1i5gn1' _ snížení) na: majetek (+M, -M},závazky (+Z, _7J, finarrční situaci {+FS. -IS)' hospodářslcý vý'sledek

(+Hv' _ řřV)

o) VÝšgzáIoh. závdavk*.3ánůiěek. úvěrů..&*rqk.$ ostatních BlněEÍ,sooleční\ůp. alrsionářům.
členům statutárních. dozorčíph a řÍsících orFínů (I39b qds!.6J

\/ nema ANO

Druh změny obsahové vymez,enÍ změny
Důvod změnY

Vliv změny na X) Peněžní vyjádření vlivu
v tis. Kč

akcionářistatutární
oreánv

dozorčí
orgínv

řídící
orgánv

společníciDruh plněnÍ

Vl'placené odměny
Vvplacerré zilolrv a závdavky
Poskvtnutó úvčn
Poskvtnuté oůičkv a zánůičkv
Jiné oohledávkv
Poskvtnutó zórukl' o zniištění
Bezplatné užívátrí aut
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Důchodové poiištění
ostatní plnění
{včetně nepeněŽi*ch}

Katesorie osob VÝše Úrok. sazba Hlavní podmínkr Poskytnutá zajištění

p) Ptůgtř,rp*, přpsočJepÝ rpJet zaměstnanplt v, pq,ůběhu ú.č.etnÍ\q obdq!í: 10

Z toho dle kategorií ($ 39b odst. 6):

Kategorie zaměstnanců Průměrný rrřepočtenÝ počet zaměstnanců
Vedoucí pracovník I
Á dmiaistrativ n í prae ovník 9

q) V-tan{m;* ptlálpsti.vzniklé,$ezi roaYahovÝm dnem a okamžikegrscstlaycni úč-eJ4{?ávěrkv

f ANo

INE

$ 39b odsr. l) aža)

Účetní;ednotka má porlstatný netro rozhodující vliv na jiných společnostech:
ANO NE

ovládací smlouva uzaťena:

Snl}ouva o převodu zisku uzavřena:

Dohody mezi společníky
o roáodovacírn právu uzavřcny

ANO

ANO

I*u
I*o
l*u

Doplněk č'

Dclplněk č'

Název a sídlo Podil na základním
kapitálu

absolutně

Podíl na základním
kapitálu

vaÁ

Ylastní kapitál za
poslední účetní

období

HY za poslední
účetnÍ období

lv{&M Residenee
Alfa s.r.o.

I 100 -3 973 -4 553

M&M Residence
Beia s.r.o,

I 100 -132 28

BD Sluneční strár1 1 425 ,!3 -18 ?65 -11 510

BD Náchodská
vvhlídka

25 ri3 -t 914 -t 724

ANO Doplněk č.
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$ 39b odsL 5)

Účetní jednotka je spolďníkem s neomezeným ručením:

8ližší popis' doplněk (názsv, síďo, právní forma):
ANO T NE

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek' ke které účetní jednotka jako
konsolidoyaná írčetní jednotka patří' sestavuje společnost M&M reďity holding a.s. se sídlem Praha 1, Nové
Město' Krakovská 583/9.

Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat ve Sbírce listin'

V účetníjednotcenernánáplň' I aNo

Konsolidovattou účetní závěrku nejuŽší skupiny úč€tních jednotek' ke které účetni jednotka jako
konsolidovaná účetnÍ Jednotká pátřÍ' sestavute ........

Ttrto konsolidovanou účetní závěrku je moŽhé ziskat . ' ' . .. '.

V účetni jednotce nemá náplň. f eNo

$ 39b odst ó)
Z4&hdní..funitól

- Doplněkč.;..

ťIeetnijednotka během účetniho období vydala akcie:
Pokud mánáplň, bliŽší popis $očet, jmenovit* lrrxlnola):

sn o.

- doplněk č'

Během účetního období došlo ke aněně podilů:
Pokurl rná náplň, bližší popis:

c) DruLslvo
Členské vklady zapsané do obchorlníhn rcjstŤíkrr;
Členské vklady nezapsané do obchodn*ro rejstříku;
Počet členů druŽsťva:

ANO NE

ANO l*

Druh akcii i
počet

NomináIní
hodnota

Nesplacená část
vkladu

Lhůta
splatnosti

Lhůte solatnostiSnolečnÍk VÝše nodÍlu Nesrlaceuá část
0M & M realitv holdine a.s. 100%

d) osvatní
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Vv měn ít e l né d lt! |! ? n is v

Účetn í jednotka během účetního období vy<lďa vyrn ěnirelné ttluhopisy :

Pokud ma náplň, bliŽší popis Qročet, rozsah práv):
ANO NE

Rozdělen{ zisku. w,nořddúní ztrótv

a) V účeln{m období účetní jednotka rozděIila výsletlek hospodaření - účetní zisk z minuléha účetního

rozhoďIa o úěetního období tímta

N.gvrhgya né rorděIen.{"vÝs"|ptl t'l* hpgodařep í běžn éh o ú čentílto o Lcq bí

Navrhovarré rozdělení v.í'sledku hospodďení běŽného úěetnilro období je následující:
J nerozdčlený zisk milulých let
I rreubrazenáztÍáte minulých let
n osktní _ bližjí popis,, upřesnění:

Dtauhodob# maíetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Druh přídělu Suma
Zisk k rozdělení z minulého období 8 092

z toho:
Příděl do rezervnÍro fondu
Přídčl na základního kapitálu
Příděl do statutárních fondů
Přídě] fondů
PouŽiti na neuhrazené ťrán zrninulÝch let
plvldendy l podíly na zisku
Nerozdělený' získ minuiých let 8 n92
Jiné rozdělení zisku

Druh úhradr- Suma
Ztráta z minulého období celkem

z toho:
Uhrada zttátv" zrezerv*ního fgndu

ostatních fondůze

snlzenÍn
z nerozděleného zisku let

Převod na neuhrazenou ztÍátu rnia:rlÝch let
Iiná

PoŘIzoYAcÍ cnNa Počáteční
zůstatek Přír&stky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Ne]unotné rjtledky výzkumu a v,ývoie
Sofiware 5?5 0 0 0 575
ostatní
Gooclwill

Posky,tnuté zálohy na dlouhcldobý

Nedokončený dlouhodobý nehrn otný
majetek
Celkem 2020 575 0 0 0 s75
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oPRAvNÉPoLoŽKY A
OPR/IVKY

Počáteční
alstatek
ornívek

Odpisy V1Ťazení Převodv
Konečný
zůstatek
oFrávek

opravné
poloŽky

Nehmotné v1ýsleetky
výzkumu a v{"r.oie

Softwarc 575 575
ostatní ocenitelná nráva
Goodwill
ostatní ďoubodobý
neluotnÝ rnaietek
Poskytnuié z.ďohy na dlouh.
nehnrotnÝ maietek
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný maietek
Celkem 2020 575 575

b) Dlouhodobý hmotný majetek

PoŘIzovAcÍ CENÁ Počáteční
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody
Konečný
zůstatek

Pozemky
Stavbv 48 343 6 085 52 631 0 | 797
Hmotné tnovité věci a ie iich soubon,
oceňovací rozdíl k nabvÉmu maietku
Pěstitelské celkl' trvalÝch porostů

Dospělá z.trtata a ieiich skuniny
Jirrý dlouhodobý hmotný maietek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý lrrnotrrý
maietek

52 472 348 t'I6

Nedokončený dlouhodobý hmoírý
maietek

0 r3 558 13 5s8 0

Celkem 2020 48 395 20 115 52 631 13 90ó I 973

oPRAvNÉ PoLoŽKY A
oPRÁVI(Y

PočáÍeční
zůslatek
opravek

Odpisy Vr,Ťazení Převody
Konečný
zůstatek
onrávek

opravné
položky

Pozemkv
Stavby
Hmotné movité věci a jcjich
soubolT
oceňovací rozdíl
k nabv.térnu maietku
Pěstitelské celky trvalých
porostů

Dospělá zv íÍ ata a j ej ich
skuninv
Jiný dloubodobý hmotný
rnaietek
Poskytnuté záIoby na
dlouhodobý lrrno&rý rnaietek
Nedokončený tllouhodobj'
hmotnÝ rnaietek
Cetkem 2020



Počáteční
zůstatek Fřínlstky Ubytky Přecenění

Konečný
z-ůstatek

Podíy _ ovládaná nebo ovládaiící osoba 52 52
Zápůjčky a rlvěry - ovládaná nebo
ovládajíci osoba
Pod{ly*podstatný vliv 1 450 I 450
Zápůičk'v a úvěly - podstatný vliv
Ostatní dloubodobé cenné napiry a podíly
Zápůičky a úvěn'' - ostatní
Jiný dlouhodobý finanční maietek
Poskytnuté zálohy na dlouJrodobý finarrční
maietek
Opntvná poloŽka k dlouhodobému
finančnímu majetku

0 -l 450 -1 450

Cetkem 2020 1 502 -1 450 52
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c} Dlouhodobý finanční nrajetek

d) Stluhrnná výše majetku neuvedená Y rozv&'ř€ v pořizovacích cenách:

Druh ma.ietku řIodnota

e) Majctek zatiŽený zástavním právem, věcná břemena u nemovitostí:
ANO NE

Učetrí vlastní takto

f) lltajetek v operativnim pronájmuo finanční leasing
IJče:níjednotka rná rnajetek v pronájmu:

c) i\íajetek' jehož tržni cena je výrazrrě vyššl
Učetní jednotka vlastní takovýo majetek:

ANO

než oceněnÍ v tlčetnictvÍ;

I*t

ANO NE

Drnh maietku Úěetni hodnota Tržrrí hodnota oceněno dle

_ doplněk č

h) Cizí majetek uvedený v rozvaze, nlijem
Učetní jednotka eviduje takovýto majetek:
Popis, doplněk;

podnikuo nájem části

odloťeryÍ dgň

Účetní jednotka zaúčtovala odlož*ný daňový závazek i pohledávkr::
Pokud má náplň' bližší popis. vyčíslení odložené daně:

podniku:
ANO NE

Drub a upřesněnÍ maietku Povaha a funkcc zatíže*í

ANO f NrruÁNÁnrŇ
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Oo erace n ezahrnutv u_rotva&

P' ovaha a obchodní úče| operací, které nejsou zahrnuty y ťonr&z.e:
jďnotku:-*-..

V účetní jednotcenemánáplň' I Á}io

a jejich finanční dopad na účemí

$ 39b otlst 6) písm. i)' s 39b odst 7), $ 39b oilst 8)

Infonnace o transakcích se spřízrrěnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek - objem
transakcí, povaha Yztahu Se spřízněnou stranou a osta&í infonnace o transakciclt, které jsou nezbyÍré
k pochopení ťrnančrrí siJuace účetní jednotky'

V ričetní jerjnotce ne.má náplň. I eNo

Pohledávlry za spřízněnými stranarni; viz skana 5 příIohy v účetní závěrce

Závazky vťrči spřizněnýrn stranám: viz strana 5 přílohy v účetní závěrce

Prodej spříarěným stranám: 917

Nákup od spříaněných stran: 10 ól 6

Jiné ýznamné &ansakce se spřianěnými stranami: nemá náplň

'I'ransakce se spříměnými stranami, které nebyly uzavřeny za běárých trŽních podmínek: nemá náplň

$ 40 odsl a) uyhlúšfu ě. saa/2002 sb.,

$ 41 otlsl U "yhlóš,ry 
č. 5a0/2002 sb.,

$ 43 odst a) uyhlóšfu č. 50a/2002 sb.

$ 11 otlsl 5) vyhlóšky č. s0a/20a2 sb.

Úeetrríjednotkaza'ísč'tavalarezeryu na daň z příjmů, a sníŽila tak položku ,.C.TJ.2.43- Stát - daňové polrledávlqy"
o předpokladanou daň až do výše uhraeených áloh na daň z pfiirnů.

I aNo I NrxaÁ NÁpIŇ

$ I5a uyhlttšky č. 50Ú/2002 sb.

Účenrí jednotka v tlěárérn účetrrím období pouŽila položku.,A'IV'3. Jiný ýsledek hospodaření nrinutých leť''
Pokud má náplň, bližší popis: I eNo ' I NEMÁ NÁpt-Ň



Pcněžní a

PeněŽní toky z provoanícb,
nekompenz.ované.
Existují výjimky?
Pokud ano, bližší popis:
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Usnořóddní a obsah.o,vé vwneun{ nřehle-da openěžn{ch tpgíeh

Í:

investičníclr nebo finančních činností se uvádějí v přshledu o perrěŽních tocíclr

DaNo l*

Peněfuí toky související s vyplacenýrni úroky uxhrnovanj'rni do oceněni dlouhodobého majetku byly v přehtedu
o penčŽních tocich vykáaíny v rárnci investiční činnosti, nebyly všalr uvedeny jako samostatrá položka. V rr:ce
2020 činily tylo peněžní tolcy .-*-**_*-' tis. Kč'
V účefirí jednotce nerná náplň. ! ,lNo

asfutní informuce

, Dlouhodobé a krótkadabé bankowe{ úvěry: 0

Poskv,tovatel |/ýše Zuiištěaí

2) Př$até doteee ng intesliční a provoaď účely: 0

3) Doměrky splatté doně zpřÍjmů za minuló obdobÍ: 0

4) Rezerw zákonné a ostutní

nemó

osratni

3r.1 ,20L9 31.12.2020
Peaíze v hotovosti a ceainy 180 E3
Učry vbankách 35 21ó 1 253
Debetní zůstatek běžného účtu zahrnuý v běžných bankovních
úr'ěrech
PeněžJí ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančnÍm
majetku
PeněžnÍ prostředky a BeněžnÍ ekvivalentv celkem 35 396 1 336

Druh rezervy
a leií označení

Počáteční stav
k1.1.

Tvorba Čerpání Konečný stav
k 31. 12.

Druh rezerrl'
a ie.ií označení

Počáteční stav
k1.1.

fvorba Cerpání Konečný stav
k31.12.

viz. str. 3 přílohy - odpisový nlan t 510 60 I 460 110
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s) Splutné zdvazlry pojistného na sociólní zabez.pečení a příspěvku na stdíní politiku zaměstnanosti:O

{, Splafué 4iw1lg; veřejného zdrul,otního pojišiění:Ú

7) Výše evíďovaných elaňových nedoplatkťt:a

Přílohtr sestavil: Rc. Nicola Robenková

Datunr: 11 .02.2021

Podpis: i_i

:



coTÁx AUDIT's.r.o.
Bohumínská 226195

712 00 Ostrava - Muglinov

Komora auditorů ČR
číslo oprávnění 280

z?RÁvÁ NXzÁVIsr,nHo ÁuDIToRÁ

o ověření řádné r'ičetní závěrlry

určená společníkům společnosti

NMYA INVEST s.r.o.

za období od 1. l. 2a2a ďo31. lz.2o2o

{:s?ÁX Át is:T, 3 r.c.' osv.

Temrín vyhotovení zptitvy: 21. a5. 2a21



Obsah zpnívy:

1. Vykonavatel auditu
2. Předmět a účel ověření
3. Příjemce zpn{vy
4. Auditorslr.'{ zpráva

Přílohy:
Řaana účetní závérkak 3 l . 12. 202a

1. Vykonavatel auditu

Ověřcrrí řádné účetní ávěrlry'provedla auditorská společnost COTAX AUDIT, s'r'o., zapsaná v sganamu
vedeném Komorou arrditoni České repubiikypod číslem oprávnční 280.

IČ:

Sídlo společnosti:

Ž53 82 349

Bobumínská 22ó195
712 00 Ostrava - Muglinov
tel. 553 034 991
cqnail : corax.audit@scznsm.cz
lrttp : //wwrv.cotaxaudít.czl

Zapsanáu KS v ostravě, oddíl C, vložka24447

2. Předmět a účel ověření

Řádná roční účetní ávěrka k 3l ' 12. 2020 společnosti NlYoYÁ INvEsT s.r.o., se síd}em Na PankrácÍ
10l0/5l, Praha 4 _ Nusle, Psč i40 00.

Název společnosti: NIYOYA INVĚST s'r.o.

IČ: 076 49 2l5

Pnívní forma: společnost s r*čením' omezenJtn zapsaná v obchodním rejstříku vedenérn Městským
soudem vPraz,e, oddíl C, vloŽka 33ll25

Předmět čirrnosti: dle výpisu z gbchodního rejstříku (Internot)
. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 aŽ 3 živnostenskébo

zákona

Den vzniku společnosti:

Statutámí orgán:

16. listopadu 2018

Dalibor Machala - jednatel

Jednání za společnost; Jednatel jedná za společnost samostatně.

100 000,-- KčZžkladt;ri kapitál:

3. Příjem ce zpráw

Společníci a staťutiímí orgá'rr společnosti NIVOYA INVEST s.r'o.

k,rfuú ,erí'!sié!iJ Nd|w; :rwmi: Ct}?'iX áaijii'I s.rÚ.' í-lťfr.B



zPR.AvA NEZAVISLnHO AUDITORÁ

urč€ná společníkům společnosti

NIVOYA INVEST s.r.o.

Zprisa o auditu účetní závěrky

Yýrok cuditora

Provedli jsme audii přiloŽené účetní závěrk,"-' společnosti NIVOYA INVEST' s.r.o. (dále také 
',Společnost")

sestavené na základě český'ch účetníclr předpisů, kter'á se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty
za rok končící 3l.12'2a2a a přílohy :éto účetní závěrky, která obsahuje popis pouŽiýh podstatnýclr účetních
metcrd a <lalší vysvětlující infornrace. udaje o Společnosťijsou uvedeny Í}a straně 1 přilohy této účetnÍ závčrky'

Podle našeho názoru účetní zrivěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
NryoYA INVEST s.r.o. k 3l.l2.202a a nákladri a vý'nosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Zóklad pro výrok

Audit jsme provedli v sou]adu se zákonem o auditorech a standardy Komory au<liton1' České republiky pro audit,
ktelýni jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněne a upravené souvisejícími aplíkačními
doložkami. Naše odpovědnclst stanovená těmíto předpis'v je podrobněji popsána v oddílu odpovědrrost auditora za
audit účetní závěrky'. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatj'm Komorcru audit'orťr Česk'é
republiky jsnre na Společnosti nezávislí a splaili jsme i <lalší etické povinnosti qplý'vající z uvedených předpisů.
Domrríváme se. Že důkazrrí informace, které jsme shromaŽdili, poskytují dosteteČný a vhodný základ pro vy.iádření
naŠeho lýroku.

o tlp u v ě clsto st j e dn at e l e Sp a lečru o st i ztt ú ě e t n í ztiv ě r k u

Jednalel Společnosti odpovídá za sestavení účetrrí závčrky podávající věmý'a poctivý obraz v souladu s Českými
účetnimi předpisy, a zaÍakový vnitřní kontrolní systém, ktery- povaŽr! e za nezbyný pro seslavení účetní závěrky
tak, aby neobsabovala výztumné (materiální) nesprávnosti způsolrené potlvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povínnen posoudit. zda je Společnost schopna nepťelrŽílě
lťvat, a pokud je to relevanfirí, popsat v příloze ťrčetní závěrky áleŽilosti ýkajicí se jejího rrepře*Žitého trvá*í a
použití předpokladu nepřetrŽitého trvání při sestavení účenrí závěrky, s výjirnkotr pt'Ípadů, kdy jednatel planu.ie
zrušen{ Společnosti nebo ukončetrí její činnosti, resp' kdy nemá jinou reálnou noŽnost neŽ tak rrčinit'

odpovědnost auditora za audií účeÍní uívětky

Našírn cílem je získat přím'ěřenou jistofu, Že itčetní závěrka jako celek neobsahuje vý'znamnou (Ínateriální)
nesprávnost způsobenou podvcdem nebo chybou a vydar zprávu auditora obsahujicí náš v}tok. Přiměřená míra
jistoty je velká míra jistoty, nictnéně není zárukou, Že audit provedený v souladu s výše uvedenjmi předpisy ve
všech připadech v ťrčeÍrí závěrce odhalí přípaclnou exisíující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávrrosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo clý a povafují se za význanné (materiální), pokud lze reálné
předpokládat' Žr by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická r<lzhocinuti, která uŽivatelé účetni
závěrky na je.ihn základě přijmou.

Při provádění audiru v souladu s výše uvedenými předpisy je naši povinností uplatňovat během rclého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skeptici'srnus' Dále je naši povinností:

,':.l'l r li :,il j.. j :io :,'' i: ! |.I :j'|''J.,',.:: : i ;' ::''Y {í il:,.: j:l). {i\hr'?



o ldentíťrkovat a vyhodnotit rizika vý'znamné (mareriální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské posnpy reagující na tato rtzka a získat dostatečné a vbodné
důkarní infonnace' abychom na jejicb základě moh1i vyjádřít výrok. Rizjko, Že neodhalíme významnou
(nrateriální) rresprávnos| k níŽ došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhaleni významné
(materiální) nesprávnosti způsoberré clrybou, protože součásťí podvodu molrou být uljné do}tody (koluze).
ťalšování, úmyslná opomenu!í, nepravdivá prohlášení nebo obchaeení vniťních konBol.

. Semiímit se s vnitfuím kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takor'ém rozsahu, ab.vchom
mohli navrhtou! auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom rnolrli vyjádřit
názor na úěinnost jejfto vnitřaího kontrolního systému'

o PosoudiÍ vhodnost použi|ých účetních pravidel, přirněřenost provedenýclr účetaích odhad* a informace, které
v téro souvis]osti jednatel Společnosti uvedl v přílcrze Účerní závěrky.

. Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetrŽitého trvání při sestaveni účetní závěrkyjednatelenr a to, zda
s ohiedem na shromáŽděné dťrkaz,lri informace existuje význarnná (matoÍiální) nejistota vyplývající
z udriiostí nebo podmínek" které molrou ýznamně z"pocbybnit schopnost Společnosti nepřetrŽitě trvat.

Jestiiže dojdeme k závětu, Že taková výanamná (niateriální) rrcjistota existuje, je naší povinností upozornit v
naší zprávě na informace uvedené v iéto souvislosti v příloz.e účetni závěrky, a pokud týo infonnace nejsou
doslatečné, vyjádřit moditikovaqý v.wok. Nďe ávěry tj,kajíci se schopnosti Společnosti nepřelrŽitě trvat

vvcházeií z dťrkazních infornrací" které isme získali do daÍanaší zpráv"v. Nicméně budoucí udillosti nebo

podnrínky mohou vést k tomu, Žr Společnost z{ratí scbopnost nepřefrŽitě trvat.

. Vyhodnotít celkovou prezentaci, členění a obsalr účetní závétky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka
zobranrje podklarirrvé fransakce a udáIosii způsobem, který vede k věrnénru zobrazsní'

NaŠi povinností je inÍbrmovat jednatele m'imo 3íné o p|'ánovaném rozsahu a načasování auditu a o výanamných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učiníli, včetně zjištěnýclr významných nedostatků ve ynitfuírn kontrolním
systému.

Y oslravě, dne 2I. s' 2$21

Auditorská společnost:

CoTAx ÁUDIT' s.r.o.
BohumÍnslcí 226/95
7LZ 00 Ostrava - Muglinov
oprávnění KA CR č.280

Auditor:

{

I
rt,ÍIng. Vít Kellner

oprávnění KA ČR č. 215ó

7';lali i,.:>!;;!'}ioelilxl:li :!:j|í.l'ia!: i:(.''!)i,l'-/' ijj)/)] s.'r:.' í'lt-'rri;tt



ROZVAHA

ad: 1.1.?920 Da: 31.12.292A

v t|sících Kč

lČ0 7 6 4 9 2 1 5

obchorlni {irm nebo íiný náz*, úč8hi jadnotky

N!VoY.A. !NVErgT..
s.r.o.

sidlo nebo t'ydliště úče.tn! jPdnolky
a ínísb pocniién!, lišl_li sé &d 

'Jydl'ště

tlq iql|Éci 1019151

Ppha 4.
140 00

8ěŽné účétili oMoi}í

Korekce Netto

disk pocaciho Řilka

oz)ač. AKT IVA Minulé obdobi

Ne{a {Rok 2019}

+6 324 +12 888

+6 236 +6 236

CELKÉM

a Up6aný ákládnÍ kapitil

akliva

nehrÚlný nEiél€k

výEledky vi,Vojé

pmva

+6 324

+6 236

Bíulto

B.t.

g.r. t.

8.1.2_

8.t.2.1.

ee!]itek}á príiva

ost3tní dlouhodobý nehrriolný Ínáiet€k

7'álohy na dlolhÚdobý nehířolný maieiek

oospělá a/lÍata a iejich skupi'y

dlouhodobý hmclrý řájgtek

a úvě'y - oviádaná nebo oÝládající osoba

+6 236

na

,,

aa

a.il.?

+6 236

dlouhodobý nahrřotný mjot'.k

a ťlvěly - podstáaný Ýliv

podslatný vliv

dlouhodobó Řnné papiry a pod'ly

ostalní dlouhoclobý finanční maielek

a úvěry - oslatni

B,t-4-

8.t.5.

8.t.5.1

8.il.

8.r.5.2.

B.lt.3.

1.

i.1.

1.2.

9.il.2. Řovité véci a iejich soubary

rci*íl k nabyIÓm mjelku

Pěstit9lské celky trvalých porÓstŮ

clouhrdot ý hmlný mjslek

8.I.4.3.

B.{.5.1

B.Í.5.

zálohy na diouhodobý hrrctný rojetek

dlolhodobý hmotný ríaietek

Podiiy - oviáianá nat}o ovládaiíci ffioba

finanční roi€tek

8.ilr.5.

a.lr_2.

B-m.4.

B.rlr.3.

PozaÍnky

PozEmky a stavby

h.mílý ruictek

8.il1.1.

B.'l'.?.í.

B.tlt.7.2.

+88

c.t.2.

+6 236 +6 236

+6 236 +6 236

dlouhodobý finanční m2jetek

zálrlry na d|ouhadobý tinaněili nnjgtek

akaiva

Mat€íiá

Nedokoí]čená výíoba a pololovary

a zboŽi

+88 +6 652



Bóžnó účstní obdobi

KoÍekc6

Minulé období
o)5\ač.

c.t.3.t.

AKT IVA

a cstatni eíňala a ieiich skupiny

?áohy na zásoby

BruÍto Notto (Rok 2019)Netto

I

I

c.r.4.

c.!.5.

+6 500c.ll.

c.ll.1

c.[.1 1

c.il.1 .2.

c.|t.1.3.

c.[.1,4.

c.rr.r s.

c.!1.1.5.1

c.{.1.5.2

Poh!édávky - oV!ádaná rcbo ov:ádaiící osoba

.}louhodobé pohlédavk!,

Pohledávky z obchodnlch vzahú

Pohledávky - oodsiatný Viiv

odložená daňová pohl8dáYka

Pohledávky - oslátri

Pohlédávky za společníky

Dlouhodcbé poskytnuté zilohy

+6 500

+6 500
+6 500

1.

c.i!.1.5.3 Dohadné Účly aktivní

c.li.1 Jinó pohiadávky

c.|.2.4.1 Pohledá'vky z4 spoláčniky

c.1r.2.4. PrhlrdáYky - oslatní

c,il.2. poh!edá!,ky

_ ovládáná nsbo ovládailci Goba

z ot}chodnich váabů

cÍ23 - porslalný vliv

c.!t.2.4.2 sociální 7ábezpečeni a zdravotn{ pojišěni

- daňové poh|éaávkyc.il.2.4.3

poskylnuté Žélohy

liči-v ak$vni

roŽliš€ní akliY

Nákiady přištich obdobi

pohledáVky

c.!r.3.3.

c.it.3.2

c.ll.3.1

Pilimy přišlích cbdobí

náklady příštich obdob'

ll'

c.il1. Kdtkodobý linančnl n'ajetek

c.iir.1

c.iv
+7

+152

c.íý'1

+88

+89 +145

+88

+88

NáHady přištigh období

náklády příštich obdobi

prosťadky

ovládeá nebo ovládající osoba

krá'tkodÓbý ÍinančnÍ mlet€k

Časové roziišmí akliv

prcstřecky Y pokladně

p.oslíeÍlky na účtech

U

o.2.

příĚlich období

Minulé období

N6tto {Rok ?019}
0mač.

+12 888

P AS IVA

+6 324PASÍVACĚLKEM

BěŽné účetni obdobi

Netlo

+6 374+6 324kápitá!

*{00
+í00

Á';1.

+6 500+6 500

All.1

4t.3.

Ati.

k8pilál

k3pilál

podíly (-}

záiladního kapilálu

a kapiÉlové fondy

+{00

+1oCI

iondy +6 500 +6 500



ll.2.1 ostatní kašité'ryé íondy +6 500 +6 500
XA.z.2. oceňovaci fo3jíly z přscenéňí řEigť(u a závad(ů ('/_!

p.il.2.3.

x9.2.4.

4il.2.5.

Aill.

4il.1.

AM.

a{t.2

océňovaci ťozdíly z přeceněni pň přerěnálch obchodnich ko'pcEci (+l_}

Rozdily z ocenári pň přeÍfěnách obcho&lich koípo'ei (+j_)

Rozdíly z pbÍněn Óbchoílních kspoÍaci {+/'

ogtahi aezeÍvní lond

V1isledék hospocařeni mřulých iol ({/_)

statutáÍni a os{atni fondy

Fondy ze isku

-225
AIV.1 Nořozdělsný zjsk ne['o neuhfž*ná i*áta mÍnjlýdt let (+l.) -225
AM.2 Jiný výsledek hospodařeni riinulých let (+l_)

AVI.

B.+c.

-51

8.1.

B.?.

B-3.

8.4.

výsledgk hospodařenl běžnáho účetniho obdcbi (+l.)

Razervy

Roaodnulo o álohcvó výplaaě podílu na zisku c}

cizí z'mie

Rezefua na důďlody a patJobně áva*y

Rezořa na daň 2 př'jffů

Rez3ryy podié ar'láŠtních pÍavn;ch pfuipisů

cslatní reěryy

Závaá<y

c.t.

c.i.Í.1.

c.!.í.2.

c.1.2.

c-t.3.

c.!.4

u.t-3_

c.r.6.

Dlouhodobé ávaŽky

vydmé dluhopisy

závaá(y k ÚYérod'm inslltucím

olouhodobé pňiate áiohy

VyÍénitelné dluhopisy

Ostahi dluhopisy

záYa*y - cvl^oaná nsbo ovláaa'ící o$ba

závazky z obchodnich vaahú

Dlouhodobó směnky k r}hradě

C-t.7

c.r_8.

c.r.9.

c.1.9.1

c.1.9.2.

c.1.9.3.

c.il.

podslatný vliv

áyazly

daňový áva6k

ke sp3lečnikům

oohadnl Últy pasivnÍ

áva&<y

osiatní

c.il.'r Wdané dlubopisy

c.|t.1.1 V!Írěnítelné dluhopisy

c.ni.2

c.rl.2.

c.il.3.

c_il.4.

c.I.5.

c.lt.0.

óluhopisy

- ovládaná n8bo ovládaiici osoba

Kiá&odotÉ Šínénky k úhra.Jě

k úvěťovýrn ií$titucím

Kráť(odobé pňjaaó á|ohy

z ob€hodnjch vztahť]

c.lr.7 záValý - podslatný vliv

c.il.8. závazky ostatÍ}í

c.il.8.1 záva2ty k€ spolačniki'm

-8

-8

-218

+6 514

+6 514

+6 5í4

+6 514



ozlač. P AS IVA
BěŽné úč€tní oMobl Minulé obdobl

Netio Netb (Rď 2019)

c.il.8.2. KÉlkodobé fi nánčnÍ výpoÍl'ci

c.il.8.3.. závaŽ'ry k zirěstslancům

c.il.8.4. závaŽq ě sociálniho zabezp€lenÍ a zdravohího pojišlěnl

c.il.8.5. stát _ dai\ovó ávúd(y a dotacé

c.il.8.6. DďEdná účv pasýVnl

c.il.8.7 lilúiávald<y +6 514
c.ilt. Časovó oáišenÍ pasiv

c.il.1. ýýdÍtig pňších obdobl

c.ilr.2. Výnosy pilštlch obdobi

D. Časové rozlišenl pasív

Výdí'g pilštlďt obdoblD.í

Výnosy pňŠtlch obdobíD.2.

á:namÍrzjcké o6oby' kteÉ ir nebo statutárního ol]g&tu ůěetnÍ iednotky' pozÉB*a:

spoléénost s ručgntm omeŽeďm
Účerlí
Pfudmět podnikánÍ:

unit/orálnl administrativrrí člďtosti

NEURčENo
Pozr.:

sostavsnodn€: 13'5'2a21



o$sk pocaciho Íazií(a

VÝKAz zlsKu A zTRÁTY

oo: 1.1.2020 o", 31.12.2A2A

V ti$icich Kč

lČ0 7 6 4 g 2 1 5

otJchrdni Íim neboiiný název úcetni iednoť(y

ltlv9YÓ.lltvEsT. ' '

s.r.o.

sidlo nébo bydliště účóťli jadnolky

a mÍsiť) poÍlnikání' |išili se od bydliště

. ťr lry,l'rci. ].o!p.ls't
Ptilr? {
140 00

skutečnost v účotnín) obdobl\a.ýi<Áz zsKu ArrRÁTYOmač.

{Roi( 2019)

TÍŽby z píodeie výrobků a sluzeb

Tížby apr&ej?bož.i

\^ýkcnová spolřeba +1

Náklady vynaloženě na p.odané *$ží

spotřeba ínaleÍiá'U a meÍgie

+1

t.

sledoveér

A1

Í.

A

A2.

43. S|uŽby

B. změng staw ásob Ylastni činnos:i (+l_)

Akiivace {-)

D. osobni nál|ady

D.1.

9.2.

8.2.1

D.?.2.

E.1

E.

Ě.'l.1

8.1.2

E.2.

Náklady na scciální abezpečení, ed.a!'otni po'išlění a astahí náklady

Úpravy hodnot dlouhcdobého néhÍnoiíllho a hmlného mjeiku

ÚpÉvy hodnot dlolhocob'áho n6ttmtnáho a hrolného ráieť(u - tÍvaié

Úpravy hodnot dtouhodoblho nehmtnéha a hmlného reietk5 ' dočasné

Úprava hodriot v govoŽilí oblasii

Úpravy hodnol:ásob

Mzdové náklady

Náklady na saciáiní ábezpečeri a a;6voťlí pojištóni

ostatní náklacy

E_3. ÚPÍavy hodnot rnhladávek

lt. oslahi plovozni výnosy

Iil.1.

il1.2.

TÉby z prcdaného dloul.ótiobéhc majgtku

iÍŽby z p.odaného nlrt€fiálu

lll3.

F.2_

F.3.

F.4.

F.5.

M

Jiné pÍovo?'i sýnosy

Wnosy z dlouhodobého {iilančníhÓ majelku - podily

ŘďeRy v pÍeDai obiasti a kotrpleÉri nákla!'y pňšifuh olťobí

zů$latková ena píodaně!':Ó dlouhočobáno roietku

osrářli pmvozÍi náklady

Jině píoYoai náklady

' Povozni výslBdek hosp.Jdaieni í+l_}

Daně a popla&y

PÍďaný nratéřiá

M.1.

N-2.

G.

Výnosy Ž Dor'ilŮ _ oYládáná nabo ovládaiici os3ba

Náklady vynálož€ně la prodanó podily

oslatftl Yýnosy z podilů

VýnÓsy z oslalního dloulrodobébo'ináněního maiélku

Vý.nosy z DsLa{niho dlouhadobého Íinančniho mjelkj - ovtádaná nébo ovládaiicí osobav.1.

v.2.

+1

+1

oslátní výnosy. osiaklitlo dlouhodobého í|Míůfi iho mj€tku



VÝl(Áz zlsKu AZTRÁŤY skut'gčnost v učehím období
omač'

sledwaném (Rok 2019)

H. Náklady s€x,,viseiíci s ostařlim dlouhrdgbým Ínánč..liÍn maielkem

!4.

u.1

Wlosovr úmky a podobné výnosy

Výnosové úÍoky a p.dobnÓ výnc6y - ovládaná rEbo ovlád4lcí osoba

"4.2.
os]ahi ýinosové úÍoky 3 podobnó Výnosy

L ÚPÍavy hodnot a Íoz€Ívy vé inanční oblasli

t. NákladoÝÉ úÍd(y a podobné náklďy +50 +215

J.Í !'lakladově Ůmky a Podobilé náklady _ ovládaná n€bo ovládaiícÍ osoba

3.2. oslabti nákladďé ÚÍDky a podobná náklády +50 +215

vlL oslaaní íinsnční výnosy

K. oslatní fnanční rÉklďy +í +í

FiMnčnl výslgdak hospodař8ní {r/-)

Výsl€dak hcspodaÍsni př6d aráněním (+/_)

Daň z při;ťÉ

Dei z příjí.{] splatná

pBň Í ořiiíÍ'j odložená (Ý'_)

-51

_5í
-216

-218

L.

L.t -

l.z.

Výsledek hospodabni po danění {+/-)

M. Pňsvod podíu na vý$ledkÚ hoGpodaňeni spolďníků'n{+/-)

Výsledek hospďař€nÍ za Účslni ofiobí (+/_)

-5í .218

-51 -218

Čis$ obrat za Účetnl obdobl : l Ý n. + f'. + |v. + V. + Vl. } vl|.

Sestavsnodre; 13,5,202{ áuBm 
'yzické 

osoby. která je ďgánu Úřetnl iedng0(y, pomárr'(a:

$ ručer*m omézgrrým

unlvBráá''Í admini9ÍratÍv'la čtnnosti

NEURčEt{o
Pozn.:
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Finančnímu Úřadu pro: hlavní město Prahrr

Územnímu pracovišti v: Praha 4

D|čl CZa7649215

PříIohtt v účeíní zóvěrce
k 31' 12. 2020 {v tis. Kč)

Uspořtidtittí tt tlbstthcvé vyntezaÍ vysvětlujícick a doptňujících infurtrucí dle $ j9 vyhlóšAy č. sa0/2002 Sb.,
ktetou se provútlějí něklerá asltttwvení zókona č. s63/199I Sb,, o účeÍníctví, ve r.nění polttějších píeipisů,

pro účetní jedaúky, které jsolt podnikcteli účtujícíni v soustavě pottvajného tičetnicÍví

$ 39 tstlst 1) písnt. c)
Pogis spaleš#přli:

I{áug}' účetní iednstkť;
Sídlo:
tčo:
Zapsáno v oR:
Datum vzniku:
Právni forma:
Pře<lnrět činrrosti:

NIYOYA INVEST s. r. o.
Na Pankráci I0l 0l5 l , Nrrsle, l40 00 Pralra 4
876 49 215
MS Praha' oddíl C, vlaŽka331125
16. listopadu 2018
společnost s ručením omezenýn
Vý'roba, obclrod a služby neuvedené v přílohách 1*3 ŽZ

0sob1's podstntnýnr nebo rozhodujícím vlivem (s podílem většin než20o/n rra základním kapitálu)

Jnléno osoby Výše vkladu v oll

M & M reďity holding a.s' 100

Změny v obclrcdním r'ejstříku ANO víz akfuální ýpis z 0R

l*o
NE

NEZměny organizačrrí struktury;

lj j9 otlst. I) písn. b) už i)
Zó!!aďhi' l:ý c! Qd is k Q.Btq vy fi ra cav áryí *řg|,l(''í'4v. ěrlrL

Při}ož.errá individuální účet:lí závěrka byla připravena v souladu se ziikgnem č. 563,1991 Sb.' o účgtrrictví.
ye r,něni pozdějších předpisů a prr:vádčcí vyhláškou č. 5a8/20a2 Sb.' kterou se pr'ovátlěji některá ustanovenÍ
zákona č. 563il991 Sb., o ťrčetnictvi, ve znční pozdějšíclr předpisů' pro účetní je<lnotky, které jsou po<Ínikateli
účtujícími v soustavě podvojného ťrče{nictví, ve arění pozc!ějŠích předpisťr, ve z.*ění pla1ném pro rok zÓt9 a2020.

obscné úšetní uistttlkgčetní mettttlt.*ieiich ,?n*uy a plchvtkl'

Způsoby oceňování, kleré ťrčetní jednotka pouŽivala pří sestavelrí účelní ávěrky za rok 2019 a 2020 jsou
nrísIedujíci:

a) D|ouh$dobÝ.-h-{i-otnÝ maietek

Účetní je<trrc,tka neťlčrova]a r: <llor*rodobénr hrrrotném majetku. J nN<l



_', _

Dlorrbodobý lurrotný'majetek ocetlovalaúčemí jednotka podle $ 25, odst' l) pism. a} zákona č.563/1991 Sb.'
pořizovacími cenami, ktere zalrnrují cenu pořízení. nak1ady ua dopravu. clo a dal'ší náklady s pořizením sorrvisejícÍ.

Dlorrhodobý hnotrrý' najetek získaný bezplatně účel'ní jedrrotka oceňuie reprtrdukční pořizovací cerlou podle

$ 25. oclst. 1) písn' l') zákona č. 563i l99l sb.

0cenění dlorrhod'obélro hmotnéIro majetku se snižuje o dotace ze stá'lního rozpočtu.
Úeetni jednotka v1''tr,ářela c{louhodobý hmofirý majetek vlastní činností: ANO I*"
Dlorrho<lobý hmolrrý majetek vyťvořený vlastní činností oceňovala účetrri jed:rotka podle $ 25, oclst' I) písm. b)
z_ákr:na č. 563il991 Sb., vlastnirni niáklady, které zahmují:

f] přínré rnaieriálclvé a lrtzclové náklady
f] výrobní režijaí rrríklady související s vytvořenirn dlouhorlobélro hrnotného majetku

1 nepíimé náklad"v správního charzkteru (správrrí reŽie)

il jinak - doplněk č.

b) Dlouhod"9F"Ý ngltmot"pí: maicÍek

Účetní jednotka neúčtovala o dlouhodobém nehmotném majetku. l oNo

Dlorrhorlolrý nehrnotný majetek oceňovala ťrčetní jednoika podle $ 25, odst' l) pism. lr) zákona č' 563il99t sb..
pořiztrvacími cenami, které zahmrrji centt pořízení a náklady s pořízenim související.

Ijčetní je<lnotka vytvářela dloutrodobý rrehmotný maje'tek vlaslní činrrosií ÁNo NT:

Dloulroclobý'lrelrnolný majetek wtvořený vlastni čj'nnosti oceňovala účetní jednotka podle $ 25, odst. l) písn. i)
rákanač. 563i l99l Slr., vlasÍníni náklady, které zahrnují:

f] přímó natcriá]ovó a mzdové náklady

I qýrobrrí reŽiitli táklady sour'isejíci s vyt'vtrřenirn dlouhodobéhr> nehmolného mi{etktl

5 nepřímé nák]adv správnílro charaklent ísprávní režie)

a jinak - dcplněk t].

orlpisový plán dlouhrxlobého hmotného a dlouhgdobého nehnr<ltného majetku
Způsob sestavení odpisového plárru pro dlouhodobý hrnotný'a dlouhodobý nellmotný majetek a porržíté metody
odpisů při stanovetri účetních odpisťr dlouhodobého hm'crtného a dlouhodobého nehmotného ma-ietkrr:

Odpisový plán účetníclr odpisů DHM účetrrí jednotka v;-da1a vnitřním předpisem, lceý l-vcházel
z přetÍpokládaného opotřeben'í zaÍaasv'aného majetkrr odpovídajícího běžným podmínkánt jeho
pouŽívání. Učetní a daňové odpisy.iednotky se nerovnají'

odpisový plárr účetníclr odpisů DHM účetni jednotka vydala vrritřnírn předpisern tak, Že za základ
vzala melody používané při 1včísiovárrí daňových odpisů. Da.ňové a irčetní odpisy jednotky se

rovnají.

odpisoý pláil účehích odpisr1 DNM vycházel z toho, Že vzal ra zdklad zpťrsob otlpisovri'ní ptrtlle

írčetníclr předpisťr ($56 vyhlášky č. 500EBa2 Sb'}. Daňové a účetní ot{pisy DNM se nerovnají'

odpisový ptán účetních odpisů DNIr{ vy'cház*l z toho, Že vznl za zaklad z_působ odpisov;iní poctle

daňoq'1ch odpisů. Daňové a účelní odpisy DNiv{ se rovnají'

odpisový plán - r'iz doplněk č.

Porrži$ systém oclpiso viíní drobného dlouhodobéh o majet}ru :
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! eNo NĚ

Podíly. cerrrrd papíry a deriváty byl1'' oceněrry dle $ 25, odst. 1) písnr. Í) zilkona č. 563/199l Slr' pořizovacírni
cenanri' kte,ró zzrlrrrldí cenrt pořizetrí a přírné náklady s pořízením související.

d) Pe{rřžui prostředk\'

Perěž.ní proslředky a ceninl,'oceňt>vala ťrčetní jednotka podle $ 25. odst. 1) písm. e) zá'kona č. 5ó311991 Sb.,jmenoviýni hodnotami.

e) 7*áspb-y*

{ičetní jednotka neúčtovala o zásobách. l *o

c} 4i43.pčuí maÍetek

Účemi jeclnotka v běžném roce vlastnila *jnanční majetek:

dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 0} 5 čl. .1
způsobem B

Účetní jecinotka nrrkupova}a aísoby; f] eNo I*o
oceňování zásob se uskrttečňovalo podle $ 25' odst. l) písm. c) ákona č. 563,']99l Sb., pořizovacírni cenanri'
kleré zahmrrjí cerru pořízení a rraklady s poÍízením související. Náklady souviscjíci s pořízeiím ziisob se (d]e ČÚš
č. 015 a dle $ 49 lryhlášky č. 500/?002 Sb'}:

pfi příjrnu na sklad rozpoč'ítal1' s cenou pořízení na jednotku pořizené zásoby

se :ozdělity v zrrralytické evidenci na cenu pořízení a na náklady s poříz.erri'm související.
Při vysklactněrrí zásclb se ťyto rráklady roryorrštějí do ceny prodaných nebo spotřebovatých zásob podie
způsobu z*vanlě stanoveném ve vnít*lím př.e<lpise účetní jÁdnotky.

pořizovací cena se v anal;'tické evidenci rozdělila n'a předem stanovel)oll cenu pořizetrí a odchylku o<l
skut9čné cerry pořízení. Při ry'skladnění ásob se tato odchylka roqrou.šťí z-pr"istrbem závazně stanáven;inr
účetní jednotkou ve vnitřním přetlpise'

popis nebo or|volávka na doplněk:

Nakup.ované ásolly jsou oceněny pořizovacími cenami s pouŽitírn netody 1<ile $ 25 zákonač. 563i l991 Sb.^ a
dle CUS č. 0l5):

n Frro
I s použitírrr pevných cen a oceňovacích rozdíl*
I váženýrr ar"itrn'etickým prů:něrenr

Účemí jetinotka vytvářela zásoby vlastní čínnosti; f} axo r ^u
Zásobyv1tvořenévlastníčinnostíseoceňtrjípodle$25,odst. l)písm.d)z_ákona Č..563i19g1Sb.,vlasinínri
náklady:

Při účtování zásob postupovala účctrrí iecÍnotka

|-J zRůsobém A t]
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_ podle skutečné výše nákladů ve sloŽení: - přín:é náklady
_ část nepřimých nákladů, sorrr'isejicích s touto čitrností

- podle operativních (plánovaných) kalkulací

il - oceňováni zásob vlastní dle nebo

f] C)ceněrrÍ nříchovků a ul'{růstkň zvÍřat

Úcemí'iednotka oceňovala příclrovky a přírustky zvířat: ! *o I **

Příchotky z:lířat oceňovala účetní jedrroika dle $ 25. odst' 1) písm. j) ákona č. 563/l99l Sb'' vlastrrími náklady

c) Po.lllgdár,kr"

Pohledávky oceňova}'a ričemí jednotka při vzriku jmenovitou hodnotou, při nab-vtí za ťtplatu nebo r.'kl'adern

poři'zovací cenou podle $ 25, o<lst. l) písm. g) zákorra č. 563/1991 sb'
|ohledávky i r'loha<l'né úěty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba spla*r'osti do l2 rněsícťl včebě) a dioulrodobé

(splaurost nad 12 nrěsícťr), s tín' ž-e krátkodobé jsorr splatné do jednolro r'oku od roz.,rrahového dne.

1} Sorrhrnná výšc pohlcdávek po lhťrtě splatnosti: --

2} Í}ohteriár'ky se splatrrcstí dóle rrcž 5 letl -_-

áv zá NE

vk zatíŽené vem ANO NE
Popis pohledávky ÍIodnota Povaha. fgrma a hodnota zatiŽení

ml ANO NE
S!říaněna strana Hodnota Ponis pohledávll'

h) Lávazky

Závazky oceňova]a ťrčetní jednotka pfi vzrriku jmenovitou hodnotou podle $ 2'{, odst' l) písm. g) zákana

č.5s3/199l Sb.
Z1tvazky í rlohadné írčty pasivní se roz'děltrií na krátkodobé (doba splatrosti do 12 měsícťr včetně) a <llouhodobé

(splatnost nad 12 raěsiců). s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne'

1) Souhrnná výše závazkrl po lhťttě splatnosti: -__

?,) Zá,lazky se splatrrostí dóte než 5let --_

za

Hodnota Prrvahq forma a hodnota ZáÍukPopis ptlhledávky
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k zástavním nebo árukou ve věřitele ANO NE
Ponis ávazku Hodnota Povaha, forma a hodnota zástay a zfuuk

Zá neuvedené v
Subiekt záva:lru Hodnota závazku Popis závazku

Z:iyazk vůči nl stratránr
Spřizněna strana Hodnota Popis závazku

ní 7,4 ANO NE

ANO NE

i) Opravné pgložkv

V průběhu roku účetníjednotka tvořila opravné položky k majetku:

j) ťŤeqořpt.ťrdaiů v cir"ích mčnágh n?,še$líq}r r*ěnu

Účetníjednotka účtovala o rrrajetku azávazticllv cizí tněně:

ANO t NE

Druh opravné položky Způsob jejího stanovení Zdroj inforrnace pro stanovení
výše onravné ncložkv

- viz doplněk č.

Io*o fm
Iičetrri je<lnotka pouŽila při přepočtu irdajů v ciz{ch měnách na Kč způsob dte $ 24, odst. 2) zík'ona č. j63l'l 99l
sb.

Úaaje v cizí nr'ěně se přepočefly uve<lenýnri kurr,"- k 31. |2' daného roku: ANO NE

k) Stanovení reálné hodnotlí,p r4eigt|tg..a ávazků

Účetni jednotka stanovila v souladu se ákonem reálnou hodnotu u majetku a závarkju.
ANO NE

Popis, doplnčk (popis použitého
reálné ho<lrro|r)'..' .' .. .' .. '. .. :::**:::::: ::":*iky 

při oceněníreálnou hodrotou, změny

l) Použjtí oecnční ckviv,alenci

Účeiní;ednotka ocenila podil pře<lstavující účast v ovládané
osobě nebo v osobě pod podstatným' v}ivem ekvivalencí.
Popis, tloplněk

m) $č-tov;lgjí p.*grivjtec,h

Účetníjednotka účtovala v účetním období o derivátech.
(ČÚs e ' 009, $52 a $53 vyhlášky č. 500''2002 Sb.)
Popis' doplněk...........'.'.

ÁNo Nbl

ANO I*.
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n) Informace o odqbt'lk4*}..9d metod podle s7 odst. 5} &iko-na č. 5ó3i1991 Sb.. o účetniqfví.

l/ účetní jednotce se v průběIta roku aněni|; rpůsob1t: nezměnily
n ocetiování fI postupy účtování

n odepisování 1 uspořádání poloŽ-ek účetní uávěrky

X) uvádí se vliv z-měny (+ zyýšcnl. -
(j-t{v. - }.Iv)

na lnaíetek (+IvÍ' -M). z',atazLl,'(+Z' -7),ftnaněnl situaci (+řs, -FS)' hospodáŤský výsledek

o) VÝše zrtlplr.J?,]lvr|avkťt. r,átlťriř:ek. rivět'rl. z{t[k. { ortatních pluěrlí s$olečnÍkůnr. gkcioníř$!*".
člen ů m sÍat$Íárních,jozorčÍch a řídících-grgán ů :

V účetní je<tncri.ce nemá náplň' |nNo

Perrěžní vyiádření vlivu
v tis. Kč

f)ruh změny obsahové Yymczcní změny
Důvod změn}

Vliv znrěny na X)

l)rrrlr plnění staÍrrtárnÍ
orgánv

dozorčí
orgánl'

řídlc{
orgánv

společníci akcionáři

Vvplacené odntěnY
Vvplacené zjlohy a ávdavky
Poskvtnuté ťlvěrv
Poskvtlruté nťričkv a árrůičkr
Jiné oohledávkv
Poskvtuuté zártrkv a zaiište{ní

lJearlatrré uŽíván í aut
D{rchodové noiišténí
Ostatní plněrri
{ včetrrě rreneněžitÝch }

a úvěrú:
Katesorie osolt YÝše tírok. sazba Hlavni oorlmínkv Prrskvtnutá zaiištění

p) PrůměrpÝ přenočtgÍrÍ nqšet zamě'strraqců y nrůběhg*účptního obdobÍ 0

q) yí'znaJrné rr{4tgsti vznikló mezi rozvahov'í'm dJreE 3 okamžikenr sestavení Éčetní-:{.ávřrkv

ANO

NEI
Popis:
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$ 39a odst l) písrn a)

a) Dlouhodobý nehmotný nrajetek

b) Dloulrodobý bmotlrý majetek

Dlouhodobf fgkleb.

PoŘtzovAcÍ cENÁ Počátečrrí
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný

z.ůstatek
Nehmotné v'i'sledkv výzkunru a vÝvoie
SoÍŤware
ostatní ocerritelná práva
6oodwill
ostatÍ dlouhodobÝ nelrmotnÝ maielek
Poskytnuté z-álohy na dlouhodobý
nelrmotnÝ rnaietek
Nedokr:nčený dlorrhodobý nehrnomý
maietek
Celkem 202S

oI'RAv|ÝÉ řoLoŽKY A
oPRÁVKY

Počáteční
zťtsÍalek
o$rávek

Odpisy Vyřazelrrí Převody
Konečný
zůstatek
*právek

opravné
poloŽky

Nehmotrré výsledky
ví'zkrrmu a r,{'voie
Software
ostatní ocenitelná ::ráva
Goodwill
ostatni rtlouhodobý
nehm'otnÝ nraietek
Poskytnrrté zálcrhy na dloulr.
nehmoťnÝ maietek
Nedokorrčerý dlouhodobý
nehraoťný naieÍek
Celkem 2020

PoŘrzovAcÍ cpxl Počáteční
zůstatek Přaů$ky Vyřazení Převody

Konečný
zůstatek

Pozernky
Stavby
Hrnotné movité věci a ieiich souborY
oceňovací rozdíl k nabytému maietku
Pěstitelské celkl. trvalý'ch Í'orostů
Dosnělá zviÍaÍa a ieiich skuninr'
JinÝ dlouhodobý hmotnÝ maietek
Poskytnuté zaltlhy na dlouhodobý hmcfný
maietek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
maíetek
Celkem 2020



oPRAvNÉ PoLoŽKy A
oPRÁ\'KY

Počáteční
zťtstatck
oprávek

Odpisy Vyřazen-i Převody
K.OlleCnV
ďrstateř
oBrávek

Opranté
položky

Pozemkv
Stavbv
Ilmotné moviÍé věci a jejiclt
soubort
oceňovaci rozdÍl
k nabltétnu rnaietku
Pěslitelské cell'ry tn'a lých
porostů

Dospělá tv íř ata a j ej iob
skurrin-v

Jiný dlotthodobý hmotný
maietek
Prrsk1tnirté zálohy na
dloulrodobÝ lurrotnÝ maietek
Nledokončený' dÍouhodobý
hmotní'nraietek
Celkem 2020

-8-

c) Dltttthotlobý finarrčrrí rrrajetek

d) Souhrnná výše rnajetkrt nerrverlená Y rozyaze v pořiz,ovacích cenách:

Ilruh maietkn

e) Maj€tek zatížený zástavním právem, yěcná břemena u nemovi{ostí:

Úretni vlastní

PočátečDí
zůstatek

Příir-tstky I-Tbytkf' Přecenční
Konečný
zůstatek

Podíll * ovládaná nebr: ovládaiící osoba
Zápti'ičky a úvěry ^-ovlátlaná nebo
ovládaiící oso1ra
Ptldílv - r:odsramÝ v]iv 6 236 6 236
Zánůiěkv a úr'érv'- podstatný vlív
ostatní dlouhotlobé cenné rraníry a noclíly
Zánůičkv a úvěrv _ ostatní
Jinú ctloulrodobý ťrnanční tn aÍetek

Poskytnuté zÁloby na dlouhodobý ítnančn i
rnaietek
opravná poloŽ*a k dlorrlrodobénu
{inančnímu maietku
Celkem 2020 6 236 6 236

Povaha a funkce rstíŽeníDruh a rrpřesnění maÍetku

0 Majetek v operativním pronájmu, finanční leasing
Úoctní jcdnotlco mó majotok v pronájmu: ANO l"t



c) \{njetek' jeh oŽ trŽni ccna je výrazně vyšší
Učetní jedrrotka vlastrrí takovýto majetek:
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než ocenění v účetnictvi:
ANO

Druh maietku Učetlrí lrodnota Tržní hodnota oceněno dle

- doplněk č

NE

NE
h) Cizí majetek uvedený v r'ozvaze', nájem

I-Jčetní jednotka evíduje takolnýto majeiek;
Popis, doplněk:

podniku, nájenr části

$ 1l otÍst 5) vyhÍtišky č. s00/2002 sb.

Účetní jednotka zaúčtovala rezervu na daň z příjmů. a sníŽíla tak položku
o předpokládanou daň aŽ do výše uhrazených záloh na daň z příjmri.

podniku:
ANO

$ 39a odst. 1) písnl b)

Konsolidovallou účetní ávěrku nejuŽší skrrpiny účetních jednoiek, ke které účetní jednoika jako konsolidovaná
účetni jednotka patří. sestavrtje společnost M & M rcality holdilg a's. se sídlem Krakovská 583/9, Nové jvtěsto,
I l0 00 Praha L

V ťlčeurí jednotce nemá náplň. ÁNo

p j9a odsl 1) písn. c)

Povalra a obc}rodní účel operací, kieré nejsorr zahrnuý v rozvaae:

V účetní jednotce nemá náplň. I aNo

$ 39a olst 2) až 5)

Infotmace o transakcích se spříaněnou Stranou' a l*eré nebyly uzavÍeny za běŽrých trŽních podmínek _ objern
transakcí, povaha vztahu se spřízrrěnou stranou a ostatní informace o transakcích, které jsou nezbytné
k pochopení ťrnanční situace účetníjednotky'

Vúčetníjedrrotcenemánáplň. f aNo

Pohledávky za spřízněnými stranami: viz strana 4 přílohy v účetní závěrce

Závazky vůči spříaněným stranám: víz strana 59 pfilohy v účetní závěrce

Prodej spřÍerrěnýnl shanám:

Nakup od spřiměnýoh srran:

Jiné výz"narn-né transakce se spřÍzněnými stranami:

'l'ransakce se spřízněnýlní stranarni, které nebyly u;ixvřcny za běŽných tráríclr poclmÍnek:

.,C.rI'7.4.3. stát _ daňové pohiedávky"

I aNo J NruÁ NÁpl,Ň
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$ 15a ryhlóšky č. s00/20a2 sb.

{ičetní jednotka pouŽi'la polož,krr ,,A.IV.3. Jiný v.vsledek hospodaření
Pokud má nápiň, bližší popis:

minulÝch

n
leť''
ANO NEMÁ NÁPLŇ

ostclní infannace

1} 4?ztl$ení zisku, v,tloři{inÍ 4trdtv

a) Vúčetn{m obúoh{ účetn{ jeďnatkl tozděÍilo uislelek lttlspodaření _ účetní zíslt ztttiltulěhtl účeluilttt
obtlobí

Účetnt o úhradě núnulěho účetníln

2) Navrb$ně |g::tIělent vi'sleďku lroi|sFotlakní běgného účetního abdab{

Navrhované rozdělení rýsledku hospodaření běŽnéhcr {rčc'tního období je náslettujíci

il nerozdělený zisk minulých let

l neuhrazená-Žtráta minulých let

3 ostrrtní - bliŽší popis, upr'esnění:

3) Dloahodobé. bankovní úvěrj'

Poskt'tovatel Yýše Úrokovó sazba Zaiištění'

Druh přÍděIlt

Zisk k rozdělení z rninulého období
Suma

z toho:
Příděl do rezen'ního ťondu
Příděl na z,'{'šení základního kapitáltt

Příděl tlo statrttárvicJr fondi"i

Ptíděl clo
PouŽití na vl'lovnání ncuhrazcnó ztriýv z minulých let
Dividendv / tlodílv na zisku
NerozdělenÝ zisk nirrulÝch let
Jiné rozclěleli zisku

SumaDruh úhradv
218Ztráta z mirrulétro období celkem

z toho:
Útrraoa zttáty zrezervního fondu
Útrrada ztrátv ze siatutiírních a ostatnich fondů

'/ 
akcionáři

Uhrada arán' sniŽením základního kapitálu
I']brada ztrál\ z nerazděleného zisku minlrlúch let

218Převod na neuhraz.enou ztrátu minulý'cb let
Jiná úhrada xráív

4) Přijoté dotace nl invesíic|ní o provozn{ úřely:



- lt -

5) Domětky splttné tlaně z příjmů za minulú období:

ó) Re4ervy zákonné a ostatní
a) rerervy zókonaé

ostatní

7) Splalné zóvazky pojíst,rého na sociólní zabezpeěení apříspěvku na stótnl politiku zaměstnanosti: _

8) Splgtné zóvuzky veřejného zdravoÍního pojgtění: -

9) Výše evidovanýth daáových nedapIrtků: -*

Druh rezervy a
její označení

Počáteční stav
k1.1.

Tvorba Čerpání Konečný stav
k31.12.

Druh rezervy a
její označení

Počáteční stav
k1.1.

Tvorba Čerpání Konečný stav
k 31. 12.

Příiohu sesta'vil: Nikola Vítková

Datum: 13.5.2021

Podpis:




