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ZPRÁYÁ NE Z^vIsLEHo AU}ITORA

o ovčření zahajovací rozvah.v společnosti M & M Reality Invest *.s. k l. L 2a21

ouěření přiloženě zahajavací rozvahy k}. t' 2$2I spa\ečnasti M & M Reality
Inv*st a's., IČ:06{} 4B ]!], se sid'ÍeaNódražni 535/]s, ostrava * Mayavska ostruýa, ?Sč
702 {}a, pravedla auditorská společntssÍ Co?'ÁX Át]DÍT, s'r'r', Bařzz^nnínskó 226, 7I2 0t}
osírwa - Mtsglinav, čísla oprdvnění 280. Áutlitarern odpověďným z# 

',yprd,clvóni 
zpróvy je

!ng. Yit KeIIner, opravněni K'.'4' ČR č' 2t5ó' Zprava nezavís!élto auditora ie určena pro
akcionáře společnosti M & M RealiIy In,*est a.s"

- L}věřiti jsme přiloženou zaÍt*jovací rczvahu spaÍečntlsti M & M Reality Invest
a's., IČ: 060 48 }} !, ststavenou podIe ustanavelgí $ lÚ a 

'iÍ"/., 5- }4 u nús!' rr $ ríl tt tttžs!^ t
podle daÍšírh souvisejících'ustanoveni zákona č. Í25/2B08' á', o přerněnóch obckodnich
.rpaÍečností a. družstev, t,p{atněm znění' Údaje a nástupnické spoličnosti M & M Realíty
lnvest a.s., IČ: 060 48 ]l1, se sídlew Nódražní "'.?"'1li o-strava * M.oravská Ůstrava' lrfii"j
7a2 Ú0, ts zanilutjící spoleěnosÍi .M&.hÍ lxvesÍidnís.l'.o., J{i 287 79 B27, se sítlIem Nittlružni
535lIs, ostrava _ MoravsÍra ostrava, PSČ 7a2 00, a z*nikající společnosti NtYoYÁ rnřl{,s?'
s.l'.o., lČ: 076 492.l5, se sídíem Na Panla'<žci 1tJÍÚ/5l, Praha 4 - NusÍe, PsČ 140 00 byly
pasnyatnut;l sÍatutórním orgúnem nástupnické společnosti a staÍutárnim orgánew zarui'lrajicíth
spoíečnost{ pro prqiekt přeměny formou fijlre sloučenirn nezi společnostmi 'M & il.l Reality
Iwvesl a.s., {Č: 060 48 tl], "iakp ndstupnickou spalečností a M&h{ investiční s'r.o., íČ: 287
79 827, jako zanikající sp*kčnosti a NWaY'4 /ffťčSIs.r. o., IČ: {}76 49 2Í5, jako zcnikající
spoíečností. Zaleajovací razvaka byla sestavena yrcl ztiW*tlě tohtsto praleku v soulsdu
s rozlzodnutím statutór'ních orgónů asčasÍněných společností dte konečné ričetni zóvěríE-
ke dni 3l. 12. 2{}2a' Zahajovací rozvaha nabude úěinnasti aÍpisemfúze sloučením itte
tohtto projektu ďo obchodníha rejstříka.

odpověilnost statutórního argónu účetní jeďnotky za whajovací rozvg|'u

Stahttúrní orgán spalečnosti M & }tÍ Reality InvesÍ a^s. je aďpovědný za sestavení
zahajovac{ rozvahy, laerá podávó věrý a pactivý tlbraz v sauladu s českyui účetními
přeďpisy, a z* takový vnitřní kontraÍní systém, ldery považu|e za nezbytný pro sestavení
zahajovací rarvahy tak, afu neobsahavala významné {waterióÍni) nesprúvnosÍi způsobené
podvoďem nebo chybau.

odpověďnost auditara

Naší úíohou je vydat na zúHaďě pr,sveienělttl auúitu výr*k k těto zu?tajrsvucí
rozýaze. Áudit jsme provedli v souladu se zákanea o auditorech a Mezinórodnínzi
auditorsk7bni standardy a souvisejícími aplikačními ďatažÍrami Komary auďitarů ČesIrp
republiIcy. Y sauladu s těmito předpisy jsme povinni dcdržovat eÍickě narnxy a naplúnavat a
provést autÍit lah abychtlm zíslr*Ii přiwěřenou 'iistatu, že zahajovtlcí rrszva?ta neobsahuje
vyznanlné ne spróvna s ti.
)|?:ir* .:l::!:t.l ll :jzy:.;"",:: |'i,}j.::'l ;l: !!;ř'. :: t l.. |}*llr"c



Áudil zahrnuje pravedení auditorských postupt), iejichž ciÍtm je získat důkt:miinformace a částlcacÍt a slutečnostech uvedenýci , ůno;iirrt razýaze. Yyběr audítarslq,cÍlpastupů zttvisí na usudku auditara, včetně posouzeni riitk, že zahaj*v*cí-rorrilro obsahujeuýznamné nesprúvnasti zFrisobení pc,tlvoiem ,rt, ,lry,uůo. p* vyřtcdnceeni těchto rizikauditor ptssoudí vnitřní kantraÍní systéw 
-retevcntní'p), ,urr*rní zahajovací rozvchypodávajicí věrný a pactivý obrsz- Cilem tohoto prroráoii, navrhnout vhodné cutlitarskěposttilpy' nikoli vyjódřit se k tičinnosti *ir!*Ť! kintro\níha šysté*u t;,retnr ie:inoífu. Áudit těžzahrnuje posauzení vhoeÍnasti použií'ých tičetnicř, *,rtii," pr;*ěřenessti účetntch odleaďůptovederých vedeníffi i posauzeni celkové prezentace zahajovaci razvahy.

Domnívóme se, že získané důř<tszní infarmaee tvoří dastaíečlry r: vhadrtý ztžkÍadprovyjádření našeho vyroln .

Podle našeho ndzoru rahajovací rozvaha poďdvó věrný a pocÍiuý obraz aktiv apasiv spokčnosti M & M Reatity Invěst a.s, k I. Ieďiu 2021 v souÍaďu s českými ričetnímipředpkj.

Yýrok auditora

Y ostrxvě, dne 2I. 5. 202I

Auditorská společnost:

Auditor:

Ing. Vít Kellner
oprávnění re Čn č. 2156

CoTÁx AUDIT, s. r. o.
Bohumínská 226195
712 00 Ostrava - Muglinov
oprdvnění xa čn č. 280

$,t

Příloby: Zabajovací rozvaha spoleěnosti M & M Reality Invest a.s. k l'. t.2021
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ROZVAHA

k.

od: {.1.2021 Do' 1'Í.202{

v tislctďt Kč

,Č0 6 0 1 I I í 1

o}clřd*í ňm noba 

'iný 

réŽa!' Ůč*!It! i8dilotky

..rrt S.$ Bul*v!nys*!
a.s.

s{Í'ln nr'tn hy'tlišlÁ .'řstní i6.Jmlhy
3 n{s'l,6 podl)ikáňi' lišl-li so od bydliŠtě

.llíg!?ř|1!'?9ii'!:..'

.9..:!rgy:..
702 00

ollsk 3ďaěÍho rodtka

AK T lvÁ Bě&ó nč€tnt obdcbÍ

Brulto ;(suk(B l!}!tÓ

*349 186 *4 855 +344 331

*2 025 +13 750
ii0

]
Miíulá obdobl :

Neno (*ok Z0e0.l

kápilál

ák*vá

i.t4.

l.i.š.

l.l.5.í.

3.t.5.9.

*'ll.í.

a.u.í'1'

ÝýÍoba a pololÓ4/aly

+15 775
i. nihÍ!ďný Í$ie|** "r575 'F575

+575 +575
*57S

+o

+0+s75
oc6Íiaslná p'á\,'

dlruhodÓl'ý Ř6hmelý máist6k

1 !Ýšladky 'ťvoie
práva

*'t3 500

,.&1.2.

+13 698

zálohy ná dlavhscsbý rehmť|ý riaiet*k

rchffillýrei€le*

o sbvsy*

hrct1ý mej€tek

+13 500

+í3 500+13 500

+13 698

t.[.3.

ínovi{á věd € ieji* šouboťy

'ordíl 
k nabyÉřu mí8lku

3,1t4. ďo&hcdobý hnolÍtý'Bi€te*

8.ti.4.1 P$litel$ká celky lryalých FoÍaslú

BJt42. rvlaila 8 j.|iťb skupiíly

8.8.4.3.

B.[.5.

a.ll.s.{

B.ll.5.2.

doulgdobý hráot'ý mjetat(

ila

Žáloby na d,oqbodobý hillctný řEjět€k

dbua}odobý hrctÍ}ý ffilglák

8,lil. DiŘhodobý ffnancnt ř$}ěieí

B.lll.í

+198

*198

+52

+t 502

B.Íi.?.

+í98
+198

+52

+52

+í 450

B.l!t.3. +1 450 +{ 450 +0
B.ilt {.

Fcd''y - ?ylúdan* nsba aviádaj{ci o3ob'

3 úvěry _ ovládaná nabo {'Ytádajícl o9ob8

řodíly - pa{ýálrÝ vtiý

* Úvé'v _ podstatÝ .*tiv

B.ftrs. o$hlnÍ dlotjíÓ{'obó i€ťlBé paplry a podíly

dlouno&bý finenční ťrgjelek

a íJvňÍy. ostttn'

8.ril.?.t

8.m.7.r.

+333 /t04 +2 830
!.t-

pcs*yhuté zebhy Í. dloltlod$b' finae'l ťÍ€iĚ!3k

Jloý dlouh'idobý fna*&il ngjét€k

o!ěln{ aktiw

Zfsoby +21 467 +í $g7

+330 57{
*20 370

c.t.3. +21 467á rbox +1 097 +20 370



c.t.3.'r.

tsrutto KoPkcé Netto ' Netro (Rok 2020)

c_13.r. +21 487 +í 097
c.t.{.

+20 370

c.'1. IPo}'tocáuL' +213 143 +í 733 +211 410
c.ii.1

IDlouhodobé 
pofuedavtiy +1#t 000 +143 000

c'lt.t.'. 
|ror,ui*"t v z obďlodníČh vzlahrl

c.tl.1.2. lPohlodáYiq 
. o}'lád8ná n8bo ovlád€jícl moba +í43 000

c.il.

c.í.1"5.

r.3.

1.4.

podslahý f1iv

dáňová pchlsjávka

aststlt

á spq|eč'}lky

po$lt''lnu{é ;ř*'shy

c.|l''.5.3.iDrtladné účly g|diYřtl

+í'lí} 000

pohladévky

c'lí'2.1. iPoh}sdávkY z obď$dnlclr vztahů{'
+7c 1{3
+34 407 +33 ó19+988

*í 733 ] +s8 410

|RoNeoa*.y 
_ *l*o*á neb6 ovládajlcl osobt

pčdslahý v|iv

sLan{ +35 736
:a sp{isč*lky1r.2.4.

c'll.?ÁA +95

c.ll.2.4.s +33 845
c.ll.3.

c.t1.3.1;

c.ir.s.3.

c.ni.

c.lla.1

c.[t*.

c.M +98 794
c.íV'1

+98 563
o. +7

+745 +34 991

+745

+1 480
+95

+3{6 :

+33 í00

+98 794

+7

+?

+231
+98 563

+7

+344 33í
A" +35 304
Lt.

&:.1

At2.

At3.

&ll.

dlJ.l

Áll.2.

Běžné Úč.tnÍ obdobl

BéůÉ účatnl obdobl

Netlo

Mloulé oMobÍ

Neno (Rok 2020)

Mlnulé obdobloňsč' AKT IVA

A[.2.r

a osialnl wlhtg e i8Jich Škupiíy

Žálohy né rágobY

J.5.

zábezpeČsn: a ŽdmYotíll poiislěnl

- daitcvé poblgdávky

poskytnulě eálďly

ŮťÍy akliv$!

pÓhlsdávky

m^*išeftl aktiv

pilšlich sbdabl

Kořpleal íáklaéy příštích ot]ďobí

plíšli.JŤ ob4!Ůí

'i(Élkodrbý Íi^{nčni íulelgk

odádá'rá ngb" o.Jtádailc! ffiba

k*tkď'abý íi*rčíJ miětěk

prstledky

prssťodky Y poll*dn6

pěť€dky na oČl€ch

pdisěo: aktiv

r:.1. palétlch obdobÍ

D.2. sák!8dy pťíšaich cbdobí

D.3. pnšiich.Jsúsbl

tii

AVl,

+C

1.

+'t ó80

+3í6

c.r

Crl

c.

c,

+231
a

c

oeč. PÁs 
'vÁ

kápitál

k6'itál

kapitát

paaliy {-i

xAk|adn;to ká}jtálg

g kapitÁlové 
'o|dy

+2 000 i

+? 800

+20 288

ao&iy +20 288



kp'tálová faÍldy
lbt

+20 289

řo'úlly 
' 

paa..nói]l pit s6aÉnácb óchodňiďl koryoBcí ({i-}

raldily E pňBcon&l rfÉi8tku s ávazhů {{'

z píeÍÍ*n ob€hodnlch koÍpŮrácl {.r')

oco'lět'! pň p&m&}áťn sbchcdnirn koÍpoťail {+l'

1. íseNďfund

?dsku

a osHnt tondY

+í3 0{6lto€pod'bnl í'tíu'ých lgt (.l'}

+í3 0{6Žisk nEbo n€ul'saeř!á z!'ál8 íiffilých ls! {+/-}1

vý5|ďek h4spodaIgilÍ ísjft,lý.h lst {+l'

*0h'spodďoÍl bě'lóňo Úč€fiílio obdŇl (+i-}

o Žálohové Ymaiě Podl'u na zisku {-}

+308 {96zd'oiě

+525

m d*chody a ÉodÓbně áY3'ryr. lnox*a

*525í{a'Íýy

n. daň e pq'n]

poÚls zvláštnlch p'avnkň přadpisó

+307 67t
lza"ua.r

+2t15 600il-*foiouttxoon "e".xv
+246 S00t. dluhÓ9igy

dluh*piry

+245 600.2. dk*npisy

{'várcýý$ inďib'cílll

- ovlád$á .lsq ov''á*silcl ffibs

ď'laháálohy

Íabcbodníčh lráďtŮ

sÍněcJ(y k ú}mdě

cJ.4.

c.t s.

_ pod5letný vliv

ťlgňový záyáek

c.r.g. l**r-""*;
1. |závEjřtyksspdečnrkúm

c.l.s.2. lDďádn{Ůčryp.llivoí

c.l.9.3' lJiněuárai'íy
+62 071lx**ooouauroxrc.I

c.ll't. lWs.ne *urtorriv

C"lt.t.r. 
lVytrréAturr* Arunop"y

1.2, dluhopisy

9_.rr?. lzavaxv x uvaravÝrn in*irugim

+5 369
+9 58ízobohodnlch vzt$ů

ďiiatáálď'y

It8. ovládďlá nabo cv'ádaiÍcl sob8

směnly k ůtsdě

+23 000

+24 121c.ll&.

po(jstttný vliv

oslát*

c.!l.8'í. t9 spslačnlků''



&Er'' tazidíé 060B. Bgráil

MiníéobdÚÍ

'Eeo&bh'tenlhoťgÉtr 
riŮesrl pármey,

So*its'oÍB*rď t3's.2&2'

o.latrl pefu.tll' ť&clé a toalrlticl(ě ónno*s
t{HJBěa}lo

Foa!:

Baňéfféeúobdobiffi. PÁ$lvÁ
tlBiln NoÚo (Rok 2{'20'

c.es.z. sláí'čÍtl vý9q'nd

c.*as. t záil*sť}aíqiín +2la
a sx$ás*u r&agečanl az&a8ÉnÚlo pdlštaíý +{í9

- dgňorózá9*y a (Hňe *7 32Í
c,r.8.B. Řypastw* +3 tll}l
CJla,7 +{3 039
Blfi. pásiy

c,nH. ptl3llďl óílBbÍ

c.ul: přsiÓoĎdob|

D. Flv +8ilí
9.1. p'fiilíth ódobl +83í
D.2. |ňtr{tt.b.'obg

Pnvo* ftnne *do*!pď.čí'o.t
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