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1. Vykonavatel auditu

ověřeni řádné účetní ávěrky provedla auditorská společnost CoTAX AUDIT' s.r.o,' zapsÍulá v seanamu
vedeném Komorou auditorů České republiky pod číslem oprávnění 280'

IČ:

Sídlo společnosti:

253 82349

BohumÍnská 226195
712 00 Ostrava - Muglinov
tel. 553 434991
e-mail: cotax. audit@s emaÍl.cz
http : i/www.cotaxaudit. czJ

Zapsaná u KS v ostravě, oddíl C, v]ožka24447

2. Předmět a účel ověření

Řádná roční účetni závěrka k 3 1 ' 12. 2020 společnosti M & M Reality Invest a.s., se s{dlem Nádražní
535/15, ostrava - Moravská ostrava, PsČ 702 00.

Název společnosti: M & M Reality Invest a's.

IČ: 060 48 1l1

Prár.rri forma: akciová společnost zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem
v osřavě, oddil B, vložka 1l l20

Předmět činnosti: dle výpisu z obchodního rejstříku (Intemet)
r pronájem nemovitostí' bytů a nebytových prostor
r vfoba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

ákona

Den vzniku společností:

Statutární orgán:

Základni kapitát:

25. dubna20t7

Dalibor Machala - člen správní rady

2 000 000'- Kč

3. Příjemce zprávy

Akcionáři a stafutární orgán společnosti M&M Reality Invest a.s.

lpaivt túvislého atdiiora ,prn&\xll: CO'!'AX ,1(J'l}I'l-, s't'o., Osrru\l,



ZPRÁvA NEZÁvISLÉ Ho AUDIToRA
určení akcionářům společnosti

M & M Realify fnvest a.s.

Zpráva o auditu účetnÍ závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit pfiloŽené účetrí závěrky společnosti M & M Reality Invest a.s' (dále také 
',Společnost")sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k3l.|2.2020, výkazu zisku a tráý

za rok končící 3l.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis pouŽiých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Úaa;e o Společnosti jsou uvedeny nainine-t pxlótry tito účetní ávěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
M & M Reality lnvest e.s. k3l.l2.z020 a nákladů a výnosů a výsledku jejÍho hospodaření za rok končÍcí
3l.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Zúklad pro uýrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), přÍpadně doplněné a upravené souvisejícími aplikačnimi
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisyje podrobněji popsána v oddilu odpovědnost auditora za
audit úěetrrí zÁvěr\<y, V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přrjarým Komorou auditorů České
republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplyvajícÍ z uvedených předpisů.
Domníváme se, Že důkazní informace, které jsme shromáŽdili, poskytují dostatečný avhodný základ pro vyjádření
našeho výtoku.

ostatní informace uvedené ve uýroční ptróvě

ostatnÍmi informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zíkona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě
mimo účetní závěrku a naši zpráw auditora. Za ostatní informace odpovídá člen spráwí rady Společnosti.

Nt{š výtok k účetni zÁvěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s auditem účetní závěrky searámení se s ostamími informacemi a posouzení, zda ostatní informace
nejsou ve významném (materiálnírn) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetnÍ jednotce
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak ty'to informace nejeví jako výaramně (materiálně) nesprávné'
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech vyznamných (materiáIních) ohledech vypracovány
v souladu s příslušnými právnimi předpisy. Tímto posouz.ením se rozumí, zda ostatní informace splňují poŽadavky
právnÍch předpisů na formáln{ náleŽitosti a posfup vypracoviiní ostatních informací v kontextu významnosti
(matoriďity), tj. zda případné nedodrŽení uvedených poŽadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
zíkladě ostamích informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáŽeme posoudiq uvádíme, že
. ostamí informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazsní v účetní závěrce, jsou ve všech

významných (materiálních) ohledech v souladu s účefní závěrkou a
r ostatrí informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění
auditu ostatní informace neobsahují význarnné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme
v obdržených ostatních inforrnacích Žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili'

odpovědnost sprdvní rady Společnosti za účetnt zúvěrku

Člen správní rady Společnosti odpovídá za sestavení účetnÍ ávěrky podávající věmý a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takoý vrriťní kontolní systém, lcterý povaŽuje za nezbytný pro sestavení účetní
lplóvu ill.á',l\Iaho .l|l*;rl :yral:nLal: Í:a) !',t\' }( !l,! i ' '.'ť.n ' Í )\!rt^v,



závérky tak, aby neobsahovala qýznamné (materiálni) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavováni účetní z.ávěrky je člen správní rady Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřehŽitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky áležitosti ýkající se jejího nepřetÉitého
trvání a pouŽit{ předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetni zÁvérky, s ýjimkou případů, kdy člen správní
rady plánuje zrušení Společnosti nebo ukončeníjejí činnosti, resp. kdy nemájinou reálnou možnost než tak učinit'

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovidá správní rada.

odpovědnost auditora u audit účetní zdvěrky

Našim cilem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje qýznamnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrrok' Přiměřená míra
jistoty je velká mÍra jistoťy, nicméně není zárukou, Že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech připadech v účetrí závěrce odlralí případnou existujíci významnou (materiální) nesprávnost' Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za rnfunamné (materiálnD, pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uŽivatelé účetní
závěrky na jejín základě přijmou.

Při prováděn{ auditu v souladu s výše uveden;1hni předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a Zachovávat profesní skepticismus. Dále je nďí povinností:

l Identifikovat a vyhodnotit rizika výzrramné (materiální) nesprávnosti účefrrí ávěrky způsobené podvodem
nebo chybou, nawhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abychom na jejich ákladě mohli vyjádřit v11hok' Riziko, že neodhalíme výanamnou
(materiálni) nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu' je větší neŽ riziko neodhalení výmamné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součrístÍ podvodu mohou být tajné dohody (koluze),
falŠování, úmyslná opomenutÍ, nepravdivá prohlášeni nebo obcházeni vnitfuích kontrol.

r Seaniírnit se s vnitřním konho]ním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu" abychom
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit
názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

o Posoudit vhodnost použiých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které
v této souvislosti člen správní rady Společnosti uvedl v přiloze účetní záVěrky.

r Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnl ávěrky členem správní rady
ato, zda s ohledem na shromáŽděné důkazní inťormace existuje ýznamná (materiální) nejistota vyplývající
z událostí nebo podmínek, které mohou výmamně zpochybnit schopnost Společnosti nepřeffiitě trvat.
Jestliže dojdeme k závěru, že taková qimamná {materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v
naší ryrávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetrŽitě trvat
vycházej1z důkaznÍch informaci, které jsme z{skali do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmÍnky mohou vést k tomu, Že Společnost ztratí schopnost nepřehŽitě tÍvat.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní ávěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věmému zobrazenÍ.

Naší povinností je infonnovat správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeh<l průběhu učinili, vč€tně zjištěných t^ýznamných nedostatků ve vnitřním konholním
systému.

V Ostravě, dne 15.4. 2021

Auditorská spoleěnost:

COTAX AUDIT, s.r.o.
Bohumínská226l9s
712 00 Ostrava.- Muglinov
oprávnění KÁ cR č.280

Auditor:

Ing. Vít Kellner
oprávnění KA CR č.2156
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Bě;aú úč6líl obdobiOaď. AK T IVA
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C.ll.2.'t. Pohlgdávky - oslalnl +10 990 +{0 990 +2 412
c.ý.2.4.1 Pohl6dávky za spo'očn{ky

c.$.2.4.2 sociálnl zabgzpoeonl 8 zdEvolnl pojištěnl

stát - rjaňové pohl€dávkyc.11.2.4.3 +535
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+7
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+7 +1

+íD.t. +7

D.2.

D.3.

náklady palštic'} rbdobí

přlštlcb obdobl

P AS IVA
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NottÓ

CELKEM

o3lač' Min!lé obdobi

Naflo (Rok 2019)

+270 676 +'143 938
A {Vaslni kapltál +í88 a7 551

kapitál
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ól? podlty (-)

+2 000 +2 000
+2 000 +2 000

,c.1.3,
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záklenlho kapilálu
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A1.1. l*"
Alt.2. Kapltálovó fondy



1. kapltálovó fundy

oc€ňovscl Íozdl|y z Př€c€něnt ÍŤEjgtku a ávad(& (+1-)

o álohové výpletó podllu na 
'sku 

tl
dÍois

n8 důchody e podobnÓ závaiiy
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4.il.2.2.

A[.2.3. ocoňovacl rozdlty z přec€něnl pit PibřIÉnách obchodnlch ko'poíaci {+l)
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,{ut.t. oslatnl E€Ívnl fund

A.ilt 2. slalúám{ a ostahífondy
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a!M.1 .13 456
ÁM.2
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+245 600

+í40 700

+140 700c.t.1.2.

c.t.2.

c.t.3.

c.t.4.

c.1.5_

c.1.7

c.1.6.

c.t.E.

c.t.9.

c.t.9.1

c.1.9.2.

c.1.9.3.

c.il.

+76 800

+245 197
c.il.1.

c.il.1.1.

c.il.1.2.

c^i,2.

+23 649

c.[.3.

+íí9 364
+18 643

c.il.4.

c.il.5.

c.il.6.

c.1.7

c.lt.8. +62 868

+M 322

daňový áva26k

osbtni

kB 8polécnlkúm

úoty pasivnl

zAvúy

aAvaá<y

W.Íané dluhodsy

dluhopisy

dlrhoplsy

k úvělovým ln8tituclm

Kíálkodobé pňjató álohy

c.!.8.1

z obclEdnlch vdahů

KÍátkodobr sménky k úhradě

- ovládBná nBbo ovlád8ilcl osoba

- pod8tatný vliv

ostahl

ko 8polgčnÍkúm

+5 369
+7 949

+í0 33í



Oa*. PAS IVA
Běůrá úě6tlÍ obdobl Mlíuló obdobl

Nstb Notlo (Rok 2019)

c.il.8.2. Krátkďobó ínaněnÍ výpomci

c.il.8.3. záMe*y k aÍÍěsInancům +69 +211
c.ll8/|. závg*y e sodálnlho z&ozpeóenÍ a zdÍavotního rrilělěnl +38 +117
c.il 8.5. sát _ daňovó závar'(y a dolracs +7 296 +2 5í3
c.il.8.8. Dohadné účty pasiml +í 936 +8 097
c.il.8.7 Jinóávad(y +992 +53 870
c.ilt časové rodišenÍ parlv

c.Ít.1. Wda'|e PlŤšllďobdobl

c.ilt.2. Wnosy přlšllÓ obdobl

D. časové ro/išenl pasiv +824 +6 U7
D.'l Wda.le pflóllcb obdobÍ +824 +6 M7
D.U. Wno8y p'lštÍch obdobl

&lamÍyrjcko osoby' ktsÍá |g úóetnl Jedmtkou nábo statÍámlno oígánu úóebrlJ6dnot(y' pďňáÍr*a:

PlEdmět podnlkánÍ:

PronáJgm a správa vlastnlch rilbo pron Jetých mmovltá8tl

NákÚp e n&lBdrý prodoJ vl$tnlch 
'Fmov|toeff

Poa-:

s68lavonodn6: í0.3.202í

PÍávnl fma akclová epolečnoat
Úč€ťll i€dnolky:



výxnz zlsKu n zrRÁrY

oo, t.í.2020 Do. t1"12.202Q

v tisíctch Kč

lČ0 0 0 4 I I 1 í

obchodn' finla n6bojiný náŽév účetíl rsdilolky

u B !t.B9q!iýlnvgq! '

a.s.

sldlo n6bo bydlišlě ÚČ€lnl,edmtky
8 

'r{sto 
poďnlkánl' llšlli se od bydliště

l!íírařl|.i.q9l1 $'.. ...

9.q!nvr........
742 AA

skutočnosl v účetnlm obdobÍOmed.

oilsk podaclho 
'aálka

Vý}(AZ zsKu AZIRÁTY

T''by : prodeie výrcbkú 8 sluŽab

T,žby zt pílJd€l ŽboŽ'

Výkonová 6potaeb8

Náklsdy vynBloŽáné na prodané zboží

spoiřsba rBtoriálu a enoÍglo

sluŽby

zÍTÉna slavu ásob vlastnl činnosť (+l_}

Akťvaco (-}

osobni náklady

Mzdové náklady

Náklady na sodálnÍ abe4eaenÍ, zdÍavotnl poJišténl e ostalil nákl8dy

Náklady na 9odá|nl zrbe4ečenl a zd'avotnl poiištěnl

(Rok20í9}

+8

+436 165

+438 504

oslatnl náktady

úprava hodnot v prcvmí oblasti

ÚpralT hodnot dlouhodobéhg nshmolného a hmotného mlo&u

Úpnvy hodnot dlouhodobého n€hÍlolného 8 hsolného mjod{u ' lNálé

Úpťavy hodnot dlouhodobého nBhmtného a hBlotllého rEjelku - doěasné

Ůpravy bodÍol eásob

ÚpÍayy hodnot pohledávák

oslatiri provom' výnosy

TrŽby z prod8nóho dlouhodobého mjgtkU

Tížby z prodanátro mateÍiálu

Jlíé pÍovonivýnosy

ostatnl provoai néklády

zůsÍatková c€na prodan6ho dlouhodobého roietku

Prcdaný maledál

oané a poplatky

Renívy v pavoznl oblás{i 8 koínplenl náklady p'lšllch obfjobÍ

Jiné provoml náklady

" Povoz1í Výsled€k hospodaienl (r/-)

wnosy z dlouhodobót}o Rn8nčniho mjetku _ podny

Výncy z podllů _ ovláda8á n€bo Óvládajlcl o8oba

oslálni výnosy z podílů

Náklady vynáloženó na prodané podlly

\.rynosy z ost]atnlho dlouhodobáho linaněnlho mai€&u

Výnosy z ogt]atnlho dlouhodobého íinančnlho rElotku . ovládaná nebo ovlÉdaiicí osoba

t. +í55
sledovs6m

ll.

A

A1 +3í2 61í
42.

+252 133
+262 804
+í84 966

+2 221 +945

+75 617 +124 947
B.

L.

D. +3 250
D.1 +2 329
D,2

o.2.2.

+921

+781

+í40
E. +3Í
8.1

E.1.1

8.1.2

e.2.

+59

+600

+600

+2 294
11 679

+6í5
+556

+31E.3.

1il. 1326 í9í +í55 448
lll.í

l!.2.

+í53 04Í

llr.3.

+321 931

+4 26A

+2 3í8

+256 6í9
+254 59í

-1 930

+1 640

F.3.

F.4.

F.5.

+56 í62

{v.1.

M

rv.2.

e.

V.í

Ý.2.

+2 407

+139 358
+122 A2A

+12 9,lí
+2 34s
+2 082

ostátnl výnosy z ostatnlho dlouhodobého 
'inančního 

roiBlku

+í0 478



ozleÉ.
skutečnasl v Účslnlm obdobl

8lodo/ánóm (Rok 20ts)

H.

vt wno8ové úrcky 9 podobnó výmsy +1 988 +í 073
vl.í. wnsové úmky a podobnó Výnosy - ovládaná nebo ovládajícÍ Goba +í 507
vr.2. o8blnl výnosové úíoky s podobná výnÚ8y +481 +í 073
l. ÚpÍavy hodnol e r€zsÍvy ve flnaněnl oblastl

t. NákladovÓ ÚÍoky a po{íobné náklady +22 844 +25 277

J.1. Nákladovó Úroky a podobnÓ nákhdy - ovládrná nóbo ovládatlcl o3oba +572 +í0 285
t.2. oslatnl nákladové Úmky á podobná náklady +22 272 +14 992
vil_ ostátni fin8nénl výnosy +1

K. ostabrl fi nančnl náklady +í 390 +í 300
Flnančnl výslsdgk ho8podařenÍ (+/-) -22 245 .25 504

w8l6dak ho3podafunl před zdaněnlm (+1-) +33 917 -í5 026
L, Dáň z přl|mů +6 177 +859

1.1 Daň z přlimů gplahá

Daň z pllmů odloŽ3ná ({/_)

+6 177 +859

1.2.

VýBl€dsk hospodař,enl po zdaněnÍ (+/-) +27 740 .,l5 885
M. Plevod podllu na vý3lgdku hospodař€nÍ spo|scnlkúm (+/'

wslodek hospÓdařBnl Ža Účglnl obdobl (+/-) +27 740 -í5 885
Čisty obrat za ÚčerrÍ obdobl = |. + ||. + |||. + ÍV. } V. + M. + v||. +580 468 +592 694

VýKÁz ZFKU A ZÍRATY

Náklády souvisojlcl s ostahlmdlilhodobýrr finančnlm mjotkgm

PledÍÍtt podnlkán':

PronáJom a správa vlastnÍch nobo pronaiatých nemovitésli

l,lákup a nóslodilý prodoJ úastnlch mmovltostÍ

Pozl,:

záďlam fyické osoby, kteráia úč6tnl jďnotkou ngbo statulámlho flgánu úa€lnl iBdmtky' poaán*a:segtavánodnó: í0.3.202í

PíáWÍ Íma akolová společnost
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Finančnímu úřadu pro: Moravskoslezský kraj

Úzernnímu pracovišti vl ostrava I'

DIčl CZ06048ltl

Příloha k úěetní závěree
K31.12.202a (v ds. Kč)

Uspořtiďúnt a absahavé vymezen{ vysvěílujíclch a doplňujících lnformací dle $ j9 vyhlášky č 500/2a02 sb',
kterou se provódějí někleró aslcnoven{ ?,ákona č, 5ó3/1991 Sb., o t?čelnictví, ve znění pozdějšíck předpisů,

pro účeln{ jednotky, které isoa paďnikaíeli úětujíeími v souslavě podvojnéha účetnietvt.

$ 39 adsl. }} písm a)
Pottis sao|eěnosÍi

Název účetní ieelnotkv:
Sídlo:
lČo:
Zapsáno v OR:
Datum vzniku:
Právní form*:
Předmět činnosti:

M&M Reality Invest a.s.
Nádražní 535/1 5' Moravská ostrava, 702 00 ostrava
060481 l I
vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl ts, vložka l 1 l 20
25.4.2aÚ
akciová společnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona,
pronájem nentovitostí, bytů a nebytor"ých proslor

ANO NE

osoby s potlstatným nebo rozboclujícím vlivem (s podíIem vě(šÍm než 20t/o na základním kapitálu)

Jméno osoby Yýše vkladu v %
M&M reality holding a.s. 50

NMYA INYEST s.r.o. 50

Změny v obchodním rejstříku ANO NE viz aktuálni ýpis z oR

Změny organizační skukÍury

$j9odst. I)p{smb)aži)
Záklaďní výehoďiska pry wnracování účelní zdvěrhť

Přiložená individrrální účetní ávěrka byla připravena vsouladu se zákonem č.563ll99i Sb., o účctnicfví,
ve aněnf pozdějších předpisů a prováděcí ryhláškou č,. 5au2aa2 Sb.' kteror'r se provádějí některá ustanovení
zákona č. 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jeclnotky, které jsou podnikateli
účtujícínrí v soustavě podvojrrého účetnictví, ve anění pozdějších pfudpisů, ve anělrí platném pro rok 2020 a2a19'

abecně účeÍní zósaďy, ůčelní metaďť o ieiich změny a odcht'lkv

Způsoby oaeňování, které irčetní jednotka používala při sestaveni účeÍrí ávěrky za rok 2020 a 2019 jsou
následujicí:
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E) Dlouhodobý hmotný maietek

ťičetní.iednotka neúčtoyala o dlouhodobém hmotném rnajetku.

Dlouhodobý hmotný rnq|etek oceňovala účetrrí jednotka podle $ 25, odst. l) pÍsm. a) ákona č. 563lls9l Sb.,
pořizovacínri cenami, které zalrmují cenu pořízení, naklady na dopravu' clo a další naklady s poříz-ením související.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně účetní jednotka oceňu.ie reprodukční pořizovací cenou podle
$ 25, odst. l) písm' l.) zríkona č. 563il99l sb.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dokce ze stálního rozpoětu.
Účetní jednotka vytvářela dlouhodobý hmotný majetek vlastní činnrrstí: ANO NE

Dlouhodobý hmotný majetek vytvořerrý vlastn{ činností oceňovala účetní jednotka podle $ 25, odst' l) písm. b)
ákorra ě.563ll99l Sb', vlasÍními náktady, které zahrnují:

f] přímé rnateriálové a mzdové náklady

I výrobní režijní náklady související s iTtvořenim dlouhodobého lrmotného rrrajetku

a nepřínré ná:klady správního charakteru (správni režie)

6 jinak - doplněk č'

b) Dlouhodobý nehmotný maietek

Účetní jednotka neúčtovala o dlouhodobém nehmotnénr nrajetku' l *o
Dlouhodobý nehmotný mqiďek oceriovala účetní jednotka podle $ 25, odst' l) písrn. h) zákona č. 5631199! sb',
pořizovacími cenami, l*eré zahrnují cenu pořízení a náklady s pořizenín souvisejícÍ.

Účetní jednotka vytvářela dlouhodobý nehnrotný nrqietek vlastní čilrnosti, [,tNo I*
Dlouhodobý nehmotný rnajetek vytvořený r,lastní činností occňovala účetníjednotka podle $ 25, odst. t) p{snr, i)
ákorra č,.563/199l Sb., vlastními nákl*dy, které zahmují:

f] přímé rnateriálové a mzdové náklady
f] výrobní režijní náklady souvisojící s vyťvořením dlouhodobého nelrmofného nrajetku

a nepřírné náklady správního charakteru (správní režie)

D jinak - doplněk Č

oclpisový plán dlouhodobého hmotného a dlouhodobóbo nehnrotného nrajetku
Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý hnrotný a dlouhodobý nehrnotrrý nrajetek a pouŽité metody
odpisů při stenovení účetních odpisů dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmofuého nrajetku:

odpisový plán ůčetních odpisů DHM ůčetní jedrrotka lrydala vnitfuím předpisem, kteý vycházel
z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku o<ipovídajícího běžnýnr podnrínkám jeho
používání. Učetni a daňové odpisyjednotky se nerovnají.

odpisový plán účetních odpisů DřtN{ účetní jednotka vydala vnitřním předpisem lak, že za zžlklad
yzala metody pouŽJvané při lyčíslováni daňoých odpisů. Daňové a účetní oclpisy jednotky se
rovnají.

odpisový plán ůčetnich odpisů DNM vyclrrizel ztoho, žr, vzal za áklad způsob odpisování podle
účetních předpistl ($5ó vyhlašky č. 5a0Ízaa2 Sb.). Daňcrvé a írčetní oclpisy DNM se nerovnají'

odpisový plán účetních otlpisů DNl\{ vychrizel ztoho,ž'evzal za základ zpťrsob odpisování podle
daňových odpisfr. Daňové a účetní odpisy DNM se ror'rraj{.
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I gť:ffřJl'*a 
neÍozdělovala u nemovitého majetku pořizovací cenu z důvodu jeho budoucího

prodeje na cenu nemovitostl a cenu pozemku. Také tento nemoviý majetek neodepisovala. Pro
objektivní vyčíslení hospodářského výsledku roku 2020 účetnijednotka proúětovala ťtčetní rezervu
ve výši neproúčtovaných odpisů nemovitého majetku zarok202a.

c) F'inančrrí maietek

Účetníjednotka v běŽném roce vlastnila Íinanční majelek: [ *o lnr
Podíly' cenné papíry a deriváty byly oceněny dle $ 25' odst. l) písm. f) zákona ě' 5631199| Sb. pořizcrvacimi
cenami, kteró zahrnují cenr't pořízení a přímé náklady s pořízenínr související.

d) Peněžní lrostředkv

Peněžní prostředky a ceniny oceňovala účetní jednotka podle $ 25, odst. l) písrrr. e) zákona č. 563/199i sb.,
jrnenovitými hodnotami'

e) Zásoby

Účetní.iednotka neúčlovala o zásclbách' f] o*o

Při ričtování zásob pr.lstrrpovala ričetní .icdnotkQ dle českého účetního standardu pro podnikatele č. 0l5 čl. 4

! znůsobern a t] zpúsobem B

Účetrrí jednotka nakupovala zásoby: I *o NE

oceňování ásob se uskuÍečňovalo podle $ 25, odst. l) písm. c) ákona č). 56311991 Sb', pořizovacími cenami,
které zahrnují cenu pořízeni a náklady s pořízením související' Náklady související s pořízenínr zásob se (dls ČÚs
č. 0l5 a dle $ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.):

l při příjmu na sklad rozpočítaly s cenou pořízení na jednotku pořízrrré ásoby

se rcrzdělily v analytické evidenci rra cenu pořízeni a na náklady s pořízením související.
Při vyskladněnÍ zásob se tyto náklady rozpouštějí do ceny prodaných nebo spotřebovaných zásob podle
způsobu zÁvazně stanovenénr ve vnitřním předpise účetníjednotky'

pořizovaci cena se v analytické evidenci rozdělila na přcdem stanovenou cenu pořízeni a odchylku od
skutečné ceny pořízení. Při vyskladněnl aísob se tato odchylka rozpouští způsobem závazně stanoveným
ťrčetrrí je<lnotkou ve vnitřním předpise.

t] popis nebo odvolávka na doplněk:



4

Nakupované ásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody (dle $ 25 ákona č. 563i l99l Sb., a
dle ČÚs č. 0l 5):

n FrFo
I s použitim pevných cen a oceňovacích rozdílů
g váženýnr aritmetickým průměrem
l nejedná se o stejný druh ásob (nemovitosti)

Účetní jednotka vytvářela zásoby vlastní činností: ANO NE

Zásaby vytvořené v]asfní činncrstí se oceňují podle $ 25, odst' l) písm. d) zákona ě. 563li99l Sb., vlastními
nriklady:

- podle skutečné výše nrákladů ve složení: _ přímé rráklady
_ čásf nepřímých nákladů, souvisejících $ touÍo činností

n - podle operativních (plánovaných) kalkulací

_ oceňclvánl zásob vlastní dle

f} Ocenění pHchovků a ryřlrůstků zvířat

Účetní jednotka oceňovala příclrovky a přírůstky zvířat: ANO !Nr
Příchovky zvířat oceňovala účefníjednotka dte $ 25, ottst' l) písnr. j) zákona č. 56311991 Sb., vlastnimi náklady

g) Pohlcdávkv

Pohledávky oceňovala úěetní jednotka při vzrriku jmenovitorr hcldnotou, při nabytí za tiplatu nebo vkladent
pofizovací cenou podle $ 25, odst. l) pism. g) ákona č. 563/199I sb.
Polrledávky i dohadné ůčý aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 1 2 měsiců včeÍně) a dlouhodobé
(splatnost nad 12 měsíců), s tím, žp krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

1) Souhrnná lýše pohledávck po lhůtě splatnosti: 1 835

2) Pohlctlávky se splatností déle než 5 leh 0

3 zárukumi ANO NE
Ponis rrohledávkv Hodnota Povaha, forma a hodnota áruk

NE
Ponis pohledávkv Hodnota Povaha. forma a hodnota zzl:tžpllí
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ANO NE

b\ Lávazkv

Závazky oceňovala účeílí jednotka při vzrriku jmenovitou hodnotou podle $ 25, odst. l) písm. g) ákona
č. 563/199l sb.
Ziyaz]q i dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíoů včetrě) a dlouhodobé
(splatnost nad 12 měsíců), s tim, že králkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozryahového dne.

l) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: Es7

2\ Závazkysesplatnostídélenež5 lot: 0

zástavním nebo zárukou ve věřitele ANO NE

ANO NE

v

Soffz:ěna s&ana Hodnota Popis pohledávkv

M&M reality holding a.s. 143 000 ápůjěka

M&M reality holding a.s. l0
pohledávky z obckodníclr vztahů-v rozvaze

jako součást krárkodobýoh
pohledávek z obchodních vztahů

Popis závazku Hodnota Povaha forma a hodnotg'úst^v a áruk

Subiekt zÁvazkt: Hodnota ávazku Popis ávazku

Soříměna strana Hodnota Poois ávazku

M&M reality holding a.s. 2394
ňvazky z obchodních váahů-v rozvaze

jako součást krátkodobých úvazkťt
z obchodních vŽabů

M&M investiční s.r'o. 81 ápůjčka

M&M investiční s.r.o. t
závazky z obchodních vztahů_v Íozýaze

jako souěáŠt krátkodobých zÁv az}<tt

z obclrodníph váahrl

M&M developmont cornpany, s.r,o. 430
závazky z obqhodních vztahů-v rozvaze

jako součríst krátkodobých z{tv azktt
z obchodních vztahů
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i) Ooravné noložkv

V průběhu roku účetní jednoÍka tvořila oprawé položky k majetku

j) Přeročet úrlaiů v cizich měnách na českou měnu

Účetní jednotka účtovala o ntajetku a závazpíchv cizí měně:

Údaie v cizí nrěně se přepočet|y uvedenými kurry k 3 l , 12. daného roku:
Pan.: nemá náplň

I aNo NE

- viz doplněk č.

l*o NE

Účetní jednotka pouŽila při přepočtu údajů v cizich měnách na Kč způsob dle $ 24, odst. 2) z{kona č' 563/199l
sb.

ANO NE

k} Stanqvení reálné hodnotv u maietku a závazků

Účetní jednotka stanovila v souladu se ákonenr reá'lttou hodrrofu u majetku a závazktl.

Účetní;ednotka ocenila podíl představující účast v ovládané
osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem ekvivalencí,
Popis, doplrrěk

ANO NE
Popis, doplněk (popis použitého crceňovacího modelu a techniky při ocenění reálnou hodnotou, změny
reálnó hodrroty)....."'.......''.

l} Použití ocenění ekvivalencí

nr) Účtování o derivátech

Účetní je<lnotka účtovala v ůěetnínr období o derivátech.
(ČIis č.0o9' $52 a $53 vyhlášky č. 500i2002 Sb.)
Popis, doplněk

V tiěetaíiednotee se v prňběhu roka změnily rpůsoby: nez:něnily
n oceňování [ postupy účtování
n odepisování 3 uspořádání poloŽek účetní uzivčrky

X) uvádí se vliv změny (+ zvýšeni, - snlŽení) na;
(+lN, - HV)

ANO NE

ANO NE

n) Ipflrrmace o odchvlkách od metod uodle s7 odst. 5} zákong_č. 563lt99l Sb.. o účetnictví.

Druh opravné položky Způsob jejÍho stanovení Zdroj informace pro stanovení
vÝše ooravné noložkv

K pohledávkám Dle zákona o rezervách, zákon o
irčetnicfuí _ zásada opatmosti, ČÚS
ě. 005

Dokladová inventarizace
pohledávek k 3l'l2.2a2a

Ke zboží Dle zákona o ťlčetnictví _ zásada
opatrnosti, ČÚs e. oos

Dokladová a ýzická inventarizace
zbožík 3\ '12'?a7a

Druh změny obsahové vymezení změny
Důvod změnv

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

(+M, ňvazky (+z' _Z)' finaněni situttci (*}_s, _FS), hospodářslcý lýsledek



o) VÝše záloh' zívdavků' záuůiček. úvěrů. záruk a ostatních plnění spolďníkům. akcionářům.
členům statutárních. dozorčích a řídících orgánů ís 39b odst. 6l:

V úěetní jednotce nemá náplň. l-]a*o

a úvěrů:

p) PrůBěrný rrřepočtený nočet zaměstnanců v nrůběhu rlčetniho období: 5

Z toho dle kategorií ($ 39b odst' 6):

Kateeorie zaměstnanců Průměrný přepočtenÝ počet zaměstnanců
VedoucÍ nracovn{k T

Ád mi n is t rativn[ praeav n ík 4

q) Významné události vzniklé mezi rozvahovÝm dnem a okamžikem sestavení účetní závěrkr'

n ANo

INE

$ j9b odst. a až a)

Účetníjednotka má podstatný nebo rozhodující vliv najiných společnosteclr:
ANO NE

Druh plnění statutární
orsánv

dozorčÍ
orsánv

řídící
orgány

společníci akcionáři

Vyplacené odměny
Vvplacené áIohv a ávdavkl'
Poskytnuté úvěrl 143 000
Poskvtnuté půičkv a zánůičkv
Jiné pohledávkv
Poskvtrruté zárukv a zaiištění
Bezolatné užívání aut
Důchodové noiištění
ostatní plnění
(včetně neoeněžitÝch)

Kategorie osob Výše Urok, sazba Hlavní podmínky
akcionář 143 000 2%p.a. Splatnost rok 2025

Název a sídlo Podil na základním
kapitálu

absolutně

Podíl na základním
kapitálu

v 01,

Ylastní kapitál za
poslednÍ účetní

olrdobí

I{V za poslední
účetní období
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ovládací smlouva uzavřena:

Smlouva o převodu zisku uzavřena:

Dohody mezi spolďníky
o roďtodovacím právu uzavřeny

ANO

ANO

ANO

!Ns
I*
l*u

Doplněk č.

Doplněk č'

Doplněk č.

ANO NE

$ 39b oďst 5)

ťrčetní jednotka je společnlkem s neomezeným ručením:

Bližší popis, doplněk (název, sídlo, právni forma):
n ANO NE

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny írčetních jednotek, ke které úěehí jednotka jako
konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje společnost M&M retlity bolding a.s. se sídlem Praha 1, Nové
Město, Krakovská 5E3p.

Tuto konsolidovanou účetní závěrku je rnoáré áskat ve Sbírce listin.

V účetni jednotce nemá náplň' I eNo

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetnÍch jednotek, ke které úěetní jednotka jako
konsolidovaná účetní jednotka patří, sestaurje ........

Tuto konsolidovanou úěetní ávěrku je možré ziskat

V účetní jednotce nemá náptň. f nNo

$ 39h odst 6)

Zúkladní kapitál

- Doplněk č.:..'..........."

Iičetníjednotka během účetního období vydala akcie:
Pokud má náplň' bližši popis (počet, jmenovitá hodnota):

sť. o.
Snoleěník Výše nodílu Nesnlacenri čóst Lhůta soletnosti

_ doplněk č.

Během úěe|ního obdobi došlo ke změnč podílů:
Pokud má náplň. bližší popis:

Druh akcii /

počet
Nominální
hodnota

Nesplacená část
vkladu

Lbůte
splntnosti

Najméno v listinné
ttodobě / 20 ks

r00 0

ANO NE
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c) Družstye
Členské vklady zapsané do obchodního rejstříku:
Clenskó vklady nezapsané do obohodního rejstříku:
Počet členů družsfua:

ď} osíglní

Ostatn{ dluhonisv

Účetníjednotka během úěetního období vydala ostatní dluhopisy:
Pokud má náplii, bližší popis (počet, rozsah práv):

ANO NE

V průběhu roku 20l9 účefní jednotka emitovala dluhopisy v souhmné vyši l40 700 tis. Kč
(lslN Cz00035?a37l). Dluhopisy jsou splatné l4,listopadu 2023 s úročením ve výši 5Y,p.a..

Y průběhu roku 2020 účetní jednotka emitovala dluhopisy v souhmné r.yši l04.900 tis" Kč
(ISIN CZ0003523706)' Dtuhopisy jsou splatnó l6.prosince 2024 s úročenírn ve výši 5Yop.a.'

Skrz tyŤo dluhopisy sprrlečnost financuje rozvoj obchodní činnosti.

Razdětení zisku, wpořódóní zÍrdtv

a) V účaním obďobí účeta{ jednatka rozdďila ýsleďek hospoďaření - úěetní zisk z rninulého ttčeÍnlho
období

rozhodla a úhradě ,ín ro

Navrhované rozdělení výsledku hospaďaření běě'ného účetního obďebi

Nawhované rozdělení rysledku hospodařenI běŽnébo účetního období je následujícíl
! nerozdělený zisk minulých let
! neuhrazená áráta minulých let

I ostatní _ bližšÍ popis' upřesnění:

Druh přidělu Suma
Zisk k rozdělení z minulého období

z toho:
Příděl do rezeryniho fondu
Přiděl na zrýšení základniho kapitálu
Příděl do statutárních fondů
Přiděl do ostatníclr ťondů
Použití na vyrovnání neulrrazené zttittv z rninulÝch let
Dividend-v I podily na zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Jiné rozdělení zisku

Druh úhrady Suma
Zlrétta z minulého období celkem 15 88ó

z toho:
Uhrada zlrátv zrezervního fondu
Uhrada zlrály ze statutárních a ostafuích fondů
Uhrada ztráty společníky l akcionriři

f&red4 ara!}- sníŽením zakladniho kapitálu
Llhrada ztrály zrterozděleného eisku minulých let
Převod na neuhrazenou ztráťu minulých leÍ 15 886
Jiná úhrada aráty
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4louhadob{ maietek

g) Dlouhodtlbý nebmotný majetek

b) Dlouhodobý hmotný majetek

PofuzoYAci cBNa Poěáteční
zůstatek Přírustky Vyřazeni Převody

Konečný
zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu a Wvoie
Software
ostatní ocenite] ná írráva
Goodwill
ostatní dlouhodobý nehmotný maietek
Poskytnuté zálqw na dlouhodobý
nehrnofirý maietek
Nedokončený dlouhodobý nehnrotný
maietek
Celkem 2020

oPRAvNÉ PoLoŽKY A
OPRIVKY

Počáteční
zůstatek
oprávek

Odpisy VyřazenÍ Převody
Konečný
zůstatek
oDrávek

opravné
položky

Nehmotné lysledky
výzkumu a vývoie
Software
Ostatní ocenitelná nráva
Goodwill
ostatní dlouhodobý
nehmotnÝ lnaietek
Poskytnuté zálohy na dlouh
nehmotný maietek
Nedokončený dloulrodobý
nehmotný maietek
Celkem 2021I

PoŘlzovÁcÍ cnxl Počátečni
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody
Konečný'
zůstatek

Pozemky

Stavby 175 887 79 70A 243 884 11 703

Hmotné tnovité věci a jejich soubory

oceňovací rozdil k nabytému majetktr

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata ajejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté álohy na dlouhtldobý hrnotný
maietek

l 683 2 135 3 796 22

Nedokoněený dlouhodobý hmolIrý
maietek

0 95 508 95 508 0

Celkem 2020 t77 57A Í71 343 243 rš84 99 344 11 725



oPRAvNÉ PoLožKY A
OPRJIVKY

Počátečnl
zustatek
oorávek

Odpisy Yyřazcní Převody
Konečný
zůstatek
oprávek

opravné
položky

Pozemky
Stavbv
Hmotné movité věci a jejich
soubory
oceňovací rozdil
k nabvtérnu maietku
Pěstitelské celky trvalých
porostů

Dospělá zvířata a jejich
skuoinv
Jiný dlouhodobý hmotný
maietek
Poskyfnuté álohy na
dlouhodobý hnrotný nraietek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný maietek
Celkem 2020
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Viz. strana 3 přílohy _ komentriř k odpisovému plránu

c) Dlouhoelobý linanční majetek

d) Souhrnná výše majetku neuvedená v Íazr/eze v poř'izovacíeh cenách

Druh maietku llodnota

e) Majetek zatížený ástavním právem, věcná břenrena u nemovitostí:
ANO NE

Počáteční
zůsíatek

Přírůstky Úlytt<y Přecenění
Konečný
zůstatek

Podíly - ovládaná nebo ovládaiící osclba
Zápůjčky a úvěry _ ovládaná nebo
r:vládaiíci osoba
Podílv * nodstatný vliv
Záoůičkv a úvěn'* nodstatnÝ vliv
ostatní dlouhodobé cenné parl{rv a nodílv
Záoůičkv a úvěrv _ ostatní
JinÝ dlouhodobÝ finanční maietek
Poskytnuté álohy na diouhodobý finarrční
maietek
opravná položka k dlouhodobérnu
finančnímu maietku
Celksm 2020

Druh a ulrřesněnÍ maietku Povaha a funkce zatížení
Účetní vlastní takto etek:
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0 $ajetek v operativuÍm pronájmu, finanční leasing
Učetní jednotka má rnqietek v pronáýmu: ANO !Nr

Druh maletku Účetní hodnote Tržní hcdnota oceněno dle

- doplněk č.

c) $ajetek' jehož tÉní cena je výrazně vyšší
Uěetni jednotka vlastní takovýto majetek:

h) Cizí mejctck uvedený v rozvaze, nájem
Učetní jednotka eviduje takoýto majetek:
Popis, doplněk;

než ocenění v účetnictv{:
ÁNo

podniku' nájem části

NE

NE
podniku:
ANO

odloženó doň

Účetní jednotka zaúčtovala oďožený daňový úvazek l pobledávku:
Pokud mánáplň, bližší popis, vyčíslení odložené daně:

Účetní jednotka zaúčtovala rez€rvu na daň z příjmů, a snížilg tak položku
o předpokládanou daň až do výše uhrazenýcb zálohnadaň zpříjmů.

n ÁNo NEMÁ NÁruŇ

,,C.Ir.2.4.3. Stát - daňové pohledávky"

f] eNo ! xnvÁ NÁPLŇ

Orrerace ner.ahrnuW v tozvaze

Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v taz\aze; ajejich finanční dopad na účetní
jednotku:-_

V úěefní jednotce nemá naph. I aNo

$ 39b odst ó) p{sm. i), s 39b odst 7), s j9b ods* 8)

Informace o transakcích se spříaněnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek - objem
transakcí, povaha vztahu se spřizněnou stranou a os'atní infirrmace o transakcích' které jsou nezby'aré
k pochopení Íinanční situace účetni jednotky.

V účetníjednotce nemá náplň' ANO

Pohledávky za spříaněnými stranami: viz strana 5 a 7 přilohy v účetni závěrce

Závazky wči spříarěným stranám; viz strana 5 přílohy v ričetní závěrce

Prodej spříaněným stranám: 3 4L9

Nákup od spřízrělých stran: l05 6l8

Jiné rniananrné transakce se spříeněnými stranami; nemá náplň

Transakce se spřizrrěnýrni stranami, heré nebyly uzavřeny znbéž'lýclt tržních podm{nek: nemá náplň

$ l I odsl" s) uyhlóšIcy ě. 5a0/20a2 sb.
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Úeetni.iednotka v běžrém účemím období použila položku,Á,lv.3. Jiný výsledek hospodďení minulýoh leť..
Poktrd má náplň, bližší popis: - n mto l uprwí. NÁpr,Ň

$ I1a vyhldšley č. 500n002 sb.

ostatní informace

il Dlouhodobé a krdtkoilobé bankovnl úvěry: 0

2) Pfijaté dotace na lnvestiťnl a ptovozní účely: 0

3) Doměrky splatné daně zpřijmů za minuld období: 0

4) Rezeruy zókonaé a oslatní

nerui

ostatní

5) Splané zóvazky poJtstného na socióIní zabezpeěení a příspbku na stótnt polltlku zam&tnanosti:g

6) Splatné zóvazky veřejného zdravotního pojištěn{:0

7) Výše aidovaných daňouých nedoplathů:0

Druh rezorvy
a.ielÍ oznečení

Počáteční stav
k 1.1.

Tvorba Čerpání Konďný stav
k 31. 12.

Druh rezervy
a ieiíoznačení

Počáteční stav
k1.1.

Tvorba Cerpíní Konečný stav
k31.12.

Viz. strana 3 - odpisow plán 2345 300 2230 41s

Přílohu sestavil: Bc' Nicola Robenková

Datum: /o 3 Jztl

/4_-/Podpis:




