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Zpráv a nezávis lého a ud itora
jedinému společníkovi společnosti

Martypet Real s.r.o., tČ: 099 94 262

Výrok auditora
Provedlijsme audit přiložené zahajovací rozvahy společnosti Martypet Real s.r,o, (dále
jen ,,Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z
rozvahy sestavené k 9, 3. 2021, UOale o Společnosti jsou uvedeny v příloze
zahajovací rozvahy,

Podle našeho názoru byla zahajovací rozvaha společnosti Martypet Real s.r.o. ve
všech významných ohledech sestavena správně na základě předložených
zakladatelských dokumentů, v souladu s českými účetními předpisy upravujícími
proces sestavení zahajovací rozvahy a rozhodnutím vedení společnosti,

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 9312009 Sb,, o auditorech, ve znění
pozdějších předpisů (dále také ,,zákon o auditorech"), a standardy Komory auditorů
České republiky pro audit, ktenými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA)
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami, Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost
auditora za audit zahajovací rozvahy. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a
splnilijsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů, Domníváme se,
že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku,

Odpovědnost jednatele za sestavení zahajovací rozvahy
Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení zahajovací rozvahy, která v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podává věrný a poctivý obraz, azatakový
vnitřní kontrolní systém, ktený považuje za nezbytný pro sestavení zahajovací rozvahy
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.

Při sestavování zahajovací rozvahy je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v komentáři
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení zahajovací rozvahy, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje



zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit,

Odpovědnost auditora za audit zahajovací rozvahy
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty,

nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v zahajovací rozvaze odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost, Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
zahajovací rozvahy na jejím základě přijmou,
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek azachovávat profesní skepticismus.
Dále je naší povinností:

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

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo
v komentáři zahajovací rozvahy.

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

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah zahajovací rozvahy, včetně jejího
komentáře, a dále to, zda zahajovací rozvaha zobrazuje podkladové transakce
a události způsobem, ktený vede k věrnému zobrazení,
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Naší povinností je informovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a naČasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne

lng. štěpán
Oprávnění

0o BRNo

G, s.r.o.
Oprávnění itorů České republiky č, 47

Licencia tJradu pre nad výkonom auditu č, 007
Znalecký čn 0sloz-ooo;
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Rozvaha podle Přílohy č. 'l
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

tičetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 09.03.2021
(v ce|ých tisících Kč)

Rok Měsíc lč

2021 09994262

Obchodní firma nebo jiný název účeiníjednotky

Martypet Real s.r,o. s,r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Peroutková 290/5
Brno
602 00

AKTlVA

b

AKT|VA CELKEM SoučetA. až D.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Stá|á aktiva Součet B.l. až B.lll.

B,l.

B.l,,l.

B.1.2.

B,1,2.1.

B,1,2,2.

B.1.3.

B.1,4.

B.|.5.

B,1.5.1.

B.1.5.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek Součet l.'1. až 1.5.

Ocenitelná práva

íoiiřa'.á"*---*

Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný

B.ll.

B.l1,1.

B,l1.1.1.

B.l1.1 .2.

B.l1.2.

B,l1,3.

B.l1.4.

B.l1.4.1.

B,l1.4.2.

B.l1.4,3,

B,l1.5.

B.l1,5,1,

B.l1.5.2.

Dlouhodobý hmotný majetek Součet l1.1, až l1.5.

Hmolné movité věci a ]ejich soubory

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Oslatní dIouhodobý hmotný majetek

Dospělá zvířata a.jejich skupiny

Jiný dIouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek Součet ll1,1. až ll1.7,

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

Označení

a

čís.
řád.

c

Běžné účetní období /inulé úč. obdob

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

10 10

2 10 10

p
3

4

Nehmotné výsledky vývoje 5

o

7

Ostatní ocenitelná práva B

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10

11

lz

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek lJ

14

Pozemky a stavby 1E

Pozemky lo

Stavby 17

1B

lo

20

Pěstitelské celky trvalých porostů 21

22

,,r.

25

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26

B.lll,

B.ll1.1.

B.ll1.2,

B.ll1,3.

28

29

PodiIy - podstatný vliv 30



Označení

a

AKTlVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období Vlinulé úč. obdobi

Brutto
1

Korekce
2

Netto
J

Netto
4

B.ll1.4,

B.ll1.5.

B.ll1.6.

B.ll1,7.

B.Il1,7,1.

B.ll1,7.2.

Zápůjčky a úvěry * podstatný vliv 31

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

Zápůjčky a úvěry - o§tatní JJ

Ostatní dlouhodobý íinanční majetek 34

Jiný dlouhodobý ftnanční majetek 35

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36

Oběžná aktiva Součet C.l. až C.lV. 37

c.l,

c.l.,t.

C,1.2.

c.1.3.

c.1.3,1,

c.1,3.2.

c.1.4.

c.1.5.

Zásoby Součet 1.1. až 1.5. 3B

Materiál 39

Nedokončená výroba a polotovary 40

Výrobky a zboží 41

Výrobky 42

Zboží 43

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44

Poskytnuté zá|ohy na zásoby 45

c,ll,

c.l1.1,

c.l1.1.1,

c.ll,,1.2.

c.l1.1.3.

c.l|.1,4.

c.ll,,1.5,

c.l1.1.5.1,

c.l1.1.5.2.

c.l1,1.5,3.

c.l1.1.5.4.

c,l|,2.

c.l1.2.1.

c.l1.2.2.

c.l1.2.3,

c.l1.2.4.

C.l1.2,4.1.

C.l1.2.4.2,

c,|1.2.4.3,

c.l1,2,4.4.

c.l1,2.4.5,

c.l1,2.4,6.

c,l1.3.

Poh|edávky Součet l1.1. až l1.3. 46

Dlouhodobé pohledávky 47

Pohledávky z obchodních vztahů 4B

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49

Pohledávky - podstatný vliv 50

Odložená daňová pohledávka cl

Pohledávky - ostatní 52

Pohledávky za společníky 53

DIouhodobé poskytnuté zálohy 54

Dohadné účty aktivní 55

Jiné pohledávky 56

Krátkodobé pohledávky Ra

Pohledávky z obchodních vztahů 5B

Pohledávky - ov|ádaná nebo ovládající osoba Ao

Pohledávky - podstatný vliv 60

Pohledávky - ostatní 6,1

Pohledávky za společníky 62

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63

Stát - daňové pohledávky 64

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65

Dohadné účty aktivní bb

Jiné pohledávky b/

časové rozlišení aktiv 144



Označení

a

AKTlVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období t4inu|é úč. obdob

Brutto
1

Korekce
z

Netto
J

Netto
4

C.l1.3.1.

c,l1.3.2.

c.l1.3.3.

Náklady příštích období 145

Kotnplexní náklady příštích období 146

Příjmy příštích období 147

c.lll,

c,ll1.1.

c.ll1,2.

Krátkodobý finanční majetek Součet ll1.1. až ll1.2. 6B

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69

Ostatní krátkodobý íinanční majeiek 70

c.lV,

c.lV.1.

c,lV.2.

Peněžní prostředky Součet lV.1. ažlY.2. 71

Peněžní prostředky v pokladně lz

Peněžní prostředky na účtech /J

D.

D.1.

D.2.

D.3.

Časové rozlišení aktiv Součet D.1, až D,3. 74

Náklady příštích období 75

Komplexní náklady příštích období Io

Příjmy příštích období 77



Označení

a

PA§lVA

b

čís.
rád.

c

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

o

PAS|VA CELKEM Součet A. až D. 7B ,10

A. Vlastní kapitál Součet A.l. až A.Vl. 79 10

A.l,

A.1.1

A.1.2

A,1.3

Základní kapitál Součet l.'1 . až 1.3, B0 ,10

Základní kapitál B1 10

Vlastní podíly (-) 82

Změny základního kapitálu oJ

A.ll.

A.l1.1,

A.l1.2.

A.l1.2.1.

A.l1.2.2.

A.l1.2.3.

A.l1,2,4.

A.l1.2.5.

Ážio a kapitálové fondy Součet l1.1, až l1,2, B4

Ažjo B5

Kapitá|ové fondy B6

Ostatn í kapitálové fondy 87

Oceňovací rozdily z přeceněni ntajetku a závazků (+l-) BB

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+l) B9

Rozdily z přeměn obchodních korporací (+^) 90

Rozdí|y z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+l) 91

A.lll.

A.Il1,1.

A.ll1.2,

Fondy ze zisku Součet ll|.,1 . až ll1.2, o?

Ostatní rezervní fondy 93

Statutární a ostatní fondy 94

A,lV.

A,|V.1.

A.lV.2.

A.Vl.

Výsledek hospodaření minulých let (+Á) §oučet lV.1, ažlV,2. 95

NerozdéIený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 96

Jiný výsledek hospodařeni minulých let (+l) 9B

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+^) 99

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100

B.+c. Clzí zdroJe §oučet B. + C. 10,1

B,

B.1.

B,2.

B.3.

B.4.

Rezervy Součet B.1. až B.4, 102

Rezerva na důchody a podobné závazky 103

Rezerva na daň z příjmů 104

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

ostatní rezervy 106



Označení

a

PAslVA

b

cls.
řád.

stav v běžném
účetním období

6

stav v minulém
účetním období

6

Závazky Součet C.l. až C.lll. 107

c,l.

c.1.1.

c.l.,1.1.

c.1.1,2.

Q.1.2,

c.1,3.

c.1.4.

c.1.5.

c.1,6,

c.1.7.

c.l.B,

c.1.9,

c.1.9,,l.

c.|.9.2.

c.1.9.3.

Dlouhodobé závazky Součet 1.1, až 1,9. 10B

Vydané dluhopisy 109

Vyměnitelné dluhopisy 110

ostatní dluhopisy 111

Závazky k úvěrovým institucím 112

Dlouhodobé přijaté zálohy 113

Závazky z obchodních vztahů 114

Dlouhodobé směnky k úhradě 1 
,l5

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

Závazky - podstatný vliv 117

Odložený daňový závazek 11B

Závazky - ostatní 119

Závazky ke společníkům 120

Dohadné účty pasivní 121

Jiné závazky 122

c.ll.

c.l1.1,

c.l|.1,1,

Q,l1.1.2.

C.l1,2.

c.l1.3.

c.l1.4.

c.l1.5.

c.l1.6,

c.l1.7.

c.ll.B.

c.l1.8.1,

c.l1.8.2.

c.ll,B.3.

c.ll.B.4.

c.l1,8,5.

c.ll.B,6.

c.ll.B,7.

Krátkodobé závazky Součet l1.1. až l1,8. 123

Vydané dluhopisy 124

Vyměnitelné dluhopisy 125

Ostatní dluhopisy 126

Závazky k úvěrovým institucírrr 127

Krátkodobé přijaté zálohy 128

Závazky z obchodních vztahů 129

Krátkodobé směrrky k úhradě 130

Závazky - ovládaná nebo ovláda.jící osoba 131

Závazky * podstatný vliv 132

Závazky ostatní 133

Závazky ke společníkúm

Krátkodobé finanón í výpomoci 135

Závazky k zaměstnancům 136

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění lJ/

Stát * daňové závazky a dotace 138

Dohadné účty pasivní í Qo

Jiné závazky 140



Označení

a

PAslvA

b

čís.
řád.

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

o

C.lll.

c.ll1,1.

C.ll1.2,

Časové rozlišení pasiv Součet ll1,1, až ll1,2,
,148

Výdaje přištích období 149

Výnosy příštích období 150

D.

D.1.

D.2,

Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2. 141

Výdaje příštích období 142

Výnosy příštích obdobi 143

Sestaveno dne; 09.03,2021 Podpisový záznamstatqrárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisovÝ vzor 

|áÍcne 
osoby, která je účetní jednotkou

^

Právni forma účetní jednotky

S.r.o,

Předmět podnikání 

/

Pozn.:



Příloha k zahajovaci rozvaze
obchodní společnosti Martypet Rea! s. r. o.,

zpracovaná dle ustanovení § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb.

n; zÁxnDNílNFoRMAcE

lnformace podle § í8 odsú. 3 zákona 563/1991Sb, o účetnictví

1) Popis účetní jednotky

. Obchodnífirma: Martypet Real s,r,o.

. Sídlo: Peroutková 29015 Brno 602 00

. právníforma: spoleěnost s ručením omezeným

. lčo: 099 94 262

. Zápis do veřejného rejstříku: Krajský soud v Brně C 122047

. Rozvahový den: 9.3,2021

. Okamžik sestavení: 9,3.2021

. kategorie účetníjednotky: Malá účetníjednotka bez povinnosti
ověření účetní závěrky auditorem

. Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského zákona

B) tNFoRMAcE o PoUŽlTÝcH ÚČeTNÍcH METoDÁGH, oBEcNÝcn ÚČeTNÍcH
zÁsloÁcn, způsoBEcH oceŇovÁttí A oDptsovÁNí, oDcHyLKy
OD TĚCHTO METOD

Společnost Martypet Real s. r. o. postupuje při vedení účetnictví podle ustanovení zákona
ě. 563/1991 Sb,, o účetnictví, podle Vyhlášky č.500/2002 Sb, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních

standardů pro podnikatele (ČÚS č. oo1 ažO24), vše ve znění platném pro rok 2021.

Účetníjednotka účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků ajiných pasiv, dále

o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Účetnictví se vede za účetníjednotku jako celek v peněžních jednotkách české měny.

1) Způsob oceňování majetku a závazků

. Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a účtují se způsobem A.

. ve skladové evidenci se zásoby evidujív pevných cenách a na zvláštní analytické

účty jsou účtovány oceňovací odchylky a vedlejší pořizovací náklady, které se

rozpouštějí podle vývoje stavu zásob.

. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - nemá

. způsob oceňování závazkú - jmenovitou hodnotou



2) Stanovení úprav hodnot majetku

. způsob odpisování majetku účetní jednotka stanovila na základě metod při

vyčíslování daňových odpisů. Daňové a účetní odpisy se rovnají
. Uplatněný způsob stanovení úprav hodnot (dříve opravné položky) majetku -

nepoužila

3) Způsob přepočtu údajů v cizí měně na Kč
. pro přepočet údajů cizích měn na kč byl u pohledávek, hotovostních transakcí a

bankovních operací použit pevný kurz, Pevný kuz vychází zkurzu ČNS
vyhlášeného poslední den předchozího zdaňovacího období. Pro přepočet

závazků byl použit denní kurz ČNB, platný ke dni účetního případu,

4) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

. nepoužívá

C) INFORMACE O POUŽTÉU OCEŇOVACÍM ROZDÍLU A TECHNICE PŘl OCENĚNÍ
REÁLNOU HODNOTOU

1) Zména reálné hodnoty podle jednotlivých druhů finančního majetku a zpŮsob
jejich zaúčtování

. není

2) Rozsah a podstata derivátů (deriváty= termínované obchody, opce, swapy apod.)

. nemá

3) Důvody a výše opravných položek u majetku a závazků, pokud nebyly oceněny
reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

. netvořila

D) uršE z^vuzKoyýcH vzTAHů s DoBou spLATNosT! DELší NEž 5 LET
(pohledávky a dluhy)

nema

E) uíšE z^vAzKotnýcn vzTAHů KRyTÝcH vĚcruÝul ánuxRlvu
(pohledávky a dluhy)

nemá



F) uíšE zÁLoH, zÁvDAvKů, zÁptJ.lčex e úvenů posKyTNurÝcn čleruůrul
ŘíoícícH A KoNTRolruícH oncÁruů

nejsou

cl yíše yýruosů, xrenÉ JsoU lvtltvloŘÁonÉ syíut oBJEMEM NEBo půvooeut

nejsou

n) uíše zÁvazxoyícn vztAnů, xrenÉ NEJsou wxÁzÁtty v RozvAzE
(pohledávky a dluhy)

nejsou

pnůuĚnruÝ pŘepočreruÝ počer znrvlĚsrrunruců v pnůgĚHu oaoogíl)

0

oopt_Ňu.lící

nejsou

Bude přílohou žádosti o schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných

papírů. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500 000 000 Kč s dobou

trváníprogramu 15 let,

V Brně dne 9. 3.2021

loan košt'ál
Martypet Real s,r.o.


