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Zpráva nezávislého auditora
pro spoleěnost BFT tíanagement, 4.s.

Výrok auditora - bez rr,ýhrad

Provedli j sme audit přiložené účetní závérky společnosti
BFT Management, a.s. (,,Spo]-ečnost") sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 20L6, výkazu zisku a ztráťy k 31. L2. 20L6 a přílohy
této účetní závérky, která obsahuj e popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětluj ící informace.
Úaa;e o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní
-i--Y_^]-__,/,dve,r Kv.

Podle našeho názoru úěetní závěrka podává věrný a poctíw,ý
obraz aktiv a pasiv Spoleěnosti k 31 . 12. 2Ot6 a nákJ-adů
a r4ýnosů a wýsledku jejího hospodaření za rok koněící
31. L2. 2OL6 v souladu s ěeskými úěetnímí předpisy.

Základ pro wýrok

Audit j sme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a standardy Komory auditorů České republiky (KA Čn) pro audít,
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícimi aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v
oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky j sme na Společnosti nezávislí
a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývajici
z uvedených předpisů. Domníváme s€, že důkazní informace,
které jsme shromáždili, poskytuji dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.

lDENTlFlKi\CE AU DlToRA
AUDlT DANĚ CZ s.r.o.
Velké Kúntlatickó 131B/37, 148 00 Plaha 4

lá 28,11692,], a[ii16l9i,iÉ fipiá\rlěni č, 489
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Odpovědnost statutárního
úěetní závěrku

ředitele SpoJ-eěnos ti

Statutárni ředitel Společnosti odpovidá za sestavení účetni
závérky podávajicí věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpísy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považu)e za nezbytný pro sestavení účetni závérky Lak, aby
neobsahovaLa významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky ] e statutárni ředitel
Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v pŤiloze
účetní závérky záLežitosti týka; ící se ;ej ího nepřetržitého
trváni a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestaveni účetní závérky, s výjimkou případů, kdy statutární
ředitel plánuj e zrušení Společnosti nebo ukončeni j ej í
činnosti, resp. kdy nemá j inou reálnou možnost, De ž Lak
učinit.

Odpovědrrost auditora za audit úěetní závěrky

Naším cí]-em j e získat přiměřenou j ist,otu , že účetní závěrka
jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra
j istoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v sou]_adu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetni závérce
odhalí případnou existuj ící významnou (materiální )

nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v dŮsledku podvodŮ
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud l-ze
reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetni závérky
na jejím základě přijmou.

Při prováděni auditu v souladu s výše uvedenými předpisy j e
naŠÍ povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Tdentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální)
nesprávnosti účetní závérky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato

I Dř N-l-i F] t\ l\0§, Ai.-] t] iTORA
AUDIT ĎANĚ CZ s,r.o.
Velki Kufillatioké 1318/117, 14B rno Praha 4
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rizlka a získat dostat.ečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřrt výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k niž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiátní) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházeni vnitřních
kontro} statutárním ředitelem.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřít názor na účinnost
vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetnich pravidel, přiměřenost
provedených účetních odhadů a informace, které v této
souvislosti statut ární ředitel Společnosti uvedl v příloze
účetní závérky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání
při sestavení účetní závérky statutárním ředitelem a to,
zd,a s oh}edem na shromážděné důkazní informace exístuje
významná (rnateriální) nejistota vyplývalíci z událostí nebo
podminek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závéru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naši
povinností upozornit v naší zprávé na informace uvedené v
této souvislosti v příloze účetní závérky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závéry týkaj ící se schopnosti Společnosti trvat
nepřetržitě vycházelí z důkazních informací, které jsme
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podminky mohou vést k tomu, že Společnost zLraLí schopnost
trvat nepřetržitě.

Vyhodnotit celkovou prezentaci,
závérky, včetně přílohy, a dále
zobrazu)e podkladové transakce a
vede k věrnému zobrazení.

členění a obsah účetní
to, zda účetní závérka

události způsobem, který

Aři]ii
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Naší povinností je informovat statutárního ředitele mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zj ištěních, která j sme v jeho průběhu učiniJ_i, včetně
zj ištěných významných nedostatků ve vnitřnim kontrolnim
systému.

V Praze dne 30. března 201-1

Za společnost za auditora

Al.!ffiiT m}qP,{Ě ůř g.n,o,

Sícii r: Veikó Kuni,aiic|<é 131B/37

14E 0C Praha 4

Koresponclenční Blanická 100B/2B

tč: 1 6B21

AUDlT
auditorská společnost
oprávnění č. 489
Velké Kunratické 1 31 B/37

148 00 Praha 4 - Kunratice
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Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní ]ednotka doručí
účeiní závěrku současně

s doručením daňového přiznání

Za daň z pří]mů

1 x příslušnémU ílnančnímu

úřadu

RozVAHA

V plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )

Rok Irlěsíc lc

)nlA 256í 9055

obchodní íirma nebo jiný název účetni jednotky

BFT Management, a.s.

sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a m;sto podnlkáni llší-ll se od bydllště

V Olšinách ,16/82

Praha 1 0
100 00

označení AKT|VA

b

ěís.
řád.

Běžné účetní období Mlinulé úč. obdob

a
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKT|VA CELKEM SoučetA, až D, 1 9 271 -5 459 Jólz 2 271

Pohledévky za upsaný základní kapitál 2

B, Dlouhodobý majetek součet B,l, až B.lll. 6 787 5 459 1 328 1 430

ts,l,

B,1,1 ,

B.1.2,

B-1-2-1

B.1-2-2

B.1.3.

B.1.4.

B,1,5.

B,1,5,1

B,1,5,2

Dlouhodobý nehmotný m součet l,1 , až 1,5. 4 4 160 _4 160 115

Nehmotné Výsledky Výzkumu a VýVoje

ocenitelná práVa 6 4 160 -4 160 1 
,15

software 4 160 -4 160 115

ostatní ocenitelná práVa 8

GoodWill 9

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10

Posk},tnuté zálohy na dl, nehmotný majetek a nedokon 11

Poskyinuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12

Nedokončený dlóuhodobý nehmotný majetek 13

],l1,1,

],l1,1,1.

3-11-1-2.

],l1,2,

],l1,3,

],l1,4,

],l1,4,1.

3,11.4.2.

], l1,4,3.

],l1,5,

],l1,5,1.

3, ll,5,2.

Dlouhodobý hmotný maj€ Součet 11,1, až 11,5, 14 1 299 1 299

Pozemky a stavby 15

PoZemky 16

stavby 1

Hmotné movité Věci a jejich soubory 18 1 299 -1 299

oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20

Pěstitelské celky trvalých porostů 21

Dospělá zVířata a jejich skupiny 22

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

PosMnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokonče

Poskytnuté Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26

],lll,

3,lll, 1 ,

3.1l1.2.

], lll,3,

Dlouhodobý finanční maj( součet ll1,1, až ll1,7. 27 1 328 1 328 ,1 
3,15

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 1 328 1 328 1 315

zápůjčky a úVěry - ovládaná nebo ovládájící osoba 29

Podíly - podstatný VliV 30

lDENTlí:iKACE AUDl-ríJFlA
AUDlT DAl.rĚ CZ s,r.o,
Velké KLiíllrti.ké ]:]j$/i]7, ]ój i| i'lel]..,!

lč: 28.1ili|21, aur]ilrrslí .,.]iá\,iiili č a1_1']
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Označení AKTlVA

h

čís.
řád,

Běžné úěetní období V]inulé úó. obdob

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

3, llL4,

3. lll,5.

3. ll1.6.

].ll1.7.

].ll1.7.1,

3.111.7.2.

Zápůjčky a úvěry - podstatný VliV 31

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

Zápůjčky a úVěry - ostatní 33

ostatni dlouhodobý finanóní majetek

Jiný dlouhodobý finanční majetek J5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Jb

oběžná aktiva Součet c,l, až c,lv. 37 2 484 2 484 841

,l,

, l,,],

.1.2.

,1,3,

,1,3,1 ,

.1.3,2,

).1.4-

).1.5,

Zásoby Součet 1,1, až 1,5.

Materiál 39

Nedokoněená Výroba a polotovary 40

vyrobl(y a zbozl 41

Výrobky 42

zboží 43

Mladá a ostatní Zvířata a jejich skupiny 44

Poskytnuté zálohy na zásoby 45

C.ll,

c,l1,1,

c,l1,1,1,

c-l|-1-2_

c,ll,1 ,3.

c.l1.1.4.

c,ll,1 ,5,

c,l1,1 ,5,1 ,

c- ll.,1.5,2,

c.l1.1.5,3.

c,ll,1,5,4,

c-l1-2-

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.u.2.4,3.

C.l1.2.4.4.

c.l1.2.4.5.

c-l1-2-4-6-

Poh|edáVky souóet l1,1. až l1,2, 46 70 70 47

DloUhodobé pohledáVky 4 7o 47

PohledáVky z obchodních Vztahů 48 79 aó 47

PohledáVky - ovládaná nebo ovládající osoba 49

PohlédáVky - podstatný VliV 50

odložená daňoVá pohledáVka 51

PohledáVky - ostatní 52

Pohledávky za společníky

Dlouhodobé poskytnUté zálohy 54

Dohadné úěty aktivní

Jiné pohledáVky 56

Krátkodobé pohledávky 57

PohledáVky z obchodních vztahů 58

PohledáVky - ovládaná nebo oVládající osoba 59

PohledáVky - podstatný Vliv 60

PohledáVky - ostatní 61

Pohledávky za spoleěníky 62

Sociální zabezpečení a Zdravotní pojištění 63

Stát - daňoVé pohledáVky 64

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65
_9 -o -14

Dohadné úěty aktiVní 66

Jiné pohledáVky 67

lDENTlF KACE AUDITORA
/\UDlT DAíjt l,,1, s.l-,ú,

Vřiké KurliJlické i3lsi-17. jri] li lía]ra,1

l{i 2ť/íbť?1, 3 ;..1:l,q1:,1, r3;,r,,._ lÍJ



Označení AKTlVA

h

řád.

č

Běžné účetní období Minulé úó. obdob

Brutto
1

Korekce
2

Netto
:t

Netto
4

], lll,

]. lll,1,

3.1l1.2,

Krátkodobýílnančnímaj€ součetll1,1,ažll1.2. 68

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69

ostatní krátkodobý finanční majetek 70

;,lV,

c,lV.1,

c-lv.2_

Peněžní prostředky Součet lV.1, až lV,2 71 2 414 2 414 808

Peněžní prostředky V pokIadně 72 ól óa

Peněžní prostředky na účtech 73 z ózé 805

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 76

Pří]my příšiích období 77

iDENTlFl KAl,.,E AU D lTOl] A
AUDiT DAi',.JĚ CZ S.0,().
\tliké lir;nlrllilxe i3]i1l7 146 l0 líJlla,1
l*: 28,i1lr];1. !|dl](jrki i]'']íl!i,jll l. 4;lij



Označení

a

PAslVA

b

čís.
řád.

stav v běžném
účetním období

stav v minulém
účetním období

6
PAslVA CELKE|V] součet A, až D 78 3 812 2 271

Vlastní kapitál Souóet A,l, až A,Vl, 79 1 749 1 882

q,l,

A.1.1.

A,1,2,

A, l,3,

Základní kapitál součet 1,1. až 1,3, 80 5 160 5 160

základní kapitá! 81 5 160 5 160

Vlastni podíly G) 82

změny základního kapitálu 83

q,ll,

q, l1,1 ,

A, lL2,

q,l1,2,1 
,

^,-|1-2-2-

A,l1,2,3,

^,.|1_2.4.

A, l1,2,5,

Ážio a kap tálové fondy součet ll,1 , až l1,2, 84 _690 -703

Áži,o 85

KapitáloVé fondy 86 _690 -703

ostatní kapitáloVé fondy 87

oceňovací rozdíly z př€cenění majetku a záuazků |+l-) 88 -690 -703

oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 89

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90

Rozdílyz ocenění př přeměnách obchodních korporací (+/' 91

A. lll,

A, ll1.1.

A. ll1.2.

Fondy ze zisku Součet lll,'1. až ll1,2, 92 100 100

ostaini rezervní íondy 93 100 100

statutární a ostatní fondy 94

A,lV.1.

A,lV.2.

A,lV,3.

VýSledek hospodaření m nulýc součet lV,]. až lV,3, 95 -2 675 1 540

Nerozdělený zisk minulých let 96

Neuhrazená áráta minulých let G) -) A7^ 1 540

Jiný Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98

Výsledek hospodaření běžného účetního obdobi (+/-) 99 -146 1 135

Rozhodnuto o zálohové Výplatě podílu na Zisku (-) 100

B.+C cizi zdlqe Součet B, + c, 101 2 063 389

B,

B,,],

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 zvláštnich práVních předpisů 105

ostatní rezeruy 106

lbrilrtrtxrrcr ALjDl IcFlA
AUDi'r DANÉ C,l s r,,:],

Yr.irénurl,::irt- "' "':' : _ _,^',
l i,Í" Žt,riaez l, *dnoiqťgš:ť:j:



Označení PAslVA

b

óís.
řád.

stav v běžném
úóetním období

5

stav v minulém
účetním období

6

Záyazky Součet C,l. až C.ll, 107 2 062 90

C,l,

c.1.1,

c,l,1.1.

c.|.1-2-

c.1.2-

c,1,3.

c,1.4,

c,1,5,

c,1,6,

c.1.7.

c,1,8.

c,1,9,

c.1.9,1,

c-1-9.2-

c,1,9.3.

-Dlouhodobé 

závazky §oučet |,1. až 1.9. 108

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 11

ZáVuky - ovládaná nebó ovládající osóba 116

záVazky - podstatný VliV 11

odložený daňový závazek 118

ZáVazky - ostatní 119

Závazky ke společníkům 120

Dohadné účty pasivní 121

J né závazky 1r)

c,ll,

c.l1.1-

c,ll- 1,1,

c.l1.1.2.

c.|1,2,

c.l1.3.

c,l1,4,

c,l1,5,

c.l1.6,

c,l1,7,

c,ll,8,

c,l1,8,1,

c,l1,8,2,

c.l1.8,3,

c.l1.8.4,

c,l1,8,5,

C,l1,8,6.

c.ll,8,7,

Krátkodobé záVazky Součet l1.1. až l1,8 123 2 062 389

Vydané dluhopisy 124

Vyměnitelné dluhopisy 125

ostainí dluhopisy 126

ZáVazky k úVěrovým institucím 127

Krátkodobé přijaté zálohy 128 1 771

závazky z obchodních Vztahů 129 226 56

Krátkodobé směnky k úhradě 130

závazky - ov|ádaná nebo ovládaj ící osoba 131

závazky - podstatný Vliv 132

závuky oslalní 133 ^(

ZáVazky ke společnikům 134

Krátkodobé finanění Výpomoci 135

ZáVazky k zaměstnancům 136 3 3

záv azky ze sociálního zabezpeěení a zdravotního pojištění l3l

stát - daňové záVuky a dotace 138 óz 31

Dohadné úěty pasivní 139

Jiné záuazky 140

EeŇitrrt<r.cg AtJi]il,oHA
Áúorr DANĚ cz s,r,o,
v{rlké Kunhálirké 131E/37 ]48 c0 i]nira 4

iii')liiia),, n;,11.r,le jpil(ě!,'''t 89



o7náčéní PAslVA

b

óís.
řád.

stav v běžném
ťtčetním obdobi

5

stav v minulém
účetním období

6a
D.

D.1,

D.2.

casové rozlišení pasiv souóet D,1. až D.2 141

Výdaje příštích období 142

Výnosy příštích období 143

sestaveno dne: 29,03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu úěetní jednotky

nebo podpisový Vzor íyzické osoby, která je účetní jednotkou

PráVni forma úěetní jednotky

akciová společnost
Předmět podnikání

provádění Veřéjných dražeb a konzultace
Pozn.:

a.v,
J lrl

Bureš

Di9itálně podepsal Jiří Bureš
DN: c=CZ, o=BFT
Management, a.s. [lč
2561 9055], ou=O'l, cn=]iři
Bureš, serialNumbel=P34,
tltle=5tótutáíhí ředitel
Datum| 20] 7.03,29 l 7:34:55

+02'00'

lDENTlFlK/rCE AUDlTOF]lr,
AUDiT DAl,,] Ě CZ s,r,o,
Vt]ké Kliliraliixé 1lJlEi 3i, i46 3ů řla]l;1

i1"26|16g2r, auonúrské 0rd;",jr ú,,iť9



Výkaz zisku a ztráty ve druhovém

ělenění podle Přílohy ó. 2

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně

s doručením daňového přiznání

za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu

úřadu

vÝxp.zlsKu A zTRÁTy

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )

Rok Měsíc lč

2016 256í 9055

obchodní firma nebo,iiný název účetní jednotky

BFT Management, a.s.

sídlo nebo bydliště úěetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydlišiě

V Olšinách 16/82
Praha 10
100 00

lDENTIFlKACE AUĎtTůRA
AUúlT DAiiĚ §Z s,r,c,
vÉli(é Klfitíltické l318/37 ]ZB 0ů Pí;ila_4

,t,'inl itozt ruclr, l(1s$;ť"j§

Označení

a

TEXT

b

číslc
'4Avl

skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

I Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 1 869
,1 895

ll Tržby za prod{ zboží 2

A. 1,

A, 3,

souěet A.1. až A.3Výkonová spotřeba ! J 1 798 1 628

Náklady vynaložené na prodané zboží 4

Spotřeba materiálu a energie 5 149 íí9

Služby 6 í 649 í 509

B. Změna stavu zásob Vlastní činnosti (+/-) 7

Aktivace G)

Součet D.1. až D.2. 9 38 ee

D. 1, 10 24 24

D. 2. [Náklady naaocÉlní zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 14 14

D. 2,
| : ::::|::

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotni pollstenl 12

D.
I

ostatní náklady 13 14 14

E. hodnot v provozní ob Součet E,1, až E.3. 14 115 1 387

E. 1,

E, 1.

E. 1.

E. 2,

I

-Tpral/y hódnot d-louhodobéňo nehmotného a hmotného majetku - dočasné

15 115 1 387

16 115 ,1 387

17

,l8

E, 3.
ló

lll.

lll.

Ill.

lll.

Ostatní provozní rn;nosy Součet ll1.1. až ll1.3, 20 E 32

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21

Tržby z prodaného materiálU 22

Jiné provozní uýnosy 5 32

F.

F. 1.

F, 2,

El

F. 4,

F, 5,

ostatrú provozní náklady součet F.1. až F.5. 6 9

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

Zůstatková cena prodaného materiálu zó

oaně a poptatky v provozní oblasti 27 4 J

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích obdobi

Jiné provozní náklady ,ó 2 6

30 -83 -1 135

c.

ho majetku - trvalé

Provozní rnýsledekhospodařt l. + ll._A.-B.-C. -D.- E. + lll. -F.



óznačení TEXT

b

číslo skutečnost v účetním období

c
běžném

1

minulém
2

lV

lV.

@ součetlv,l.ažlv.2. 3,í

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

ostatni výnosy z poanů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

součet V.l, až V.2. 35

ku - ovládaná nebo ovládající 36

@hodobého íinančního majetku 37

H. @ouhodobým finančním majetkem 38

Vl.

Vl.

@ SoučetV1,1.ažV1,2. eo

VYnosové úroXy a podobné rnýnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

ostatní Výnosové úroky a podobné uýnosy 41

l. Úpraw hoOňot a rezervy ve finanční oblasti 42

J.

J. 1.

J. 2.

souěetJ.l. až J.2. 43

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44

ostatní nákladové úroky a podobné nák|ady 45

Vll. ostatni finanční \^ýnosy 46

K. ostatní finanční náklády 47 63 45

48 -63 -45

49 -146 -1 135

L.

L. 1.

l)

ffi souěetl.l.ažL.2. 50

Daň z příjmů §platná Á1

Daň z příjmů odložená (+/-) 52

výsleaer trospooareni po Žo, * (ř. 49), L, 53 -146 1 135

M. Převod podílu na \^ýsledku hospodaření společníkům (+/_) 54

VlisteOeX noŠpoOareni * (ř. 53) - M.

za úóetní období (+/-)

55 -146 1,135

-ČŇ-o6EtráTanl období |. + ll, + lll. + lv, + V, + vl, + Vll. 56 1 874 1 973

J iří
Digitálně podepsal.Jiří Bureš
DN: C=cZ, o=BFT
Management, a.s. Ilč
2561 9055], ou=0l, cn=Jiří

Bureš, serialNumber=P34,
title=statutární ředit€l
Datum: 201 7.03.29 l 7;36:32

+02'00'
Bu reš

lDÉNTlFIKAOE A|JDiT0l]A
At'olT DANĚ oZ s,r,r,l,
V8ikd KLťtlatickó 1316/37, 148 0i] Plaila_4

u1, tii i tsa,, ,,,:n':,,,t uol rí-: 
.:::1,1.

sestaveno dne: 29,03.2a17 Podpisový záznam statutárního orgánu úěetní jednotky

nebo podpisorný vzor tyzické osoby, která je účetní jednotkou

PráVní forma účetní jednotky Předmět podnikání

provádění veřejných dražeb a konzultace
Pozn_:

A

rirranenivýslédek hospodař( lV., G. + V. - H. + Vl. _ l. -J, + Vll. - K.



BFT Management, a.s,
V Olšinách í6/82
100 00 Praha í0
Czech Republic

Tel, 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www-bftm.cz

příloha k účetní závěrce

společnosti BFT Management, a.s.

k poslednímu dni účetního období 2016,

tJdaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a

ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové

údaje jsou vykázány v celych tisících Kč, pokud není uvedeno jinak,

1. oBEcN

í.í. Popis účetní jednotky

Název účetníjednotlor: BFT Managementn a.s.

Sídlo: V Olšinách 16182,100 00 Praha í0

Právní forma: akciová společnost

předmět podnikání:

- provádění veřejných dražeb dobrovolných

- yýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského zákona

- provádění veřejných dražeb nedobrovolných

Datu m raniku obchodn í společnosti : 27 . fina 1997

Rozvahouí den: 31.12.

osobv. které maií podstatnÝ vliv nebo rozhoduiícívliv na účetní iednotce:

V roce 2016 nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani učiněny jiné právní úkony mezi propojenými
osobami, které by byly v zájmu nebo na popud těchto osob přijaty nebo uskutečněny ovládanou

1 příloha k účetni závěrce je sestavena podle §39 vyhlášky č, 500i2002 Sb., Kerou se provádějí něKerá ustanovení zákona č. 563/1 991

Nárev počet akcí En]ise Serie
pořadové číslo

cd
Pořadové
číslo tlo

Nonrinální
hodrrotg

Počet
hlasů

PomĚr na

zK

travel Palái. dat" lar" S7.S8,1986,

Vondrákova 664"/E4. 635*D 8rfi§
1 B021 8§ &sB Kč ZD0 38,76:á

AMER|ťAí,{ 5TAť{ DARS |§ld§TlTUTl aN
!-t_c, Entity ls: AOó1235,8E48 EXCE§|0R
DR., §íJITE 20&, MÁDlsOt{ , Wl §3?l7,
U§p-

37 1 q 8c BOc,(č Zj.6 Ě:,8670

f Ělk€ť1,1 RlÉ aa Á]ii

Spo/ečnosíje zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
5008

Sb. o účetnictví, w Keré

tlDENTtrlKAcE Áúo,rc;nn 
l

l AUDIT DANĚ CZ s r,o, I

I Veki Kuntaricn. l3lBi!7, l^3 0r |,r:ra 4 
!

! tČ 28ttenzt. aul,ru.*j9pl[:'fujj]: l



BFT Management, a.s.
V Olšinách í6/82
í00 00 Praha 10
Czech Republic

Tel. 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz

osobou.

oroanizaěn í struktura podniku :

Front oífice;
- jednóní s klienty
- příprava smluv

Back office:
- uzavíróni smluv

- provádění dražeb
- poskytavání služeb
- vedení pravazniho

účetnictví

Outsourcing:
- jednání s dodavatelí

- uzaviráni smtuv
- kantrala plnění dadávek
- účetní a daňový dohled

- účetní audit

čbnové statutárních orqánů :

Statutární orgán - správní rada:

předseda správní rady

statutámí ředitel
RNDr. JiříBureš, CSc., dat. nar.06.04,1952

Praha 10, Gutova 42, PSČ: 100 00

místopředseda správní rady: PaedDr. Jarmila Burešová, dat. nar. 06.02.1960

člen správní rady:

Praha 10, Gutova 42, PSČ: 100 0O

lng. Jarmila Roach, dat. nar.20.09.1985

Praha 10, Gutova 42, PSČ: 1O0 OO

í.2. Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv

Název obchodní firmy Sídlo obchodnífirmy

Podíl
na základním

kapitálu
obchodnííirmy

v o/o

SEV Computinq, s.r.o, V Olšinách 16182,100 Praha 10 100

ffi



BFT Management, a.s.
V O!šinách í6/82
100 00 Praha í0
Czech Republic

Tel. 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz

GS Manaqement, a.S. l v olsinacn 16B2, 100 Praha 10 l +s,o0

Výsledek hospodaření a uýše vlastního kapitálu v tis. Kč k31|12.2016

Název obchodní firmy Výsledek hospodaření Výše vlastního kapitálu

SEV Computinq. s.r,o, 148 862
GS Manaqement, a.s. -312 1 083

Vroce 2016 nebyly uzavřeny a ani nejsou vplatnosti žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o
převodech zisku.

1.3. Průměrný počet zaměstnanců

1.4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních pInění

Průměrný počet
zaměstnanců

Výše osobních nákladů
v úhrnné uýši

Odměny ostatních členů
statutárních a dozorčích

orqánů v úhrnné wši
Rídící

pracovníci
Ostatní

zaměstnanci
Rídící pracovníci Ostatní

zaměstnanci
0

1 0 37 524Kč 0 0

Kategorie osob Výše plnění v úhrnné uýši v Kč

akcionáři 0
členové statutárních orqánů 0
členové řídících orqánů 0

rrrrŇrrnNÁóe AuDlToRA,
AuDlT DANÉ o1^?^,:?,
újř ř",,o,*u, 1318/ji ]dB 0n pnhi 1

rň'in,ics2i, .*'i,,,ílq:T1':, j:



BFT Management, a,s.
V Olšinách,l6/82
100 00 Praha 10
Czech

Tet. 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz

používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané Úěetní

závěrcÉjsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění násl. změn a doplňkŮ

a opatření MF ČR, kteným se stanoví obsah úěetnízávěrky pro podnikatele.

2.1. Způsob ocenění maietku

a) lnvestiční majetek se oceňuje v pořizovacíceně, tj. včetně pořizovacích nákladŮ

b) Reprodukční pořizovací ceny u majetku v průběhu účetního období: -
c) Materiálse oceňuje v pořizovací ceně

d) Zboži se oceňuje v pořizovací ceně

Úďování zásob: metoda B (v roce 2016 nebyly zásoby pořízeny)

Opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny

Úcetní jednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený vlastní ěinností.

odpisoqý plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavuje účetní jednotka v

interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o úěetnic{ví avychází z předpokládané doby jeho

používání. Účetnía daňové odpisy se dle této směrnice nerovnají.

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údajiv cizíměně.

3. Doptňující informacek roanaze a výkazu zisku a ztráty

3.1. Hmotný a nehmotný majetek

Rozpis na hlavní skupinv samostatnÝch movitrúch věcía souboru movitúch věcí:

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

DlouhodobÝ maietek pořizovanÝ formou finančního leasinqu: není

Přírůstkv a úbvtkv dlouhodobého maietku: nejsou

áseoÁcH A způsoBEcH ocEŇovÁttí

Skupina pořizovací cena v kč oprávkv v kč
Do p ravn í pro střed kv. O A ,1 250 000 1 250 000

Skupina pořizovací cena v kč oprávkv v kč
SW portál Prodej-drazbou.cz 4 160 000 115 540

l toe rutlr,i. icF i UuI I l-'t i,n '

| 6,:'z;l*i4;;*i.x. ; ;, Jl rĎ zgct,,jgzl, :!9lť:9l"a-la.:-:



BFT Management, a.s.
V Olšinách 16/82
,l00 00 Praha 10
Czech

Tel. 725 838 0g7, 606 649 676, E-mail: bft@bftm,cz, www.bftm,cz

souhrnná uíše maietku neuvedená v rozvaze: 0

3.2. PohIedávky

3.3.Závazky

Kategorie závazků Výše závazků v Kč

Souhrnná vyše závazků po lhůtě
splatnosti

0

Závazky, které k rozvahovému dni
mají dobu splatnosti delší než 5
let

0

Záívazky k podnikům ve skupině 0

3.4, Doměrky splatné daně z přjmů za minu!á účetní období
nejsou
3.5. Odložená daň
není
3.6. Dlouhodobé bankovní úvěry
nejsou
3.7. Výše splatných ávazkú poiistného
nejsou
3.8. Daňové nedoplatky
nejsou
s.ó. ponledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou
nejsou
3.10. Dotace
nejsou

Kategorie pohledávek Výše pohledávek v Kč

Souhrnná výše pohledávek po
lhůtě splatnosti

0

Pohledávky, které k rozvahovému
dni mají dobu splatnosti delší než
5let

0

Pohledávky k podnikům ve
skupině

0

*-.':-,:--; :.
l rn=xrrtFtKA-i: ,\[j1-1 t"l, ,,t 

,I lULl v, " " ,

l ÁJn i o,. -"."'''].1_1,,, 
l , 

,l Viikól,,lnlíaii,i.1 Ir ) )r '-,' : ; "

il*fl:B';3:j:,.i1: "i,:,,]--," ",,"



BFT Management, a.s.
V Olšinách 16/82
100 00 Praha 10

3.1í. Výsledovka po činnostech

Czech

r"L ?25 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm,cz, www,bftm,cz

|č: iítil§ú5§ Rút; !ůls Dng: Z3,ů3,2ůli Tislr,,,llranÝch r#namů
BFí í"'lanagemÉnl, a.s,

činnosi:

9L'lo Hureo učn,
uctu

psčárečni
stalí

obraťi z6
obdobi 1,10

0bra$ ra
obdobi o

obrat}
rordil

Konco,irli
5tav

Náklady

581 š§ntřět3 nratefiálU
fů2 §potieis ěnÉr9i*
5]1 Opra*, a uúrilř,;ánf
í'l8 Cstatní sluitri
521 rird,]ťÉ nát{lacr
527 l,áfennĚ §úťiální náklařr
í31 Daň silnióni
5.ií c§tatfii EOiitlt!,a ĚqnálĚ
5,t8 Cstatni pťúYú:ní nákla^jť

5í1 c4pisy ťlOUhĎúůžÉho nphr:rotného a hr
5ĚÉ ostatní a miraořátnÉ finančni nálil3s]i

ů, ů0
ů.úů
ť|, ůl]
0,0fl
íl ňil

0, |:it|

0,ťll]
0, úl"1

ů,0L|
|:|,úú

únú

ň l'']ll

0,0ů
il_tlú
ů,l0
0.0ú
0,ú 0
ťl aln

0,úů
tt.ilú
ňnfl
0.0 ů

1.{ů 238,0ú
B 6ús,3ů

Ď89,l] 0
1 É4B 1,+4,D5

ž3 5rlJ,n|"|
1.i 0ill,útl
1 tinů rlfi
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