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

Výrok auditora - bez v,ýhrad

Provedfi j sme audit přiložené účetní závérky společnosl-i
BFT Management, a. s . (,.Spofečnost" ) sestavenó na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 3L, 12, 2aL'l I výkazu zisku a zLráLy k 3L. L2. 201,1 a přílohy
této účetní závérky, která obsahuj e popis použitých
podstatných účetních metod a dalši vysvětluj ící informace.
Údale o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní
závěrky.

Podle našeho názoru úěetní závěrka podává věrný a poctiv,ý
obraz aktiv a pasiv Spoleěnosti k 31. t2. 2Ot7 a nákladů
a w,ýnosů a w,ýsledku j e j ího hospodaření za rok koněící
3l . 12. 20!7 v sou].adu s ěesk;imi úěetními předpisy.

Základ pro wýrok

Audit j srne proved.Li v sou_Ladu se zákonem o auditorech
a standa]:dy Komory auditorů České republiky ( KlA ČR) pro audit,
kterými jsou rnezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisej ícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v
oddilu Odpovědnost auditora za audit účetní závérky. V souladu
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky j sme na Společnosti nezávis]í
a splnili j sme i daLší etické povinnosti vyplývaj ící
z uvedených předpisů. Domníváme s€, že důkazní informace,
které jsnre shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyj ádřeni našeho výroku.
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Odpovědnosť statutárního
účetní závěrku

řediťele SpoJ.eěnosti

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní
závěrky podávající věrný a poctivý obraz v soufadu s českými
účetnimi předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetni závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materíáLní ) nespIávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérky je statutární ředite1
Společností povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat/ a pokud je to relevantní, popsat v přiloze
účetní závérky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého
trvání a použití předpokladu nepřetržiťého trvání při
sestavení účetní závěrky, s výjirnkou případů, kdy statutární
ředitel plánuje zrušení Společností nebo ukončení její
činností, resp. kdy nemá jinou reáfnou možnost, než tak
učínit.

Odpovědnost audítora za audit úěetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závérka
jako celek neobsahuje významnou (materiáLní) nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahuj ící náš výrok. Příměřená mira jistoty je velká míra
jistoty, nicméně není zárukou. že audit provedený v souladu
s výše uvedenýmí předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odha f i p ř ípadnou exi stuj íci významnou (materiá]ní)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považuji se za významné (materiální), pokud 1ze
reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky
na 'ej'* záxladě přiJmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je
naší povinností uplatňovat během cefého auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní skepticismus. Dá]e je naší povinností:

1dentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materíální)
nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reaguj ící na tato
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rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace.
abychom na jejich základě mohli vyjádřít výrok. Riziko, že
neodhalime významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než rizi-ko neodhaLení významné
(materiá]ní ) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních
kont Io] statutárním ředitelem.

Seznámit se s vnitřnim kontrolním systémem Společnosti
refevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohLedem na dané
okolnosti, nikolí abychom mohli vyjádřit názor na účínnost
vnitřního kontrolního svstému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměŤenost
provedených účetních odhadů a informace, které v této
souvis,losti statutárni ředitef Spo}ečnosti uvedf v příloze
účetní závěr ky.

Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trvání
při sestaveni účetní závěrky statutárním řed.il-elem a to,
zda s ohfedem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které rnohou významně zpochybnit schopnost
Společnosti trvat nepřetržítě. Jestliže dojdeme k závěru.
že taková významná (materiální) nejlstota exístu]e, ;e naši
povinnosti upozornit v naší zprávě na informace uvedené v
této souvis]_osti v pŤiloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závěry týkaj icí se schopnosti Společnosti trvat
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které j sne
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost
trvat nepřetržitě.

Vyhodnotit ce}kovou prezentaci,
závěrky, včetně přílohy, a dáIe
zabTazuje podkladové transakce a
vede k věrnému zobrazeni.

č}eněni a obsah účetní
to, zda účetní závěrka

události způsobem, který
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Naší povínnosti je informovat statutárního řediteLe mimo jiné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
zj ištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
SyStému.

V Praze dne 4. dubna 2018

Za společnost

AUD|T DANĚ CZ s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č, 4B9
Velké Kunratické,1318/37
148 00 Praha 4 - Kunratice
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Rozvaha podle Přílohy á 1

vyhlášky č, 500/2002 sb,

Účetníjednotka doíučí
účetní závěrku současně
s doručením daňového pňznáni
za daň z příjmů

1 x pří§lušnému finančnimu
úřadu

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni3'1.12.2017
( v celých tisících Kč )

Rok Měsíc lČ

2017 25619055

obchodní firma nebo jiný název úč€lníjednotky

BFT Management, a.s.

sidlo nebo bydliště účetni jednotky
a místo podnjkání liší-lise od bydliště

V olšinách 16/E2
Praha 10
10000

označení

a

AKTIVA

b

c]s,
řád,

c

Běžné účetníobdobi VinUlé úč. obdob]

Brutto
1

Korekce Netto
3

Netto
4

AKT|VA CELKE|V součet A. až D, 1 7168 ,1 709 3 812

PohledáVky za Upsaný základní kapitál 2

B. Dlouhodobý majetek součet B.1. až B.lll. 3 6 689 5 459 1 23o 1 328

B,I.

B,!.l,

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 majetek součet l.'I. až 1.5. 4 4160 4 160

Nehmotné \rýsledky \^ýzkumu a \^ýVoje 5

ocenitelhá práVa 6 4 160 4 160

soflware 7 4 160 4 160

o§tatni ocenitelná práva 8

Goodwill 9

ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 10

Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majeték a
nedokončenú dl nehmotnú maiéték

11

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 12

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majelek 13

B.ll.

B.11.1,

B.ll.,|,1.

B.|r.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,I1,5,2,

Dlouhodobý hmotný ma]'etek součet l1.1, až l1.5, 14 1 299 1 299

Pozemky a stavby 15

Pozemky 16

staVby 17

Hmotné moviié věcj a jejich soubory 18 1 299

oc€ňovaci rozdíl k nabytému majetku 19

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20

Pěstitelské celky trvalých porostú 21

DospěIá zviřata a iejich skupiny 22

Jiný dloUhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a
nedokončenÝ dl. hmolnÝ maietek

24

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25

Nedokončený dloUhodobý hmotný májetek 26

B.lll,

B,ll1.1.

B,ll1,2.

B.ll1,3,

Dlouhodobý fnančni majetek součet ll1,1. až ll1.7, 27 1 230 1 230 1 328

Podily - ovládaná nebo ovládajíci osoba 28 1 230 1 230 1328

zápůjóky a úVěry - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv 30

IloEŇrrrrxece,^,,.:,,icr.,,
IAUD|T DANÉ Cž 5 ] _.
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označení

a

AKTlVA

b

óís.
řád,

c

Běžné úěetni období \4inulé úó, obdobi

Brutto
,|

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

B,ll1.4,

B,ll1.5,

B,lI1,6.

B,ll1.7.

B.ll1,7,1,

B.||1.7 -2.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

zápůjčky a úVěry_ ostatní 33

ostatni dlouhodobý ínanóni majeték

Jiný dlouhodobý financní maietek 35

Poskttnuté 2álohy na dlotlhodobý finančni majetek 36

c, oběžná aktiva součel C.l. až c.lv. 479 479 2 484

c,l.

c.l,,l,

C.L2.

c,1.3,

c,1.3,1-

C.1.3.2.

c.1,4,

c.1.5,

zás)by součét 1.1. až 1.5. 38

N,4ateriál 39

Nedokončená !^ýroba a polotovary 40

Výrobky a žboží 41

Výrobky

2boží 43

I\,{ladá a ostatnízviřata a jeiich skupiny 44

PoskytnUté zálohy na zásoby 45

c,ll,

c,l1,1,

c,l1,1,1,

C.l|.1.2,

c.I1-1.3-

c.l1.1.4.

c,ll,1,5,

c,l1.1.5.1,

c.ll.,1.5.2,

c,l1,1,5.3-

C.|1.1.5.4,

C,l1.2.

C.l1.2,1.

c-|1-2,2.

C.||.2.3.

C.||.2.4.

c.||.2.4.1,

c.|1.2.4.2.

c.l|.2,4.3.

C-||-2.4-4.

c.||.2.4.5.

C.t,2.4,6.

Pohledávky součét l1.1. až lt.2. 71 71 7o

Dlouhodobé pohledávky 47 66 66 79

PohledáVky z obchodnich vztahů 48 66 66 79

Pohledávky - ovládaná nebo oVIádajiciosoba 49

PohledáVky - podstatný Vliv 50

odložená daňoVá pohledáVka 51

PohledáVky - ostatní 52

Pohledávky za společníky 53

Dlouhodobé poskylnuté 2álohy 54

Dohadné účty aktivní 55

Jiné pohledáVky 56

Krátkodobé pohledávky 57 5 5 -9

Pohledávky z obc}odnich rrztahů 58

Pohledávky - ovládaná nebo ovIádajici osoba 59

PohledáVky - podstatný VliV 60

Pohledávlry - ostatni 61 5 5 _9

Pohledávky za §polečniky 62

sociáIni zabezpečen í a zdravotn í pojištěn i 63

stát - daňové pohledáVky 64

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 5 5 -9

Dohadné účty aktivni 66

Jiné pohledáVky 67



označení

a

AKTlVA

b

cls.
řád.

Běžné účetníobdobí VinuIé úč. obdobi

Brutto
1

Korekce
2

Netto Netto
4

c.lll,

c.ll1.1.

c,ll1,2,

Krátkodobý fnančnímajetek souč€t l11.1. až ll1,2, 68

Podily - ovládaná nebo ovládající osoba 69

ostatni krátkodobý f nanční majetek 70

c.IV.

c,lV.1,

c,lV.2.

Peněžní pro§ťedky součet lv,l, až lV,2. 71 4o8 408 2 414

Peněžni prostředky V pokladně 72 18 18 91

Peněžni prostředky na úáech 73 390 390 2 323

D,

D,1.

D.2.

D,3.

Časové íozlišeníaktiv součet D.í, až D.3. 74

Náklady příštích období 75

Komplexní náklady příštích období 76

Příjmy příštich období 77

lDENTlF]KACE AUDLTORA
AUDlT DANĚ cZ s,r.o,
vdlé xr§trlické ]318/37.148 00 fuaha 4

á 2811€821. aUdiioíslÉ opláýn.ti; ř ,l89



oznaěení

a

PAslVA

b

čís.
řád.

c

stav v béžném
úč€tním období

5

stav v minulém
účetnim období

6

PAslVA oELKEIV součet A_ až D. 78 17o9 3812

Vlastní kapitál součet A,l. až A.Vl. 1 592 1749

A.l.

A,I.1,

A.1.2.

A,1,3,

Základní kapitáI součet 1.1. až 1.3. 80 5 160 5 ,160

ZákIadní kapitál 81 5 160 5 160

Vlastnípodíly (-)

Změny základniho kapitálu 83

A,lL

A.l1.1,

A.l1.2,

A,lt,2,1.

A.|1.2.2.

A,l1,2.3,

A.l|.2.4.

A.l1.2.5.

Ážio a kapitálové fondy součei l1.1, až l1,2. 84 _788 ó90

iůio 85

Kapitálové fohdy 86 _788 .690

ostatní kapitálové fondy 87

oceňovací rozdily z přec€nění majetku a záVazků (+/' 88 -788 -690

oceňovaci rozdíly z přeceněnípři přeměnách obchodnich korporací (+l) 89

Rozdily z přeměn obchodních korporací(+l) 90

Rozdily z ocenění při přeměnách obchodnich korporací (+/-) 91

A,lll,

A.ll1,1,

A,ll1,2.

Fondyze zisku součet ll1.1. až ll1.2. 92 100 100

ostatní rezervnífondy 93 100 í00

statutámí a ostatni fondy 94

A,lV,,1,

A.lV,2.

A,lV,3.

Výsledek hospodaření minulých let (+l) součet IV.1. až lV,3. 95 -2 8o2 -2 675

Nerozdělený zisk minulých let 96

Neuhrazená zlráta minulých lét C) 97 -2 821 -2 675

Jiný !}'sledek hospodaření minulých let (+l) 98 19

Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+!) -146

Rozhodnuto o žálohové !^ýplatě podilu na zisku c) 100

B.+c. cizí zdlqe součél B, + c, 101 117 2 063

B.

B.1.

B.2.

B,3,

B.4.

Rezervy součel B,1. až B,4. 102

Rezerva na důchody a podobné závážky 103

Režerva ná daň ž příjmú 104

Rezervy podle zvlášiních právních předpisů 105

ostatnírézeNy 106



označen í

a

PAslVA

b

čís.
řád.

c

stav v běžném
účetním období

stav v minulém
úč€tním období

6

c- záuazky součel c.l. až c.ll, 107 117 2 063

c.l,

c.1.1.

c.1.1.1.

c.|.1,2.

c.|,2.

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 součet 1.1, až I.9, 108

Vydáné dlUhopisy 109

Vyměnitélné dlUhopisy 110

ostatnídluhopisy 111

Závazky k úVěro,/ým institucim 112

Dlouhodobé přijaté záIohy 113

Závazky z obchodních ý2tahú 114

Dlouhodobé směnky k úhradě 115

Závazky - ovládaná nebo ovládajíci o§oba 116

Závazky - podstatný VliV 117

odložený daňo\.ý závazek 118

ZáVazky - ostatní 119

Závazky ke společnikům 120

Dohadné úěty pasivni 121

Jiné závazky 122

c,ll.

c.lI.1.

c.l1,1.1,

C.|1.1.2.

C.l1.2.

c.l1.3,

c.l1.4.

c.l1,5.

c,l1,6.

c-l1,7.

c.l1.8.

c.l|.8.1.

c,l1,8.2,

c.l1.8,3.

c.l1.8,4.

c.l1.8,5.

c.l1.8,6.

c.l1.8,7.

Krátkodobé závazky součet l1.1. až lL8, 123 117

Vydané dIuhopisy 124

Vyménitelné dluhopisy 125

ostatní dluhopisy 126

ZáVazky k úvěrovtim institucím 127

Krátkodobé pňjaté zálohy 12a 60 177o

Závazky z obciodnich vztahú 129 37 227

Krátkodobé směnky k úhradě 130

závazky- ovládaná nebo ovládající osoba 131

závazky - podstatný vliv 132

záVazky oslatní 133 20 66

ZáVazky ke společníkům 134

Krátkodobé fi nanční r^ýpomoci 135

závazky k zaměstnancúm 136 2 3

Závážky ze sociálního zabézpečéní a zdravoiního pojištění

stát - daňové závazky a dotace 138 18 63

Dohadné účty pasivní ]39

Jiné záýazky 140

i!r

lDENílFlKACE AUD IoÉ|A
AUD1T DANĚ c-]] s 1,o.
v€lld (rntrahd<é ]318/37, r16li lll] j
l§ ?841D821, a!dilolski



označení

a

PAslVA

b

řád,

c

stav v běžném
úč€tním období

5

stav v minulém
Llčetním obdobi

6

D,

D,1.

D.2.

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

Výdaje přištíc} období ,l42

Výnosy příštích období 143

JiYí
Di9itálně podepsal J iií Bu rcš
DN] c=cZ,
2,5,4,97=NTRcZ-256] 9055,
o=BFT Mana9ement, ó.!, tlČ
25ó]9055], oU=0], cn=]iří
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nebo podpiso\^ý wor ryzické osoby, kierá je účetníjednotkou

PráVni forma úč€tni jednotky Předmět podnikání

prováděnl Veřejných dražeb a
konzultace

Pozn.;
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Výkaz zisku a ztráty Ve druhovém
členění podle Přílohy ě. 2
Vyhlášky č. 500/2002 sb,

Účélhíj€dnotka doručí
účelni závě*u současně
§ doručením daňového pffznáni
za daň z příjmú

í x přislušnému finančnímu
úřadu

yíxnz zsxu n zrRÁry
v plném rozsahu

ke dni 31,12.2O'17
( v celých tisících Kč )

Rok Měsíc lČ

2017 25619055

obchodniíirma nebo jiný název účetníjednotky

BFT Management, a.s.

sidlo nebo bydliště úóetní jednotky
a misto podnikániliší-lise od bydliště

V olšinách 16/E2
Praha 10
100 00

označení

a

TEXT

b

číslo skutečnost v účetním období

c
běžném

1

minUlém
2

l, Tržby z prodeje !"ýíobků a služeb 1 1 28a 1 869

ll, Tžby za pfodď) zboži 2 1

A. 2.

Výkonová spotřeba součet A.1, až A,3. 1 298 1 798

Náklady Vynaložené na prodané zboží

spotřeba mateíiálu a energie 5 104 149

služby 6 1194 1 649

B. Změna staw zásob Vlastni činnosti (+a 7

c, Aktivace G) 8

D.

D, 1.

D. 2.

D. 2.1.

D. 2.2,

osobní náklady součet D,1, až D.2. 9 48 38

Mzdové náklady 10 24

Náklady na sociálnižábezpečéní, ždravoiní pojištění a ostatní náklady 11 10 14

Náklady na sociálni zabezpečen í a zdravotnípojištění

ostatní náklady 13 10 14

E, 1.1.

E, 1.2.

E. 2.

E. 3.

tJpravy hodnotv provozní oblasti součet E.1. až E,3, 14 115

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 115

- Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majeiku - trvalé 16 115

- Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - docásné 17

Upraly hodnot zásob 18

Upra\,y hodnot pohledáVek 19

lll,

lll. 1.

|l|,2.

l11.3,

ostatni provozní \^ýnosy součet Il1,1, až ll1,3, 20 1 5

Tržby z p.odaného dlouhodobého majetku 21

Tržby ž prodaného materiálu

Jiné provozní \^inosy 23 1 5

F.

F. 1,

F. 2.

F, 3.

F. 4.

F. 5,

ostalni provozní náklady soucet F,1. až F,5. 24 14 6

zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

Zůsiatková cena prodaného materiálu 26

Daně a poplatky v provozni oblasti 27 4 4

RezeNy v provozní oblasti a komplexní náklady přištich obdobi 28

Jiné píovozní náklady 29 10 2

Provozní\,ýsledek hospodařeni(+/_) l. + ll,-A,- B. -c,-D, -E. + lll. -F, 30 -70

l toÉurtrtxlce e,;-, t

l nuott o,qxÉ- c, ._,

l vdl4d Kulll1lrcl. 13 dl ,] l/r i: ,

l lc 2s,ll6321. aLJdhOrs],J :l ?"



oznaěení

a

TEXT

b

skutečnost v účetnim období

c
běžném

1

minulém
2

lV,

lV, 1.

|v.2.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podily součet lV,1. až lV,2, 31

Výnosy 2 podílťr - ovládaná nebo ovládajíci osoba

ostatní Výnosy z podílů

G, Náklady Wnaložené na prodané podíly 34

v.2,

Výnosy z ostatniho dlouhodobého finančniho majetku součet V.1, až V.2, 35

Výnosy z ostatniho dlouhodobého íinančního majetku - ovládaná nebo 36

ostatní V,ýnosyz ostatniho dlouhodobéhofnančního majetku 37

H. Náklády souvisejicí s ostatním dlouhodobým fnančním majetkem 38

Vl. 1,

v|.2.

Výnosové úroky a podobné \^ýnosy součet V1.1. až V1,2.

Výnosové úroky a podobné \^ýnosy - ovládaná nebo ovládajícíosoba 40

ostatní\^ýnosové úroky a podobné \^inosy 41

l, Upravy hodnot a rezervy Ve finanóníoblasti

J,

J, 1,

J. 2.

Nákladové úroky a podobné náklady součet J.1. až J.2, 43

Nákladové úroky a podobné náklady _ ovládaná nebo ovládajíci osoba 44

ostatnínákládoVé úroky a podobné náklady 45

Vll, ostatní finanční V\inosy 46

K. ostatní inanční náklady 47 8 63

Finančni\^ýstedek hospodaření (+|) |V. - G, + V. - H. + VI. - |. - J. + Vll. - K, 48 -63

Výsledek hospodařenipřed zdaněním (+!) - (ř, 30) + * (ř.48) 49 -78 -,l46

L,

L, 1,

L. 2.

Daň z příjmú Součet L,1. až L,2, 50

Daň z přijmů splatná 51

Daň z přijmů odložená (+Á) 52

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) * (ř,49) - L. 53 -78 -146

l\,1, Převod podílU na V,ýsledkU hospodařeni společníkům (+/-) 54

Výslédek hospodaření * (ř, 53) - l\4.
,. i,iélňí ̂

h.]^hi 
/+/-\

55 -78 -146

cistý obrat za účetní období |. + ||. + ||l. + lV, + V, + V|. + Vll. 56 1 290 1874

Digitálně podépsal ]irl Buleša. v 
' oN:.=cz

Jlrl 3,:#h}.,i,,í;1l1]]l1ii
256]9055],ou=01,cn=Jiří
Burcš,sn=Buléš,

F\ \, glvenName=,' ií,

ts U r e S ť*jliltilťiy"tl,,,,
+02'00'

Sestaveno dne: 04.04.2018 Podpiso\^i záznam statutárniho o€ánu účetni jednotky
nebo podpiso\^ý \.2or ryzické osoby, která je úóetnijednotkou

Právni forma účetní jednotky Předmět podnikání

provádění Veřeiných dražeb a
konzultac€

Pozn.I



BFT Management, a,s,
V olšinách 16/82
í00 00 Praha í0
czech Republic

Tel- 725 838 097, 606 649 676, E-nail: bft@bftm_cz, www-bítm.cz

příloha k účetní závěrce

společnosti BFT Management, a.s.

k poslednímu dni účetního období 20í7,

lJdaje přítohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a

ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, l<teré má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové

[tdaje jsou vykázány v celých tisícíCh Kč, pokud není uvedeno jinak.

1. oBEcNE UDAJE

,l ,,t. Popis úěetní jednotky

Název účetní iednotkv: BFT Management, a.s.

Sídlo: V Olšinách 16/82, 10000Praha10

Právní forma: akciová společnost

předmět podnikání:

- provádění veřejných dražeb dobrovolných

- vtýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách ,l až 3 živnostenského zákona

- provádění veřejných dražeb nedobrovolných

Datum wniku obchodní společnosti: 27. fijna 1997

Rozvaho\^í den: 3í.12.

osobv. keré maií oodstatnÝ vllv nebo rozhoduiícívliv na účetní iednolce:

V locr- 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani učiněny jiné právní úkony mezi propojenými
osobami, které by byly v zájmu nebo na popud těchto osob přijaty nebo uskuteóněny ovládanou

Název poiet akcí Emi§e se.ie
pořadové čí5lo

od
Poř6davé
čí§lo d6

N§minální
hodn§ta

Poiet
hlasů

pomě. n3

7K
Pave| Pálát, del. ner, 07,08.1986.

vondrákova 664/64. 63500 Brno
1 002t 0045 80 cco (č 3a,76óÁ

AMERlcAN sŤANDARD lNsTlTUTloN
LLc, Entity ID| A061235,8o4B EXcELsloR
Dn., §U|TE 2o0. MADlsoN , Wl 53717,
UsA

71 1 0046 aa}) 80 ca8 Xč 2,16 41,869i

ce'kem 416 80,82li

1 Příloha k účetn í závěrce je sestavena podle §39 Vyhlášky č. 50o/2oo2 sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona í 563/1 991

lrnervrlrtt<,i,,i,,,,
l Áuorr r,lr,, _-

lErltg,l:l:

spo/einostje zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěstskÝm soudem v Praze, oddíl B, Vložka



BFT Management, a.s.
V olšinách ,l6/82

'l00 00 Praha í0

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

osobou.

oroanizační strukura oodniku:

Front oflice;
^ jednóní s klienty
- připravo smluv

statutární orgán - správní rada:

předseda správní rady

statutámí ředitel

místopředseda správní řady:

člen správní rady:

Back office:
- uzgvírónismluv

- provódění dražeb
- poskytovíní služeb
- vedení provozniho

účetníctví

RNDr. Jiří Bureš, CSc., dat. nar.06.04.í952

Praha í 0, Gutova 42, PSČ: 1O0 00

PaedDr. Jarmila Burešová, dat. nar. 06,02.'l960

Praha 10, Gutova 42, PSČ: 100 00

lng. Jarmila Roach, dat. nar.20.09.'1985

Praha 'l0, Gutova 42, PSČ: 1 00 00

outsourcin8:
- jednání 5 dodavoteli

- uzavíránísmluv
- kontrola pínéní dodávek
- účetní a daňový dohled

- účetníaudit

1.2. obchodní firmy, V nichž má účetní jednotka podstatný Vliv nebo rozhodující vliv

Název obchodnííirmy Sídlo obchodnííirmy

Podíl
na základním

kapitálu
obchodní firmy

Y o/o

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

členové statutárních oroánů:

2



BFT Management, a.s.
V olšinách í6/82
í00 00 Praha 10
czech Republic

Tel. 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bít@bftm_cz, www_bftm.cz

Gs a.s. lVolšinách 1 100 Praha'l0

Výsledek hospodaření a vrýše vlastního kapitálu v tis. Kč k 3'|.12.2017

Název obchodníflrmy Výsledek hospodaření Výše Vlastního kapitálu

SEV Computino. s.r.o. 47 ooo 909
Gs Manaqement, a.s. -ooo 745

v rocP- 2017 nebyly uzavřeny a ani nejsou v platnosti žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o
převodech zisku.

í.3. Průměrný počet zaměstnanců

í.4, Výše půjček, úvěrů, poskytnutrých záruk a ostatních plnění

Průměrný počet
zaměstnanců

Výše osobních nákladů
v úhmné v,ýši

Odměny ostatních členů
statutárních a dozoróích

orqánů v úhmné víši
Řídící

pracovn íci
Ostatn í

zaměstnanci
Rídící pracovníci ostatní

zaměstnanci
0

1 0 38 500 Kó 0 0

Kategorie osob Výše plnění v úhrnné lýši v Kč

akcionán 0
členové statutárních oroánů 0
členové řídících oroánů 0

I toENTIFrKActr 
^l-J;;,- 

- .

l AUD]T DANI L, - ., l .

l velé Kuirllaud(? ]i)rs/.,, ],]Bti'],,
| ň 2811cs2,, aUdl]"t5.,.l . "

3



BFT Management,8.s.
V Olšinách í6/82
í00 00 Praha í0
czech

Tel. 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 účetní

záVěrce jsou V souladu se zákonem č, 563/,1991 sb,, o účetnicfuí, Ve znění násl. změn a doplňků

a opatření MF Čn, neným se stanoví obsah účetnízávěrky pro podnikatele.

2.í. způsob ocenění majetku

a) lnvestiĎní majetek se oceňuje v poňzovacíceně, tj. včetně poňzovacích nákladů

b) Reprodukóní poňzovací ceny u majetku v průběhu účetního období: -
c) Materiál se oceňuje v poňzovací ceně

d) Zbožíse oceňuje V pořizovacíceně

Účtování zásob: metoda B (v roce 2017 nebyly zásoby pořkeny)

opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny

Účetníjednotka nemá dlouhodobý majetek Vytvořený Vlastní ěinností.

Odpísov,,ý plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavuje účetní jednotka v
interní směrnici v souladu s § 28 odď. 2 zákona o účetniclvía vycházíz předpokládané dobyjeho

používání. Učetní a daňové odpisy se dle léto směrnice nerovnají.

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

3, Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.í. Hmotný a nehmotný majetek

Rozpis na hlavnískuoinv samostatnÝch movitrich věcía souboru movitrich věcí:

RozpiS dlouhodobého nehmotného majetku:

áSnOÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Skupina pořizovací cena v kč Oprávkv v Kč
D o pravní pro střed kV, oA 1 250 000 1 250 000

Skupina pořizovací cena v kó oprávkv v kč
sw pottál p rode i-drazbou. cz 4 ,160 000 1 15 540

DlouhodobÝ maietek pořizovanÝ íormou í]nančního leasinou: není

Přírustkv a úbvtkv dlouhodobého maietku: nejsou

4



BFT Management, a.s.
V olšinách í6/82
l00 00 Praha,l0
czech Republic

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

§ouhmná rníše maietku neuvedená v roalaze: 0

3.2. Pohledávky

Kategorie pohledáVek Výše pohledáVek V Kč

Souhrnná uýše pohledávek po
lhůtě splatnosti

0

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

0

Pohledávky k podnikům ve
skupině

0

3.3. závazky

Kalegorie závazků Výše závazků v Kč

souhmná Výše 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 příjmů za minulá účetní období
nejsou
3.5. odložená daň
není
3.6, Dlouhodobé bankovní úvěry
nejsou
3,7. Výše splatných závazkú pojistného
nejsou
3.8. Daňové nedoplatky
nejsou
3,9. Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou
nejsou
3,10. Dotace
nejsou

I loeurtrtxlc t,,t L-

l AUDIT DAN,. i,_ ,

lVglar"*,,ntilo,,j,,, ""
lt§l3,1l1.82l,.ilo,",
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BFT Management, a.§.
V olšinách í6/82
í00 00 Praha í0
czech Republic

Te|.725 838 o97, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz

3,11. Výsledovka po činnostech

Vý§ledovka po činnosiech
BFT Managemeo! 3.s, lC:25619055 Rok:2n17 Dne 06 03 2018

slíana 1
Tisk11branich ZáZl]amů

Činnost:

o'i;'uo 
*a."" ti* počáiečfii

§iať
obmy .a

obdobi MD
obr€ty za
obdobi B

xoEcoYý
§lav

obí8ty
rozdjl

Náklady

501
:02
511

52]

5.t5

5Ď3
§68

sDotiéba materiálu
sgBtiebÉ enelgie
cpr3,,.1 a udrio!áni
cstelni §lUiil
i,Iidové nákladi
zákonné sociálni náklaďl
Daň rilnični
PosMnulÉ can.,
cstatnipokuty a penálE
o§tatní prolozní nálíoó
kulsotg dráti
cstalni a mamoiádnÉ finančni nák]sť}

n,00 83 504.00
0,ů0 2ů 387,87
l].00 14 371.00
0 0B 'l 17s 38,1 62
0,0ů 38 500,00
0 00 10 002,Dú
0.00 3 600,0l]
0.00 9 4l]9,06
0,00 60n 00
0.0n 0 00
000 732§
0,00 7 758 0r]

0.00 83 504,00
0,00 20 387.87
0,00 14 371,000.00 ,l 179 38,í 62
0,0l] 38 5ú0.00
0,00 10 002,000,00 3 60l],00
0,00 9 409,00
0,00 600,00,30,25 30.25
0,00 73,2s
0,00 7 758,ů0

83 504,00
20 387,87
14 371.00

1 179 384.62
38 500.00
1ů 002,00

3 600,00
9 409.00

]j00,00
30,25
73.29

7 758,00

Náklady eelkem 0,00 í 367 589.78 _30,25 1 367 620,03 1 367 620,03

výnosy
Ě02 Tr:5} ž plodej€ sluzeb

640 Jiné plúvorni y}in,] s}
E,}g calatni BíororniÝinosy

0 00 1 288 112 01
0,00 10ů0,00
0,00 0,00
n,ů0 60 0,00

1288112,01 128B 112.a1
1 000,00 1000.00

0,00 0,00
§00,!0 600,00

0,00
0.00
0D0
0,00

výnosy .€lkem 0,B0 0,0$ l 289 712.01 ,l 28! 71ao'l í 28§ 7t2,Bl

Ho§podářský zisk za obdobi
Ho§Mářský zigk célker§

-l7 saa.§z
_r7 908,02

sestaveno dne 04.04.2018
Sestavil: Jiří Bureš
Razítko a podpis statutárního zástupce:

Jiří
Diqitálhě podépsál] iiBUlei

2,5,4,q7=NTPcz-256I 9055,
o=BFT [4anaqem€nt, a.,, {lČ
256]9055].oU=0], cn=]iii BUléi,
lň=3Ul€i,qvěnNám€-]ií,

Datuh:20l3,0404 ]3:47:53Bures
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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

3.'l2. Rozvaha po ěinnostech

Rozvaha po činnostech .
$T Manalemen! .,3, lc:256-19055 Rok:2017 Dne:06,03-2018

stfana 1

TiskwbíanÝch ZiZnamů

činnost:

čislo
účtu

§á.evúčfu
počátečni

§tttY
obraty ra

obdobi MD
obrary za
obdobi D

obaaty KoRcoYý
íozdil sta!

Aktiva
013 §oltwale
022 Hfiolné molilé yé.j aje]irh sou§ory
061 Podi]}, odádaná n9bo oiládaji.i,]s!
073 oprávi}- k so1twaru
082 oprá\,kt k hmoinýň movjtým věcem i
21"| Peně:níprostředlrjvpokladně
z21 Peněžniplastředky na úůech
261 Feniže ng cesté
311 Poh]edávkrr obEhodni.h Vdahil
314 Posl§tnutérá|ohy-dlouhodobéskíá
315 oslatní půhledárlí
324 Přijaté zálohi

41|i0 000.0ů
1298 8ů0.00
1 328 240.00

-4160 000.ů0
-1 29B 800.00

90 jjls.00

0,00
78 gs.t.00
_91?8,06

0,1]0
0,00

0.00
D.00

_§8128,13
0.00
ů,Oú

237 304,ů0
12147123,69

273 899,6s
3?4 867 00
2t 677,0D

12a B47,aa
8 464 100,!!

0,!0
0,00
0,00
0,0!
0,00

309 |jĚ3,00
11D80 665,51

273 8s s,69
388 022,00

10 9a5,0B
128180,ůn

3 4611ú0,00

0,00
ů,ů0

-9B 128,,l3
0,00
0,00

_72 349,D0
_1 933 541,82

0.00
_13 135,0r]
13 711,92

6É7.00
0,B0

4160 000 ů0
1 298 8ú0 00
1 23l] 111 87

_4lÉ0 ů00 00
-1298 8|]0 00

18 27i.ú0

000
65 82s 00

6ó7 ů0
0.ú0

Áktiva c€ikem 3€í,668,89 21552690,25 23 655485,28 -21o2 795,33 17B8873,86

Pasiva
321 Závaz]ů,ioachodíích,ťahú
324 Piij€lé:.!l.hy
325 ostatní.áilažlq
331 Zaměstnafl.i
342 8stalni přinré d3né
343 Daň z piid3re hodnotý
3{5 ostatnidané s popl3tkí
411 Zák]adni kapitál
414 oceňovacílszd yz piecÉnéni ma]9tk
421 oslatnííezefuniíon9i..'
42|j Jiný"isledek hospOdďeni rninulich ]

429 lJeuhrazená ááta minulých el
431 Výsledekhospodaienívesó!alo!ác

2?4 7s4 2n
1 770 000,ů0

2 334.00
3 320.00

1300,ů0

3 ]j00,00
5 ,I60 000,0ú
-68s 760.00
100 ů00.00

D,!ů
_2 674 575,sa

-1,1616B,35

4 785 566.00
16 73100
41 165.00

4 935 00
2s1 810 §s

3 600.00
0.00
l].0l]

0,|]|]

1B 276.12
1{6168,j6

0,0|

1 2s0 B54 g2

3 0?5 566,00
14 §00.00
39 885,00
4 320,00

252 §71,99
0,00
ů,0!

_9s 126,13
0,00
ú00
0,00

]4E 1€B,36

-18 B 067,80
_1 710 0!0,00

-2 33,1,ůú
,1 280,00

_615.00
_3913r,rJo
-3 600,0t|

0.00
_§8128 ]3

ů,OrJ
18276,12

,l46168.36
146l58 36

3E 72? ,2|
60 00D |]l]

000
2 04D,ůů

_15,ůů

18 386.00
000

5 ,I60 000 t|i,]

_787 88813
10ů 0l]0.ú0

13 27řJ.12
-2 BzD 7 44,31

0.00

pasiva celkem 3alí 668,89 6 750 625,05 4725738,!4 -2a248a7,a1 'l 786 781.88

§ospodář§ký zisk .n obdobi
Ho§podář§ký ři§k celkem

-77 s08.02
,77 9ú8,02

Sestaveno dne 04 .O4.2O18
Sestavil: Jiří Bureš
Razítko a podpis statutárního zástupce:

Jiří lj:i;iffi;;
25ó]9055], ou:01, (n:.liii Bureš,

5n=Buleš, sivenNahe=Jiil,
h V rénálNlmbéř=P?a

Ď U reS ;:il,:#i",ii,#i;l..""

m§lmi:xu9-EFl
ff 1iiliili,l1,,,,í;1,,T ÉJ
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