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Zpráva tlezávislého auditora
pro spoleěnost BFT Management, d.s.

Výrok auditora - bez výhrad

Provedli j sme audit příložené účetní závěrky společnosti
BFT Management, a. s. (,,Společnost" ) sestavené na základě
českých účetnich předpisů, kuerá se sk I ádá z Tozvahy
k 31. L2. 202a, výkazu získu a zLráLy k 31. 12. 2a20 a příLohy
této účetní zavérky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětluj ící informace.
Úaa;e o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní
-:-_x_^l___,/.dvel Kv.

Podle našeho názoru úěetní závěrka podává věrný a poctiv,ý
obraz aktiv a pasiv Spoleěnosti k 31 . L2. 2O2O a nákladů
a rr,ýnosů a výsledku její-ho hospodaření za rok koněící
31. L2. 2O2O v souJ-adu s ěesk;ými úěetními předpisy.

Základ pro výrok

ArrÁil -cma ^,^-,^^l i souladu Se zákonem o auditorech/1uVJ u ]JlLt! ylVVUVJf

a standardy Komory auditorů České republiky (KA Čn) pro audit,
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy ]e podrobněji popsána v
oddílu Odpovědnost auditora za audit účetni závěrky. V souLadu
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přrjatýn Komorou
auditorů České republiky j sme na Společnosti nezávislí
a splnili j sme i datší eticke povinností vyplývaj ící
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
které jsme shromážd:_lr, poskytují dostatečný a vhodný zákLad
pro vyjádření našeho výroku.
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Odpovědnost statutárního
úěetní- závěrku

řediteIe Spoleěnosti za

Statutární ředi te L Společnosuj odpovídá za sestaveni učetni
závěrky podávajicí věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považule za nezbytný pro sestavení účetní závérky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky j e statutární ředitel
Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržiLé trvat, a pokud je to relevantní, popsat v pří}oze
účetni závérky záIežitosti týkající se ;e;ího nepře-.ržiteho
trvání a použití předpokladu nepřetržiteho trvání přr
sestavení účetni závěrky, s výjimkou případů, kdy stalutarnL
ředitel plánuj e zrušení Společnosti nebo ukončení ] ej í
činnosti, resp. kdy nemá ; inou reálnou možnost, ile ž Lak
l-rčinit.

Odpovědnost auditora za audit úěetní závěrky

Naším cífem je získat přiměřenou jistotu, že účetní zavěrka
j ako celek neobsahuj e významnou (materiální ) nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahuj íci náš výrok. Přiměřená míra j istoty j e vel ká míra
j istoty, nicméně neni zárukou , že audit provedený v souladu
s výše uvedenýmí předpisy ve všech případech v účetní závérce
odha l í připadnou existuj icí vyznamnou (materiální )

nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považulí se za významné (materiální), pokud Lze
reálně předpokládat, že by jednotLivě nebo v souhrnu mohly
ovlivnít ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závérky
na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je
naší povinností uplatňovat během ceLého auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní skepticismus. DáLe je naší povinností:

]dentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální)
,nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reaqující na tato

!',lj'!l ]
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ríztka a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli ,ryjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiáLní) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, )e větší než rtzíko neodhalení významné
(materiální ) nesprávnosti způsobene chybou, protože
součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmysLná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obchazenl vnítřních
kontrol statutárním ředitelem.

Seznámit se s vnitřnim kontrolnim systémem Společnosti
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikolí abychom mohli vyjádřit názor na účinnost
vnitřního kontroLního systému.

Posoudit vhodnost použitých učetních pravidel, přiměřenost
provedených účetních odhadů a informace, které v této
souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v příLoze
účetní závérky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání
při sestavení účetni závérk-y statutárním ředitelem a to,
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace exístuje
významná (materialní) nejístota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Společnosti trvat nepřetržíté. Jest}iže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, ]e naší
povinností upozornit v naší zprávé na informace uvedené v
této souvislosti v příLoze účetní závérky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečne, vyjadřit modifikovaný výrok.
Naše závéry týkající se schopnosti SpoIečnosL- trvat
nepřetržitě vycháze)í z důkazních informací, které jsme
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost zLratí schopnost
trvat nepřetržitě.

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

členění a obsah účetní
to, zaa účeun- závěrka

události způsobem, který

lDENTlFl KACE AUDlTOBlr
RUorT naNĚ CZ g.r.o.
ve,lé funi;aiicxé 1S18/37, ld8 00 Pr:ha:
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Naší povinností je informovat statutárního ředítele mimo ;iné
o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zj i šcěnich, která jsme v jeho průoěhu učinili, včecně
zj ištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.

V Praze dne 26. července 2a2l

Za společnost za auditora

AtJElT mÉ\fúĚ sZ s.r.o"
Kunratické 131Bl37
00 Praha

adresa: á 1aOBlZB
00 Pr

a1

AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
auditorská společnost
oprávnění č.489
Velké Kunratické 1 31 8/37

148 00 Praha 4 - Kunratice

t'*nu"
bo 

"t-Á 3,

lng. Jana
auditor
oprávněni č, 1814
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Rozvaha podle Přílohy č. ,|

vyh|ášky č. 500/2002 Sb.

Úcetni jednotka doruěí
úcetní závěrku současně
s doručením daňového pňznání
za daň z př'rjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc lč

2020 2561 9055

Obchodni íirma nebo jiný název účetníjednotky

BFT Management, a.s.

Sidlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liši-li se od bydliště

V Olšinách 16/82
Praha 10
100 00

lt]E1,1TlFlKACE AUDl.roFi
auolt oan:Ě CZ s.r.o.

\,|9]ké Kmti3tjckó 1318/3?, 11B CuT Praira l
,l: 7341ii821, eudiloí§ka olláiŤěni č. {E§

Označení

a

AKTIVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období Minulé úč. obdobi

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKT|VACELKEM SoučetA. až D. 1 ó 121 5 459 2662 1 758

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B Stálá aktiva Součet B.l. až B.lll. 3 6 104 5 459 645 645

B.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 majetek Součet 1.1. až 1.5. 4 4 160 4 160

Nehmotné uýsledky uývoje 5

Ocenitelná práva 6 4 160 4 160

Software 7 4 160 4 ,160

Ostatní ocenitelná práva 8

Goodwill 9

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10

Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
a nprlnknnčcnú dl nehmotnÝ maietek

11

Poskytnuté zá|ohy na dlouhodobý nehmotný
maielek

12

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13

B.ll,

B,l1.1.

B.l1.1,1,

B.ll.,t.2.

B.l1.2,

B.l1.3.

B.l|,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. 14 1 299 1 299

Pozemky a stavby 15

Pozemky 16

Stavby 17

Hmotné movité věci a jejich soubory 18 1 299 1 299

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku í9

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20

Pěstitelské celky trvalých porostů 21

Dospělá zviřata a jejich skupiny 22

Jiný dlouhodobý hmotný majetek z5

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek
a nprlakoněenÝ cll hmotnÝ maietek

24

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26

B.lll.

B,ll1.1.

B.ll1.2.

B.ll1.3.

Dlouhodobý finanční majetek Součet ll1.1. až ll1.7. 27 645 6,45 645

Podi|y - ovládaná nebo ovládající osoba 28 645 645 645

ZapuĚXi á úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29

Podily - podstatný vliv 30



Označení

a

AKTIVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období vlinulé úč. obdob

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

B.ll1.4.

B.ll1.5.

B.ll1.6.

B.ll1.7.

B.ll1.7.1.

B.ll1.7.2.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

Zápůjčky a úvěry - ostatni 33

Ostatní dlouhodobý finančni majetek 34

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36

Oběžná aktiva Součet C.l. až C.lV. 37 2017 2017 1 113

c.l,

c.1.1.

c.1.2,

c.1.3,

c.1,3.,l.

c,1,3,2.

c.1.4.

c.1.5.

Zásoby Součet 1.1. až 1.5. 38

Materiál 39

Nedokončená u/roba a polotovary 40

Výrobky a zboží 41

Výrobky 42

Zboží 43

Mladá a ostatni zvířata a jejich skupiny 44

Poskytnuté zálohy na zásoby 45

c.ll.

c.l1.1.

c.l1,1.1.

c.l1.1,2.

c,l1,1.3.

c,l1,1,4.

c.l1.1.5.

c.l1.1.5.1,

c.l1.1.5.2.

c,l1.1.5.3.

c.l1.1.5.4.

c.l1.2.

C,l1,2.1,

c,l1,2,2,

c.l1,2.3,

c,ll,?.4.

c,11,2,4,1,

c,l1.2.4,2,

c.l1.2.4.3.

c.l1.2.4.4,

c,l1,2,4.5,

c,l1,2,4.6.

c.l1.3.

Pohledávky Součet l1,1, až l1.3. 46 15 15 31

Dlouhodobé pohledávky 47 20

Pohledávky z obchodních vztahů 48 20

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49

Pohledávky - podstatný vliv 50

Odložená daňová pohledávka 51

Pohledávky - ostatní 52

Pohledávky za společníky 53

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54

Dohadné účty aktivní 55

Jiné pohledávky 56

Krátkodobé pohledávky 57 15 15 11

Pohledávky z obchodních vztahů 58

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59

Pohledávky - podstatný vliv 60

Pohledávky - ostatní 61 15 15 11

Pohledávky za společníky bz

Sociální zabezpečení a zdravotni pojištěni 63

Stát - daňové pohledávky 64

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 15 ,l5
11

Dohadné účty aktivní ob

Jiné pohledávky 67

casové rozlišení aktiv 144
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Označení

a

AKT|VA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období vlinulé úč. obdobi

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

c.l1.3.1.

c.l1.3,2.

c,l1.3.3.

Náklady příštich obdobi 145

Komplexní náklady příštích období 146

Příjmy příštích obdobi 147

c.lll.

c,ll1.1.

c.ll1.2.

Krátkodobý finanční majetek Součet ll1,1. až ll1.2. 68

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69

Ostatní krátkodobý finanční majetek 70

c.lV,

C.lV.1.

c.lV.2.

PeňeZni prostředky Součet lV,1. až lV.2. 71 2002 2002 1 082

Peněžní prostředky v pokladně 72 37 37 10

Peněžní prostředky na účtech Ió 1 965 1 965 1 072

D.

D.1.

D.2.

D,3.

-Gsové rozlišer,í aktiv Součtt D.1. až D,3. 74

Náklady přištích období 75

Komplexni náklady přištích období 76

Příjmy příštích období 77

|-rď.._ltrtllxlcE ALl DlTo''.A r
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Označení

a

PAslVA

b

čís.
řád.

c

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

6

c. Závazky Součet C.l. až C,lll. 107 927 288

c.l.

c.|.1.

c.1.1,1.

c.1.1.2.

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 Součet 1.1. až 1,9. 108 8

Vydané dluhopisy 109

Vyměnitelné dluhopisy ,l 10

Ostatní dluhopisy 1,11

Závazky k úvěrov,ým institucím 112

Dlouhodobé přiiaté zálohy 113

Závazky z obchodních vztahů 114

Dlouhodobé směnky k úhradě 115

Závazky - ovládaná nebo ovládajíci osoba 116

Závazky - podstatný vliv 117

Odložený daňouý závazek 118 ó

Závazky - ostatní 119

Závazky ke společníkům 120

Dohadné účty pasivní 121

Jiné závazky 122

c.ll.

c.l1.1.

c,l1.1,1.

c.l1.1.2.

c.u.2.

c.l1.3.

c.l1,4.

c.l1.5.

c.l1.6.

c.l1.7.

c.l1.8.

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.l1.8.7.

Krátkodobé závazky Součet l1.1. až l1.8. 123 919 288

Vydané dluhopisy 124

Vyměnitelné dluhopisy 125

Ostatní dluhopisy 126

Závazky k úvěrovým institucím 127

Krátkodobé přijaté zálohy 128

Záuazky z obchodních vztahů 129 804 251

Krátkodobé směnky k úhradě 130

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131

Závazky - podstatný vliv 132

Závazky ostatní 133 115 37

Závazky ke společníkům 134

Krátkodobé fi nanční \^ýpomoci 135

Závazky k zaměstnancům 136 2 2

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,l37

Stát-daňové závazky a dotace 138 113 35

Dohadné účty pasivní 139

Jiné závazky 140

IDENTtr|ffi
I AUD|T DANE CZ s,r.o, l
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Označení

a

PAslVA

b

čís.
řád,

c

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

6

c,lll.

c,ll1,1.

c.l|1.2.

Časové rozlišeni pasiv Součet ll1.1. až ll1.2 148

Výdaje příštich období 149

Výnosy příštích období 150

D,

D.1.

D,2.

Časové rózlišeni pasiv Součet D,1. až D.2. 141

Výdaje příštích období 142

Výnosy přištich období 143

Uanffi, a.s.

Pod p isorni záznam statutárn ího orgánu účetn í jed notky
nebo podpisorn/ vzor íyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne: 22.07,2021

provádění veřejných dražeb a
konzultace

Právní forma účetni jednotky

§č: ?§ ďf il;ťrrr:e,,,í,rilÁcE_n;-,
l nuotr ?l)h,ií; :,
l V.&,éK,.ttttatc^' 

,",",,_, 
.,,, _ .,,",

l§-gl*L*-qt=:" , _

J-

Pozn.:



Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
členění podle Přílohy č,2
vyhlášky č. 500/2002 Sb,

Účetní jednotka doručí
úcetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

vÝl<lzztsKu A zTRÁTy
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc lč

2020 2561 9055

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BFT Management, a.s.

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

V Olšinách 16/82
Praha 10
100 00

Označení

a

TEXT

b

číslc skutečnost v účetním období

c
běžném

1

minulém
2

l. Tržby z prodeje uýrobků a služeb 1 2 420 2 309

ll. ržby za prodej zboží 2

A.

A. 1.

A. 2.

A. 3.

Výkonová spotřeba Součet A.1 , až A.3. J 2094 1 605

Náklady vynaložené na prodané zboží 4

Spotřeba mateňálu a energie 5 69 94

Služby 6 2025 1 511

B Změna stavu zásob vlastni činnosti (+l) 7

c. Aktivace (-) 8

U.

D. 1.

D, 2.

D, 2,1

D. 2.2

Osobní náklady Součet D.1. až D.2. o 35 35

Mzdové náklady 10 29 29

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 6 6

Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištění 12

Ostatní náklady 13 o 6

E.

E. 1.

E. 1.1

E. 1.2

E. 2.

E. 3.

Upravy hodnot v provozní oblasti Soucet E.1. až E.3, 14

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

Upravy hodnot zásob 18

Upravy hodnot pohledávek ,l9

lll.

lll. 1.

lll. 2.

lll. 3.

Ostatní provozní rnýnosy Součet ll1.1. až ll1.3. 20 2

Tžby z prodaného dlouhodobého majetku 21

Tžby z prodaného materiálu 22

Jiné provozní qinosy 23 2

F.

F. 1,

F. 2,

F. 3.

F. 4.

F, 5,

Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5. 24 7 4

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

Prodaný materiál 26

Daně a poplatky 27 4 4

Rezervy v provozni oblasti a komplexní náklady příštích období 28

Jiné provozní náklady 29 3

Provozníuýsledekhospodaření(+A) |.+ll.-A.-B.-C.-D.-E.+lll.-F. 30 286 665

i rneůrii"xÁcÉ ;i J,Toi, :
I nuotr ool,,6 ^7 u ..,,,, j

l Vilké Kml3ii0kó i3,1B/.;7, 1J8 cl |riil;,: i

haq, 1u.*1,* g.,:uill,_"::l._l., .. l



Označení

a

TExT

b

číslo
4AVl

skutečnost v účetním obdobi

c
běžném

1

minulém
2

lV.

lV. 1,

lv.2.

Výnosy z dlouhodobého finančniho majetku - podíly Součet lV.í. až lV.2. n4

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

Ostatní uýnosy z podílů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

v.2,

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1, až V.2. 35

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
nt/Árlaiíaí ncnho

36

Ostatni výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

H, Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem Jó

Vl. 1.

vl. ?.

Výnosové úroky a podobné uýnosy Součet V1.1. ažV1.2. 39

Výnosové úroky a podobné uýnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

Ostatní rnýnosové úroky a podobné rnj,nosy 41

l. Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

J.

J. 1.

J. 2,

Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.,l, až J,2. 43

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45

Vll. Ostatní finančni uýnosy 46

K. Ostatní finanční náklady 47 21 7

Finanční tr,ýsledek hospodaření (+/-) lV. -G. +V,- H. +Vl. _ l. _J. +V|l. _ K. 48 -21 -7

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) - (ř. 30) + - (ř.48) 49 265 658

L.

L. 1.

L. 2.

Daň z příjmů Součet L,1. až L,2. 50

Daň z přijmů splatná 51

Daň z příjmů odložená (+/-) 52

Výsledek hospodaření po zdanění (+A) * (ř.49) - L. 53 265 658

M. Převod podílu na \^i,sledku hospodaření společníkům (+/-) 54

Výsledek hospodaření * (ř.53) - M.
za ťrňa+ní nháahí /r/-\

55 265 658

Cistrý obrat za účelní-období l, + ll. + lll, + lV, + V, + Vl. + Vll. 56 2422 2309

Sestaveno dne: 22,07.2021 Podpisouý záznam statutáíního orgánu účelní jednotky
nebo podpisový vzor íyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

provádění veřejných dražeb a
konzultace

Pozn.:

TlFlKACF_ AUDl]-(JRl\ i

11' DANE oZ s,t,,o, i
Wlt]EN

AUD
leikÉ Kuitlatickó 1318137. 148 00 Pirha a

]i :11l1r.*"-l§l,s ť::jt-i
3 FT,Ta-ňi66ň-ent, a.s.

íe;25 6f 90 5§

ffi



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

Tel. 725 838 097, 606 649 676,

příloha k účetní závěrce

společnosti BFT Management, a.s.

k poslednímu dni účetního období 2O2O,,

Uaale PřílohY vYcházejí z ÚČetních záznamů učetní jednotl<y (účetní doktady, účetní Rnihy a
ostatní Účetní záznamy) a z datších podktadů, ktere má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové
údaje jsou vykázány v celých tisících kč, pokud není uvedeno jínak.

1.1. Popis účetní jednotky

Název účetníiednotkv: BFT Management, a.s.

Sídlo: V Olšinách 16182, í0O 0O Praha 10

Právní forma: akciová společnost

předmět oodnikání:

- provádění veřejných dražeb dobrovotných

, výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 až3živnostenského ákona
- provádění veřejných dražeb nedobrovolných

Datum wniku obchodní společnosti: 27. řílna 1997

Rozvahor,ný den: 31.12.

Seznam akcionářů k 31.12. 2020:

1 Pňloha k ÚČetní závěrce je sestavena podle §39 vyhláŠlry Č. 50o/2o02 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Název Psčet
akcí

Emise Serie
Pořadové
číslo od

Pořadové
číslo do

Nominální
hadnota

Počet
hlasů

Porr*Er na
z!a

Cellrern
?e

§EV Comptlting, s.r,o,, lČ: 6494.!fi63, V
úlšinách 1§ls2- il§ {X} Praha 1B

10 l A 0{n1 m1o 5o0oo Kč 50 9,69%
9,6ýÁ

PavPl palát, dat. nar. 07.08.19s6,
Vondrákova 664/64, 63500 Brno

?q A ]o21 0045 80o0o Kč 200 38,7§%
]8,7696.

liříBurď, dat, nár, {6,S4.I"952" 6§tova
l4§3Í42,1fi} 00 Praha 10

10 1 A m11 @20 5oo00 Kč 5o 9,69x

51,55%Ji§ Bu,reš, dat. Bar, 06.t}4,1952, Gutova
z$slqz" 1O0 {x} Praha 10

27 1 A 3o46 0072 80000 Kč 216 41,86x

Celkem l2 516 100,809É 1o0,0o%

li]§NTli:lKACĚ nuotroRn l

Áůprr' nÁŇr cz 
"...o. i

\'.ké (Jnt,alid(e j3lB/3l, ,4B 0J 1,1i;: l l

|.;: 2ť,,trfitt2t, audi,iijr;kó opráwrěni i nť|

sb, o úcetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetníjednotky, kerejsou podnikateli.



BFT Management, a.s.
V Olšinách í6/82
100 00 Praha 10
Czech Republic

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

V roce 2020 nebyly uzavřeny žádné smlouw ani učiněny jiné právní úkony mezi propojenými
osobami, které by byly v zájmu nebo na popud těchto osob přUaty nebo uskutečněny ovládanou
osobou.

oroanizační struktura podniku :

Front office:
- jednóní s klienty
- příprava smluv

Back oífice:
- uzavíróní smluv

- provádění dražeb
- poskytavání služeb
- vedení provozního

účetnictví

Outsourcing:
- jednání s dodavateli

- uzavírání smluv
- kontrola plnění dadávek
- účetní o daňový dahled

- účeťní audiť

*::} *::}

členové statutárních oroánů :

Statutární orgán - správní rada:

předseda správní rady
RNDr. JiříBureš, CSc., dat. nar. 06.04.1952

Praha 10, Gutova 24O3t42, PSČ: 100 00

místopředseda správní rady: PaedDr. Jarmila Burešová, dat, nar. 06,02.1960

Praha 10, Gutova 24O3t42, PSČ: 100 00

člen správní rady:
lng. Jarmila Roach, dat. nar.20.09.1985

Praha 10, Velenovského 325111, PSČ: 106 OO

l tneNtti-txacs AUDlIoí];. i
lrruotr nnNĚ Cz s.r,c,. I

l \leit<é KultradL*ió i3l8/37, 14t 6g t;r;,r : 
I

l í} 23a,§ť2t. alcitols{é oFlá,,]"li :_,tJ i 
]!*. _- *.-.-* -.*-*



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

Tel. 725 838 097, 606 649 Orc, r-ma@
1.2. Obchodní firmY, v nlchŽ má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv

Výsledek hospodaření a výše vlastního kapitátu v tis. Kč k91.12.2o2o

Název obchodnífirmy Výsledek hospodaření Výše vlastního kapitálu

SEV Computing, s.r.o. 22 458
GS Manaqement. a.s. -73 415

V_roce.2020 nebYlY uzavřeny a ani nejsou vplatnostižádné ovládací smlouvy nebo smlouvy opřevodech zisku.

í.3. Průměrný počet zaměstnanců

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

Název obchodnífirmy

Podíl
na základním

kapitálu
obchodnífirmy

v o/o

VOlšinách 16/82, 100 Praha 10
V Olšinách 16182,,100 Praha 10

Průměrný počet
zaměstnanců

Výše osobních nákladů
v úhrnné uýši

Odměny ostatních členů
statutárních a dozorčích

orgánů v úhrnné Wši
Rídící

pracovníci
Ostatní

zaměstnanci
Rídící pracovníci Ostatní

zaměstnanci
0

1 0 28 800 0 0

Kategorie osob Výše plnění v úhrnné rnýšiv Kč

akcionáři 0
ělenové statutárních orqánů 0
členové řídících orqánů 0

I lD;J,lTl.| |",át-E, A,u oTloň;. l

i Áůdif oÁŇ; Cz = 
.., 

I

l \tiké KUnl|ariikó ]3l8/3j, 14J ů,\ r,r,1 J 
I

bffitúy':l*'-l*,:i] :: :. ] l



BFT Management, a.s.
V Olšinách 16/82
í00 00 Praha í0
Czech

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

Používané účetní metody, obecné úěetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní

závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění násl, změn a doplňků

a opatření MF ČR, kteným se stanovíobsah úěetní závěrky pro podnikatele.

2.1. Zpúsob oceněn í majetku

a) lnvestiční majetek se oceňuje v pořizovací ceně, tj. včetně pořizovacích nákladů

b) Reprodukění pořizovacíceny u majetku v průběhu úěetního období: -
c) Materiál se oceňuje v pořizovací ceně

d) Zboži se oceňuje v pořizovací ceně

Úětovánízásob: metoda B (v roce 2020 nebyly zásoby pořízeny)

Opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny

Účetníjednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

Odpisouý plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavuje účetní jednotka v

internísměrniciv souladu s § 28 odst. 2 zákona o úěetnictví avychází z předpokládané doby jeho

používání. tJčetni a daňové odpisy se dle této směrnice nerovnají.

Ve sledovaném obdobíspolečnost nepracovala s údajiv cizí měně.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku aztráty

3.í. Hmotný a nehmotný majetek

Rozpis na hlavní skupinv samostatných movitých věcía souborů moviÝch věcí:

Celkem 1 298 800 Kč

Rozpis dlouhodobého nehmotného maietku:

áseoÁcn A způsoBEcH ocEŇovÁrui

Skupina pořizovacícena v kč oprávky v kč
Dop ravní prostředl<v, OA 1 250 000 -1 250 000
vvbavení kanceláre 48 800 - 48 800

Skupina pořizovacícena v kě oprávkv v kč
sw pottál prodei-drazbou.cz 4 160 000 - 4 160 000



BFT Management, a.s.
V Olšinách 16/82
í00 00 Praha í0
Czech

Tel, 725 838 097, 606 649 676,

Dlouhodobý maietek pořizovaný formou finančního leasinqu: není

Přírůstkv a úbytkv dlouhodobého maietkq: nejsou

,O

3.2. Pohledávky

3.3.Závazky

3.4. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
Nejsou

3.5. Odložená daň
Není

3.6. Dlouhodobé bankovní úvěry
Nejsou

i Ň,,"TlFňcE AiňF*
l.i}.!i.l l- oo*e 

"' =l íl
úÉ!*,lii:ilďliiifritt

Kategoríe pohledávek Výše pohledávek v Kě

Souhrnná vYše pohledávek po
|hůtě splatnosti

0

Pohledávky, které k rozvahovémú
dni mají dobu splatnosti delší nď
5let

0

Pohledávky k podnikům ve
skupině

0

Kategorie závazků Výše závazků v Kč

Souhrnná vyše závazků po lhůtě
gplatnosti

0

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

0

Závazky k podnikům ve skupině 0



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

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

3.7. Výše splatných ávazkú pojistného
Nejsou

3.8. Daňové nedoplatky
Nejsou

3.9. Pohledávky urěené k obchodování oceněné reá|nou hodnotou
Nejsou

3.í0. Dotace
nejsou

3.1í. Výsledovka po činnostech

VýsIedovka po čin nostech
BFT lihnagement, a.s, Č: 256í9055 Rok,2020 Dne 2í.06.2021

SSa*a 1

Tikv}&rsťých aáara*§

činnost:

číslo...
účfu Niřev uclu

Obraty

rozdíl

poěáteční

§taY

Obraty za

období MD
Obnly za

období D
Koncový

sbv

Náklady

501 Spotřeba materiálu

502 Spotřeba energie

51l Opravyaudržování
518 Ostatníslužby
521 Mzdové náklady

527 Zákonné sociální náldady

53l Daň silniční
543 Fos$nuté dary

545 OstatnípoktLty a penáIe

548 Ostalní provozní náHady

5ffi Ostatní a mimoiádnéfinančni náklady

0,s0 51 763,17

0,00 1§9§,s
0,m 144 í3fl,E
0,00 l ffil s1,99
B,00 28 ffi,00
0,00 60ffi,ffi
0,m 3ffi,fr}
0,00 2 3gO,ť0

0,00 2 B00,{i0

63§,04 {3s,04
0,0ů 2, s53,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 783,17

t§ 998,96

144 í30,29
1 88í 561,99

28 800,00

60m,00
3 600,00

2 3s0,s0
2 000,00

0,00
20 953,03

5.l763,17
1s 998,96

144 130,E
í 88í 56J,99

28 800,00

§ m0,00
3 s0O,B0

2 s0,00
2 m0,00
_ffig,04

20953,03

Náklady celkem 0,00 2 l58 197,44 639,01 2 1§7 3§8,40 2 1§7§§8-40

výnmy

6É Tržbyzprodepsfužeb
648 O§&íprowzniv.ýnosy

0,00

0,00

-2 1iB,00 2418018,62
0,00 2 150,00

2 42! 1gfi,§2 2 42§ 196,62

2150,ú0 2 {5B,s

Výnosy celkem 0,00 .2 í78,00 2 {20 168,62 2 4223É,8,§2 2 422aE,62

ffi
l nuoIr DA1lE Oz s,r,o, 

1

l vtké (rrl::Liche 13lJ/3; ll8 ů!r PíilJ j 
I

! t :gsg]rtllť:nl i,š:",j ::*l

7a7g8,22

2un8,2z
Hospodářský zisk za období

Hospodářský zisk celkem



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

3.12. Rozvaha po činnostech

Rozvaha po Činnostech
BFT Management, a.s. tČ zse ts0is Rok. 2020 Dae 2?,{7 "a.21

slrana 1

Tisk vybranlich rr.uamŮ

činnost:

obraty ra
období MD

čísr
úótu Název účtu

pecátéční
§tav

obraty za
obdobi D

obíaty
rordil

Koncový
stiv

Aktiva
013 Soíiware
a22 Hnnbé movité věci a Fjich §oubory
061 Podíty - oýlácaná nebo ov6dalcí osol

073 ogry}<y k sofiWaru

a82 Opravlry k hnntným nnvi|i,m věcem a
211 Pen€ní prosťedky V potdadně

u1 Penání prosťedlry na tťtech
261 Peníze na ceslě
311 PohledávkyzObchodnicnVZbhŮ
314 Poslq,tnuté áohy - dlouhodotÉ a laá

315 oslatní ponEdáVky

4 160 000,00
1 298 800,00

645 441 87
_4 ,160 000,ofi
_1 298 800.00

10 459,00
1 071 598,12

0.00
9 B01,00

10 547.02
10 000.00

0.00
0,00
0.00
0,00
0,00

241 431,00
38 1,t8 100,64

1 810 737"06

1 ffio 356,08
15 604.74
11 s53.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

214 632.00
37 255 133,33

1 Blfr 737,ffi
1 510 ,157,08

11 566,85
21 953.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26 799,00
B92 §57,31

0.00
-9 B01,00
4 037.89

-10 000"00

4 160 000,00
1 2s8 800.00

M5 441.87
_4 160 000.00
_1 298 800"00

37 258,00
1 964 585"43

0.00
0,00

í4 5B4,91
000

Aktiva celkem 1 757 8§,01 41 T28 182,52 4? g24179,32 904 003,20 2 661 850,21

Pasiva
321 Závaz\y zfuhodních vdahŮ
324 Přlaé úlohy
325 Osta{ní úva}ry
331 Zaměshancí
u2 ostatní přírre daÉ
343 Daň zpřidané hodnoty
365 osialní úvazky lte společnílo.]m
411 Záklaťni kapitál
414 oceňovacirozdílyzpbceněnímajdln
421 oslatní rezervní íondy
429 Neuhrazená dráta minulých Et
431 Výsledek hospodaření Ve schvalovací

?ffi 847,6?L

0,14
500.00

2 400,00
-360.0ů

34 284.00
0.00

5 160 000,00
-1 372 558.13

100 000.00
_3 074 B50,.t5

657 583,80

l íyl ooo_o9

34 831 994,64
5 846,00

28 800,00
0,00

466 976.16
2J5 000,00

0.00
0.00
0,00

_657 583,80
0,00

2 349 840.8]
34 B40 279.50

6 846,00
28 800,00

0.00
544 952.,l6
215 000,00

0.00
0,00
0.00
0.00

€57 583.80

551934,12
8 284,86
1 000,00

0.§0
0,0ů

77 976,00
0,!0
0.00
0"00
0,00

§57 583,80
€57 583.80

802 801.77
8 285,00
1 500.00
2 4§0.00
-360,00

112 260,00
0,00

5 160 000.00
-1 372558,13

100 000.00
_2 417 266,65

0,00

pa9iva célkefi 1757 g47,§1 36 6:88 919§9 37 328 134§7 f39 214,98 23970§í,99

Hospodářský zisk za období

Hospodářsltý ri3l( celkém

2G4788,22

2É4798,22

l ]DElJT|i.lKACE AU Dr loFil
I AUDIT' DANĚ cz s,r.o i

I ir*é KJflt.a,jckc 13 l8i 37, ll8 0l Pra:a .: l
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BFT Management, a,s.
V Olšinách í6/82
100 00 Praha 10
Czech

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

V souvislosti s pokraČující situací způsobenou pandemií COV|D-19 a s opatřeními přijatými

kzamezeni této infekce, společnost byla nucena v roce 2021 pokračovat v přijatlých opatřeních

z roku 2O2Ov oblasti přípravy, prováděnía vypořádánídražeb.

Při přípravě draŽeb bylo nutné zohlednit omezení !ýkající se konání prohlídek předmětů dražeb i
nové podmínky při předávání vydražených nemovitostí dle platných opatření.

ProtoŽe vŠak draŽby se konaly a dále i konají na wvrnrv.prodei-drazbou.cz rnýluěně elektronicky bez

Přímého fr7zického kontaktu dražitelů, předpoklad nepřetžitého trvání účetní jednotky není ani
V roce 2021zPochybněn a mohla být účetní závérka spoleěnosti zarok2020 sestavena obvyklým
způsobem za účasti odborného externího poradce.

U spoleěnosti lze předpokládat, že bude v dalších několika letech nepřetžitě trvat.

V Praze dne22.07.2021

Jiří Bureš, předseda správní rady

4.VyhodnocenídopadupandemieCoVlD.19naekonomlcróm

:DE|n]-llilKAcE ALi DlToRA
Runtl neruĚ CZ s.r.o.
\ldki Kijil;aickó 1318/37, 148 00 Ptaha r
]i:l ?1]1,1r|t21, i}u,ji,iclskú opláWĚni č, 489

v roce 2021
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