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Výrok auditora - bez rrýhrad

Provedli j sme audit přiložené účetní závěrky společnosti
BFT Management, a. s. (,,Společnost") sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvďny
k 31. L2. 202L, výkazu zisku a ztráty k 31. 1,2. 202l a přilohy
této účetni závérky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetnich metod a další vysvětlulíci informace.
ÚOa;e o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní
závérky.

Podle našeho názoru úěetní závěrka podává věrný a poctiw,ý
obraz aktiv a pasiv Spoleěnosti k 31. t2. 2O2L a nákladů
a výnosů a rr.ýsledku jejího hospodaření za rok koněící
31. L2. 2O2L v souladu s ěeskými úěetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit j sme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a standardy Komory auditorů České republiky (KA Čnl pro audit,
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (TSA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předprsy je podrobněji popsána v
oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závérky. Y souladu
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem při;atým Komorou
auditorů České repubtiky j sme na Společnosti nezávislí
a splnili j sme i další etické povinnosti vyplývaj ící
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
které jsme shromáždrlr, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.

Zpráva nezávislého auditora
Pro sPoleěnost BFT tíanagement, á . S .

lLjíJll

lDENTlFlKAoE AUDIToRA
AUDlT DANÉ CZ s.r.o.
!'.:{ó Kť|tlatiďó 1318/3i, 14B D0 Paha 4
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Odpovědnost statutárního
úěetní závěrku

ředitele Spoleěnosti za

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní
závérky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považule za nezbytný pro sestaveni účetní závérky tak, aby
neobsahovala významné (materiálni) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závérky j e statutární ředitel
Společnosti povinen posoudit, zda ]e Společnost schopna
nepřetržité trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze
účetní závérky záIežitosti týka;ící se jejího nepřetržitého
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání přr
sestavení účetní závérky, s výjimkou případů, kdy statutární
ředitel plánuj e zrušení Společnosti nebo ukončení j ej í
činnosti, resp. kdy nemá j inou reálnou možnost, oež Lak
učinit.

Odpovědnost auditora za audit úěetní závěrky

Naším cílem je ziskat příměřenou jistotu, že učetní závěrka
j ako celek neobsahuj e významnou (materiální ) nesprávnost
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahujicí náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra
j istoty, nicméně není zárukou , že audít provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhali případnou existuj icí významnou (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
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závérky
na je;im zákfadě přr]mou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy ]e
naší povinností upIatňovat během celého auditu odborný úsudek
a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rlzika významné (materiální)
nesprávnosti účetní závérky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést audítorské postupy reagující na tato

jili]i i

jóEílFtxncr AuD|ToRA
AUDlT DANi: CZ s.r,o,
!'|rd K$trať§kó 1318/37, 148 0D Praha 4
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rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalime významnou (materiálni) nesprávnost, k niž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součásti podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních
kontrol statutárnim 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 mohlí vy]ádřit názor na účinnost
vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravídel, přiměřenost
provedených účetnich odhadů a informace, ktere v této
souvislosti statutárni ředitel Společnosti uvedl v příloze
účetní závérky.

Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trvání
při sestavení účetni závérky statutárním ředitelem 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. JestLlže dojdeme k závéru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povínností upozornit v naší zprávé na informace uvedené v
této souvíslosti v příloze účetní závérky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závéry týkaj ící se schopnosti Společností trvat
nepřetržítě vycháze)i z důkazních informací, které j sme
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztrati schopnost
trvat nepřetržítě.

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

členěni a obsah účetní
to, zda účetni závérka

události způsobem, který
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Naší povinností je informovat statutárního ředitele mimo jrné
o plánovaném rozsahu a načasováni auditu a o významných
zj ištěních, která j sme v j eho průběhu učinili, včetně
zj ištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním
systému.

V Praze dne 24.5.2a22

Za společnost za auditora

AUD|T DANĚ CZ s.r,o.
StC/o, Velké Kunraiické 131Bl37

AUDlT
auditorská společnost
oprávnění č, 489
Velké Kunratické 1 3'1 8/37
148 00 Praha 4 - Kunratice
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Rozvaha podle Přílohy č, 1
vyhlášky č, 500/2002 Sb.

ťJčetníjednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového pňznání
za daň z přijmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc lč
2021 25619055

Obchodní firma nebo jiný název rlčetníjednotky

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

AKTIVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období Minulé úč. obdobl

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKT|VA CELKEM Součet A, až D. ,|
8 401 5 459 2942 2662

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. Stálá aktiva Součet B.l, až B,lll, 3 6264 5 459 805 645

B,l.

B.1.1.

B.1.2.

B.1,2,,l,

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 výsledky vývoje 5

Ocenitelná práva 6 4 160 4 160

Softulare 7 4 160 4 160

Ostatní ocenitelná práva 8

Goodwill 9

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10

Poslqltnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
a nedoknnčenÝ ril nehmolnÝ meialpk

11

Poslrytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
maietek

12

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13

B.ll.

B.ll.í,

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, 14 1 299 1 299

Pozemky a stavby 15

Pozemky 16

Stavby ,l7

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 2,|

Dospělá zvířata a jejich skupiny 22

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek
a nerloknnčnnÝ dl hmotnÝ maielpk

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. 27 805 805 645

Podily - ovládaná nebo ovládající osoba 28 805 805 645

Zápťljčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29

Podíly - podstatný vliv 30
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*illOznačení

a

AKTlVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období Minulé úč, období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

B.ll1.4.

B.ll1,5,

B.ll1,6.

B.ll1.7.

B.l|1.7,1.

B.ll1.7,2.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31

Ostatni dlouhodobé cenné papíry a podíly 32

Zápůjčky a úvěry - ostatní 33

Ostatní dlouhodobý fi nančni majetek 34

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35

PoslqÁnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36

c. Oběžná aktiva Součet C.l. až C.lV. 37 2 137 2 137 2017

c.l.

c.l.,l.

c.1.2.

c.1.3.

c.1.3,1.

c.1,3.2.

c.1.4.

c.1.5,

zasóuv Součet 1.1. až 1.5. 38

Materiál 39

Nedokončená výroba a polotovary 40

Výrobky a zboži 41

Výrobky 42

Zboží 43

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44

PoslqÁnuté zálohy na zásoby 45

c.ll. l

c.l1.1. 
t

c.l1.1,1, 
l

c.l1.1.2. 
l

c.ll.1.3. 
l

c.l1,1.4. I

c.l|.1.5, I

c.l1.1.5.1. 
l

c.l1.1.5.2.

l".,,.,.u..,

l".,,.,,.u.o.
l

Ic.tt.z.

Ic.l1.2.1.

|c.tl.z.z.

l".,,.r...
I

Ic.lt.z.+.

Ic.l1.2.4.1.

|c.l1.2.4.2.

Ic.l1.2.4.3.

Ic.l1.2.4.4.
lc.ll.z.+.s.

l".,,.r.o.u.

|..,,...

Pohledávky Součet l1,1. až l1.3. 46 54 u 15

Dlouhodobé pohledávky 47 14 14

Pohledávky z obchodních vztahů 48 14 14

Pohledávky - ovládaná nebo ovládajíci osoba 49

Pohledávlqy - 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 40 40 15

Pohledávky z obchodních vztahů 58

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59

Pohledávky - podstatný vliv 60

Pohledávky - ostatní 61 40 40 15

Pohledávky za společniky 62

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63

Stát - daňové pohledávky 64 28 28

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 12 12 ,15

Dohadné účty aktivní 66

Jiné pohledávky 67

časové rozlišení aktiv 144

fi t:; NTl,,,l l",,\Cí ALl ř'Lrar;, l
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Označení

a

AKTIVA

b

čís.
řád.

c

Běžné účetní období Minulé t]tč. obdob
Brutto

1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

c.l1.3. 1.

c.l1.3.2.

c,l1.3.3.

Náklady příštích období 145

Komplexní náklady příštích období 146

Příjmy příštích období 147

c.lll.

c.l|1,1.

c.ll1.2.

KrátkodobýnnanEffi 68

Podíly - ovládaná neUo ovtaOajici osona 69

ostatní krátkodobý fi nanční majetek 70

c.lV.

c.lv,1.

c.lV.2,

Peněžní prostředky Součet lV.1. až lV2' 71 2 083 2 083 2002
Peněžní prostředky v pokladně 72 4 4 37
Peněžní prostředky na účtech 73 2079 2079 1 965

D.

D.1.

D.2.

D.3.

Casovérozlišeníaktiv SoučeiDl.ižDT 74

Náklady příštích období 75

Komplexní náklady příštích období 76

Příjmy příštích období 77

fi rl l,,nn ř,x;r,.Lr c rro aíl
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Označení

a

PAslVA

b

čís.
řád.

c

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

6

PAS|VACELKEM SoučetA, až D, 78 2942 2662

A. ffi SoučetA.l.ažAvl. 79 2 130 1 735

A.l.

A.1,1.

A.1.2.

A,1.3.

ffi Součet1.1,až1,3, 80 5 160 5 160

Základní kapitál 81 5 160 5 160

Vlastní podíly (-) 82

Změny základního kapitálu 83

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.

Součet l1,1, až l1,2, 84 1 213 -1373

-Eio 85

Kapitálové fol]dy 86 -1213 -1 373

Ostatní kapitálové fondy 87

Ocenovaci rozdily z přecenění majetku a závazkú (+l-) 88 -1213 -1373

Oceňovaď roaily z přecenění pfi přeměnách obchodních korporací (+/-) 89

Rozdíly z přeměn obchodnich korporaci (+É) 90

nozOily z ocenení při přeměnách obchodních korporaci (+/-) 91

A,lll.

A.ll1.1,

A.ll1.2.

ffi Součetll1.1.ažll1.2. 92 100 100

Ostatní rezervní fondy 93 100 100

Statutární a ostatní fondy 94

A,lV.

A.lV.1.

A.lV.2,

A.V.

A.Vl.

@tet1*1-1 SoučetlV.l.ažlV.2. 95 -2152 -2417

Ňerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+É) 96 -2152 -2417

Jiný rnisledek hospodaření minulých let (+/-) 98

Ýysledex hospodaření běžného účetního období (+/-) 99 235 265

Rozhodnuto o zálohové uýplatě podílu na zisku G) 100

B.+C. C"', zdro1e Součet B, + C, 10,t 812 927

B.

B.1.

B,2.

B.3.

B,4.

R".er"y Součet B,1, až B,4, 102

Rezerva na důchody a podobné závazky 103

Rezerua na daň z příjmů 104

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

ostatní rezervy 106

iňe;!ri rl ti,ccr ALj DlloR /l

ALJDlT DANÉ CZ s,r,o,
v.roi K*t,.ti.xé tsta/3?, 140 00 Fíah3 l
tÁ 

^or{Áoo. 
.,,indltló óc,áliěll č. lg-q



Označení

a

PAslVA

b

Součet C.l. až C.lll.

čís.
řád.

c

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

oc.
107 812 927

l,,
lc.t.t.
I

Ic.r,r.r.

Ic,1.1.2.

Ic.1.2.

lc.r.r.
I

Ic.1.4.
lc.t.s.
I

Ic.1.6.
lc,l.z.

|.,r,
'".,.n,

c.1.9.1,

c.1.9.2.

c,1.9.3.

1cvaz^y Součet 1.1. až 1,9. 108 750 8
lvPl§y

109

ulul luplsy
110

l9pl§y
111

,y,
1,12

|a.v Ldlvl l|t 113

114

lÁy 115

vYldudJlL;l 116

LavaL^! ly 117

ly udl luvy
118 750 8

Závazky - ostatní
19

20

121

Jiné závazky
122

ic 
ll

Ic,l1.1.

|. ,, , ,,.

I

1c,l1,1 
2

ic.lt.z.

l..,,.r.
l

Ic.tt.+.lc.ll.s.

i.,,u
lc.l1.7,
lc.tt.s.

I

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.

yq4^y 
Součet ll,í, až l1.8. 123 62 9,19

124

125

126

127

Lalvl ly 128

129 12 804
l^y 130

avlaoaJlcl osooa 131

ly 132

133 50 115
,l34

50

yPvl 135

1gvaé^y
136 2

Závazkyzesociálního@
137

Stát - daňové závazky a dotace ,l38
113

Dohadné účty pasivní
139

Jiné závazky
i- -

,l40

l 1,1lNTli:| !{AcE Al-j DlToRA
ALJDlT DANĚ cz s.r.o.
Ve,!é Ktí]tlali,)ké i318/37. 148 0i'Fraha .l

* 28416821, auditcrské 0pářěni í 189



Označení

a

PAslVA

b

čís.
řád,

c

stav v běžném
účetním období

5

stav v minulém
účetním období

o

c.lll.

c.ll1.1.

c.ll1.2.

Časové rozlišenl pasiv Součet lll.í. až ll1,2. 148

Výdaje příštích období 149

Výnosy příštích obdobi 150

D.

D.1,

D.2.

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

Výdaje příštích období 142

Výnosy přištích období
,l43

Sestaveno dne: O1.03.2022 Podpisorný záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisorný wor fyzické osoby, která je účetníjednotkou

Právní forma účetní jednotky

a.s.

Předmět podnikání

provádění veřejných dražeb a
konzultace

Pozn.:

a.§"

lffi
\t+,T'tro*;_;tuffi

Management,
ň:25 61 90 5§

i

I

FrD



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

Učetníjednotka doručí
účetni závěrku současně
s doručením daňového pňznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

VÝXIZZSKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc lč
2021 2561 9055

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BFT Management, a.s.

Sldlo nebo bydliště účetni jednotky
a místo podnikání, lišl-|i se od bydliště

V Olšinách 16/82
Praha 10
100 00

ln[iiTlFlliAcE AU D1,IoBA
AL,DlT DANĚ CZ s.r.o.
\ti}ťú r.untlalrikó 1318/37, 118 00 Plaha 4

!:: ?B4l$821, auditorské 0$|Á$ě;li L 189

Označení

a

TEXT

b

číslo
|AAl,,

skutečnost v účetním období

c
běžném

1

minulém
2

l. Tžby z prodeje výrobků a služeb 1 2u8 2420
ll. Tžby za prodej zboží 2

A.

A. 1.

A. 2.

A. 3.

Výkonová spotbba §oučet A.1. až A,3. 3 25r'.8 2o94
Náklady vynaložené na prodané zboží 4

Spotřeba materiálu a energie 5 97 69

Služby 6 2 451 2025
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+l) 7

c. Aktivace (-) 8

D.

D. ,l,

D. 2.

D. 2.1.

D. 2.2.

Osobní náklady Součet D.1. až D.2. 9 30 35

Mzdové náklady 10 24 29

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

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12

Ostatní náklady 13 6 6
E.

E. 1.

E. 1.1

E. 1,2

E. 2.

E. 3.

Úpravy hodnotv provozní oblasti Součet Eljdž E3, 14

Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a nmotrreho rnajetku 15

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotnenW 16

- Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

Upravy hodnot zásob 18

tJpravy hodnot pohledávek 19

lll.

l|l. 1.

lll. 2.

lll. 3.

Ostatní provozní výnosy Součet ll|.1. až ll1.3. 20 b 2

Tžby z prodaného dlouhodobého majetku 21

Tžby z prodaného materiálu 22

Jiné provozní uýnosy 23 6 2

F.

F. 1.

F. 2,

F. 3.

F. 4,

F. 5.

ostatnl provozní náklady Součet F.1. až F,5. 24 10 7

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

Prodaný materiál 26

Daně a poplatky 27 4 4

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštich období 28

Jiné provozní náklady 29 6 3

Provoznívýsledekhospodaření(+/-) l.+ll.-A.-B.-C.-D._E.+lll.-F. 30 Zoo 286



Označení

'a
TEXT

b

číslo skutečnost v účetním období

c
běžném

1

minulém
2

lV.

lV.1.

lv.2.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Součet lV.1 , až lY,2. 31

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

Ostatní výnosy z podílů 33

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34

V. 1,

v.2.

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

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
nrllárlaiíní ncnha

Jo

Ostatni výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

H. Náklady souvisejicí s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38

Vl.

Vl.,l.

V|.2.

Výnosovéúrokyapodobnévýnosy SoučetV1,1. ažY1.2. 39

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládajicí osoba 40

Ostatní uýnosové úroky a podobné vtýnosy 41

l. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42

J.

J. 1.

J. 2.

Nákladové úroky a podobné nák|ady Součet J.1. až J.2. 43

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládajicí osoba 44

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45

Vll, Ostatní íinanční výnosy 46

K. Ostatní finančni náklady 47 31 21

Finanční výsledek hospodaření (+/-) lV. -G. +V. - H. +Vl. - l. -J. +Vll. - K. 48 -31 -21

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř.48) 49 235 265

L"

L. ,l.

L. 2.

Daň z příjmú Součet L.1, až L.2, 50

Daň z příjmů splatná 51

Daň z přijmů odložená (+/-) 52

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) * (ř.49) - L. 53 235 265

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+É) 54

Výsledek hospodaňení * (ř. 53) - M.
la r'lňalní nhrlnhí í+/-l

55 235 265

Čistý obrat za ú&itní'období l. + ll. + lll. + lV. + V. + Vl. + Vll. 56 2854 2422

se§taveno dne: 01,03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisorný vzor ýzické osoby, která je účetní jednotkou

<, ___\.

Právni forma účetni jednotky

a.s.

Předmět podnikání

provádění veřejných dražeb a
konzultace

Pozn.:rvLll" 
ffiWiji'il, l,,,cce aU Ď lŤonA,

BFf Management a-§.

!č:2§ 6{ 90 55



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

Tel, 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz, lD: zdmc5cx

příloha k účetni závérce

společnosti BFT Management, a.s.

k posIednímu dni účetního období 2021,,

úaale přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotlE @četní doklady, úbtní knihy a

ostatní účetní záznamy) a z dalších pdkladů, lderc má ú&tní jednotka k dispozici. Hdnotové

údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinaK.

1. DAJE

í.í. Popis úěetní jednotky

Název rjěetníiednotkv: BFT Management, a.s.

Sídlo V Olšinách 16182, í00 00 Praha í0

Právní forma: akciová společnost

předmět podnikání:

- provádění veřejných dražeb dobrovolných

_ v,ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ů3 živnostenského zákona

- provádění veřejných dražeb nedobrovolných

Datum rzniku obchod ní spolďnosti : 27 . říina 1997

Rozvahouý den: 31.12.

Seznam akcionářů k 31.12. 2021:

1 pňloha k účetnl závěrce je sestravena podte §39 vyhlášlq č. 5O02OO2 Sb., Kerou se provádějí některá ustanovenÍ zákona č. 563/1991

ffi,rrri.rxncp AUDlToBA
lu otr oRt,, Ě,cl 

^?:,"3l,,,,]ř ř**,*ij 1318/37. ]13 00 Plaha,,!

,' " i. ],,111, 
.:o.lf :§3g[:3ti

Hárev
Pďet
akci

Emise Serie
Fořadové

číslo od

Pořadové

číslodg
!,lominální

ttgd&§ta

Pďet
hlasů

kměrna
zx

§slkem
,&

sEV computing. s,r.o,, lČ: 6494{n63, v
o|šinách 1§/82, 100 00 Preha 10

10 1 A ]001 ]010 50 000 Kč 50 },s996
9,699í

liffBure§ ďat. nar, (§.04.195?, §utova

tffi3,la, fiio00 Praha 10

§ L Ét )0z1 D045 8§§00 Ki 200 38,76Ť6

9s,31%liff BureŠ, dat. nar, t}6,o4.š}5?, Gutova

z&3l42,1{B fi} Praha 10

10 1 A }011 0020 5§mo Kč 50 },6*6,

liří Bureš, dat, nar. 06.$4.1952, Gutova

74§3t42,10000 Praha 10

n 1 A 0046 w1z 88m0 Kč 21.6 418696

f,plkem 77 51§ 10t},0096 100,009{

sb. o účetnictví, ve znění pozdějších pbdpisů, pro účetni jednotky, ktere jsou podnikateli.



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

- ,,cz, !D: zdmc5cx

orqanizaóní struktu ra společnosti:

Back office:
- uzavíróní smluv

- provódění dražeb
- poskytóvóní služeb
- vedení pravozního

účetnictvi

oUtsour§in§;
- jednání s dodavateli

- uzuvíróní smluv
- kontrola plnění dadávek

- účetní a doňový dohled
- účetní audit

čbnové statutárních oroánů :

Statutární orgán - správní rada:

Předseda sPrávní radY 
RNDr. Jiří Bureš, CSc., dat. nar. 06.04.1952

Praha 10, Gutova 24O3t42, PSČ: 100 00

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

VýsledekhospodařenÍavýŠevlastníhokapitáluvtis.Kčk31.12.2021

l,t
lI] Ei".JTlFl KAcE AUt]iToBA
Ruolt nnxti CZ s.r.o.
Vr*é Ki-"rt,liikkÉ 

,13]8/37, 148 ců Praha,1

|,} ?q,t,í,s21. aucťcrski illá},iiní Ě. 4Bg

Podíl
na základním

kapitálu
obchodnífirmy

%

Název obchodnífirmy

\

\

Front office:
- jednóní s klienty
- příprava smluv



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

Název obchodnífirmy Výsledek hospodaření Výše vlastního kapitálu

SEV Computinq. s.r.o, 159 617
GS Manaqement, a,s. 2 417

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

1.3. Průměrný počet zaměstnanců

1.4. Výše půjček, úvěrů, poskytnu{ých záruk a ostatních plnění

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

závěrejsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb,, o ričetnictví, ve znění nás!. změn a doplňků

a opatření MF ČR, kteým se stanovíobsah účetní závérky pro podnikatele.

2.1. Způsob ocenění majetku

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

b) Reprodukční pofizovacíceny u majetku v průběhu účetního období:-

, c) Materiá!se oceňuje v pořzovacíceně

Průměrný poěet
zaměstnanců

Výše osobních nákladů
v úhrnné qýši

Odměny ostatních ělenů
statutárních a dozorčích

orqánů v úhrnné wši
Rídící

oracovníci
Ostatní

zaměstnanci
Rídící pracovníci Ostatní

zaměstnanci
0

1 0 24 000 0 0

Kategorie osob Výše plnění v úhrnné uýši v Kč

akcionáři 0
členové statutárních orqánů 0
členové řídících orqánů 0

ásnoÁcn A způsoBEcH ocEŇovÁNí

l rn;ttttt tx,rce AlJt]IToBA l

l nucltr DAxt CZ s.r,c, I

l Vr*l"i Kmt,ati*é 1i]l8/s7, l13 :D Pra\a i l
l l+ 2qdlí,q?i, a,]ni:Orrkí o?lél,inr:,,j,3, l
l,___



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

TeL ?25 838 09?, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz, lD: zdmc5cx

d) Zboži se oceňuje v pořizovací ceně

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

Opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny

tJčetnílednotka nemá dlouhodobý majetek vfiořený vlastní ěinností.

odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavuje ÚČetní jednotka v

internísměrniciv soutadu s § 28 odst. 2 zákona o úěetnicfuí avycházi z PředPokládané dobY jeho

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

ve sledovaném obdobíspoleěnost nepracovala s údajiv cizíměně.

a. Ooplnujicí informac e k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.í. Hmotný a nehmotný majetek

Skupina pořizovací cena v kč oorávkv v kč
Dop rav ní prostbdl<y, O A 1 250000 -1 250 000

vvbavení kanceláře 48 800 - 48 800

Celkem 1 298 800 Kč

n"ní

Přírůstlor a úbvtlor dlouhodobého maietku: nejsou

souhrnná výše maietku neuvedená v rozvaze: 0

Rozpis dlouhodobého nehmotného maietku:

Skupina pořizovacícena v kč oprávkv v kč
SW portál Prcdei-drazbou,cz 4 160 000 _ 4 160 000

ffi
3.2. Pohledávky

4



BFT Management, a.§.
V Olšlnách 16/82
í00 00 Praha 10
Czech Republic

Tel. 725 838 097, 606 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm,cz, lD: zdmc5cx

Kategorie pohledávek Výše pohledávek v Kě

Souhrnná Wše pohledávek po
lhůtě splatnosti

0

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

0

Pohledávky k podnikům ve
skupině

0

3.3.Závazky

3.4. Doměrky splatné daně z příjmů za minu!á 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

Kategorie závazkú Yýšezávazků v Kě

Souhrnná vyše závazků po lhůtě
splatnosti

0

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

0

Závazky k podnikům ve skupině 0

3.9. Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou

mrNTr,./AcF- Au nt tc;Ri, I

l nurrtr onxÉ cz s.r.c, 
I

l Vx,i X,rtrriixé 13l8/ii, l13 0l {lóa ,i 
I

l 6 ro4,,,93i, 2u1l,;r:li op,á,ne.,nl1_1í!:l
l___*. --,-_



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

Tet. 725 838 09l, aoa 649 676, E-mail: bft@bftm.cz, www.bftm.cz, lD: zdmc5cx

Nejsou

3.í0. Dotace
Nejsou

3.íí. Výsledovka po činnostech

M2ff21 §*:§.&_ffi
trd§:t

Tbl(}fi§ý*dn6í§J

Ki{Kffý
§§Y

erťy§
oie{$mffiua"rc

POčábiill
§§!l

?§27$s§,m
0,§
0,m

0,m
§,m
0,m
§.fr
0,00

0,§
0,fi
B,Os

0,§
0,§

l{áltla§

§01 §pdil
§B2 §pM
§11 ryr&l
§18 §&fi
§?1 t&{k
§27 Zi*ff
§3t §ai§
§43 p§Nq

§4§ 0&fi
tr8 Osifi

6m Tťbylpodqe$že s.& §,m 2§47i§§,{§ 2e{7§§l0 ?eqry,{
ela W&riixqrurríyýí,a§y §,OC §,m §lry,§ §l§,§ 61m§8

§§§.Odařliiindnia;rťdň&íÉťr§§y 0,m CI,m " ,3m,e W'm §0,00

1ll0§lť§1 . . . §,ry . Xry ,1§114{ry iryi§4! liťP,ry

§!ř§
rM§

7§ 27t,§&

J82ř,6§
1131s,§9

2s§&fi,*8
24Om,m
§Om,W
s§m,s0
§ffi.ffi
1W&

31§§§,m

§&lgúyx§t*m 0,§0 t §tt §r§pí §,O§ 2 §l§ 31§í1 2 §18 §l§,1,1
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4.Zpráva o vztazích mezi ovládalící a ovládanou osobou za rok 202'11

4.1. Ovládající osoba:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., dat, nar.06,04,í952, Gutova 2403142,100 00 Praha,10

4.2. Ovládané osoby:

BFT Management, a.s., lČ: 25619055, V Olšinách 16182,100 00 Praha 10

GS Management, a.s., lČ: 25704010, V Olšinách 16182,100 00 Praha 10

SEV Computing, s.r.o,, tČ: 64940063, V Olšinách 16182, 10O 00 Praha 't 0

4.3. Struktura vztahů mezi výše uvedenými osobami:

Ovládajícíosoba je konďným 100o/o - ním vlastníkem ovládaných osob.

4.4. Ovládajíci osoba je:

- předsedou správní rady ovládané společnosti BFT Management, a.s.

- předsedou správní rady ovládané společnostiGS Management, a.s.

- jednatelem společnosti SEV Computing, s.r.o.

+.S. Úloha ovtádaných osoby ve struktuře vztahů:

ovládaná osoba BFT Management, a.s. je koncesovaným dražebníkem a provozovatelem portalu

elektronických dražeb Prodejdražbou.cz.

ovládaná osoba GS Management, a,s, je koncesovaným realitním zprostředkovatelem
a provozovatelem portálu elektron ických aukcí Prodej-aukcí.cz.

ovládaná osoba SEV Computing, s.r,o. je provozovatelem systému Uveřejňováni,cz pro vedení
a správu profilu zadavatele,

4.6. přehled jednání učiněných v účetním období 2021,kÍ;erá byla uěiněna na popud nebo v zájmu
ovládaiicí osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, kter'ý

přesaňuje í0 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky za účetní období
bezprostňedně předcházejíci účetnímu období, zanéžse zpracovávázpráva o vztazích

Takoraých jednání v účetním období 202í nebylo.

1 Dle ust, § 82 zákona č.9ot2o12 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění násl. změn a doplňků (ZOK)

lrri i\iTlFll{ACE p,UL.)t tUĎn
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4.7. Přehled wájemných smluv uzavfuné v roce 2021mezi osobou ov!ádanou a osobou ovtádající a
mezi osobami ovládanými:

- §mlouva o odborné pomoci meziovládající osobou a ovládanou osobou GS Management, a.s,

4.8. Posouzení skutečnosti, zda rrznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podte §§
71 a72ZOK:

Ze strany ovládající osoby a ostatních ovládaných osob nedošlo za účetní období roku 2021ke vzniku
újmy vůčižádným z těchto společností,

4.9. Zhodnocenl výhod a nevýhod vyplývajících ve rrztahů mez! ovládajici a ovládanou osobou a o
váazich meziov!ádanou osobou a ostatnimiovládanýmiosobamistejnou ovládajici osobou:

ProtoŽe konďným vlastníkem všech ovládaných osob je ovládající osoba, která je i statutárním
orgánem vŠech těchto osob a které podnikají ve zcela jiných oborech, nejsou zde žilné nevýhody a
jednoznačně převařují výhody, které lze doložit i tím, že maji za sebou více než dvacetiletou úspěšnou
podnikatelskou činnost na trhu.

5. Vyhodnocení dopadu pandemie GOVID-í9 na ekonomickou situaci 202í a další
v íoce 2022

V souvislosti s vyhlášenými opatřeními Vládou ČR proti šíření infekce COV|D19, společnost BFT
Management, a.s. byla nucena i vroce 2021 pokraěovat vpřijatých opatřeních zroku 2020

v oblasti příprarry, provádění a vypořádánídražeb.

Při přípravě drďeb bylo nutné zohlednit omezení !ýkající se konání prohlídek předmětů drďeb i

nové podmín ky při předáván í rrydražených nemovitostí d le platných opatření.

Protože však dražby se konaly a dále i konají na www.prodei-drazbou.cz uýlučně elektronicky bez
přímého flzického kontaktu dražitelů, předpoklad nepřetržitého trvání úěetní jednotky není ani

v roce 2022zpochybněn a mohla být účetní závérka spoleěnosti zarck2021 sestavena obvyklým

způsobem za účasti odbomého externího poradce,

Management, a.§.
!Č:25 6í 90 55

spoleěnosti BFT Management, a.s.

U společnosti lze předpok!ádat, že bude v dalších několika Ietech nepřetžitě trvat,

--
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lb;iiri"ii-ii§""l' JiříBureš, předseda správníradyRllr.ď-ffi"",,*,
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