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Úvodní slovo jednatele

Yážení spolupracovníci a obchodní partneři,

Rok 20,t5 byl rokem, ktery se mi hodnotí velmi těžko. Na jednu stranu jsou zde negativnÍ.aspekty,

mezi které jistě patří nenaplnění pranáváných ekonomicrcYÓrr parametrŮ. naŠeho PodnikánÍ, tedY

nedosažení plánovaného oóratu a zisxu společnosti, .nebó nerealizování něktených z.amýŠlených

investičních záměrů, na druhou stranu Frá; několik rnýznamnýcrr, ayf.!_13venek méně viditelných

skutečností, které jsou pro náš další rilit vetmi důleziié. Mezi nejdůležitější Patří Personální PosilY

v oblasti operativníh o řízení a příprava rozšíření našeho vozidlového Parku, ktený bYchom chtěli

realizovat v roce 2016.

Zvýše uvedeného tedy vyplývá,že rok2015 byl pro nás,,průměrný"a aŽ následující období

ukáže, jak se nám podařilo připravii se na další vývoj,

Rád bych na tomoto místě vyzdvihl loajalitu našich zákazníkŮ, kteří nám iv této turbulentní době

zachovávaji §rízeň a dovolují naší společnosti další růst,

Výroční zpráva naší společnosti podává souhrnný a ucelený přehled o hospodaření

a dosažených ekonomických rnýsledcích BF Logistics s.r.o. a zároveň popisuje transparentním způsobem

její uspořádání a fungování.

Děkuji všem spolupracovníkům a obchodním partnerům, ._kteří přispěli k rozvoji

a zkvalitnění služeb naší společnostiv minutem roce a přejivŠem v nadcházejícím roce mnoho ÚspěchŮ,
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Základní informace o společnosti

Firma: BF Logistics s.r.o.

SídIo: Beranor4ých 65, 199 02 Praha 9

lčtolč: 274 06 911 l Cz274069,í1

Registrace: Obchodní relstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vloŽka

1 10909

Datum vzniku: 14. 12,2Oa5

Právní forma: společnost s ruěením omezeným

Předmět podnikání: provozování dráhy

provozován í dr ážní dopravy

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3 živnostenského

zákona

§tatutární orgán: Daniel Hubička, MBA, jednatel

§polečníci s vkladem: lng, Robert Linhart

Radomírvrána

Daniel Hubička, MBA

Kontak§l:

Telefon: +42a 234 312 461

Fax: +42O234312461

Email: admin@bfl.cz

Web: www,bfl.cz



Představení společnosti - kdo jsme, vize, cíle

Společnost BF Logistics s.r.o. (dále jen BF Logistics) existuje na trhu železniční dopravy od roku

2005, kdy byla založena jako projektově řízená organizace 5 osobami, V současné době je společnost
vlastněna třemi společníky a každý z nich disponuje 1/3 společnosti, Základní kapitál činí 1 002 tis. Kó

a je 1o0o/o splacen.
Na trhu železniční nákladní dopravy působíme téměř 11 let a za tuto dobu jsme se dokázali

úspěšně etablovat především na českém, slovenském a mad'arském trhu. Mezi naše nejyýznamnější
ěinnosti patří provozování celostátní i mezinárodní železniéní nákladní dopravy, provozování
železniěních vleěek na území České republiky a zajišťování přepravních potřeb zákazníků při stavbě
železničních koridorů a jiných dopravních staveb.

K zajišťování těchto služeb využíváme svých vlastních i pronajatých lokomotiv dieselové
i elektrické trakce, které jsou homologované pro plovoz na území Ceské a Slovenské republiky
a pro provoz na příhraničních úsecích se sousedními státy nebo pro pravidelnou obsluhu provozovaných
vleček. Oprava a údřbatěchto lokomotiv probíhá v servisních střediscích společnosti CZ LOKO.

Vize
Chceme být klíěorrým hráčem na železničním dopravním trhu v České a Slovenském republice
a stěžejním paÉnerem pro ostatní dopravce ze států Evropské unie,

Poslání
Naším hlavním posláním je postrytování kvalitních, na míru uši!ých dopravních qýkonů a služeb s nimi
souvisejících. Klademe si za cíl spokojenost a loajalitu zákazníků, k čemuž pňzpŮsobujeme veškeré
procesy v rámci organizace.

cíl
Naším cílem je v maximální možné míře neustále zvyšovat standardy železniěních přepravních služeb
v oblasti individuální obsluhy zákazníků, poskytovaných cen, kvality služeb a flexibilního přístupu,
Zároveň chceme být stabilním a spolehlivým obchodním partnerem pro zákazníky z celé Evropské unie.
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Produktové poňfolio

Naše obchodní ěinnost je rozdělen a do 4 strategických obchodních jednotek, ktenými jsou:

í.Vnitrostátníamezinárodníželezniěnídoprava

Jsme plně licencovaným železniěním dopravcem v České a Slovenské rePublice. Ve sPoluPráci se

zahraničními partnery jsme schopni zabezpečit jakoukoliv přepravu v rámci celé EvroPY s moŽností

využití soukromýcrr i naioonich dopravců, Mimo samotné realizaceželezniční doPravY PoskYtujeme také

doplňkové služby, spočívající v jednoduchých provozních záležitostech (např, zabezpeéení potřebných

dokumentů a povolení), technických požadavcích (např. technické prohlídky vozŮ) Či ve vypracování

kompletního logistického plánu. y _l_ _^^_: Ll^,

Nespecializujeme se na přepravu konkrétního druhu zboží, materiálu nebo Produktu, avŠak mezi hlavni

přepravované komodity patří ropné a agrární produkty, paliva, produkty chemického průmyslu, kovové

výrobky a stavební materiál.

Mezi hlavní přepravní ramena patří:

- Německé přístaw - česká republika, Slovenská republika, Mad,arsko a Rumunsko

- Česká republika - Polsko, Německo
- Polsko - Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko

2. Provozováni dnáhy a drážni dopravy na vleěkách

V současné době zabezpeěujeme provoz 27 vleček na území České rePublikY- V rámci této sluŽbY

nabízíme komplexní zabezpeěení provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce po technické i

legislativní stránce. zákazníkmá možnost výběru od vypracování optimalizace jednotlivých Částí provozu

(např. smluvních váahů, údžby, expedice, apod.), až po zabezpečení kompletního outsourcingu

provozování vlečky.

3. zaiišt,ování přepravních potřeb zákazníků při železniěních stavbách

Dlouhodobě spolupracujeme se stavebními společnostmi zaměřenými na výstavbu a rekonstrukci

železničních koridorů a jiných dopravních staveb. Pro tento účeljsme také zakoupili Železniění vozy řady

Faccs,
Pro stavební společnosti zabezpečujeme převoz stavebních strojŮ a pravidelný přísun a odsun

potřebného stavebního materiálu ve vozech běžné stavby, ale i ve vozech speciálních. Samozřejmosti

je také vybavení potřebných povolení,
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Produktové portfolio

4, zasilatelská ěinnost

Zasílatelská činnost spočívá nejčastěji v mezinárodní přepravě mimo Území České rePublikY, zqména

mezi Německem, polskem, Rakouskem, Slovenskou republikou, Mad'arskem, Rumunskem,

Chorvatskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou.
podobně jako u hlavní ěinnosti společnosti - vnitrostátní a mezinárodní doPravě, je komoditní ělenění

různorodé. Důležitou součást tvoří také přeprava mimořádných zásilek - ŽelezniČních vozŮ a lokomotiv

bez platné revize, přepravy dopravních prostředků na qýstavy, nadrozměrné PřePravY, aPod,

ZabezpeóuJeme ta ké přepravy voje nských tra nspo rtů.
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Kontaktní místa společnosti

SídIo společnosti:

Beranouých 65
199 02 Praha 9 - Letňany
Česká republika

Obchodní zastoupeníl

Náměstí Míru 4
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Česká republika

provozovna:

Roudnice nad Labem
Dr. Slavíka 1818, PsČ 413 01

Česká republika

Zahraniění zastoupení:

BF Logistics s.r.o.

Magyarországi Fióktlepe
Deák Ferenc utca 8
2500 Esáergom
Mad'arská republika
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Organizaění struktura spoleěnosti
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Hospodaření spoleěnosti za rok 2a15

Společnost BF Logistics s.r,o, zaznamenala oproti roku 2014 mírný Pokles trŽeb i nákladŮ.

V plánu pro rok 2015 byly stanoveny tržby ve výši 189 mil. Kě s plánovaným ziskem Před zdaněním

10,7 mil. Kě, Vzhledem knarůstajícím nákladům, týkajících se například dodavatelských sluŽeb, rŮstu

počtu zaměstnanců a s ním spojených mzdových nákladů apod., se spoleČnosti nePodařilo Plánovaný

záměr splnit. Za rak2015 dosáhly tžby společnosti 184,5 mil, což je mírně pod plánem Pro rok 2015,

ale vzhledem k růstu nákladů (vstupů) a poklesu rentability klíčových přeprav, dosáhl zisk sPoleÓnosti

před zdaněním pouze 5,2 mil. Kč.

vÝttosv

Vývoj výnosů
v období 2006 - 2015

2009 2o1a 2afi 2a12

-,**uýše výnosů

2a13 2014 2015

NÁKLADY

Vývoj nákladů
v období 2006 - 2g15

2aa9 2afi 2011 2012

--o-výše nákladů

2o13



Hospodaření spoleěnosti za rok 2a15

Struktura pracovněprávních vztah ů

r HPP

r Dohoda o provedení práce

oDohoda o provedení praovní
činnosti

Podíl administrativy na Gelkovém
poětu zaměstnancŮ

l Administrativní zaměshanci

r provozní zaměstnanci
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Leýk*ax a*ske§ * aĚra€3r v p§et**tt r*cg*haa

rrÝxlz zlsxu A zTRÁTy
v plném rozsahu

ke dni ______31-.12.2-P,7§-------
(v celých tisicích Kč)

obchodni íirma ffebo jiny nazev

účetni jednotky

BF Loglstlcs ilo. ,*_

Sidlo nebo bydliště účetní jednOiky

a mísio podnikání liši-|i Se o0

b_ydlišlě _,,_
Belanových 65

-Plďla 
g

27406911 19902

oZnačeni

a

TEXT

b

C !s lo

iáik!
c

skut€óncst v účeinim obdol]i

běžném
1

nlin!lém
2

iržby 2a prodej zboži 0l

,{ákI3dy vynaložené ná proda|é zboži c2

]hchodni maíže (ř 01 - 02 03 0 0

ll,

ll, 1

2

3

'/ýkony iř, 05 + 05 + 07 04 18448? 1 90583

TÉby za pródej vlastnich Výrobků a slUžeb 05 184482 1 onÁR?

změna stavli žásob viaštní činnOstl 06

\ktiVac€ a7

B.

B, 1,

B. 2-

Vykonová spotřeba lř,09 + 10) 38 145867 149111

spolřeba maleriálU a ene19]e 09 23683 24151

§lužby 10 122184 l l43óU

Přid3ná hcdnoia 1ř, 03 + 04 - c8 11 2o^. A 41472

O1
C2

c4

)sobni náklady (ř, 13 až 16 12 25608
1)aE1

!4ZdoVÉ náhlacy 13 1 5645 1ÁÁlE

)dměny ělenUfi orgánu óbchodni koípolace 3839 ?don

Náklady na sociální žabezpečeni a 2draVotní pojiĚtění 15 5924 :3J l

socialni naklady
,16 2c0 l13

D. Dané a poplatky 17 73 84

E odpi§y dlouhodobeho nehmotného á hnlotného mrj€tkú a l4ó 6no7

lll.

ll], 1

ll1.2

rržby z prcdeje dlouhodobého majetku á máteriálu (ř- 2Ó + 21 ) 19 99 364

Tržby z pIódéje dloúhodobého majeikú 2c

rrž§y Z plodeje materiáiu 21 99 -?64

]

2

1úslatkova cene prodánéhó dlóuhodobého majetku a mate|]aIU

íi 23 + z4j
0 0

zúStatková cena prodaného dlc!hodobého majetku 23

)íodaný malerlál 24

změna stavu rezefu a ooravných položek v próvózni oblastl

a i(omplexnich nákladU Dř'štích obdooí iri-)
25

ostatni provozní výnosy 7C

H osiatni provozni náklady 2? 109

)řevod provoznich výnc5! 2E

)řevod provoznrch ná|lad! 29

3rovozni výsled9k hospóoaiĚn]
i 1,, , 1? 11 1a + "|3 22, i+i-25l + 25 " 2j + \,28) l,,2B)]

30 ó lbl 1 2865
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Označenj

a

ÉXT

b

U lSlo skuteěnost y úč€tním obdobi

C

beZnem
1

mInu]em
2

Vt Tržby z prode]e cenných pápí.ů a podilú JI

J Prodané cenné papíry a podíly 32

Vll.

Vll, 1

Vll 2

Vll 3

Výnosy z dlouhodobého íinaněniho majetku (ř, 34 až 36 0 0

vý"osy. pooitu ovládanýclr a řízených ósobách a V účetniCh

ednotkách pod pods(atnyrn vlivem
34

,/Ýnosy z ostatnich dloUhodobých cenných papírů a podilú 35

/ýnosy z ostatníhó dloUhodobého tinančního maJetkU 36

Vlll Výnosy z k.átkodobého finančniho majetku 37

K Náklady ž finanĎního majetku

lX y'ýnosy z přecenění €nných papiíu a deiJvatú 39

L !áklady Z přeceněni majetko$ich papíru a deíivátů 40

Zména stevu.ezeru a opravných položek ve finančni ob|asti (+l) 4]

x /ýnosové úroky
á) 1

\,lakladove uroky 43 485

Xl, ostatní í]nanění Výnosy 784 s,1 1

o ostatni finanční nak|ady 45 ly{J 17 EJ

Xll )řevod finančnich výnosú 46

'řgvod íinaněnich nákladu 4?

1ančňi výsledek hospodařeni
31, 32 + 3_" + 37 _ 38 + 39 _ 40 _ (+L 11 } + 42 - 13 + 44 - 15 + i, 46], i 47]]

48 1554

o,

Q, 1

Q.2

Daň z piijmů za běžnou činnosl (ř, 50 + 51 ) 49 1 064

- Spl3lna 50 1 064 LLg l

ódložená 51

,/ýs|edek hospcdaření za běžnou či|nost (ř- 30 + 48,49 52 4144 9254

Xlll. .,limořádné výnosy 53 164

\.41mcřádne náklady 54 ló3

S.

s.1

S,2

Daň Z přijnu Z mimořádné čjnnosii (i, 56 + 57} 0 0

- sblátná 56

- odložef,á 57

Mlnrořádný výsledek hospocáření iř, 53 - 54 - 55 58 1

T rřevod podílu na rj,sledku hospodařeni společnikúm (+l-) 59

Výsl€dek hospodařeni za účetni obdobi (+l' (ř, 52 + 58 - 59 60 4143 or??

Výsledek hospodařeni před zdaněním (ř, 30 + 48 + 53 54 5207
44É4Á

Pozn

Výkaa a§*kag a aÉraáÉ3r v- p§*é*?* í*a§*fuá,§

ZŽňam statuiárniho orgánU účetní jednotky

podpisový záznam íyzické osoby klerá je účetnídne: 1 E,6.2o1

-Effim*y, soolecnost s tJ€1 m omezelým
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ffi*arrafua v p§atéem r*xgahec - *k*Ěva

obchcdni fime nebo jiný název

účetni ]ednotky

RozvAHA
v plném rozsahu

ke d n i 
__ ________ _3_1.1 ?29:_! _ _____ _ _ _ _.

(v celých tisicich Kě)

Zlcuoř ] l

sid1o něbo bydliště účetni jednótky

a mislo podnikáníijši-ll se od

bydl]šiě

EeránoVých 65

Praha 9

199 02

BF Logistics s,r,o

označěni

a

AK T

b

c iSlo

řádkU

c

Běžné účetní období N4inute úč, obdobi

)
l\etlo Netlo

1

\KTIVA CELKE|\,,] íř, 02 + 03 + 31 + 63] = ř. 6 001 78049 1 6804 61245 6329,1

)ohledávkv za upsaný základní kapitáI 002 0

)louhodobý majeiek (ř. 04 + 13 r 23 003 39066 1 6466 22600 28710

l,

l, 1,

2-

3

4.

5,

6

7

8

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 1 2) nOá 655 -56,1 94 34

zřizcvaci yyda)e 005 101 101 0

NPtmolre Jýsledky V}?kL,nU a vyvo,e 006 0

S ofbware 007 EEÁ -460 94 J4

Ocenrtelná práva 0c8 0

GoodWill (+ia 0

Jiný dlouhodobý nehmotný maletek 0,] 0 0

Nedókončený dIouhodobý nehmotný majeiek 0J1 0
-oskýnuté záIohy na dlouhodoby nehmolny

012 0

B, ll

B, ll 1,

2

3

4

5

6

7

s

Dlouhodobý hmotný majeiek |ř,14 až22J 013 38411 1 5905 22506 lčb/o

Do2en]ky a14 0

]tavby 015 0

jamostatne hmotne mov[e vecl a
.fi^h\?.h móViii.lr Vé.í 016 3841 1 1 5905 225a6 28676

)éstiteIské celky tfualých porcstu 01? 0

)ospělá zVířata a ]eJich sKuplny 018 0

J'ný diouhodobý ňmotný májétek 0]9 0

Nedokončený dloUhodcbý hmotný ma]eteK a20 0

DoskytnUt6 ZalOhy oa dloUnooooy nmolny
021 0

Oceňovací rozdí1 k nabYtému majetkL] !+Lj
0

B lll.

B. itl, 1

2

3

4

5

Dlouhodohý íinanční majetek |ř.24 až30 0 0 0 0

-odily - ovládáná osóba 0

P;díly V účetních jednotkách pod pod§iatným

VliVe m
025 0

ostatní dlouhodobe csnné pápiry a podily a26 0

Zápujčky a úVěry - ovládaná nebo ovlada]ic]

osoba. oodstatnÝ vliv
a27 0

ý dlouhodobý finančni ma]etek
0

5, )ořizovany dIouhodobý finanční majetek 02"q 0

7
5§FnuTé zetotina dlouhodobý finančni

030 0



oznacan!

a

AKTlVA

b

U isl0

řádkU

c

Běžné účeiní období lV!nulé úč. obdobi

BrUfto
1

Kcrei<ce
2

Néito
3

NÉtto
4

oběžná aktiva (ř, 32 + 39 + 48 + 58 031 38332 37994

l.

l, 1,

2-

3.

4

5.

6

Zásoby iř 33 až 38) 03? 29ó 193

I\4 at9raál 296 296 í o?

Nedokončená vÝroba a polOtovary 034 0

Výrobky 035 0

Vlacá a ostatni ZVířa|a a ieiich skupiny 036 0

.,boží 037 0

)oskytnUté zá|ohy na Zasoby 038 0

c, ll

C. ll, 1

2

3

4

5

6

7

8

)iouhodobé pohledávky {ř,40 až 41i 039 56 0 56 0

)ohledavky Z obchodnicn Vztahu 040 56 56

)ohledáVky - oVládalá nebo oviádajici osoba 041 0

5ohledáVky - podsiatný Vl]V 042 0

)ohtedáVky za společníky 043 0

Dlouhodobé poskyllrUié zálohy 044 0

Dohadné úěty aktivní c45 0

J ne pOhled3V(y 346 0

odlóžená dáňová pohlědávká 047 0

lll.

lll, ,]

2

3

4

5

6

7

8

9

Králl(ódóbé póhlědáVky {ř. 49 ež 51 048 372?6 338 31888 ),7^7a

Pohledávky z obchodních Vžlahu 049 28842 -338 2B5u 26264

Pcnlecáv<y - ovlada-a ieo; avladaIlLl oscba 050 0

Pohledávky - podStatný Vliv 051 0

Pohledávky za společniky D52 0

sooiálni žabezpečeni a zdíaVolni pojištěn 053 0

stál - daňoVé DohledáVky 054 2805 803

Krátkodobé poskytnuié zálohy 055 152 110

DÉhadné účty aktiVni 056 336 JJo 368

Jiné pohledávky 91 91 134

clV, 1

2

,3

4

irátkodobý flnančni maietek {ř 59 až 62 058 5754 0 5754 5499

JeEiZe n5q 6,1 bl 188

Učty V bankách c60 5r] 9.1 531 1

(rátkodobé cenne papiry a podíly 06,1 0

Pořižovaný krátkodoDý Ťinančni maieteI c62 0

l,

l. 1,

2

3

]asové rozlišení ff. U až 66 651 0 651 121a

Nakiady pťíštich obdobi 064 b5U 650 1 064

Komp]exní nákladY příšiích obdobi 065 0

Při]my příšlich období 066 1 146

ffiqsgc.*§§* v pE§Ť*Fl€ §"*x§afuĚ§ - ak*§vm
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o2náěení PAslVA
b

iádk!
stav v bĚžnén ťÉet, obdobi stáv v minllém účet obdob

6

]ASIVA CÉLKEM (ř. 68 + s9 + 122'l = Í DD1 067 61245 63291

l'astní kapitál (i'. 69 + 73 + 80 + 83 Ý 87 + 38 068 31?40 33097

l_

l. 1.

2

3

Zélia].,hap,lji :l /0 až:-' 10o2

ZáKladni kapi!ál i,];0 1 002 1a02

Mástni akc{e a,/ía§tn'co;hodni 9odilY {-) cii

Zméný zá],,ladnlho kaF, ta]! (.l)

\- ll-

\ll 1

2.

3

5

6

<apitálové iondy |,í,14 až] 073 0 0

Vo 074

)staini kapliá]oVé íon!y D75

)ceňovací íozdily z přeceněni majetku a záÝazku (+l:) c16

]ceňovaci rczdily z oaeceněni pi] přeménách obchcdnLch
(omrací i+i-)

|] t,1

Rozdily z přeměn obchod.ich kcrporaci (+/-] 078

lozdily z ocměni oř pieměnách obchcdnich korpolaci (i
1,6 j

0;9

\, lt|,

\lll 1

?

]'cj/zezs{, í ?, +82 080 0 0

iezeryní lond c81

Slalulér.i a osialíi íondý 082

A. lV. 1

2.

3,

,/ýsledek hospodařeni mLnulých let (ř, 84 + 85 + E6j 0E3 26095 22862

NerDiděíený :,sk ŤlnUlych let 08t 26095

NeUhrazená.tiáta mjnulých lei ( ]
ó85

J11; "Y§,eJAk ao!]cdařer:Ť 1Jiýc. j,l c85

/ýs edek tospodlie!i i)ěžného úóetniho ůbdobi (+r-)

ř. 01 - sg ]3 - 80 83 - s9 ]22) = ř, 60 !ýLa2ú zisku á 2tá|y v p]ném 087 4143 9233

{úzhoc|§tí o zálůhách na výpl3tu PodllJ na zlsi0

:,zi z*ale iř, 3c + 95 + 136 + 1 1 8 o89 231 50 237a3

l1

2

3,

4,

Rezeryy (ř, 91 až 94) 090 o 0

{e.ervY poóle ZVlášinich právnich předplsů 09i

le,e, a -a U_ ,nod} a p-coLt e 6j3ll, 092

?ezerua ra daň Z příjmJ 093

)stalní r€€Mý a94

B ll,

Bll 1

2

3,

5

6,

7.

E-

10.

)'ou1ooJberá;&,y ll yobl,uJ 095 0 0

Závaz{y ž obeíodních Vztahú úg6

Záva:.,. - ovl:oara nebo Jvladai,ol osoba

ZáVazKy - podsiainy v|jv 09E

žáVazky ke sp.lečníkUm G99

flouhodobé při]até Zálchr 10D

/Vdané diuhopLsY 10]

]|9uhódobé §měnky k úhradě 1ú2

)ohadné účty pasivní 103

Jlné Závazky '.04

}dlcžný Caňový zavazek ia]5

ffioxv*ka v pářté§* ť#a§efu.§ - pe§řiď*
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ozn3€ni PAsMA
b

?dkl stav v i}ěžném účet, období
5

stav v minulém účeL období
6

], lll.

], lll. 1.

2.

3.

4.

5,

7.

8.

10.

1,1

Krátkodobé ávazky tř- 1D7 až 11 í 0486 ,7ž96

závuky z obchodních vztahů 107 7050 4780

záVuky - ovládaná nebo oúádajíci Goba 108

aáVuky - podststný vliv 109

aáVffiky ke spolecťrikům 1l0 517 204

lávazky k zaměstnancúm 111 1621 1274

áVazky Ze wiálního Zabezpečení a ždravotniho pojištění 112 onÁ 682

]tát - daňové záváZky á dotace 381 c{t

(Élkdot}é přijaté zálofiy 11a

/ýdané dluhopisy 115

)ohadné úáy pa§vní 116 17 aa

'iné 
záýazky 117 4

]. lV.

3- lV. i.

2

]ankovni úvěry a ýýpomod {ř, 119 až12 118 1 2664 16487

iankovni úVéry dlouhodobé 1,19 í28M 164a7

(rátkodóbé bankovní úvěry 120

(rákodobé fi nánční yjp6m&i 121

l.

2.

:asové rozlišení {ř. 123 až 124 122 :6855; i64J{

,/ýdaje přlštíů období l23 6855 641 1

Výnosy příštich ot}dóbi

Rozvaha v plném rozsahu - pasiva

§e§ávPno dne: 18.6.20í6 ,gdpisov]; záznam šřtltáft iho o.gánu
lebo řodoisov\i zá7nam iý7ické 6my kt€Iá Je úč€řlí]edrctkou

--44=>: -r/---)rávni foma účetní jednotky: spoleónost s ručenim omezeným )ře{mé|_Yňí.zele4iěninákadiidd€5g?-/ !, 
/
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pří|oha k úěetní závérce

Příloha k účetní závérce v plném rozsahu společnosti BF Logistic§ §.r.o.

k 31.12. 2015

Přilohaje iryracována v souladu s Vyhláškou 50012002 Sb.. kterou se stanoví obsah ÚČetní

závěrky pto podnikatete. ÚOale pfilohy vychrizeji z úěetních písemností účetníjednotkY (ÚČetní

doklady,útetní knihy a ostatní účetní písen:nosti) a z dalších podkladů, keré má ÚČetnijednotka

k dispozici,
Přilohaje zpracovánazaučetni otdobí počínajíci dnem 1.Iedna 2015 a konČici dnem

31.prosince 2015.

1. Obecné informace o účetni jednotce:

Název účefuí jednotky BF Logistics s.r.o.

Sídlo účetní jidnotky Praha 9. Beranor^ých 65, PSČ l 99 02

ldentifikaěni čislo 27 40 69 1,1

Prár,ní forma účetni jednotky §polečno§t s ručením omezenjryn

Roáodující předmět činnosú provozování dnihy, dráári doprarry

Rozvahový den poslední den úěeního obdobi
Okamžik §€§tay§ní účetrú závěrky 31,,1Z,2al5
Datum vznikuúčerní jednotky 14.1Z.2a05
Datum zahájení činnosti l4.1Z,?005

Úda3e o §zických osobách mající
na firmě pcdstatný nebo roáodujíci
r4iv:

Daniel Hubička"MBA 1i3 podíl
lng. Robert Linhart l/3 podíl
Radomir Vrrlna 1/3 podíl

Změny a dodatky v OR v roce 2015 nebyly

orgarrizaění struktura - provozovny Beranových 65,199 02 Praha 9 _ Letňany
od l4.12.2005

Dr.§lavíka 1818,413 0l Roudnice nad Labem
od 15.5.2014
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příloha k úěetní závěrce

Změny v organizační struknťe 2015 nebyly

dne 4.5.2009 ňízenaorganizační složka
V Mad'alské republice pod názvem
BF Logistícs s.r.o. Magyarországi Fióklepe
sídlo: Mad'arská republika, 2500 Esztergom
Deák Ferenc utca 8

Daníel Hubičk4 MBA - jednatel
Státutární orgán společnosti

2. Podnikatelská seskupení

3. Zaměstnanei

Průmětný přepočtený pďet zaměstnaneů k 3 1,12 2015 38

-, iotopočeteienůfidícíchorgrtnů 1

Výše osoi,ních nakladů vynaložerrých na zaměstnance v r,2015 25 608 5ó9 Kč
z toho na členy říáicích orgrinů 2 392 567 Kč

- odměny osobám, které jsou statutárním orgiinem v r,20l5 0

4. Úvěry a půjčlry

Výše půjček a úvěru - stav k 31.12-2015

Ostatní plnění v peněárí i nepeněžrrí formě osobám,

které jsou stafutfu,ním orgánem

12 663 744 Kč

5. Použté účetní metody a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracován aťrazákJadé zákor.d č,_5ó3ll991 Sb,

o účetnictví a na základě opaťení Ministerstva írnancí č& kerými se stanovi po§fupy

účtováni a obsa}r účetť závétky pro podnikatele

Způsob odpisováni: zřiz,ovaci rnýdaje

hmotný majetek
nehmotný majetek

časový oópis
zrychlené odpisovárrí
rovnoměmé odpisováni

18



příIoha k účetní závérce

V roce 2015 se účetni odpisy rovnají danovým,

Drobný hmotný majetek: pořizovaci cena do 999. Kč

pořizovacicena 1 000 - 40 000 Kč

pořizovací cena do 60 000 Kč

účtuje se přimo do nrikladů
bez eviderrce (50120)
učtuje se přímo do nákladů
mimoúčetní evidence
(50125)
účtuje se přímo do rr.ikladů
rnimoúčetrí evidence

(5 1 803)

nevyskytuji se

Drobný nehmotný majetek:

Oceněni cenných papíni a podilů

Způsob přepočfu údajů v cizích měnách na českou měnu denni kurz ČNB

Ú;.t ri árrerka se sestavuje za konsolidační celek (česko + maďarsko)

Doktady organizační složiy v Mad'arsku se do ěeské evidence účtují píuběz§ě během roku.

Pro přepoěe1 cizí měny sel zde používá denní kurz ČNB.

6. Doplňujíci informaee k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetni období

Rozpis tvorby a čerpání rezerv

Rozpis dlouhodobých bankovnich úvěru

Výše splatrých aávazků pojistného na sociáni zabezpečení

Výše sptatrrých závazků veřejného zdravotniho pojištěni

Výše evidovaných daňových nedoplatku u místaě příslušných

finančních orgánů
Výše pohledávek určených k obchodovriní oceněných reálnou

hodnotou
Přijaté dotace na investiční a provozní účely

0
rezeí\"y se netvoří

úver,y KB a.s, na investice
l3 500 000 Kč
8 990 194 Kč

0
0

0

0
0
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příloha k účetní závérce

Pohledávky po thůtě splatrrosti 2 028 310,03 Kč
Závazky po it,:tě splatnosti 99 779,09Kč
Pořrledávicy. které mají dobu splatnosti k 31-12,2015 delší než 5 let 0

Závazkyierémají dobu splatnosti k 31-12.2015 delší než 5 let 0

Pronájem majetku odjiných subjektů hnaeí vozidla 14 ks
že|eniění vozy 105 ks

Zztíženi majetku zástavním právem nebo věcným břemenem motorová lokomotiva 7 41.517 -'7

motorová lokomotiva 741.5 l 8-5

motorová lokomotiva 7 42.6| 5,8

nejsouZávazky vúčíúčetrrím jednotkám v konsolidaěním celku

18.6,20l6 Darriel

BF Logistics s_r,o.

20



Přehled o změnách vlastního kapitálu

Položka vlastnlho kapltálu Počáteěil
7r'rslrlÉk

zYýšeni srťr€ňt Xončerý
zů§úai.k

Záldadní kaDřá záDsaný v oR 100, 100i

ýl§trl aKcie a vla§tní obchodnl podív

t. změnv záldadního kapitáu

,| Emšni ážió

cstahí kapiH§vé fondy

3ceňovací rozdiý z přecenění majetku a závaků

{. cagňqv*í rozdív z Přec8nění pfi Přeměnách

lozdlly z přeměn spoleěnosti

lozdiV z ocfiění pfi přeměnách společnosť

I aákonnÝ rézervní f6nd / neděítehý fond

]tahjtámí fondy a o§iahí íondy

1 qéíozdaéný zi§k mirŘíý€*! let 22§1 473a 1sfi 2609!

qeuhrazená ztsáta minutrých let

linÝ výťedek ho§podařBňi minuiých lď
r'ýďedek ho§podďeflí ve schyalovacím řízeflí {úóet /+3l }
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Předpoklad hospodaření spoleěnosti pro rok 2Oí6

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2016 je pro společnost hlavní prioritou rozšiřování
zákaznického portfolia. S tím souvisí hledání a zapojování se do nových oblastí přeprav, do kte4ých

bychom chtěli vstoupit, abychom mohlijako společnost i nadále růst,

Druhým hlavním cílem v oblasti ekonomické je zvýšení čisté provozní maže za pomoci veškeqých

dostupných nástrojů. Cílem společnostije co nejefektivnější hospodaření spojené se snižováním nákladů

společnosti především v oblasti dodavatelských služeb.
V roce 2O16 je plánováno také rozšíření vozového parku společnosti. Ve druhé polovině roku

2016 je záměrem spoleěnosti nákup jedné elektrické lokomotivy řady E-182.

Na rok 2016 je obrat spoleěnosti naplánován do uýše 216 mil Kě a zisk společnosti před zdaněním
ve výši 7,9 mil Kč.
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Čestné prohlášení

Daniel Hubiěka, jednatel, čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této výroční zprávé

odpovídají aktuální situaci společnosti a podávajívěrný a poctitlý obraz o rnýsledcích jejího hospodařenÍ,

finanční situaci a podnikatelské ěinnostiza rok 2015.

Zároveň prohlašuje, že ve rnýroční zprávě nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly
jakkoliv pozměnit význam této zprávy,

V Praze dne 20. června 2016
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