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Uvodní slovo jednatele

Yážení spolupracovníci a obchodní partneři,

rok 2016 byl pro naši společnost velmi významným rokem, a to jak z hlediska realizovaných
investic, tak z hlediskazakázkové náplně. V úvodu je třeba zmínit skutečnost, že se nám sice podařilo
výrazné překročit plánovaný obrat společnosti, ale ziskovost bohužel zůstala za našimi očekáváními,
Opatření na podporu růstu naší spoleěnosti, které jsme zavedli již v roce 2015 a jejichž efekt jsme
očekávali vroce 2016 se ukázalajako správná, ale sohledem na změnu struktury přeprav, jako
nedostatečná, a to hlavně v oblasti řízeni nákladů a je nutné se této oblasti i nadále intenzivně
věnovat.

V roce 2016 se nám podařilo zařadit do našeho vozidlového parku elektrickou lokomotivu
ř. 150, přesně tak, jak bylo naplánováno, a i nadále pokračoval nábor personálu, z{ména v profesi
strojvedoucí. Po několika letech byly výrazně posíleny i pozice na úseku obchodu a zákaznického
servisu.

Rád bych na tomto místě vyzdvihl loajalitu našich zákazníků, kteří nám i v této turbulentní
době zachovávají přízeň a dovolují našíspolečnosti další růst.

Výroční zpráva našíspolečnosti podává souhrnný a ucelený přehled o hospodaření
a dosažených ekonomických výsledcích 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 našíspolečnosti v minulém roce a přeji všem v nadcházejícím roce mnoho úspěchů.

ú,fu;92-'<
Daniel Hubička, MBA
jednatel společnosti



Základní informace o společnosti

Firmal

§ídlo:

lčlolč:

BF Logistics s.r.o.

Beranových 65, 19902 Praha 9

274 a6 911 l Cz2740691 1

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 1 10909

Datum vzniku: 14. 12.2005

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: provozovánídráhy

provozová n í dr ážni d opravy

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3
živnostenského zákona

§tatutární orgán: Daniel Hubička, MBA, jednatel

§poleěníci s vklademl lng. Robert Linhart

Radomír vrána

Daniel Hubička, MBA

Kontaktyl

Telefon: +420 234 312 461

Fax: +42Q234312461

Email: admin@btl.cz

Web: www.bfl.cz



Představení spoIečnosti - kdo jsme, vize, cíle

Společnost BF Logistics s.r.o. (dále jen BF Logistics) existuje na trhu železniční dopravy
od roku 2005, kdy byla založenajako projektově řízená organizace 5 osobami. V současné době je

společnost vlastněna třemi společníky a každý z nich disponuje 1/3 společnosti. Základní kapitál ěiní
1002 tis. Kč a je 100o/o splacen.

Na trhu železniění nákladní dopravy působíme téměř 12let a za tuto dobu jsme se dokázali
úspěšně etablovat především na českém, slovenském a mad'arském trhu. Mezi naše nejvýznamnější
činnosti patří provozování celostátní i mezinárodní železniční nákladní dopravy, provozování
železniěních vleček na územíČeské republiky a zajišt'ování přepravních potřeb zákazniků 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 provoz na území České a Slovenské republiky
a pro provoz na příhraničních úsecích se sousedními státy nebo pro pravidelnou obsluhu
provozovaných vleček. Oprava aúdžba těchto lokomotiv probíhá v servisních střediscích společnosti
cZ LoKo.

Vize
Chceme být klíčovým hráěem na železničním dopravním trhu v České a Slovenském republice

a stěžejním partnerem pro ostatní dopravce ze států Evropské unie.

Poslání
Naším hlavním posláním je poskytování kvalitních, na míru ušitých dopravních výkonů

a služeb s nimi souvisejících, Klademe si za cil spokojenost a loajalitu zákazníků, k čemuž
přizpůsobujeme veškeré procesy v rámci organizace.

cíI
Naším cílem je v maximální možné míře neustále zvyšovat standardy železničních

přepravních služeb v oblasti individuální obsluhy zákazníků, poskytovaných cen, kvality služeb
a flexibilního přístupu. Zároveň chceme být stabilním a spolehlivým obchodním partnerem pro
zákazniky z celé Evropské unie.
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Produktové portfolio

Naše obchodní činnost je rozdělena do 4 strategických obchodních jednotek, ktenými jsou:

í, Vnitrostátní a mezinárodní železniění doprava

Jsme licencovaným železničním dopravcem v České republice. Ve spoluprácise zahraničními
partnery jsme schopni zabezpečit jakoukoliv přepravu v rámci celé Evropy s možností využití
soukromých i národních dopravců. Mimo samotné realizace železniční dopravy poskytujeme také
doplňkové služby, spočívající v jednoduchých provozních záležitostech (např. zabezpeěení
potřebných dokumentů a povolení), technických požadavcích (např, technické prohlídky vozů) či
ve vypracování komp|etního logistického plánu.

Nespecializujeme se na přepravu konkrétního druhu zboží, materiálu nebo produktu, avšak
mezi hlavní přepravované komodity patří ropné a agrární produkty, paliva, produkty chemického
průmyslu, kovové výrobky a stavební materiál,

Mezi hlavní přepravní ramena patří:

- Německé přístavy - Česká republika, Slovenská republika, Mad'arsko a Rumunsko
- Česká republika - Polsko, Německo
- Polsko - Slovenská republika, Mad'arsko, Rakousko

2. Provozováni dráhy a drážni doprarry na vleěkách

V současné době zabezpečujeme provoz 29 vleček na území České republiky. V rámci této
služby nabízíme komplexní zabezpečení provozování dráhy a drážni dopravy na vlečce po technické
i legislativní stránce. Zákazník má možnost výběru od vypracování optimalizace jednotlivých částí
provozu (např. smluvních vztahů, údžby, expedice apod.), až po zabezpeéení kompletního
outsourcingu provozování vlečky.

3. Zajišt'ování přepravních potřeb zákazníkŮ při železničních stavbách

Dlouhodobě spolupracujeme se stavebními společnostmizaměřenými na výstavbu
a rekonstrukci železniěních koridorů a jiných dopravních staveb. Pro tento účel jsme také zakoupili
železniční 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.
Samozřejmostí je také vybavení potřebných povolení.
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Produktové portfolio

4. zasilatelská ěinnost

Zasílatelská činnost spočívá nejčastějiv mezinárodní přepravě mimo územíČeské republiky,
zqména meziNěmeckem, Polskem, Rakouskem, Slovenskou republikou, Maďarskem, Rumunskem,
Chorvatskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou.

Podobně jako u hlavní činnosti společnosti- vnitrostátní a mezinárodnídopravě, je komoditní
ělenění různorodé. Důležitou součást tvořítaké přeprava mimořádných zásilek - železničních vozů
a lokomotiv bez platné revize, přepravy dopravních prostředků na uýstavy, nadrozměrné přepravy
a pod. Zabezpečujeme také přepravy vojenských tra nspo rtů.
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Kontaktní místa společnosti

Sídlo společnosti: Obchodní zastoupení:

Beranových 65 Náměstí Míru 4
199 02 Praha 9 - Letňany 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Česká republika Česká republika

provozovna:

Roudnice nad Labem
Dr, Slavíka 1818, PSČ 413 01

Česká republika

Zahr aniěn í zastou pen íl

BF Logistics s.r.o.
Magyarországi Fióktlepe
Deák Ferenc utca 8
2500 Esztergom
Maďarská republika

Zahraniéní zastoupeníspoleěnosti bylo ke 31.12.2016 po souhlasu všech vlastníků zrušeno.



Organizaění struktura spoleěnosti

Jednatel
společnosti

ředitel
společnosti

asistentka ředitele společnosti

asistentka Vedení spolďnosti

ředitel úseku ředitel úseku finanční ředitel úseku |."jl:|Í'_"!' prqektot/.ývleóky obchod manažer provoz fiili§ffi řéditel '

asistentka asistentka
řediteIe úseku reáři;ršu'sšru ekonom asistentka ředjtele úseku projektgvÝ

vlečky ] obchod provoz manažer

vedoucí úseku

or"rl"11"ÍiJ** kontrolor traťmistr vlaková
doprava

technik 
dispečer 1-1v dY§pr3g,

vlakvedoucí strojvedoucí ;il"rH"J Vozmistr

posunovac
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Hospodaření spoleěnosti za rok 2016

Společnost BF Logistics s.r.o. ziskala od svého obchodního partnera významný kontrakt
na přepravu PHM, díky kterému se podařilo překročit plánovanou výšitžeb, která byla stanovena
ve výŠi 216 mil. Kč, dosažená skutečnost byla 262 mil. Kč, Nepodařilo se však naplnit plánovanou
ziskovost, která byla stanovena ve výši 7,9 mil. Kč, dosažená skutečnost je pouhých 0,88 mil. Kč.

DŮvodem nenaplnění plánované úrovně zisku byl pokračující pokles cen v našich klíčových
přepravních relacích, ale bohužel i nedostatečná práce s externími náklady, zejména v oblasti
pronájmu železničních vozů a nákupu externích dodavatelských služeb.

V roce 2016 došlo k plánovanému rozšíření vozidlového parku. Ve 2. polovině roku
spoleČnost zakoupila svou první elektrickou lokomotivu řady E 15O. Zároveň byly v roce 2016
zahfieny postupné generální opravy našich železnióních vozů Faccs.

yÝnosy

v tis. Kč
300 000

250 000

200 000

1 50 000

1 00 000

50 000

Vývoj výnosů
2006_20í6 262 271

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20,16

NÁKLADY

v tis. Kč Vývoj nákladů
2006_2016

300 000
250 000
200 000
1 50 000
1 00 000
50 000

261 389

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Hospodaření spoleěnosti za rok 2íJ16

Struktura pracovněprávních vztah ů

r HPP

a Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení pracovní
činnosti

Podíl zaměstnanců v jednotlivých
typech zaměstnání

g Administrativní zaměstnanci

l provozní zaměstnanci
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POSkYt.Ute Zálohy ija dlcljr]()dobý i]BlOtny nlaietek á
,tec ckortčený d loLjh o(l0bý h,r. CtllV,ll el€t_-k o24 () ,J

E.l1.5. i. Pcský{núté záiahY na .dlaubodobv ňmotni| matetek
a.i1.5.2 Nedokončený d|oL]11odcbÝ hmatnÝ najetek

e- Ill.

i3 lli.

4

5
5

7

olouhodobý filrančni majet€k (ř. 28 až 34) c27 ů C o
)odíly - cvladana ,].'-l]o oVla::allci (,sohá ol
záputíka a ur,éry . ovládaná nebo ov|ádaiící 0sobv n29 0
pCdilV FodstainÝ VIiV

ZápUjóka a úVéry - podstatný Vliv

3statl]i dloL]']odobé cenné pap|ry a podilv oj
ZápLtjčkY a UVěry - cst3tni 0|

]statlri dlouhoÉjot,V flnancn, ma,et€k a34 0

3,1l1,7 1. 'jiny dí3t.lhcdobý íilrančni ntajetek a?R

3,Ii1.7,2. PóSkvinut.] zalohv na dlouhocjobý finanóni maietek c35 c

,l3

,iiii

i:ji
*:r

i;:li

l{
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oznac

a

AKTlVA

b

řád

c

Běžné účetní období
Min.úč.

období

Netlo

A

Brutto

1

Korekce

2

Netlo

3

c. 3běžná aktiva (f. 38 +,í6 + 68 + 71) 037 36 551 338 36213 37 994

C, l lásoby (ň 39 + 40 + 11 + 41 + 45l 038 388 0 388 296
C. l. 1

2

J

4

Vlateriál n?o 2eÉ

Nedokončená droba a polotovary 040

lÝrobky a zboží 041 U 0 0

C-|.3.1 výrabky o42
C.l.3.2. zboží 043

Mladá a ostahí zviřata a jejich skupiny 044
poskvtnuté zálohv na zásobv 045

c, ll. Pohledávky (ř. 47 + 57} 046 32 76€ 338 32 430 31 944

c. ll. 1

z

Dlouhodobé pohledávky 047 0 U 0

C |1.1.1. Pohledávky z obchodaích vztahu M8
C t1,1 .2 Pohledávky - ovládaná nebo ovladaiíci csaba 049
C.l1.1 .3. Pahledávky - padstatný vlív 050
C.l1.1 .4. adiažená daňová pohledavka 051

C l!,1,5, Pohledávky - astatnt o52 0
]:l1,1.5.1, PohledáVky 2a společníky 053

ll.,í,5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054
],l1.1.5.3. Dohadné úĎty aktivni 055
C.l1.1 .5.4. Jiné pohledávky 056
(rátkodobé pohledávky a57 32 768 33€ 32 430 31 g44

l1,2-1 Pahledávky z abchodnich rztahu 058 262M, naa 25 s46 28 56c

i1.2.2. Pohledávky - oviádaná nebo ov!ádajíci osoba 059

C.tt 2.3 Pohledávky - ílocsťalnJ, vítv 060

.!1.2,4. Pohledávky - ostalni 061 6 484 6 484 3 384

C.l1.2,4,1. Pohledávky za spolecníky 052

C,l1,2,4,2, Sociálni zabezpečení a zdravotní pojištění 063

C.l1.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 5 189 5 189 2 80a

C.l1.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Ub5 n75 175 1 E,.

C.l1.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 ,1 ,t03 1 -103 JJc

C.l1.2.4.6. Jiné pohledávky 067 ^,7
1J o1

C. lll, Krátkodobý íinanční maietek (ř. 69 až 70} 068 0 U

c, lll. 1

2

]odílv - ovládaná nebo ovládaiíci osoba 069

ostatni krátkocjobý íinanční majetek 070

c, lV Peněžní prostředky |ř.72 ež73| 071 3 395 0 3 39i 5 754

C. lV. 1

2

]eněžní pro§tředkv v pokladně 072 62 62 6í
)eněžni orostředkv na účtech 073 a a11 a 1Qa 5 693

D, l.

D, l. 1

2

3asové rozlišení |ř. 7 5 až77| a74 603 0 60: 651

t]ákladv oříštích období 075 603 60: 65c
(omplexní náklady přištich období 076
piíimv příštich oMobi 077 1

Rozvaha v plném rozsahu - aktiva
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oZnac PA§lVA

b

řád Běžne úč.
období

Min.úč.
období

b

DAslVA CELKEM (ř- 79 + 1o1 + 141l' 07a 72 8o2 61 245
ýlastn, kapitál (ř. 8o + 84 + 92 + 95 + 99 + í0o ) o79 31 859 31 24a

A. l

1

3

Základnl kapitál (ř. 8,1 až 83 ) 080 1 oo2 1 0o2
Základní kapitál 08,1 1 oo2 1 oo2
ýlastní akcie a vlastní obchodni oocjilv ( aa2
Změny záklacjního kapitálu o83

A. ll-

A. ll. 1

2

Ázio 1ř. s5 až 85) o84 o o
Ažio o85
Kapitálové fondv o86 0 o
A,,11.2,1 .ostatni kapitálové fondy oa7
A.u.2.2. oceňovaci razdílY z přeceněni rnaietku a závazRů 088
A.l1.2.3. Oceňovací rozdí|y z přecenění při přeměnách obclrodních korporací 089
q.l!.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporaci o90
\.l1.2.5.Rozdily z ocenění při přeměnách obchodních korporaci o91

A, ílí.
A, lll, 1

Fondy ze zasku (ř. 93 + 94 | as2 o 0
ostatní rezervní fondv 093
Statutární a ostatlli fondy 094

A- lV.
AlV_ i

2

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 9E) 095 30 238 26 093
Nerozdélený zisk minulých let o96 30 238 26 095
Neuhrazená ztrátá minulých let 097
Jiný výsledek hospodařenl tntnulÝch let o98
Výsledek hospodaření běžného účetniho období (+/-}

(ř. 01 - (+ 80 + 84+ 92 + 95+ 1o0+ ío1 + 141)) o99
619 4 143

A, Vl. Rozhodnuto o zálohové vlíplatě podilu na zisku 100
B,+C. cizí zdroie {ř. 1o2 + {o7) 101 33 169 23 150
B, l.

B, l. 1

2

J

Rezervv {ř. íO3 až 106) jUž 0 L

Rezerua na důchodv a oodobne závazkv
Rezerva lra cjaň z přiimú 104
Rezervy podle zvláštních pravních předpisu 105
ostatni rezenry 106
Závazkv {ř. íoE + ,l23l 1a7 33 16€ 23 150

U, l.j

z

4
5

6

7
p

9

Dlouhodobé závazky (ř, ío9 + 112+ 113+ 114 +115 + 146 + 117 + 118 + 119 ) 10B 16 285 12 66'4
Vydané dluhopisy 109 0 0
c.l 1,i, Vyn]énitelné dluhop,sy 11o
C,1.1 .2. ostatní dluhopisy lll

Závazky k úvěrovým |nstltucím 11? 16 2a5 12 664
Dlouhodobé přiiaté zálohv 113
ZávazkY z obchodnich Vztahú 114
Dlouhodobé směnky k úhrádé ,1 15
závazkY - ovlácjaná nebó ovládaiící csoba llo

Závazkv - DodstatnÝ vliv l lf

odložéný daňový závazek ,1 18
ZávazRv - ostatní íí9 o
C.1.9.1. Závazkv ke sDoleč|líkúm
C_1.9.2. Dohadné účty pasivní 121
C.|.9.3. Jiné závazky 1?2

Rozvaha v plném rozsahu - pasava
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oznac

a

PASlVA

b

řád Běžné úč.

období
L

Mtn.úč.

obdobi

t)

C. ll

C. ll

2

J

4
E

6

7

Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 12E + 129 + 130 + í3í + 132 +,l33, 123 16 884 10 486

Vydane dluhopisy 124 0 0

C ll 1 1 Vyměnitelné dluhopisy 125

C, l l. 1,2, Osťaíni dluhopisy 126

Závazllt k úvěrovlirn institucim 127

Krátkodobé přIjaté zálohy 128

Závazlo1 z obchodních váahu 129 13 880 7 05c

krátkodobé směnkv k úhradě 130

Lávazky - ovládaná nebo ovládajíci osoba 131

Závazky - podstatný v|iv 132

Závazky ostalní 133 3 004 3 436

C,l1.8.1 , Závazky ke spalečnikum 134 210 512

C,lI.8.2. Krátkodobé finančni výpomoci 135

C ll 8 3 Závazky k zaméstnancum 136 1 712 1 621

C.lí.8.4. Závazky ze saciáíního zabezpečení a zdravatního pojištění 13T 820 905

C.ll 8.5, Stát - daňové závazky a dotace 138 259 381

C.li 8 6. Dohadné účty pasi,,tnt 139 3 11

C.l1.8.7. Jiné závazky 140

D, l.

D. l, 1

Časové rozlišení {ř. 142 + 143| 141 7 774 6 855

Výdale příštích období 142 7 774 6 855

Výnosy přištích obdobi 143

Právní forma účetní jednotkv : s. r.o

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : |Železniční nákladní doprava

Rozvaha v plném rozsahu - pasiva

statutárniho orgánu nebo fyzické osoby. lderá ie účetní jednotkou

ú,6.2a77
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příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu společnosti BF Logistics s.r.o.
k 31.12. 2016

PříIclha.ic zpracor-ána l souladu s Vyhláškou 500/]002 S1,1.. kterou sc statrovi r_rbsalr ťrčehlí
zár,ěrkv plo potJni[atclc. t-ldaje příltrh1, r,l,cirázc_ií z ťrčctníclr písemnosrí ťIčctníjcdnotk), (ťlčetní
doklady.účetní knihl,a ostatní účetní písenrnosti) a z clalších podkiadů, které rná účetrríjcdnotka
k dispozici.

l\'íltrlra jc z-pracor,ána za účetní obdtrbí pr_rčírrajicí dnern 1_ledna 2(}1íl rr korrčicí drrcrrr
3l.prosittcc 30ló.

1. Obccni, informace o účetní jednotcc:

Názer, účenrí jednotk1, [3F Logistics s.r.tr.
Sídlo účetní.iednt.tk1,, Pral.a 9. Bgrantrr,Ých ó5, PS(: 199 0]
Irlentitikačni číslo 27 .l(,l 69 11

Právní tbrma účctní jednotlq. sptrlr",čnost s ručťním onlczcný,m
Roz}rodujicí přcdnrčt činntlsti provtrzování dráh.v. drrizní dopravy
Ron ahol,ý den poslední dcn účemího obclolrí
Okamžik sestalení účctrii zál,ér§, 3 1.12.]0lí;
f)atum vzniku účetníjednotk1 íJ. l].]0{]_§
Darum zahá.iení činnosti 1-1.12.]00_í

t',..lajc t, t'vzickí,ch tlstlhách rnaiici
na firnrě podstltný ncbo rozhodujíci
tliv:

Danicl FIubička,MBA 1/3 potJíl
Ing. Rohert l.inhart li3 podíl
RadornírVrár'a li3 pdíl

Změny a dodatk,v v OR v rocc 20ló nelr1ll

Organizaění stntktura - provozor-n_v tlcran<rvých ó5.199 {J2 Pralra 9 - I-ctňarr1,

od l4.1].]t]05

l)r.Slar,íka l8l8. -l13 0l Rourlnicc nad l.abcrn
od l5._í.2014
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příloha k úěetní závérce

Změny v organizační struktuře 20l6 nebyl_v

dne 4. 5.2009 zíízena organizační .sl ožka
\I A4ad'ar.skc{ rcpubiice pod názvem
BI; Logistic s s.r.o. Mag_v-arországi Fi óktl epe
sídlo: Maďarská republika. 2500 Esztcrgonr
l)eák l:erenc utca 8

Statuuirní orgán společnosti

Katcgorie účctn í .j cdlrotk1-

Daniel Hubička. MBA - jednatel

malá účetni jcdnotka s povinností auclitu

Pravidla pro sestavení ťrčetrrí ár.ěrk1., Rozvaha v plnérn rrrzsahu

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsalru

Přiloha k učctrd závěrce v plnénr rozsahu
dlc par.39. par._i9a qhláškl,č.500/1992 Sb.
ve znění vyhlášky č.]50/]015 Sb. platné
pro účetní období začínající rokcm 20 l 6

í'řehled o peněžrrích tocrch - ncní ptrvinnost

Př,ehled o zněnách vlastního kapitrilu - není povinnost

2. Prrdnikatelská scskupení

3. Z.eměstnanci

Průmčrný přepočtený pr.rčet zanréstnanců k 31.12 2016 41
- z toho p<lčet čIenír řídících orgárrů l

Výše osobníclr nák]adu vl,naložen_riclr na zalněstnancc v r.20l6 30 160 886 Kč

4. ťlvěry a půjčky

Výše půjčck a úr,ěru - stav k 31,1].]016 l6 284 544 Kč

Ostatni plnění r,prnéžri i nepeněžní l'omrč osobám_
které jsou slatuL{trrítrr orgánem 0

18



příloha k účetní závérce

5. Použité účctní metody a zpúsob1,,rrceňování

Pře dkládanii účetní zár,ěrka spolcčnosti b1,la zpracovtirra na základě zákona č..563/1 99 l Sh.
tl účetrrictr,í a na základě opatření \,íini_..terstva ťrnarrcí ČR. kterynri se stanovi postup},
ťlčtovánj a obsalr účetni závěrk_r, pro podnikatele

Zpuscrb otlpisol,tiní: fizor.-ací r.lid6_|g časor,,i crclpis

hrnotný nrajeteli zrlclrleni odpistrráni
nehnrotnr, rnajctck rovnotrrěrné odpisoviiní

V roce ]01 6 sc účctni odpis1, rovna.j í daňovým.

DtobnÝ hrrrotn} majctck: ptlt-izovaci ccna do 999. Kč účtujc- se pŤirno do náklucltr
bez eridr-lce 1-5a.t l 2 í])

pořiztlt,ací ccna 1 ()00 - 40 000 Kč účtuje se pi,ítntl dtl nákladu
nrimoúčetrli cvitlcncc
(5(} l 2j)

I)rtrlrný rrclrrnotnÝ rnajetck: pořizol,aci cg,ná do (l0 000 Kč úč_tu.ie.se přirntr do náklarlu
milnrrúč citri evi dence

(51tJ(}3)

Occněni ceirnýclr papír-u a podílů ner,_r,sk},ti!ií se

Způsob přcpočtu údaiu r, cizích rněnáclt rra čcskou trrěnu dcnrrí krrrz ČN13

ť-čctní ,áučrka se sestavu.|e za ktlnsolidační cclck (česko + maďarsktl;
Doktady organizačni složkl,v lVíad'arsL-u se do české evidence ťrčtLrií prúběžně běhcnr rtlku.

Pro přepclčel cizí nlěnv se i zdc použíl,á denní kurz ČN-B.

6. Doplňující informace k rozvazc a r,.Ýkazu zisku a ztrár.r*

Donrěrk}, splatné daně z piíimů za rrrinulá úč,clni otrdtlbí

. Itozpis i,vorb1,- a čerpání tezerv

Rtlzpis t1louhtxtobých bankovn íclr ťrr,ěrir

0
fezer\,), sc ncivoří

úrčrl,KB a.s. na invcstice
i3 -i0(} 00{) Kč
8 990 194 Kč
ál tlt)o (j(X) Kč

Vý,še splatných zár,azku pojistného na st,lciálni za|Tczpcčerrí
VÝše splatných zár,azkú vei,einéhcr zdravtrtního pojištění
Vý,šc cr,idovaných ciaňor,ých nedoplatků u nrí.;tt,tě piislušnýclr
llnanč,ních (lrqátlu

()

t]
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příloha k úěetní závěrce

Výše ptlhledávck určenÝch k obchodovtittí ocenéných reálnou
lrodnottru 0
Přiiaté dotace na inl,cstiční a provozrrí ťtc'r:l1, 0

Prlhlr,dárlg,po lhutě ,splatnostj 2 7]9 82.8.6í) Kč
Z-i*az,ky po llrutě splatnosti ]9l 86t1-09 Kč
Pohledár,k1,. kLeré mají dobtt splatnosti k _] 1.1 ].]()16 delši ncž 5 lct ()

Zár,irzkv.ktere; nlaji dtrbu splatnosti k 31,1].2016 clclší ncž 5 let 0

Prtlrrájenl nra_ietku ori.]iných strb_iektu hrlací vtlzidla 1? ks
žclczniční von l34 ks

7.atíž,ení rn4ictku zástal,níln prár cm neb(r věcným břcrnenen tnotc,ror a lokornotiva '74I .51'7-7
lnotorová lokorrrotil,a 74 1.5 1 8-5
tnotortlr,á lokomotiva 74].6 l 5-1l

elektrická loktlmtltiva E i 8: 087

Závazkv r,úči účetninr.iednotkánl ,,, konstrlidačním cclku nt,jstlu

7.lnfnrmnee k polrřkám dlouhodobl,ch akti,-

l)ruh rnajetku 7C k 1.1.2016 změnl-v r,20ló ZCk31,12,20l6

Nehmotn1l 94 4-11 Kč odpris1, ý,1 ,t4l Kč [,

IJmotnÝ ]] 505 431 Kč nákup 20 96,1329 Kč
tltipis1, 7,t8,1 910 Kč 35 95tt 850 Kč

Opravné položkr- stav k 1.1.2016 změnl v r.20l6 stav k 31.12.2016

Pohleclávb,r-insolr,.řízcrtí 33lt (j93 Kč kurs.roz<jil -57 Kč 33íi 036 Kč

17.6-1017 Danicl Hrrbička. MBA
ic-cinatel
[3F L<rgist i u^s s,r.t'l.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

pŘtnlro o zmĚniÁcx vlasTruíno xnpttAlu
Obchorinj íil ma nébo jiný- náz6v

l;óe1l| ]e{lnčlký

bts Lo§ls|lcs s.r,o,

siclo nebo bydllš:ě rlčetni iednoth/
a mis1o podntkání liší-ii se otl hytllišIé

Beranclých 55

Praha 9

ke dni 3í,,l2.2016
|v ce]ých tisicich Kč}

271069,,1

199o:

,il;=mrjíi fitr LťJ[;t5;l*#j

o

3F L-Jgi!t cs s í,o,
a, l 2li,vvcll T i, Pri,i\a 9 - Letli3l]]/
I(:: 27_iOi]g1]. DlU: CZ27406911

Položka Vlastního kapitálu počáteční Zvýšení Sníženi Končený

t. vlaílbtl,*astál nosl 476 c 3í8§!
\.l. Základni kapitál íDoi í00,
1 7ákladni kapiíál zapsaný v OR c ,10ci

2 Vlastní ákcie a Vlastni obchodni pooílv

Změny záklacního kapttálu

\.ll, Kapitiilové íondy
1 Emisni ážio

]statni kapitáloVé fondy

Oce ň cvac í r ozdily z přecen ěn l m a,] etkLi a záv,azktt

)ceňavací rozdíly z přecenění při oíeměnách
t Rozdily z přeměn společností

Rozdíly z ocenění při přeměnách snolečncsii
\,lll. Rezervni íondy a ostátní fondy že zisl(u
1 Zá<on:,ý reze,vní fond / neděl telný íond

Slaiuiá!,ní Ťondy a ostatní fondy

A.lV. \r'ýsledek hospodařeni minulých let 2609a 41 43 3023t

1 1.1erozdělený zisk minulých let 2609i 41A 3c23f

Neuhrazená áráta mjnJlých let

3, Jiný Vyslecek hcspodařerí minulých let

,iýsledek hospodaření ve schvalovací,"n řízení 1účet 431 t

\,V. ýý§ledek hosDodeř€ní účetního obdobi xx) 6í! 61!
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Předpoklad hospodaření spoleěnosti pro rok 2017

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2017 je pro společnost hlavní prioritou

rozšiřování zákaznického portfolia. S tím souvisí hledání azapojováníse do nových oblastí přeprav,
do ktených bychom chtěli vstoupit, abychom mohlijako společnost i nadále růst,

Druhým hlavním cílem v oblasti ekonomické je zvýšení čisté provozní maže za pomoci
veškených dostupných nástrojů. Cílem spoleěnostije co nejefektivnější hospodaření spojené
se snižováním nákladů společnosti především v oblasti dodavatelských služeb.

Na rok 2017 je obrat společnosti naplánován do výše 288 mil Kč a zisk společnosti
před zdaněním ve výši 5,02 mil Kč.
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Čestné prohlášení

Daniel Hubička, jednatel, čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této výroČní zprávě

odpovídají aktuální situaci spoleěnosti a podávají věrný a poctivý obraz o výsledcích jejího

hospodaření, finanění situaci a podnikatelské činnosti za rok 2016.

Zároveň prohlašuje, ževevýroční zprávě nebyly zamlčeny žádné skuteČnosti, které by mohlY

jakkoliv pozměnít význam této zprávy.

Y Praze dne 20. června 2017

il,ó,,r;n-,
Danielffiiéka, MBA
jednatel společnosti
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