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Úvodní slovo jednatele

Vážení spolupracovníci a obchodní parineři,

rok 2019 můžeme považovat z ekonomického hlediska za rok úspěšný. Podařilo se nám
překročit plánované výnosy i zisk, a co je pro nás nejdůležitější, získat několik nových zákazníků
v nových segmentech přeprav, Keré jsme doposud nerealizovali, Dále jsme také pokračovali
v optimalizaci našich provozních kapacit s ohledem na změnu struktury našich služeb a započali
několik nových projektů, kteným se chceme věnovat v následujících letech.

Výroční zpráva naší spoleěnosti 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 paňnerům, Keří přispěli k rozvoji a zkvalitnění
služeb naší společnosti v minulém roce a přeji všem v nadcházejícím roce mnoho úspěchů.

,41- />-? ,</n' "r' "_ ' - +, (_,,-^,^J
Daniel Hubička, MBA
jednatel společnosti
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Základni informace o spoleěnosti

Firma:

Sídlo:

Ič/Dlč:

BF Logistics s,r.o.

U Elektry 203/8, Hloubětín, í98 00 Praha 9

27406911 lcz27406911

Reglstrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
Vložka 110909

Datum vzniku: 14. 12.2oo5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmětpodnikání: provozovánídráhy

provozování drážní dopravy

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán: Daniel Hubička, MBA, jednatel

Společníci s vkladem: lng. Robert Linhart

Radomír vrána

Daniel Hubička, MBA

Kontakty:

Telefon: +42o 416 8,12 860

Email: admin@bfl.cz

Web: uru,.ry.bfl.cz
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Představení spoleěnosti - 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 podílem 1/3 společnosti. Základní
kapitál ěiní í 002 tis. Kč a je 100% splacen.

Na trhu železniění nákladní dopravy působíme 15 let a za tuto dobu jsme se dokázali úspěšně
etablovat především na českém, slovenském a mad'arském železničním trhu. Mezi naše
nejvýznamnější činnosti patří provozování vnitrostátní a mezinárodní železniční nákladní dopravy,
provozování železničních vleček na území České republiky a zajišťování přepravních potřeb
zákazníků pň stavbě železničních koridorů a jiných dopravních staveb.

K zajištbvání těchto služeb využíváme svých vlastních zaměstnanců, vlasiních ! pronajatých
lokomotiv dieselové i elektrické trakce. Lokomotivy jsou homologovány pro provoz na území České

a Slovenské republiky a pro provoz na příhraničních úsecích se sousedními státy nebo
pro pravidelnou obsluhu provozovaných vleček.

Vize
Chceme být klíčovým hráčem 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 cíl 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 siabilním a spolehlivým obchodním paítnerem
pro zákazníky z celé Evropské unie.
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Produktové portfolio

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

í. Vnitrostátní a mezinárodní železniění doprava

Jsme licencovaným železničním dopravcem v České republice. Ve spolupráci se zahraničními
paňnery 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 kompletního logistického plánu.

Nespecializujeme se na přepravu konkrétního druhu zboží, materiálu nebo produKu, avšak
mezi hlavní přepravované komodity patří ropné a agrární produKy, paliva, produKy chemického
průmyslu, kovové t4.irobky a stavební materiál.

Mezi hlavní přepravní ramena patří:

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

2. Provozování dráhy a drážni dopravy na vleěkách

V současné době zabezpečujeme provoz 29 vleěek na území České republiky. V rámci této
služby nabízíme komplexní zabezpečení provozování drál. a drážní dopravy na v'ečce po technické
i legislativní stránce. Zákazník má možnost výběru od vypracování optimalizace jednotlivých částí
provozu (např, smluvních vztahů, údržby, expedice apod.), až po zabezpeěení kompletního
outsourcingu provozování vlečky.

3. Zajišťování přepravních potřeb zákaznikíl při železniěních stavbách

Dlouhodobě spolupracujeme se stavebními spoleěnostmi zaměřenými na výstavbu
a rekonstrukci železniěních koridoru a jiných dopravních staveb. Pro tento účel jsme také zakoupili
železaíční vozy řady Faccs,

Pro stavební spoleěnosti 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. Zasílate|ská činnost

Zasílatelská činnost spočívá nejěastěji v mezinárodní přepravě mimo území České republiky,
zejména mezi Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskou republikou, Maďarskem, Rumunskem,
Chorvatskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou.

Podobně jako u hlavní činnosti společnosti - vnitrostátní a mezinárodní dopravě, je komoditní
Členění rŮznorodé. Důležitou součást tvoří také přeprava mimořádných zásilek - železničních vozů
a lokomotiv bez platné revize, přepravy dopravních prostředků na výstavy, nadrozměrné přepravy
apod, Zabezpečujeme také přepravy vojenských transportů.
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Kontaktní místa spoleěnosti

§ídlo spoleěnosti: obchodní zastoupení:

U Elektry 203/8 Náměstí Míru 4
198 00 Praha 9 - Hloubětín 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Česká republika Óeská republika

Dolní 404
747 15 Šilheřovice
Česká republika

provozovna:

Roudnice nad Labem
Dr. Slavíka 1818, PsČ413 01

Česká republika
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Organizaění struktura společnosti
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Hospodaření spoleěnosti za rok 2Oí9

Společnost BF Logistics s.r.o. zaznamenala v roce 2019 obrat247,9 mil Kě a Vytvořila účetní
zisk ve výši 8,6 mi| Kč.
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Hospodaření společnosti za rok 2Oí9

- oproti 2018 došlo jak k částečnému snížení počtu pracovníků (tj, HPP v počtu 39 z původních 42),

tak k navýšení (DPČ v počtu 16 z půVodních í3).

Stru ktu ra pracovněprávn ích
vztahů

10
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Yýkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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Rozvaha v plném rozsahu - aktiva
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Rozvaha v pIném rozsahu - pasiva
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příloha k účetní závěrce

Příloha k účetni závěrce v plném rozsahu společnosti BF Logistcis s.r.o.
k 31.12.2019

Příloha je zpracov;írra v souladu s Vyhláškou 50012002 Sb., kerou se stanovi obsah účetní
závěrky pro podnikatele. Udaje přílohy lrychází z účetních písemností účetní jednotky (účenri
doklady, účetr-rí knihy a ostatní účetni písemnosti) a z dalších podkladů, kteÉ má účetní jednotka
k dispozici

Příloha je zpracována za účetni období počínající dnem 1. ledna 2019 a končí dnem
31. prosince 2019.

l. Obecné informace o účetní jednotce

Nriaev účetní jednotky BF Logistics s.r.o.
Sídlo účetníjednoky Praha 9, U ElekŤy 203i8, PSČ l9s 00
Identiťtkační čislo Z7 40 69 11

Právní forma účetní jednotky společnost § ručenim omezeným
Rozhodující předmět činnosti provozováni dráhy, drr{žd dopravy
Rozvahový den poslední den účetniho obdobi
okamák sestaví účetni Závěrky 3I.I2.20l9
Datum vmiku účetní jednotky 14.12.2005
Datum zahájení čirrnosti I4.12.ZOO5

údaje o §lzických osobách majících na firmě podstatný nebo rozhodující vliv
Daniel Hubička, MBA 1/3 podil
Ing. RobertLinhart 1/3 podíl
Radomír Vrána 1/3 podíl

Změny a dodatky v OR v roce 2019 Společnost dne 16, dubna2019 změnila sídlo společnosti.

Organizační strukturz - provozovny U Elektry 203/8, l98 00 Praha 9 - Letňany
od 16,4.20l9

Dr. Slavíka 1818,4'l3 01 Roudnice nad Labem
od l5,5.20l4

Změny v organizační struktuře 2019 nebyly

Statutární orgán společnosti Daniel Hubička, MBA jednatel

Kategorie účetni jednotky Malá účetní jedrrtoka s povinností auditu

Pravidla pro sesavení účetní závěrky - Rozvaha v plném rozsahlt
- Výkaz zisku a zřát v plném rozsal-ru
- Přitoha k účetní závěrce v plném rozsahu dle par. 39,
par.39a
vyhlášky č.500/l992 Sb, ve znění vyhlášky č. 250/20|5
Sb. platné pro účetní období začínající rokem 20l7

- Přehled o peněžních tocích
- Přehled o změnách vlastní}ro kapitálu u



příloha k účetní závěrce

2. Podnikalelské seskupení

3. Zaměstnanci

Prťrměrný přepočtený poěet zaměstnancr1 k 31.12,2019 40
- z toho počet členů Ťídících orgánů 1

Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance v r. 2019 32 106 755 Kč

4. Úvěry a půjčky

Výše půjček a úvěru stavk31.12,2019 45O2097Kč
Ostatni plněni v peněžní i nepeněžrí tbrmě osobám,
které jsou statutámím orgánem 0

5. Použité účetní metody a způsoby oceňování

Předkládaná účelni závěrka spoleěnosti byla zpracoviina na základě zákona č. 563/1991 Sb.
O účetnictví a na základě opaření Ministerswa financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování
a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Způsob odpisovriní ďizovací výdaje časový odpis
hmotný majetek zrychlené odpisování
nehmotný majetek rovnoměmé odpisování

V roce 2O19 §e účetni odpisy nerovnají daňov;hn. V minulých letech došlo k pozastavení části
daňor1l,ch odpisťr.

Drobný hmotný majetek pořizovací cena do 999 Kč účruje se přírno do nákladů
bez evidence

pořizovací cena 1 000-40 000 Kě účtuj e se přímo do nákladů
s mimoúčetrrí evidenci

Drobný nehmotrrý majetek poňzovací cena do 60 000 Kč účtuje se přímo do nákladů
s mimoúčetni evidencí

Oceněni cenných papírů a podílů nevyskyují se

Způsob přepočtu údajů v ciziclr měnáclr na českou měnu denní kurz ČNB

Účetní závěrka se sestavuje ne§estavuje za konsolidační celek.

6. Doplňujíci inl'ormace k rozvaz'e a výkazu zisku a ztráty

Doněrky splamé daně z příjmů za mintrlá účetní období 0
Rozpis rvorby a éerpání rezer' rezervy se netvoří
Rozpís dlouhodobých bankovních úvěrů úvěry KB a.s. na investice

VÝše úvěru zů§tatek k 31.12.2019
8 990 194,_ Kč 312 494,- Kč
8 00o 0o0,_ Kč 3 440 800,- Kč
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příloha k účetní závěrce

Vy'še závazkú pojislného na sociální zabezpečení 632 l47,- Kč
V}:še zár,azkú ver'ejného zdravotnílro pojištění 2,12'}35.- Kč
Vý,še evidovaných daňor,ýoh rrcdoplatku u mistně přislrršných
tinančníclr orgánů ] 884.123,- Kč
Výšc pohlcdár,ck určených k obclrodování occněných reáinou
hodnotou - kč
Přijaté dotace na investičrrí a provozrri účely - Kč

Pohledár,ky po lhůtě splatnosti l 8 83.+ 928 Kč
Závazky po lhťrte splatnosti 1 169 928 Kč
Poirledávky, které nrají tJobu splatnosti k 31.12,2019 delší rrež 5 let 0

Zá",azky, Lteró mají dobu splatnosti k 31.12.20t9 dclši než 5 let 0

Pronáietn rnajetku odjiných subj ektů lrnací vozidla ]2 ks
železrriční r,ozy 134 ks

Zarížení m ajetkrr zástavním právem nebo včcnýtrr bl'emcncm motorová lokornotiva 112.6|5-8
elekrická lokomotiva E 1 82 087

Závazky vťlči ťrčctnírn jednotkám v konsolidačnírr, celkrr nejsou

7. Iníbrmace k položkám dlouhodobých aktiv

Druh maj ctklr ZC k 1.1.2019 zrněnv v r. 2019 ZC k 3I.12.2019

Nelrmotný 0 0 0

Hmotný 20 713 207 Kč odpisy 6 224 218 Kč 15 ó72 526 Kč
nákirp 1 183 537 Kč

()nra\n.] noložkv star k 1.t.2019 změnv v r.2019 sLal k31.12.2019

Pohlcdávky v ins. řízení 323 273 Kč kurz. rozdíi 3 591Kč 289 611Ré
Zírčtor,ání 30 008 Kč

2.3.2020
/-zrs=a;
Danie1 Hubička, MBA
_iedn ate l

BF Logistics s.r,o,
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO

ke dni
31.12.2019
(V celých tisících Kč)

rlprÁlu BF Logistics s-r.o.
lčo:27406911

U Elektry 203i8
198 00 Praha 9

stav
K 31.12.2018

zvýšení í+) snižéní (-}
stav

K 31.12,20,19

0l

ákladnikap]iál 1 o02 1 oo2

Vlaslnípodiy
změnv základního kepita|u

oslaini kap 1álové fondy

oceňovaci íozdílv 2 Dřeceněni ínaietku a závazkú f
oceňovaci rozdí|v z ořeceněni při pieměnách obchodnich korporací

lozdíly z přeměn obchodních korPoraci

iozdilv z oceněni při přéménách obchodních kórpoíaci

3stainí rezervrifondy
slatutárni a ostatni íondv

Ne.oždělenÝ zj§k m]nulÝch lel 2s 565 29 565

Neuhíazená ztráia mrnUlÝ.h let 2 D51 -2 a51

]inývýsledékhospodařeni miňUlých let

ývsledek hosDodaleni béžného účetniho období _2 051 2 a51 6 826 6 826

Rozhodnuto o zálohové VÝplatě podíIU ná ž]sku

tňíkábltálcélkgm 28 516 2 o51 a Bl1 35 342

Přehled o změnách vlastního kapitálu



Předpoklad hospodaření spoleěnosti pro rok 2O2O

Na rok 2020 je obrat společnosti naplánován do výše 248,2 mil Kč a zisk společnosti
před zdaněním ve výši 5,2 mil Kč.

,l8



Čestné prohlášení

Daniel Hubička, jednatel, čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této výroční zprávě
odpovídají aktuální §ituaci spoleěnosti a podávají věrný a poctivý obraz o výsledcích jejího

hospodaření, finanční situaci a podnikatelské činnosti za rok 2019.

Zároveň prohlašuje, že ve výroční zprávé nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly
jakkoliv pozměnit význam této zprávy.

Y Praze dne 20. června 2020

F\

,/r/,.- A.- , ,<7 a,.z-z t z]-+>_____!-j,^-,__,)
Daniel Hubička, MBA
jednatel společnosti

í9


