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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Společnost NH - TRANS, SE byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání
společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Za dobu svého působení nasbírala
bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí k předním českým a středoevropským zasílatelským
společnostem.

Název, sídlo a identifikace firmy:

Firma: NH - TRANS, SE
Sídlo: Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Vznik: 31. 8. 1992
Právní forma: evropská společnost
Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1
Identifikační číslo: 476 79 115
Daňové identifikační číslo:  CZ 476 79 115
Základní kapitál: 50.000.000,- Kč

2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Složení statutárních orgánů společnosti NH - TRANS, SE k 31. 12. 2016:

funkce jméno
Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA

člen Ing. Václav Andrýsek
člen Ing. Šárka Briestenská

Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec
člen Ing. Ľubomír Loy
člen Ing. Oldřich Struminský

Struktura akcionářů společnosti NH - TRANS, SE ke dni 31. 12. 2016:

Název společnosti Sídlo ZK v %
ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 100

3. PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost NH – TRANS, SE obstarává komplexní spediční a logistické služby do celého světa.
Orientuje se především na železniční a námořní přepravy a je známá také jako specialista na
přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek.

Společnost NH - TRANS, SE nabízí:

Komplexní zasílatelské služby v oblasti
· železniční přepravy



· námořní přepravy
· silniční přepravy
· říční přepravy
· přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek
· překládky zboží v evropských přístavech
· překládky zboží z širokorozchodných vozů na vozy normálního rozchodu
· skladování surovin a výrobků pro hutní průmysl
· celní služby

Pronájem železničních vozů
· vlastní vozový park s téměř 600 železničními vozy

Kvalifikované poradenství

Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinou společností
Ostravská dopravní společnost, a.s., která vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci
k provozování drážní dopravy a disponuje vlastním parkem lokomotiv.

NH - TRANS, SE a členství:

• člen Svazu spedice a logistiky České republiky
• přidružený člen Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA

NH - TRANS, SE a dceřiné společnosti ke dni 31. 12. 2016:

                                      (pouze dceřiné společnosti s podílem nad 10 %)

v tuzemsku podíl v %
Ostravská dopravní společnost, a.s. 80,00
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 95,10
Bohumín terminál, a.s. 70,00



4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE

Komodita 2014 2015 2016
ruda, struska 2 968 2 885 2 670
železo a hutní materiál 1 580 1 603 2 027
paliva, uhlí, koks 712 3 277 4 230
dolomit, vápno, vápenec, písek 664 580 675
organ. a anorg. chemické výrobky 918 713 624
ostatní 108 120 185

Přepravené množství (v tis. tun) 6 950 9 177 10 410

Tržby z realizovaných přeprav (v tis. CZK)* 1 754 475 1 865 478 2 268 053
*Dané tržby nezahrnují ostatní výnosy, které byly účtované do tržeb za přepravované komodity.



Vývoj finančních ukazatelů

(v tis. Kč)

2014 2015 2016

Celková aktiva 580 164 698 489 763 160

Dlouhodobý majetek 67 941 214 589 198 810

Zásoby 1 113 637 158

Dlouhodobé pohledávky 10 838 6 294 0

Krátkodobé pohledávky 372 363 414 101 515 295

Krátkodobý finanční majetek 95 420 40 986 39 088

Ostatní aktiva 32 489 21 882 9 809

Celková pasiva 580 164 698 489 763 160

Vlastní kapitál 317 250 361 746 404 146

Cizí zdroje 245 614 309 823 339 482

Ostatní pasiva 17 300 26 920 19 532

Výnosy celkem 1 964 044 1 977 829 2 392 607

Tržby za prodej zboží,  vlastních výrobků a služeb, vč. aktivace 1 851 073 1 960 070 2 369 021

Náklady celkem 1 796 905 1 933 333 2 288 208

Výsledek hospodaření před zdaněním 184 216 56 247 124 512

Výsledek hospodaření 167 139 44 496 104 399

Zaměstnanci (počet) 34 37 37



5. ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ

Organizační struktura společnosti (stav k 31.12 .2016)

Systém managementu kvality:

Za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb se společnost rozhodla budovat a rozvíjet
systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Tento cíl se podařilo dosáhnout v roce 1997,
kdy společnost získala certifikát systému řízení jakosti (QMS) za kvalitně poskytované služby
obchodním partnerům. Od té doby již společnost Bureau Veritas Certification Czech Republic
provedla 6 úspěšných recertifikačních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000.



6.  ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI NH – TRANS, SE ZA ROK 2016

Předkládaná výroční zpráva společnosti NH – TRANS přináší ohlédnutí za rokem 2016, který
z hlediska dosažených výsledků můžeme hodnotit velmi pozitivně.

Hospodářské výsledky společnosti byly v uplynulém roce příznivě ovlivněny jak oživením
ekonomiky tuzemského i evropského trhu, tak zvolenou strategií, obchodní politikou a
v neposlední řadě i zrealizovanou restrukturalizací společnosti, která proběhla v minulém
období. Tyto skutečnosti přispěly k tomu, že se společnost NH – TRANS dokázala zdárně
vypořádat s celou řadou výzev, pozitivních i negativních okolností a zejména s nepolevujícím,
mimořádně silným konkurenčním tlakem včetně jeho dopadu na ceny za poskytované služby.
Obrovská důvěra obchodních partnerů, která byla ze strany zkušeného týmu zaměstnanců
opětována poskytnutím profesionálního servisu je nezbytným předpokladem pro další úspěšné
pokračování kvalitní spolupráce.

S velkým potěšením můžeme konstatovat, že společnost NH – TRANS hospodařila v roce
2016 lépe, než předpokládal plán. K překročení stanoveného plánu výrazně přispěly nově
získané přepravy zejména u komodity paliva, uhlí, koks. Z pohledu přepraveného množství
došlo k meziročnímu nárůstu přeprav také u komodity železo a hutní materiál a dále u komodity
dolomit, vápno, vápenec a komodity ostatní. V roce 2016 byly obstarány přepravy více než 10
mil. tun zboží a ve srovnání s předchozím rokem to znamená navýšení o 1,2 mil. tun.
K významným obchodním aktivitám v rámci podnikatelského portfolia společnosti NH – TRANS
patří také pronájem železničních nákladních vozů. V této oblasti podnikání byly řešeny
dlouhodobé i krátkodobé pronájmy vozů pro zajištění jak pravidelných, tak spotových či
jednorázových obchodů. Vlastní vozové kapacity byly v případě potřeby doplňovány najatými
vozy a pokračovala spolupráce i v rámci projektu s využitím původně neprovozních vozů
obchodního partnera, které byly na vlastní náklady zprovozněny a následně provozovány.

Projektová činnost společnosti byla v minulém roce zaměřena zejména na potenciál rozvoje
skladování v geograficky strategické lokalitě Bohumín Vrbice s cílem rozšíření poskytovaných
služeb v této oblasti. Koncem roku 2016 byla založena dceřiná společnost Bohumín terminál,
a.s., která v rámci skupiny NH-TRANS zákazníkům nabízí zajištění komplexního a efektivního
přístupu v rámci celého logistického procesu.

Z pohledu investic byla v roce 2016 dokončena realizace technického zhodnocení železničních
nákladních vozů řady Eas a za účelem zdokonalení operativní evidence, plánování a zajištění
maximální efektivnosti hospodaření s disponibilním parkem železničních vozů byl v loňském
roce ve společnosti implementován nový informační systém „IS VOZY“.
Na základě požadavků odběratelů i dodavatelů byl v souladu s platnou legislativou průběžně
rozvíjen také systém umožňující přijímání a odesílání daňových dokladů v elektronické podobě
s cílem zrychlení předávání podkladů, zvýšení spolehlivosti, přesnosti i bezpečnosti.
Postupným zaváděním elektronického odesílání a přijímání dokladů dochází také k nemalým
finančním úsporám, které byly spojeny s klasickým zasíláním dokladů. Společnost, podobně
jako v minulých letech, pokračovala také v investování do potřebného vzdělávání svých
zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace a to především formou jazykových kurzů, ale i
odborných a specializovaných školení.

V roce 2016 společnost úspěšně prošla dozorovým auditem systému managementu kvality ISO
9001:2008 a obstála také u Drážního úřadu ČR, který provedl kontrolu za účelem ověření, že
subjekt NH – TRANS odpovědný za údržbu i nadále splňuje kritéria stanovená nařízením
komise EU č. 445/2011.



Výsledky dosažené v roce 2016 považujeme za cenný úspěch. Společnost NH - TRANS si
v loňském roce udržela svou finanční stabilitu a potvrdila pověst spolehlivého obchodního
partnera pro své odběratele i dodavatele. Dosažený zisk společnosti umožnil dostát splnění
veškerých závazků vůči zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům i našim
akcionářům. Při této příležitosti vyslovujeme upřímné poděkování všem stranám
zainteresovaným na našem podnikání, protože bez kvalitní, vstřícné a spolehlivé spolupráce a
bez vysokého pracovního nasazení by úspěch naší společnosti nebyl možný.

Představenstvo společnosti

7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Společnost pokračovala v roce 2016 v naplňování legislativních požadavků v oblasti ochrany
životního prostředí a pracovněprávních vztazích.

8. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost neprováděla v roce 2016 žádnou aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje.

9. ÚDAJE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ

Společnost nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí.

10.  ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

K 31. 12. 2016 vykazovala společnost celková aktiva netto ve výši 763 160 tis. Kč. Oproti
minulému období došlo k jejich navýšení o 64.671 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek byl k 31. 12. 2016 v netto výši 198.810 tis. Kč. Oproti minulému období
došlo ke snížení jeho hodnoty o 15.779 tis. Kč, který je rozdílem především mezi odpisy a
nabytím podílu v nové dceřiné společnosti Bohumín Terminál, a.s. ve výši 3.990 tis. Kč. Odpisy
dlouhodobého majetku za rok 2016 činily 22.220 tis. Kč.

Oběžná aktiva byla k 31. 12. 2016 ve výši 554.541 tis. Kč. Meziročně došlo k jejich zvýšení o
92.523 tis. Kč. Tento růst byl způsoben především zvýšením objemu pohledávek z obchodního
styku o 112.498 tis. Kč a proti tomu snížením objemu časového rozlišení o 12.073 tis. Kč.

Vlastní kapitál společnosti byl ke dni účetní závěrky ve výši 404.146 tis. Kč. Meziročně došlo
ke zvýšení o 42.400 tis. Kč. Jedná se o rozdíl dosaženého výsledku hospodaření za účetní
období roku 2016 ve výši 104.399 tis Kč a vyplacené dividendy ve výši 62.000 tis. Kč v červnu
2016.

Cizí zdroje byly ve výši 339.482 tis. Kč. Meziročně vykázaly nárůst o 29.659 tis. Kč, a to
zejména z důvodu zvýšení objemu závazků z obchodních vztahů o 59.794 tis. Kč a
k meziročnímu poklesu rezerv o 25.645 tis. Kč, časového rozlišení o 7.388 tis. Kč.



11.  ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Dozorčí rada společnosti NH – TRANS, SE, v roce 2016 průběžně vykonávala svoji působnost
a plnila své úkoly v souladu s právními předpisy, stanovami NH – TRANS, SE,
v souladu se svým jednacím řádem a platnými smluvními ujednáními. Dohlížela na výkon
působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a přijímala
opatření představenstva a managementu společnosti.

Představenstvo NH – TRANS, SE, poskytovalo dozorčí radě pro výkon kontrolní činnosti
předepsané či požadované informace a podklady. Představenstvo se pravidelně zúčastňovalo
všech zasedání a průběžně dozorčí radu informovalo zejména
o podnikatelských aktivitách, výsledcích hospodaření a přijímaných opatřeních.

Dozorčí rada NH – TRANS, SE projednala dokumenty „Zpráva představenstva o výsledcích
podnikatelské činnosti a stavu majetku NH – TRANS, SE za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016“,
„Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016“ a
přezkoumala dokumenty „Účetní závěrka společnosti NH – TRANS, SE, za období 1. 1. 2016
– 31. 12. 2016“, „Konsolidovaná účetní závěrka společnosti NH – TRANS, SE, za období 1. 1.
2016 – 31. 12. 2016“, Výroční zprávu a „Návrh na rozdělení zisku NH – TRANS, SE, za období
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016“.

Na základě přezkoumání všech výše uvedených dokumentů předložených představenstvem
doporučuje tyto dozorčí rada ke schválení valnou hromadou společnosti NH – TRANS, SE.

12. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY
V ROCE 2017

Rok 2017 je dvacátým pátým rokem od založení společnosti NH - TRANS. Příznivé výsledky
za rok 2016 jsou předpokladem pro realizaci dalších rozvojových impulzů v nadcházejícím
období. Společnost NH – TRANS se bude i nadále v první řadě soustřeďovat na budování
a utužování dlouhodobých obchodních vztahů s klíčovými zákazníky a obchodními partnery.

Všechny strategie, plány i cíle směřují k tomu, aby společnost dokázala pružně reagovat na
požadavky zákazníků a byla důležitým partnerem v jejich dodavatelsko - odběratelských
vztazích.

Záměrem společnosti pro nadcházející období je pokračovat v započatých procesech
vedoucích k rozšíření nabídky služeb, zachovat si stabilní pozici na trhu železniční nákladní
dopravy a současně být efektivní, zákaznicky orientovanou společností. Předpokladem pro
naplnění tohoto záměru je posílení konkurenceschopnosti zvyšováním efektivity dílčích činností
napříč celou společností a přizpůsobením kapacit aktuálním požadavkům stále více
globalizovaného trhu.

U hospodaření s nákladními vozy bude věnována velká pozornost plánování a využívání
vozové kapacity. Investice budou směrovány nejen do údržby, ale i do rozšíření parku
železničních nákladních vozů, což je z dlouhodobého hlediska považováno za jednu ze
strategických priorit.

Podstatnou součástí konkurenceschopných aktivit bude rovněž oblast skladování.
Do budoucna je předpokládáno rozšíření potenciálu nabízených služeb investicemi do
vybudování krytých skladů.



Důležitým článkem podpory aktivní obchodní politiky v roce 2017 bude také PR společnosti a
to formou webových prezentací, účastí na prestižním veletrhu Transport Logistic v Mnichově a
v neposlední řadě podporou vybraných kulturních a sportovních projektů.

Další vývoj bude v následujícím období z pohledu společnosti nejvíce ovlivněn především
situací v eurozóně, kondicí české ekonomiky a zejména klíčových odvětví jako je hutnictví,
jelikož výroba a zpracování oceli je pro trh nákladní dopravy jedním z nejdůležitějších
průmyslových odvětví.

Celkové hospodářské výsledky společnosti pak budou ovlivněny i momentem ukončení
intervencí ČNB, jelikož způsob provedení a následný vývoj kurzu koruny společně s reakcí
centrální banky bude jedním z hlavních makroekonomických vlivů a opuštění kurzového
závazku je tématem roku 2017.

Pevně věříme, že NH – TRANS bude i nadále spolehlivým partnerem, který svým zákazníkům
poskytne kvalitní a komplexní servis na požadované úrovni.

13. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA









14. Ú ETNÍ ZÁV RKA ZA ROK 2016
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1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele.

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016
došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění
srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu
zisku a ztráty za rok 2015 příslušně rekvalifikovány. Společnost postupovala v souladu
s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Veškeré číselné údaje jsou
uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

Dle kategorizace účetních jednotek zavedené k 1. 1. 2016 je naše společnost velkou účetní
jednotkou.

Společnost se nezahrnuje do konsolidované závěrky jiné obchodní společnosti. Společnost
NH – TRANS, SE sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních
jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří. Tuto konsolidovanou
účetní závěrku je možné získat ve sbírce listin.

2. Popis společnosti

Obchodní firma: NH – TRANS, SE
Založení: 31. 8. 1992
Právní forma: evropská společnost
Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1
Sídlo: Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 476 79 115

Hlavním předmětem podnikání podle obchodního rejstříku je výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavní činností společnosti
je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství.

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12.  2016:
Název společnosti Sídlo Stát ZK v %
ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia Kypr 100

Složení orgánů společnosti k 31. prosinci 2016:
funkce jméno vznik funkce vznik členství

Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA 2. 11. 2015 2. 11. 2015
člen Ing. Václav Andrýsek 2. 11. 2015 2. 11. 2015
členka Ing. Šárka Briestenská 2. 11. 2015 2. 11. 2015

Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec 14. 2. 2012 14. 2. 2012
člen Ing. Ľubomír Loy 14. 2. 2012 14. 2. 2012
člen Ing. Oldřich Struminský 4. 11. 2015 4. 11. 2015
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Změny v obchodním rejstříku v roce 2016
Člen dozorčí rady Ing. Oldřich Struminský byl jako člen dozorčí rady zapsán do obchodního
rejstříku 14. 1. 2016.

3. Obecné účetní zásady

Způsoby oceňování, které společnost použila při sestavení účetní závěrky za rok 2016, resp.
2015, jsou následující:

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení
a náklady související s pořízením.

Technické zhodnocení, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. V opačném
případě jej účetní jednotka proúčtuje do nákladů v souladu s Interní směrnicí U-8. Běžné
opravy a údržba se účtují do nákladů.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se odpisuje  jednorázově do nákladů.

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení,
náklady na dopravu, skladné, montáž, clo a další náklady související s pořízením. Úroky,
kurzové rozdíly a jiné finanční výdaje vzniklé během pořizování dlouhodobého hmotného
majetku nejsou součástí pořizovací ceny.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou
získanou na základě znaleckého posudku a účtuje se ve prospěch účtu ostatních
kapitálových fondů.

Technické zhodnocení, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku v souladu
s Interní směrnicí U-8. V opačném případě jej účetní jednotka proúčtuje do nákladů. Běžné
opravy a údržba se účtují do nákladů.

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů.

Účetní odpisy jsou vypočteny z pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Účetní odpis je stanoven individuálně u každého majetku s ohledem na jeho
fyzickou a morální životnost a do účetnictví je zaveden na základě „Protokolu o zařazení
majetku“. Účetní jednotka uplatňuje rozdílnou výši účetních a daňových odpisů.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let 2016

Stroje přístroje a zařízení 2, 4, 5 let

Dopravní prostředky - osobní a nákladní 4 roky

Dopravní prostředky - železniční vagóny 8, 10, 12 let

Přípojky 20 let

Budovy a stavby 30, 50 let
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3.3 Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry
se splatností do 1 roku držené do splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé
cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní
jednotky.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry
a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí
na finančním trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně
ročním horizontu.
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost
a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným
papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí.
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé
náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových
cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený
úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.
K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:
- Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje

do nákladů nebo výnosů.

- Realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty
se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

- Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou.
Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez
kuponu a jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti
do nákladů nebo výnosů.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční
burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní
hodnota k dispozici.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke
konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty
a je zaúčtovaný jako opravná položka.

3.4 Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnou pořizovací cenou s použitím metody váženého
aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení a náklady související
s pořízením (náklady na přepravu, clo, provize apod.). Zásoby jsou účtovány způsobem A.

Pokud se při účetní závěrce zjistí, že pořizovací cena zásob je nižší než prodejní cena, jsou
zásoby oceněny v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou.

3.5 Pohledávky

Pohledávky jsou účtovány v jejich nominální hodnotě. U pohledávek po splatnosti se jejich
hodnota snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich aktuální
hodnotu.

3.6 Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
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3.7 Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny
základního kapitálu.

3.8 Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky
a  na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo
tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto
odhadů odlišovat.

3.9 Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou účtovány v jejich nominální hodnotě. Kontokorent
poskytnutý na běžný bankovní účet se vykazuje v úvěrech dle data splatnosti. Část úvěrů
splatná do 1 roku se ve výkazech uvádí jako krátkodobé bankovní úvěry.

3.10 Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů
a aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem
se časově rozlišují.

3.11 Devizové operace

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v cizí měně se při pořízení přepočítává
na české koruny měsíčním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k prvnímu
pracovnímu dni daného měsíce, platném v době pořízení majetku.

Dlouhodobý finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně se přepočítávají v době
jejich vzniku na české koruny pevným měsíčním kurzem stanoveným Českou národní
bankou k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce; k 31. 12. jsou přepočteny posledním
kurzem platným v daném účetním období vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů, resp. nákladů běžného roku.

3.12 Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady jsou účtovány v souladu s principem časového rozlišení do období, s nímž
věcně i časově souvisejí.

V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv
a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení
účetní závěrky známy.
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3.13 Splatná a odložená daň

Splatná daň z příjmů se počítá pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např.
tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy atd.)

Odložená daň se počítá u společností, které tvoří skupinu podniků nebo sestavují účetní
závěrku v plném rozsahu. Vychází z rozdílů, které vznikají z důvodu odlišného účetního
a daňového přístupu k položkám zachyceným v účetnictví. Odložená daň je součinem
výsledného rozdílu a sazby daně z příjmů očekávané v období, ve kterém bude odložená daň
uplatněna. Společnost k 31. 12. 2016 účtovala o odloženém závazku, k 31. 12. 2015
o odložené pohledávce. Přehled odložené daně je popsán v bodu 16 této Přílohy.

3.14 Cizí zdroje

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou
pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné
závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou
hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků
k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Podmíněné závazky (pokud existují), které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké
nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v příloze účetní
závěrky.

3.15 Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky,
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace
o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. Dlouhodobý majetek

4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav
Přírůstky /
Převody

Úbytky /
Převody Stav

Přírůstky /
Převody

Úbytky /
Převody Stav

Pořizovací cena 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje 0 0 0
Ocenitelná práva 14 232 142 0 14 374 533 0 14 907
Software 14 041 142 14 183 533 14 716
Ostatní ocenitelná práva 191 191 191
Goodwill 0 0 0
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek 95 95 0 0
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek 0 443 278 165 1 022 1 067 120
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek 0 443 278 165 1 022 1 067 120
Celkem 14 232 585 278 14 539 1 555 1 067 15 027

Stav Přírůstky Úbytky Stav Přírůstky Úbytky Stav
Oprávky 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje 0 0 0
Ocenitelná práva -10 904 -2 191 0 -13 095 -1 361 0 -14 456
Software -10 713 -2 191 -12 904 -1 361 -14 265
Ostatní ocenitelná práva -191 -191 -191
Goodwill 0 0 0
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek -95 -95 0 0
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek 0 0 0
Nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek 0 0 0
Celkem -10 999 -2 191 -95 -13 095 -1 361 0 -14 456
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Netto Netto
Zůstatková cena 31.12.2015 31.12.2016
Nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje
Ocenitelná práva 1 279 451
Software 1 279 451
Ostatní ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek 165 120
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

165 120
Celkem 1 444 571

Účetní odpisy vycházejí z pořizovací ceny a počtu let předpokládané životnosti majetku.
Účetní odpisy jsou stanoveny individuálně u každého majetku s ohledem na jeho fyzickou
a morální životnost. O aktivaci majetku je účtováno na základě „Protokolu o zařazení majetku“
v měsíci, v němž došlo k zařazení majetku do užívání.

V roce 2015 byl technicky zhodnocen spediční systém Newsped. V roce 2016 došlo
k technickému zhodnocení software SAP a byl zprovozněn informační systém IS Vozy.
Na účtu nedokončených investic zůstala částka za projekt elektronický oběh dokladů (dále jen
DMS). Projekt DMS bude dále pokračovat.

Ocenitelná práva jsou odpisována v době aktivace nehmotného majetku v souladu s právními
předpisy platnými v době aktivace daného majetku.

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích
cenách 949 tis. Kč k 31. 12. 2016, resp. 922 tis. Kč k 31. 12. 2015.
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4.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Stav
Přírůstky /
Převody

Úbytky /
Převody Stav

Přírůstky /
Převody

Úbytky /
Převody Stav

Pořizovací cena 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Pozemky a stavby 17 504 17 504 93 17 597
Pozemky 1 141 1 141 1 141
Stavby 16 363 16 363 93 16 456
Hmotné movité věci a jejich
soubory 86 478 163 664 7 841 242 301 1 277 867 242 711
Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku 0 0 0
Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek 0 0 0
Pěstitelské celky trvalých
porostů
Dospělá zvířata a jejich
skupiny 0 0 0
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek 0 0 0
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek 0 0 0
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný
majetek 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek 0 0 0
Celkem 103 982 163 664 7 841 259 805 1 370 867 260 308
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Stav Přírůstky Úbytky Stav Přírůstky Úbytky Stav
Oprávky 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Pozemky a stavby -4 116 -338 -4 454 -336 -4 790
Pozemky 0 0
Stavby -4 116 -338 -4 454 -336 -4 790
Hmotné movité věci a jejich
soubory -48 170 -14 793 -7 840 -55 123 -20 523 -867 -74 779
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek 0 0 0 0 0
Pěstitelské celky trvalých
porostů 0 0 0
Dospělá zvířata a jejich
skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek 0 0 0

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek 0 0 0
Celkem -52 286 -15 131 -7 840 -59 577 -20 859 -867 -79 569

Zůstatková cena 31.12.2015 31.12.2016

Pozemky a stavby 13 050 12 807
Pozemky 1 141 1 141
Stavby 11 909 11 666

Hmotné věci a jejich soubory 187 178 167 932
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek 0 0
Pěstitelské celky trvalých
porostů
Dospělá zvířata a jejich
skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek 0 0

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem 200 228 180 739
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Majetek (železniční vagóny) v pořizovací ceně 195 128 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 160 943
tis. Kč byl k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015  v pořizovací ceně 162 490 tis. Kč  a zůstatkové
hodnotě 146 520 tis. Kč zastaven na krytí úvěru u Československé obchodní banky, a.s.,
a Citibank Europe plc.

Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti
příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena vždy individuálně s ohledem
na povahu majetku.

Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány do nákladů ve výši 22 220 tis. Kč v roce 2016,
resp. 16 173 tis. Kč v roce 2015.

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích
cenách 6 295 tis. Kč k 31. 12. 2016, resp. 5 105 tis. Kč k 31. 12. 2015.

V rámci přírůstku majetku ve výši 1 277 tis. Kč jde především pořízení automobilů,
notebooku.

4.3 Dlouhodobý finanční majetek

Podíly - ovládaná osoba

V prosinci 2016 byla založena společnost Bohumín terminál, a.s., kde NH - TRANS, SE
vlastní 70 % podílu v této společnosti. Vzhledem k založení společnosti dne 8. 12. 2016
a v souladu se zákonem o účetnictví využila společnost Bohumín terminál, a.s., možnost,
že nebudou sestaveny výkazy  k 31. 12. 2016.

V lednu 2017 vznikla Ostravská dopravní společnosti – Cargo, a.s. a to formou odštěpení
z Ostravské dopravní společnosti, a.s. s rozhodným datem 1. 1. 2017. Výše majetkového
podílu společnosti NH – TRANS, SE činí 80%.
K 31. 12. 2016 má účetní jednotka na účtu finančního majetku náklady na právní služby
spojené se vznikem společnosti Ostravská dopravní společnost – Cargo, a.s.

Ve společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. došlo ke změně majetkových podílů
po 31. 12. 2016, společnost NH – TRANS, SE prodala 30% podíl ve společnosti a stala
se tímto majitelem pouze 50% hodnoty společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s.

Běžné období stav k 31.12.2016 Podíl Podíl Vlastní Podíl Zisk/
Společnost Sídlo v tis. Kč v % kapitál na VK ztráta
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. Tyršova 1250/6, 702 00  Ostrava 951 95,1 2 098 1 995 24
Ostravská dopravní společnost, a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 11 966 80,0 122 457 97 966 22 464
Bohumín terminál a.s. Poděbradova 843/28, 702 00 Ostrava 3 990 70,0
Ostravská dopravní společnost  -  Cargo
a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 593
Podíly celkem 17 500 99 961 22 488

Minulé období stav k 31.12.2015 Podíl Podíl Vlastní Podíl Zisk/
Společnost Sídlo v tis. Kč v % kapitál na VK ztráta
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. Tyršova 1250/6, 702 00  Ostrava 951 95,1 2 074 1 972 65
Ostravská dopravní společnost, a.s. U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 11 966 80,0 122 457 97 966 17 537
Podíly celkem 12 917 99 938 17 602

Společnost nemá s žádnou z dceřiných společností uzavřenou ovládací smlouvu.
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Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná dlouhodobá zápůjčka, resp. úvěr.

5. Zásoby

Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná
položka je stanovena vedením společnosti na základě vyhodnocení morálního zastarání
zásob. Účetní jednotka v roce 2016 netvořila opravné položky k zásobám.

6. Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti
31.12.2016 31.12.2015

Ve splatnosti 445 578 367 283
Po splatnosti
do 30 55 722 20 633
31-60 554 2 039
61-90 665 143
91-180 156 128
181-360 186 105
361 a více 232 356
Celkem 503 093 390 687

Pohledávky po splatností 5 a více let k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 společnost
nevykazuje.

K neuhrazeným pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny opravné položky na vrub
nákladů. Opravné položky k jednotlivým pohledávkám se stanoví na základě zvážení jejich
rizikovosti a soudní vymahatelnosti. K rozvahovému dni činily opravné položky
k pohledávkám z obchodních vztahů 355 tis. Kč, resp. 447 tis. Kč k 31. 12. 2015.

Opravné položky jsou uvedeny v rozvaze ve sloupci korekce. Přehled opravných položek
je uveden v bodě 9  této Přílohy.

Společnost z důvodů nedobytnosti pohledávek odepsala v roce 2016 do nákladů pohledávky
ve výši 185 tis. Kč, resp. 9 690 tis. Kč v roce 2015.

Pohledávky sloužící jako zástava či záruka
V roce 2016, resp. 2015 účetní jednotka neměla pohledávky v zástavě vůči bankovním
institucím.

Dohadné účty aktivní
Účetní jednotka vytvořila dohadné účty aktivní, které představují především očekávanou výši
tržeb z přeprav uskutečněných za rok 2016 v hodnotě 4 416 tis. Kč a výnosy z provozní
činnosti ve výši 324 tis. Kč. Dohadné účty aktivní za r. 2015 byly ve výši 4 979 tis. Kč
(očekávaná výše tržeb z přepravy) a 601 tis. Kč (očekávaná výše tržeb z provozní činnosti).
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7. Peněžní prostředky

Krátkodobý finanční majetek je tvořen zůstatky hotovosti v pokladně, na běžných bankovních
účtech a hodnotou cenin (stravenek).

Stav finančního majetku (zůstatky v cizí měně přepočtené kurzem České národní banky
platným k 31. 12. 2016) činil 39 088 tis. Kč, resp. 40 986 tis. Kč k 31. 12. 2015.

Společnost má otevřeny kontokorentní účty a uzavřeny smlouvy na krátkodobé úvěry
u následujících bankovních ústavů ve výši:

Bankovní ústav Celkový úvěrový rámec Měna z toho kontokorent Měna

HSBC Bank, plc 190 000 CZK 190 000 CZK
CITIBANK, a.s. 30 000 CZK 10 000 CZK
KB, a.s. 50 000 CZK 20 000 CZK

K  31. 12. 2016 i k 31. 12. 2015 účetní jednotka nečerpala žádné provozní financování.

8. Časové rozlišení

Náklady příštích období zahrnují především náklady na přepravy, reklamu, předplatné
časopisů, aktualizace programu, nákup dálniční známky, prodloužení záruky a jsou účtovány
do nákladů období, do kterého věcně přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují výnosy za přepravy a jsou zaúčtovány do výnosů roku 2016.

9. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv a blíže jsou popsány v bodech 4,
5 a 6 této Přílohy.

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění.

Stav Přírůstky Úbytky Stav Přírůstky Úbytky Stav
Opravné položky 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0
Dlouhodobý majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0
Krátk. pohled. z obchodních vztahů 7 618 5 152 12 323 447 5 043 5 135 355
Stát - daňové pohledávky 0 0 0
Krátkodobé pohledávky ostatní 6 002 6 002 0 0
Krátkodobé pohledávky celkem 13 620 5 152 18 325 447 5 043 5 135 355
Opravné položky celkem 13 620 5 152 18 325 447 5 043 5 135 355

Obraty v rámci přírůstků a úbytků opravných položek k pohledávkám jsou způsobeny měsíční
tvorbou opravných položek k pohledávkám po splatnosti v souladu s účetní směrnicí.
V roce 2015 došlo ke snížení opravné položky k pohledávkám ve výši 13 173 tis. Kč
především v souvislosti s odepsáním pohledávky za firmou ALPOS - viz bod 18.
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10.  Vlastní kapitál

Základní kapitál účetní jednotky je tvořen akciemi v celkové nominální hodnotě
50 000 tis. Kč. Všechny akcie jsou kmenové, listinné znějící na jméno. Převoditelnost akcií je
podmíněna předchozím souhlasem valné hromady.

Počet akcií Nominální hodnota akcie
499 100.000,- Kč
1 99.940,- Kč
6 10,- Kč

Stav Zvýšení Převody Stav Zvýšení Převody Stav
Vlastní kapitál 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Základní kapitál zapsaný v OR 50 000 50 000 50 000
Základní kapitál nezapsaný v OR 0 0 0
Mezisoučet 50 000 0 0 50 000 0 0 50 000
Vlastní akcie a obchodní podíly 0 0 0
Součet 50 000 0 0 50 000 0 0 50 000
Emisní ážio 0 0 0
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0
Oceň. rozdíly z přecěnění majetku
a závazků 0 0 0 0
Oceň. rozdíly z přecěnění při
přeměnách 0 0 0
Rezervní fondy 10 000 10 000 10 000
Zisk minulých účetních období 90 111 167 139 257 250 -17 503 239 747

Ztráta minulých účetních období 0 0 0
Zisk/ztráta běžného účetního
období 167 139 44 496 -167 139 44 496 104 399 -44 496 104 399
Vlastní kapitál celkem 317 250 44 496 0 361 746 104 399 -61 999 404 146

Rezervní fond byl v předchozích účetních obdobích vytvořen v zákonné výši a dále do něj
účetní jednotka nepřiděluje peněžní prostředky.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 20. 6. 2016 byl dosažený zisk
z roku 2015 ve výši 44 496 tis. Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši
17 503 tis. Kč vyplacen akcionáři jako dividenda v celkové výši 62 mil. Kč.

11.  Rezervy

Společnost vytváří rezervy na nevyčerpanou dovolenou.

Společnost v roce 2016 rozpustila rezervy na opravy železničních vagónů dle plánu revizních
oprav. K tvorbě rezerv účetní jednotka nepřistoupila z důvodu připravované změny účetní
metodiky u oprav železničních vagónů. Ostatní rezervy jsou vytvořeny a použity v souladu s
rozhodnutím společnosti.

Zůstatek interních rezerv představuje rezervu na nevyčerpanou dovolenou roku 2016.
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Stav Tvorba Čerpání Stav Tvorba Čerpání Stav
Rezervy 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016
Opravy dlouh.majetku-žel.vag. 900 900 0 0
Opravy dlouh.majetku-budovy 0 0 0
Rezervy podle zvl.předpisů celkem 900 0 900 0 0 0 0
Opravy dlouh.majetku-žel.vag. 54 488 16 443 16 680 54 251 25 622 28 629
Rezervy interní 878 18 842 19 287 433 18 095 18 118 410
Rezervy ostatní 55 366 35 285 35 967 54 684 18 095 43 740 29 039
Rezervy celkem 56 266 35 285 36 867 54 684 18 095 43 740 29 039

12.  Závazky

Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti
31.12.2016 31.12.2015

Ve splatnosti 185 576 120 944
Po splatnosti
do 30 4 419
31-60 59 18
61-90 6
91-180 231
181-360 24
361 a více 211
Celkem 185 641 125 847

Účetní jednotka nemá závazky po splatnosti 5 a více let.

Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní tvoří náklady na uskutečněnou přepravu v roce 2016 v očekávané výši
14 765 tis. Kč a náklady z provozní a finanční činnosti ve výši 105 tis. Kč. Dohadné účty
pasivní za rok 2015 byly ve výši 14 060 tis. Kč (očekávané náklady z přepravy) a náklady
z provozní a finanční činnosti ve výši 826 tis. Kč.

Závazky ke státnímu rozpočtu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění
31.12.2016 31.12.2015

Daně z příjmů 2 112 433
Ostatní daně
Sociální zabezbečení 1 395 442
Zdravotní pojištění 1 284 311
Celkem 4 791 1 186

Společnost nemá závazky po splatnosti vůči státnímu rozpočtu, České správě sociálního
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám.

13.  Dlouhodobé bankovní úvěry

Účetní jednotka v roce 2016 čerpala střednědobý investiční bankovní úvěr u Citibank Europe
plc ve výši  600 tis. EUR, splatný v červnu 2021, který použila na refinancování nákupu
45 železničních vagónů EAS. Úvěr je zajištěn zástavním právem k 45 železničním vagónům
typu EAS se zůstatkovou hodnotou 29 439 tis. Kč k 31. 12. 2016.
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Účetní jednotka v roce 2015 čerpala střednědobý investiční bankovní úvěr u ČSOB, a.s.
ve výši  3 255 tis. EUR, splatný v prosinci 2020, který použila na pořízení 150 železničních
vagónů EAS. Úvěr je zajištěn zástavním právem k 150 železničním vagónům typu EAS
se zůstatkovou hodnotou 110 833 tis. Kč k 31. 12. 2016.
Před rokem 2015 účetní jednotka načerpala úvěr ve výši 20 625 tis. Kč a 950 tis. EUR.
Hodnota zastaveného majetku k 31. 12. 2016 je 20 671 tis. Kč.

Smlouvy o úvěru od Československé obchodní banky, a.s., a Citibank Europe plc obsahují
specifické podmínky v oblasti rentability tržeb a zadluženosti, které musí společnost
dodržovat. K 31. 12. 2016 společnost tyto podmínky dodržovala.

K 31. 12. 2016 byl dlouhodobý zůstatek bankovních úvěrů ve výši 68 388 tis. Kč a krátkodobý
- splatný do jednoho roku byl ve výši 27 687 tis. Kč. K 31. 12. 2015 byl dlouhodobý zůstatek
bankovních úvěrů ve výši 81 499 tis. Kč a krátkodobý - splatný do jednoho roku byl ve výši
29 605 tis. Kč.

14.  Časové rozlišení

Výdaje příštích období jsou účtovány do nákladů období, s nímž věcně a časově souvisí,
a zahrnují především náklady na přepravu; z provozních nákladů zde patří pojištění, daňové
poradenství, služby spojené s provozem vlastních vagónů a bankovní poplatky.

Výnosy příštích období jsou účtovány do výnosů období, s nímž věcně
a časově souvisí a zahrnují výnosy z přepravy.

15.  Daň z příjmů

Odhad výše roční daně 31.12.2016 31.12.2015

Zisk + (ztráta -) před zdaněním 124 512 56 247
Připočitatelné položky (+) 26 546 48 944
Odpočitatelné položky (-) -87 610 -65 578
Základ daně 63 448 39 613
Odečty od základu daně (-) 10 10
Sazba daně v % 19 19
Daň z příjmu 12 053 7 524

16.  Odložená daň
k 31. 12. 2016

Odložená daň
Běžné období Pohledávka (+) / Závazek (-)
Rozdíl účetní a daňové ZC DNHM -39 139 -39 139 19,00 -7 436
Opravné položky k pohledávkám 137 137 19,00 26
Rezervy 29 039 29 039 19,00 5 517
Jiné 2 269 2 269 19,00 431
Celkem -39 139 31 445 -1 462

SazbaCelkemPohledávkaZávazek
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k 31. 12. 2015
Odložená daň

Minulé období Pohledávka (+) / Závazek (-)

Rozdíl účetní a daňové ZC DNHM -23 368 -23 368 19,00 -4 440
Opravné položky k pohledávkám 447 447 19,00 85
Rezervy 54 684 54 684 19,00 10 390
Jiné 1 361 1 361 19,00 259
Celkem -23 368 56 492 6 294

Závazek Pohledávka Celkem Sazba

17.  Leasing a operativní nájem

V roce 2016 účetní jednotka neměla uzavřenou žádnou leasingovou smlouvu.

18.  Závazky nevykázané v rozvaze

Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2016 závazky nezachycené v rozvaze.

V roce 2010 uhradila společnost NH – TRANS, SE za společnost Alpos Industrija kovinskih
izdelkov in opreme d.d., sídlem Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, Slovinsko, IČ
5033438 (dále „Alpos“) z titulu přistoupení k závazku společnosti NLB Factor, a.s. dluh ve výši
216 tis. EUR. Tímto závazek společnosti NH –TRANS, SE zanikl a vznikla pohledávka
za společností Alpos. Závazek neměla společnost NH – TRANS, SE vykázaný v rozvaze.

Ručitelský závazek NH - TRANS, SE byl zajištěn zástavou. Společnost Alpos byla  v konkurzu
a pohledávka byla soudně uznaná.

V roce 2015 bylo ukončeno konkurzní řízení za společností Alpos, z kterého vyplynulo plnění
ve výši 50 tis. EUR. Tímto bylo ukončeno vyrovnání s Alpos a společnost NH-TRANS, SE
v roce 2015 přistoupila k odepsání zbylé neuspokojené pohledávky ve výši 9 564 tis. Kč.

19.  Výnosy z provozní činnosti

31.12.2016 31.12.2015

Tržby z prodeje výrobků a služeb
      tržby z přepravy 2 276 105 1 868 234
               z toho ČR 364 650 428 497
               z toho EU 982 147 732 176
               z toho mimo EU 929 308 707 561
     tržby z pronájmu 91 055 91 239
     ostatní 1 861 597
Tržby z prodeje výrobků a služeb celkem 2 369 021 1 960 070
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 338 9 299
Jiné provozní výnosy 536 1 287
Výnosy z provozní činnosti celkem 2 369 895 1 970 656
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20.  Spotřebované nákupy a služby

31.12.2016 31.12.2015

Spotřeba materiálu 2 205 1 616
Spotřeba energie 373 424
Spotřeba materiálu a energie 2 578 2 040
Opravy a udržování 30 531 20 910
Cestovné 905 718
Náklady na reprezentaci 889 869
Nájemné 34 763 42 038
Přeprava 2 134 670 1 768 051
Ostatní služby 9 723 10 560
Služby celkem 2 211 481 1 843 146
Výkonová spotřeba 2 214 059 1 845 186

Náklady na zákonný audit činily v roce 2016 dle smlouvy 815 tis. Kč, v roce 2015 390 tis. Kč.

Ostatní finanční náklady a výnosy

V položce ostatní finanční náklady jsou evidovány kurzové ztráty ve výši 2 828 tis. Kč
a bankovní poplatky ve výši 327 tis. Kč. V položce ostatní finanční výnosy jsou evidovány
kurzové zisky ve výši 2 670 tis. Kč.

21.  Osobní náklady

31.12.2016 31.12.2015

Mzdové náklady 22 930 25 054
Odměny členům orgánů společnosti 12 888 10 655
Sociální a zdravotní pojištění 9 588 10 289
Ostatní sociální pojištění 327 405
Sociální náklady 582 556
Osobní náklady celkem 46 315 46 959
Počet zaměstnanců k 31.12. 37 37

22.  Plnění poskytnutá členům představenstva a dozorčí rady

Členové představenstva a zároveň řídící pracovníci měli v průběhu roku 2016 k dispozici
osobní motorové vozidlo pro firemní i soukromé účely.

23.  Transakce se spřízněnými stranami (společnosti ve skupině)

Vzájemné obchodní vztahy mezi společností NH - TRANS, SE a mateřskou společností
nebyly žádné.

Přehled vzájemného obchodu mezi společnostmi ve skupině je uveden v následující tabulce
(v tis. Kč):

2016 2015
Představenstvo - životní a penzijní připojištění 39 48
Dozorčí rada - životní a penzijní připojištění 0 0
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Náklady Výnosy Náklady Výnosy
Společnost 2016 2016 2015 2015
Provozní činnost
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 298 154 188 426 99 152 220 777
BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 6 168
Inter Cargo Sp. z o.o. 49 425 6 630 38 990 206
LOKORAIL, a.s. 3 837 8
NH - TRANS Travel Agency s.r.o.
Ostravská dopravní společnost, a.s. 10 976 788 594 9 969 584 759
Celkem 358 555 993 655 148 111 805 750

Úroky, odměny, dividendy
NH - TRANS Travel Agency s.r.o.
Ostravská dopravní společnost, a.s. 20 000
Celkem 0 20 000 0 0

Ostatní
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 77 13 37 17
Ostravská dopravní společnost, a.s. 1 655 1 583

V rámci Provozní činnosti je uveden vzájemný obchod mezi společnostmi v oblasti:

Spediční činnost: BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
BUDAMAR SOUTH, s.r.o.
Inter Cargo Sp. z o.o.
LOKORAIL, a.s.
Ostravská dopravní společnost, a.s.

Pronájem železničních vagónů: Ostravská dopravní společnost, a.s.
Prodej letenek: NH - TRANS Travel Agency s.r.o.

V rámci Úroků, odměn a dividend jsou uvedeny jen dividendy.

V rámci Ostatní jsou uvedena vzájemná přeúčtování služeb mezi společnostmi (pojištění,
právní služby, hovorné aj.).

Zůstatky pohledávek a závazků, úvěrů a půjček společností ve skupině v tis. Kč.
(bez dlouhodobých půjček, uvedeny v bodě 4c).

Pohledávky Závazky Pohledávky Závazky
Společnost 2016 2016 2015 2015
Obchodní krátkodobé
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. 22 829 18 426 38 744 4 470
BUDAMAR SOUTH, s.r.o. 2 027
Inter Cargo Sp. Z o.o. 1 110 14 336 4 723
LOKORAIL, a.s. 2 671 115
NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 1
Ostravská dopravní společnost, a.s. 173 279 1 136 109 949 505
Celkem 201 916 33 898 148 694 9 813

24.    Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz. Příloha č.1, viz. bod 10)
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25.  P ehled o pen žních tocích

k 31.12.2016 k 31.12.2015
P. Stav pen. prost edk  a pen. ekvivalent  na po átku období 40 986 95 420

Pen žní toky z provozní innosti
Z etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním 124 512 56 247

A.1 Úpravy a nepen žní operace -24 088 -5 576
A.1.1 Odpisy stálých aktiv 22 220 16 173
A.1.2 Zm na stavu opravných položek, rezerv, pop . kurzové rozdíly -25 738 -14 754
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -338 -7 341
A.1.4 Výnosy z dividend a podíl  na zisku -20 000
A.1.5 Vyú tované nákladové a výnosové úroky 1 282 346
A.1.6 Ostatní položky - zapl.sráž.da , odlož.položky -1 514

A* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním 100 424 50 671
a zm nami pracovního kapitálu a mimo ádnými položkami

A.2 Zm ny stavu nepen žních složek pracovního kapitálu -24 819 -12 179
A.2.1 Zm na stavu pohledávek z provozní innosti, asové rozlišení -85 321 -9 898
A.2.2 Zm na stavu krátkodobých závazk  z provozní innosti, asové rozlišení 60 023 -2 757
A.2.3 Zm na stavu zásob 479 476
A.2.4. Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku

A** istý pen žní tok z provozní innosti 75 605 38 492
ed zdan ním a mimo ádnými položkami

A.3 Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok -1 324 -576
A.4 ijaté úroky 42 230
A.5 Zaplacená da  z p íjmu za b žnou innost -13 088 -16 497
A.6 ijaté dividendy a podíly na zisku 20 000

A*** istý pen žní tok z provozní innosti 81 235 21 649
Pen žní toky z investi ní innosti

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -6 442 -160 481
B.2 íjmy z prodeje stálých aktiv 338 8 953
B.3 ky a úv ry sp ízn ným osobám

B*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti -6 104 -151 528
Pen žní toky z finan ní innosti

C.1 Dopady zm n dlouhodobých resp. krátkodobých závazk -15 029 75 445
C.2 Dopady zm n vlastního kapitálu -62 000
C.2.1 Zvýšení pen žních prost edk  vlivem zvýšení kapitálu
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu
C.2.3 Další vklady pen žních prost edk
C.2.4 Úhrada ztráty spole níky
C.2.5 ímé platby na vrub fond
C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku -62 000 0

C*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti -77 029 75 445
F isté zvýšení nebo snížení pen žních prost edk -1 898 -54 434
R Stav pen žních prost edk  a finan ních ekvivalent  na konci období 39 088 40 986

26.  Významné události po datu ú etní záv rky

Po datu ú etní záv rky nedošlo k žádným významným událostem, které by m ly vliv na ro ní
záv rku.
Zm ny ve spole nostech, které vznikly v roce 2017 jsou popsány v 4.3  Dlouhodobý finan ní
majetek.
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A. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍMI A OVLÁDANÝMI OSOBAMI

1. OVLÁDANÁ OSOBA
NH - TRANS, SE
Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ 476 79 115
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1 zastoupená
Ing. Alešem Němčíkem, MBA ve funkci předsedy představenstva,
Ing. Šárkou Briestenskou ve funkci členky představenstva
Ing. Václavem Andrýskem ve funkci člena představenstva
(dále „Ovládaná osoba“)

2. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
ARZU VENTURES LIMITED
4 Naxou Street
1070, Nicosia
Kypr
registrační číslo 167048
zastoupená CONMACO LIMITED ve funkci ředitele, jednající Soteroula Constantinou a Sotiroulla Michael
(dále „Ovládající osoba“)

3. OSOBY OVLÁDANÉ OVLÁDANOU OSOBOU
(dále „Propojené osoby“)

3.1. Ostravská dopravní společnost, a.s.
sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ  607 93 171
registrace  obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. B. 1040

Ovládaná osoba NH - TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 80 % podílu.

3.2. NH - TRANS Travel Agency s.r.o.
sídlem Hotel Imperial, Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 258 29 807
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. C. 20108

Ovládaná osoba NH - TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 95,1 % podílu.

3.3. Bohumín Terminál
sídlem Poděbradova 843/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 056 19 025
registrace obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp.zn. B. 10888

Ovládající osoba NH - TRANS, SE byla ve společnosti po celé rozhodné období držitelem 70,0 % podílu.
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4. OSOBY PERSONÁLNĚ PROPOJENÉ
(dále „Propojené personální osoby“)

Předseda dozorčí rady Ing. Peter Malec, personálně působí:

Předseda představenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Člen dozorčí rady Ing. Lubomír Loy, personálně působí:

Člen představenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Člen dozorčí rady LOKORAIL, a.s.

Člen dozorčí rady BUDAMAR SOUTH, s.r.o.

V  souladu  s  §  82  ods.3  zákona  o  obchodních  korporacích  prohlašuji,  že  nemám  další  informace
k případnému jinému personálnímu působení výše zmíněných osob.

B. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY VE STRUKTUŘE DLE PÍSM. A

Ovládaná osoba je ovládaná Ovládající osobou a je současně ovládající osobou Propojených osob.

C. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládání Ovládané osoby je realizováno Ovládající osobou, jako jediným akcionářem, prostřednictvím výkonu
akcionářských práv dle zákona a stanov Ovládané osoby. Ovládající osoba vybírá členy dozorčí rady
Ovládané osoby. Další způsoby ovládání se neuplatňují.

Ovládání Propojených osob je realizováno Ovládanou osobou prostřednictvím výkonu akcionářských práv
na valné hromadě dle zákona a stanov Propojených osob. Valná hromada vybírá členy orgánů společnosti
Propojených osob. Další způsoby ovládání se neuplatňují.

D. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ROZHODNÉM OBDOBÍ OVLÁDANOU
OSOBOU V ZÁJMU NEBO NA POPUD OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO V ZÁJMU
NEBO NA POPUD OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

V rozhodném období byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.6.2016, vyplacena Ovládanou
osobou Ovládající osobě dividenda ve výši 62 mil. Kč.

V rozhodném období byla na základě rozhodnutí valné hromady vyplacena Propojenou osobou uvedenou
v čl. A odst. 3.1 Ovládané osobě dividenda ve výši 20 mil Kč.

Ve vztahu mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a ve vztahu mezi Ovládanou osobou a Propojenými
osobami nebyly učiněny v rozhodném období žádná další jednání v zájmu nebo na podnět Ovládající osoby,
Ovládané osoby nebo Propojených osob.
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E. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV

1. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
Mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy.

2. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ, POPŘ. REALIZOVANÉ MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A
PROPOJENÝMI OSOBAMI

2.1. Smlouvy uzavřené, popř. realizované v rozhodném období mezi Ovládanou osobou a
Propojenou osobou uvedenou v písm. A článku 3, bodě 3.1.:
- Zasilatelská smlouva č.1000636, účinná od 1.1.2012
- Rámcová smlouva o přepravě zboží pro období let 2014-2016, účinná od 1.1.2014
- Rámcová zasilatelská smlouva č. 1000733, účinná od 1.1.2014
- Smlouva o nájmu železničních vozů účinná od 2. 2. 2005
- Smlouva o zabezpečení pojištění, účinná od. 1.1.2010
- Smlouva o zabezpečení právních služeb, účinná od 29.6.2006
- Ad hoc dohody na přepravy prováděné nad rámec přeprav upravených rámcovými

smlouvami

2.2. Mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou uvedenou v písm. A, článku 3, bodě 3.2 nebyla
v příslušném účetním období uzavřena žádná smlouva.

2.3. Mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou uvedenou v písm. A, článku 3, bodě 3.3 nebyla
v příslušném účetním období uzavřena žádná smlouva.

F. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI A UVEDENÍ, ZDA PŘEVLÁDAJÍ VÝHODY NEBO
NEVÝHODY A JAKÁ Z TOHO PRO OVLÁDANOU OSOBU PLYNOU RIZIKA

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou výhody, mezi které lze řadit:
- možnost přenosu a využívání know-how mezi propojenými osobami;
- využívání synergií v rámci skupiny, což umožňuje získávání lepších podmínek od ostatních partnerů.

Nevýhody,  ani  případná  rizika  Ovládané  osobě ze  vztahů mezi  Propojenými  osobami  v  rozhodném období
nevznikly.

G. JINÉ  PRÁVNÍ  ÚKONY  A  OSTATNÍ  OPATŘENÍ  V  ZÁJMU  NEBO  NA  POPUD
PROPOJENÝCH  OSOB  A  POSOUZENÍ  TOHO,  ZDA  VZNIKLA  OVLÁDANÉ
OSOBĚ ÚJMA

Ovládané osobě v rozhodném období nevznikla ze vztahů mezi Propojenými osobami žádná újma.

H. ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
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