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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNEHO
RIADITEĽA ING. IGORA REIPRICHA, CSc.
Vážený akcionár,
Vážení členovia mestského zastupiteľstva mesta Košice,
Vážení spolupracovníci,
Vážení obchodní partneri,
Vážení priatelia.

Som rád, že aj za rok 2003 – t.j. za 9. rok činnosti našej akciovej spoločnosti
v súčasnej forme – môžem konštatovať, že hlavné ukazovatele, tak hospodárske, ako aj
dopravno – technické i personálno – sociálne, sme v zmysle plánu splnili, ba niektoré aj
pozitívne prekročili. Je to zásluha štátu, ktorý dotoval našu prevádzkovú i investičnú
činnosť, zásluha mesta, ktoré dotovalo najmä našu prevádzkovú činnosť, zásluha
všetkých riadiacich i dozorných orgánov našej spoločnosti, zásluha obchodných a iných
kooperujúcich firiem s našou akciovou spoločnosťou, ale je to predovšetkým zásluha
približne 1 400 členného kolektívu zamestnancov našej akciovej spoločnosti.
Dovoľte mi preto úprimne poďakovať hlavne práve týmto zamestnancom, ale aj
štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, Mestskému zastupiteľstvu i primátorovi
mesta, ako predstaviteľovi Valného zhromaždenia, všetkým obchodným partnerom, ako
aj cestujúcej verejnosti, ktorí sa svojim konaním a svojimi pripomienkami podieľali na
ďalšom zvyšovaní kvality nami poskytovanými služieb.
V novom organizačnom poriadku z roku 2003 sme dôsledne presadzovali zásadu
„ kto riadi, ten aj kontroluje “, zaviedli sme pravidelný personálny audit, aby sme
zamestnancov mohli pravidelne hodnotiť podľa zásady „ kto chce robiť, hľadá spôsob;
kto nechce, hľadá dôvod“. Úspechom kolektívnej činnosti, ale aj kolektívnej i osobnej
zodpovednosti bolo získanie certifikátu kvality ISO 9001:2000, ktorý sme získali ako prvý
dopravný podnik na Slovensku. Certifikát, najmä jeho obhájenie, ale aj rozšírovanie, je
záväzkom na zvyšovanie kvality našej práce do budúcna.
I napriek tomu, že naša akciová spoločnosť je už dlhodobo silne finančné
podkapitalizovaná a čerpá z už skoro zbytkových vlastných zdrojov a rezerv i ľudského
kapitálu, čím teda pracuje aj na úkor budúcnosti, venuje potrebnú pozornosť zvyšovaniu
kvality dopravy. Nákup autobusov novej generácie typu Solaris Urbino 15, modernizácia
autobusov na stlačený zemný plyn CNG, výmena olejových transformátorov na
meniarňach za suché, modernizácia električky T3 na asynchrónny pohon
s rekuperáciou, modernizácia električiek KT8 D5 na čiastočné nízkopodlažné,
rekonštrukcia koľají na Južnej triede, ale aj drobné akcie mechanizačného charakteru sú
toho jasným dôkazom.

3

PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNEHO
RIADITEĽA ING. IGORA REIPRICHA, CSc.
Ťažko sa na takéto výsledky bude naväzovať v roku 2004. Ale v technickom
rozvoji, dopravnom rozvoji, racionalizácií práce i v iných procesoch však nemožno
ustrnúť. Preto plánujeme pokračovať v rekonštrukcii koľají na Južnej triede, pripraviť
nábeh na čipové karty
u cestujúcej verejnosti, rekonštruovať ďalšie električky,
nakupovať autobusy nové a rekonštruovať na CNG niektoré staršie. K zlepšeniu
informatiky, logistiky i riadenia vo firme musí napomôcť zavedenie intranetu
a optimalizácia informačnej siete s výpočtovou technikou. Osobitnú pozornosť musíme
venovať ďalšiemu rozširovaniu Košického integrovaného dopravného systému v rámci
Košickej regionálnej integrovanej dopravy.
Predpokladáme, že financovanie dopravy sa bude uskutočňovať podľa Zmluvy
o výkonoch vo verejnom záujme v doprave pre rok 2004, ktorá sa uzatvára v zmysle
zákonov číslo 164/96 Z.z. a 168/96 Z.z.. Žiaľ, doposiaľ zmluva nie je z dôvodu
nejestvovania mestského rozpočtu k marcu 2004 podpísaná. Preto začiatok roka
v našej práci je riadený firemným krízovým plánom. Dotácia z mestského rozpočtu na
základnú i doplnkovú obslužnosť mesta musí byť vyššia ako v roku 2003. Rovnako
štátna prevádzková dotácia pre rok 2004 je vyššia ako v roku predchádzajúcom. Otázna
je aj výška tarify, ktorá ako v jedinom dopravnom podniku SR ( i v podnikoch SAD) sa
nemenila od 1. 4. 2001, a teda nereagovala na trojročné zvýšenie inflácie a na
jednorázové zvyšovania daní, odvodov i ostatných cien. Aj preto bolo potrebné siahnuť
doslova na dno súčasných firemných rezerv. To všetko potvrdzuje nutnosť komplexného
odborného pohľadu a hodnotenia na činnosť našej akciovej spoločnosti. Takýto pohľad
je dôležitý aj preto, lebo činnosť našej akciovej spoločnosti sledujú nielen naši užívatelia,
ale aj neprajníci.
Pri tejto príležitosti hodnotenia dosiahnutých výsledkov za rok 2003 ďakujem ešte
raz všetkým zamestnancom za vykonanú prácu v prospech akciovej spoločnosti
i cestujúcej verejnosti. Som rád a hrdý na to, že mi v mojej dlhoročnej práci sústavne
pomáhali a podporovali moju komplexnú snahu o neustály rozvoj dopravného podniku
a snahu o kvalitatívny i kvantitatívny rozvoj mestskej hromadnej dopravy v meste
Košice.

Ing. Igor Reiprich, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach bola
založená listinou zo dňa 25.5. 1994 osvedčenou notárskou zápisnicou dňa 25.4. 1994 podľa
zákona č. 513/91 Zb. v dôsledku zrušenia Dopravného podniku mesta Košice, štátneho
podniku bez likvidácie, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 301
zo dňa 26. a 27.8. 1993.
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, vykonáva svoju činnosť na báze
vlastných zdrojov, dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Košice.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno:

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Sídlo:

Košice, Bardejovská 6

IČO:

31 701 914

Deň vzniku:

11.1. 1995

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Základné imanie:

1 000 000,-Sk

Telefón: 055/6407111
Fax: 055/6226400
E - mail: dpmk@dpmk.sk

ŠTATUTÁRNY ORGAN SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo: Ing. Igor. Reiprich, CSc.
predseda predstavenstva
Bc. Štefan Dutko
Ing. Imrich Fráj
Ing. Štefan Pustelník
Za spoločnosť koná predstavenstvo.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému a písanému obchodnému
názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia
predstavenstva spoločne.
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
V roku 2003 dohliadala na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti DR v tomto zložení:
Ing. Martin Jalč
predseda dozornej rady
Ing. Jozef Ondruš
Ing. Ladislav Lancoš
Ing. Lubomír Melichar
Ing. Magdaléna Nagyová

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie

Dozorná rada
Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
Ing.
Úsek dopravný

Úsek ekon.- obchodný

Technický .úsek

Úsek riad.ľud.zdrojov

Reiprich, CSc.
Bc. Štefan Dutko

Ing. Pavel Krempaský

Ing. Imrich Fráj

Prevádzka cestnej dopravy

Ing. Štefan Pustelník

Prevádzka koľajovej dopravy

Ing. Lubomír Melichar

Ing. Ondrej Turis

Prevádzka technického servisu
Imrich Brada
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
PREDMET ČINNOSTI

- pravidelná mestská hromadná doprava koľajová
- pravidelná cestná osobná doprava
- pohostinská činnosť
- ubytovacie služby
- oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení
- čistiace práce, autoumývarka
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel
- výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení
- montáž , oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V
v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
- reklamná a propagačná činnosť
- vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce
v rozsahu odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
- prevádzkovanie Detskej železnice v Čermeli
- vykonávanie psychologických vyšetrení
- prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených
do správy
- veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá,
motorové vozidlá, náhradné diely, autopríslušenstvo, strojárske
výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
- servis motorových vozidiel
- nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel
- pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová
- verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
- vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
za úhradu zmluvným prepravcom
- vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu prepravcom
- montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba:
- elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného
vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov
- nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných
a lanových dráh
- elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúži na
napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek
a trolejbusov
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečovať pravidelnú mestskú hromadnú dopravu
v Košiciach.
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, zabezpečuje už 113 rokov
mestskú hromadnú dopravu osôb v meste Košice, ktoré má rozlohu 243,8 km2 a 236 tis.
obyvateľov. Svoje služby poskytuje nielen Košičanom, ale aj cestujúcim z prímestskych
častí.
Spoločnosť prevádzkuje 3 druhy trakcií - električkovú, trolejbusovú a autobusovú.
K 31.12 2003 disponovala vozovým parkom s počtom 128 električiek, 27 trolejbusov, 229
autobusov.
Celková prevádzková dĺžka siete električiek je 33,7 km, trolejbusov 13,1 km a autobusov
182,2 km. Na tejto sieti je 15 liniek električkových s dĺžkou 172,5 km, 3 linky trolejbusové
s dĺžkou 29,8 km a 46 liniek autobusových s dĺžkou 737,0 km.
V sieti bolo 48 električkových, 29 trolejbusových a 228 autobusových zastávok
(názvov) verejnej dopravy a 112 električkových, 57 trolejbusových a 533 autobusových
zastávkových stanovíšť.

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

Rozvoj služieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej
asi 91 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo vozkm )
tiež do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 5,5%) a doplnkovo i do nepravidelnej hromadnej
dopravy.
Výkony mestskej hromadnej dopravy ( v ubehnutých vozkm ) dohodnuté v rámci
zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzavretej medzi mestom Košice a akciovou
spoločnosťou boli splnené na 101,4 %.
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov v (%)
Pravidelná hromadná doprava
Nepravidelná hromadná
doprava
Pravidelná fakturačná doprava
Nepravidelná fakturačná
doprava
Režijná a dielenská doprava

rok 2003 rok 2002 rok 2001
93,2
93,6
93,6
0,1
5,5

0,1
5,1

0,1
4,9

0,2
1,0

0,3
0,9

0,3
1,1

rok 2003

Pravidelná hromadná doprava
Nepravidelná hromadná doprava
Pravidelná fakturačná doprava
Nepravidelná fakturačná doprava
Režijná a dielenská doprava

Dopravné výkony v ubehnutých vozových kilometroch (v tis. vozkm)
Dopravné výkony celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2003

Trolejbusová cestná
doprava
6%

rok 2003 rok 2002 rok 2001
16 505 16 991 16 936
3 954
11 604
947

4 188
11 804
999

4 618
11 333
985

Električková koľajová
doprava
24%

Električková koľajová doprava
Autobusová cestná
doprava
70%

Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Počet prepravených osôb (v tis.)
Počet prepravených osôb celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2003 rok 2002 rok 2001
91 119 92 564 90 623
25 224
59 809
6 086

28 141
58 454
5 969

29 613
55 289
5 721

rok 2003
Trolejbusová cestná
doprava
7%

Električková koľajová
doprava
28%

Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava

Autobusová cestná
doprava
65%

Trolejbusová cestná doprava

Ponúknuté miestové kilometre ( v tis. miestkm )
rok 2003
Ponúknuté miestkm celkom

rok 2002

rok 2001

1 638 631 1 703 537 1 721 316

z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2003

Trolejbusová cestná
doprava
7%

501 412 564 396
465 863
1 064 769 1 088 535 1 044 466
113 590 112 454
107 999

Električková koľajová
doprava
28%

Električková koľajová doprava
Autobusová cestná
doprava
65%

Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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REALIZÁCIA OBCHODNEJ POLITIKY OBSTARÁVANIA
DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v roku 2003 bolo realizované podľa plánu,
ktorý predstavoval finančné zabezpečenie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu ( 175
000 tis. Sk ) a z vlastných zdrojov ( 8 083 tis. Sk ).
Mesto na rozvoj prispelo sumou 3 000 tis. Sk na rekonštrukciu koľajovej trate
U.S.STEEL a 1 100 tis. Sk na rekonštrukciu električkovej trate Námestie osloboditeľov –
Južná trieda.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

-

Klasické autobusy MVD – 4 ks,
Autobusy veľkokapacitné 15 m – nízkopodlažné – 6 ks,
Autobus 12 m – nízkopodlažný - 1 ks,
Modernizácia autobusov na pohon stlačeným zemným plynom ( CNG ) – 7 ks,
Modernizácia električiek KT8D5 – nízkopodlažné – 2 ks,
Modernizácia električky T3 – asynchrónny pohon a rekuperácia,
Rekonštrukcia historickej električky,
Rekonštrukcia brúsiacej električky,
Nákup nového žeriava do dielne údržby koľajových tratí,
Nákup nového nakoľajovacieho systému električiek,
Rekonštrukcia električkovej trate Námestie osloboditeľov - Južná trieda,
Výmena technológie na čističke odpadových vôd umyvárky autobusov
a umývacieho centra,
Výmena olejových trakčných transformátorov za suché a montáž,
Analyzátor výfukových plynov – benzín,
Analyzátor výfukových plynov – nafta,
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Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného majetku z dotácie
kapitálové výdavky zo ŠR( v tis. Sk )
Obstaraný dlhodobý majetok
Dopravné prostriedky - autobusy
Rekonštrukcia koľajovej trate
Modernizácia autobusov a električiek
Suché usmerňov.transformátory
Stroje a zariadenia
Ostatné stavebné investície

rok 2003 rok 2002 rok 2001
174 999 185 000 162 000
86 676 135 925 124 464
34 741
32 180
8 840
43 436
10 895
3 100
4 910
6 000
4 500
5 236
7 300
13 796
rok 2003

140000

rok 2002
rok 2001
120000

100000

80000

60000

40000

20000

Ostatné stavebné investície

0
Dopravné
prostriedky
- autobusy

Rekonštrukcia koľajovej
trate

Modernizácia autobusov
Suché usmerňov.
a električiek

Ostatné stavebné

transformátory

investície
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Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z
vlastných zdrojov ( v tis. Sk )
Obstaraný dlhodobý majetok
Stroje a zariadenia
Stavebné investície
Modernizácia dopravných prostriedkov
Doplatok z vl. zdrojov na investície (ŠR)
Softvér
Umelecké diela

rok 2003 rok 2002 rok 2001
8 083
8 037
4 384
4 319
4 148
2 224
1 434
2 579
2 114
1 915
974
28
336
18
297
118
rok 2003
rok 2002
rok 2001

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Stroje a zariadenia

Stavebné investície

Modernizácia

Doplatok z vl. zdrojov

dopravných

na investície (ŠR)

prostriedkov
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Softvér

Umelecké diela
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Správa audítora
Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti Dopravný podnik mesta
Košice, akciová spoločnosť za rok 2003, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2003,
súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. Za
uvedenú účtovnú závierku je zodpovedné predstavenstvo spoločnosti. Našou zodpovednosťou
je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami. Podľa týchto
štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré
dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré
uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme
presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor.
Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.decembru 2003 a výsledky jej hospodárenia za
rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve s
pripomienkou, že tržby, dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a na hospodársku činnosť
nezodpovedajú ekonomickým požiadavkám účtovnej jednotky, ktorá má od svojho vzniku za
každé účtovné obdobie hospodársky výsledok stratu.
15. marca 2004
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI, VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE
2003
Celkový počet zamestnancov ( Ø stav)
Tržby za vlastné výkony (v tis. Sk)
Tržby z dopravnej činnosti ( tis. Sk )

2002

1 383
412 086
392 040

1 413
424 852
412 950

Index rastu
2003/2002

0,98
0,97
0,95

2001
1 411
413 582
391 157

Index rastu
2002/2001

1,00
1,03
1,06

Hodnotenie vývoja finančnej situácie na základe ukazovateľov finančnej analýzy
a prehľadu peňažných tokov je nepriaznivé a v porovnaní s rokom 2002 sa finančná situácia
zhoršila.
Hodnoty ukazovateľov likvidity bez vplyvu dotácie na kapitálové výdavky zaúčtovanej do
výnosov budúcich období a položiek časového rozlíšenia boli u všetkých stupňov likvidity
nepriaznivé s výnimkou pohotovej likvidity: pohotová likvidita 0,49 ( 0,2 – 0,8 ), bežná likvidita
1,11 (1,5 ), celková likvidita 1,4 (2,5 ).
Čistý činný kapitál dosiahol nedostatočnú hodnotu – 38,14 % ( 60%) obežného majetku.
Miera zadlženosti dosiahla hodnotu 0,2 a koeficient samofinancovania 0,4. Tieto hodnoty
boli priaznivé. Stupeň finančnej samostatnosti bez vplyvu ostatných pasív dosiahol hodnotu 5,0;
po zohľadnení ostatných pasív je jeho hodnota 0,7 a je nepriaznivá.
Vývojový trend naznačuje ďalšie oslabovanie hodnôt uvedených ukazovateľov
v dôsledku straty akciovej spoločnosti a zníženia jej vlastného imania.
Vo vývoji tržieb v roku 2003 za vlastné výkony bol pokles oproti predchádzajúcemu roku
o 3 %.
Tržby z dopravnej činnosti poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 5 %. Tento pokles
bol spôsobený zvýšením sadzby dane z pridanej hodnoty z 10% na 14% z ceny cestovného od
začiatku roka 2003. Cena cestovného o toto zvýšenie nebola upravená. Pokles tržieb má
tendenciu sa naďalej prehlbovať v súvislosti s ďalším zvýšením sadzby DPH o 5%. Zastavenie
nepriaznivého vývoja tržieb predpokladá zvýšenie ceny cestovného.
Celkové výnosy predstavovali 796 647 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s
predchádzajúcim rokom hodnotu 1,07.
Celkové náklady predstavovali 854 958 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,06.
Výsledkom hospodárenia za rok 2003 bola účtovná strata vo výške – 58 311 tis. Sk.
Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti ( v tis. Sk )
Tržby z dopravnej činnosti celkom
z toho:
Tržby z jednorazových cest.lístkov
Tržby z časových cest.lístkov
Tržby z fakturovanej dopravy
Tržby ostatné

rok 2003

rok 2002 rok 2001

392 040

412 950

397 603

122 948
224 871
36 873
7 348

133 710
238 030
33 406
7 804

137 007
228 544
31 423
629

Tržby z

rok 2003 fakturovanej
dopravy
9.4%

Tržby ostatné
1,9%

Tržby z
jednorazových
cest.lístkov
31,4%

Tržby z jednorazových cest.lístkov
Tržby z časových cest.lístkov
Tržby z časových
cest.lístkov
57.3%

Tržby z fakturovanej dopravy
Tržby ostatné
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch ( v tis. Sk )
rok 2003 rok 2002 rok 2001
854 958 803 981 742 660

Náklady celkom
z toho:

256 433 243 012 224 584
42 537
44 498 26 783
383 340 365 195 353 506
151 469 126 859 105 134
21 179
24 417 32 653

Spotreba materiálu, PHM a energie

Služby
Osobné náklady
Odpisy DNM a DHM, rezervy
Ostatné náklady
rok 2003

Ostatné náklady
2%

Odpisy DNM a DHM,
rezervy
18%

Spotreba materiálu,
PHM a energie
30%

Služby
5%

Spotreba materiálu, PHM a energie
Služby
Osobné náklady

Osobné náklady
45%

Odpisy DNM a DHM, rezerv y
Ostatné náklady

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD ( v tis. Sk )
rok 2003 rok 2002 rok 2001
801 447 745 797 695 053

Štruktúra krytia nákladov
z toho:
Poskytnuté dotácie zo ŠR
Tržby z dopravnej činnosti
Výnosy z ostatných aktivít
Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta
Hospodársky výsledok - strata

202 540
392 040
166 867
40 000
- 58 311

197 600 183 000
412 950 397 603
95 247
64 850
40 000
49 600
- 58 184 - 47 607
Dotácie zo ŠR

500000

Tržby z dopravnej činnosti

Tržby z doprav nej

Výnosy z ostatných aktivít

činnosti

400000

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta
Hospodársky výsledok - strata

300000
Dotácie zo ŠR

200000

Výnosy z ostatných
aktiv ít
Posky tnuté dotácie

100000

z rozpočtu mesta

0
Hospodársky

-100000

v ýsledok - strata
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ÚČTOVNÉ POSTUPY A NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY

Účtovné postupy
Spoločnosť uplatňovala princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o
účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov.
Spoločnosť spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a
nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období
a do dňa jej predloženia sa nevyskytli
žiadne iné vstupy, ktoré tieto podmienky zmenili.
Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené na základe dodržania časovej a vecnej
súvislosti nákladov a výnosov. Základom boli všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na
účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich zaplatenia.
Spoločnosť uplatňovala princíp opatrnosti s predvídaním rizík, znehodnotení a strát,
ktoré sa týkajú aktív a pasív a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Nakupované zásoby boli oceňované obstarávacími cenami, za ktoré boli nakúpené a
nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním.
Majetok a záväzky v cudzej mene boli prepočítané na Sk kurzom vyhláseným NBS.
Kurzové rozdiely, ktoré vznikli v priebehu roka pri platbách, boli zaúčtované do
nákladov, resp. výnosov.
Dlhodobý majetok bol odpisovaný metódou rovnomerného odpisovania. Časť
dlhodobého majetku prenajatého podľa nájomnej zmluvy, ktorý spoločnosť používala na
svoju činnosť, bola evidovaná na podsúvahovom účte.

Návrh na vysporiadanie straty
Účtovnú stratu za rok 2003 – 58 311 tis. Sk spoločnosť navrhuje vysporiadať
preúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov.

29

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
Ak sa akciovej spoločnosti podarí, bude rok 2004 rokom prelomovým, lebo okrem
pokračovania v modernizácii dopravných prostriedkov nás čaká strategická úloha zavedenia
čipových kariet v mestskej hromadnej doprave.. Tento projekt razantným spôsobom zmení
odbavovací režim cestujúcich a taktiež zmení riadiaci a informačný systém nielen vo vzťahu
ku cestujúcim, ale i smerom do vnútra firmy. Celý projekt by sme chceli ukončiť do konca
roka 2006.
Naďalej chceme pokračovať v dobrej spolupráci s U.S.Steel s.r.o. Košice a v roku
2004 pokračovať v ďalšej etape prestavby električkovej trate vo vstupnom areáli U.S.Steel
v Šaci.
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, je jedným zo zakladateľov
Košického integrovaného dopravného systému a naďalej tento projekt podporujeme. V roku
2004 chceme na základe žiadosti prímestských obcí i Úradu Košického samosprávneho
kraja rokovať a postupne zavádzať dopravu mestskej hromadnej dopravy do týchto obcí.
V roku 2004 ponúkneme našim cestujúcim nízkopodlažné dopravné prostriedky
i v električkovej doprave. Do konca roku by sa na našich tratiach mali pohybovať minimálne
3 nízkopodlažné električky.
Akciová spoločnosť napriek vážnej ekonomickej situácii zabezpečuje aj obnovu
a rozvoj technickej základne. Má spracovaný plán investičného rozvoja na roky 2004 - 2006.
Prvoradou úlohou je obnova vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy a to
formou nákupu nových vozidiel a modernizáciou starších vozidiel. Pri obnove sa realizujú
zásadné modernizačné prvky, ako je nízkopodlažnosť vozidiel, moderné elektronické
informačné systémy cestujúcich, pohon autobusov stlačeným zemným plynom,
rekonštrukcia stratovej odporovej regulácie rozjazdu električiek na bezstratovú polovodičovú
a pod.
Ďalšou dôležitou oblasťou je elektrifikácia mestskej hromadnej dopravy, kde sa
výstavbou nových električkových a trolejbusových tratí uvažuje so zvýšením podielu
ekologicky výhodnejšej električkovej dopravy v mestskej hromadnej doprave a obnova
a modernizácia opotrebovaných električkových tratí s mimoriadne vysokou hlučnosťou. Pri
obnove električkových tratí sa uplatňujú dostupné modernizačné prvky, ktoré zvyšujú
životnosť trate.
V rámci plánu rozvoja spoločnosti sa uvažuje aj so zavádzaním výpočtovej techniky
do riadenia a zavádzania diagnostiky a nových technológii do dopravného procesu.
Prideľované i vlastné prostriedky však nezodpovedajú potrebám.
Investičný rozvoj je v rozhodujúcej miere financovaný z kapitálovej dotácie štátneho
rozpočtu, ktorá pre rok 2004 predstavuje 175 mil. Sk, z ktorých bude 75,8 % vynaložených
na obnovu vozidlového parku a zbytok na obnovu koľajových tratí a zavedenie moderného
systému odbavenia cestujúcich.
Plán investícií, obstaraných z vlastných zdrojov na rok 2004 akciová spoločnosť
nemá ešte spracovaný, z dôvodu, že rozpočet mesta Košice, z ktorého je čiastočne
financovaná, nie je schválený, a teda nie sú jej známe východiskové podmienky
financovania.
Z predbežných podkladov sa dá usúdiť, že vlastné financie na rozvoj spoločnosti bude
možné použiť len v minimálnom rozsahu.
Celkove je možné konštatovať, že finančné prostriedky vynaložené na rozvoj
spoločnosti nedosiahnu ani výšku potrebnú na prirodzenú reprodukciu základných
prostriedkov. Obdobná situácia už pretrváva niekoľko rokov, čo môže v budúcnosti vyústiť
do potreby mimoriadne vysokých nákladov na technickú konsolidáciu spoločnosti.
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Správa audítora
Uskutočnili sme audit pripojenej výročnej správy účtovnej jednotky Dopravný podnik
mesta Košice, akciová spoločnosť za obdobie od 1.1.2003 do 31.12.2003. Za účtovnú závierku
a obsah výročnej správy v zmysle platných predpisov je zodpovedný manažment účtovnej
jednotky. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na predloženú výročnú správu na základe
nášho auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami. Naše práce
zahrňovali overenie informácií, ktoré výročná správa poskytuje v nadväznosti na účtovnú
závierku. Overovanie bolo vykonané so zreteľom na dôležitosť vykazovaných skutočností.
Podľa nášho názoru výročná správa vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti a výsledky jej hospodárenia na základe účtovnej
závierky zostavenej k 31.decembru 2003, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
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