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PRÍHOVOR PREDSEDU
ING. JÁNA BENDŽALU

PREDSTAVENSTVA

DPMK,a.s.

Vážený akcionár,
Vážení členovia Mestského zastupiteľstva mesta Košice,
členovia Dozornej rady,
Vážení obchodní partneri,
Vážení spolupracovníci

Rok 2006 bol pokračovaním uskutočňovaných zmien. Realizáciou rozhodujúceho
investičného zámeru bola aplikácia projektu „ Riadiaci, informačný a odbavovací systém
MHD v Košiciach.“ V rámci jeho realizácie boli všetky vozidlá a do projektu
technologicky začlenené pracoviská vybavené potrebnou hardvérovou a softvérovou
základňou, slúžiacou k zdokonaleniu riadenia a informačných výstupov, smerujúcich k
optimalizácii nákladov a tým aj cestovného v mestskej hromadnej doprave.
Z dôvodu obmedzených zdrojov z dotácie na kapitálové výdavky nebol v roku
2006 obnovený vozový park. Prostriedky z dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu
mesta boli v roku 2006 použité na obstaranie „ Riadiaceho, informačného, kontrolného a
odbavovacieho systému na báze bezkontaktných čipových kariet ( 24,4 mil. Sk ), na
modernizáciu dopravných prostriedkov MHD ( 8,4 mil. Sk ) a na rekonštrukciu
koľajových tratí ( 4,9 mil. Sk ). Z vlastných zdrojov boli financované stavebné investície,
rekonštrukcia koľajových tratí a modernizácia dopravných prostriedkov ( 16,2 mil. Sk ),
odbavovací systém na báze bezkontaktných čipových kariet ( 14,6 mil. Sk ), stroje a
zariadenia ( 5,2 mil. Sk ), výpočtová technika a softvérové vybavenie ( 2,9 mil. Sk ).
Rozhodujúce dopravné ukazovatele spoločnosť plnila nasledovne:
Počet prepravených osôb bol splnený na 102,43%. Spoločnosť prepravila 99 354
tis. osôb, čo je oproti plánovanému počtu viac o 2 354 tis. osôb.
Výkony vyjadrené v ubehnutých vozových kilometroch boli splnené na 99,28%;
plán 16 098 tis. vozkm, skutočnosť 15 982 tis. vozkm. Z toho v cestnej doprave bolo
plnenie na 100,27% ( plán 11 890 tis. vozkm, skutočnosť 11 922 tis. vozkm ) a u
koľajovej dopravy – elektrickej na 96,48% ( plán 4 208 tis. vozkm, skutočnosť 4 060 tis.
vozkm ).
V roku 2006 sa uskutočnili dve zásadné zmeny v linkovom vedení, ktoré po
stránke kvalitatívnej zásadne zlepšili dopravnú obsluhu. Prvou bola komplexná zmena
nočnej dopravy MHD, druhou bola úprava cestovných poriadkov električkovej dopravy,
kde došlo po rokoch obmedzovania opäť k posilneniu špičkových intervalov.
Zámery investičného rozvoja spoločnosti a jej nepretržité pokračovanie do
budúcnosti sú podmienené dostatočnými kapitálovými zdrojmi, najmä do obnovy
vozového parku a rekonštrukcie koľajových tratí. Skutočnosť zvyšovania priemerného
veku vozového parku má nepriaznivý vplyv na stav a pripravenosť vozidiel do výpravy a
spôsobuje zvyšovanie nákladov na údržbu a opravy. Spoločnosť je nevyhnutné
kapitálovo posilniť, aby sa zachovala kontinuita jej nepretržitého pokračovania v
poskytovaní mestskej hromadnej dopravy i pre ďalšie generácie.
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PRÍHOVOR PREDSEDU
ING. JÁNA BENDŽALU

PREDSTAVENSTVA

DPMK,

a.s.

Za strategickú úlohu v rozvoji spoločnosti považujeme plynulú obnovu vozového
parku. Vzhľadom k tomu, že na tomto rozvoji má prioritný a rozhodujúci podiel náš
jediný akcionár mesto Košice, chcem vyjadriť presvedčenie, že po stagnácii v tejto
oblasti dôjde k splneniu tejto strategickej úlohy.
I napriek tomu, že výsledkom hospodárenia za rok 2006 bola strata 20 445 tis.
Sk, v porovnaní s plánom ( 20 800 tis. Sk ), ale najmä s predchádzajúcim rokom ( 36
073 tis. Sk ), bola dosiahnutá strata nižšia oproti strate v roku 2005. Toto zníženie
predstavovalo 15 628 tis. Sk ( 43,3 % ).
Z pohľadu finančnej stability spoločnosti záporný výsledok hospodárenia je od jej
vzniku pokračovaním disproporcií medzi potrebami a zdrojmi, resp. potrebami a zdrojmi
reprezentovanými dotáciami z rozpočtu mesta Košice – akcionára a vlastnými zdrojmi
reprezentovanými tržbami prostredníctvom regulovanej ceny cestovného MHD. Túto
disproporciu je potrebné riešiť navýšením zdrojov; vlastných podielov zo strany
akcionára a tak ovplyvniť vlastné imanie spoločnosti, ktoré sa v dôsledku straty
nepretržite znižuje a tiež vlastných zdrojov spoločnosti optimalizáciou cestovného a
zvýšením podnikateľských aktivít.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej činnosti
našej spoločnosti a vysloviť želanie ako vždy, aby rok 2007 bol úspešnejší a tí, ktorí
naše služby využívajú, boli s mestskou hromadnou dopravou spokojnejší.

Ing. Ján Bendžala
predseda predstavenstva

,
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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 a dotácií z 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 ORGÁN SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo: Ing. Ján Bendžala
predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Vozárik
podpredseda predstavenstva
Ing. Pavel Titl
JUDr. Alžbeta Franková od 10.11.2005
Ing. Milan Popovič
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 2006 dohliadala na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti dozorná rada v tomto zložení:
Ing. Martin Jalč
predseda dozornej rady
Ing. Jozef Ondruš
František Piasecký od 30.6.2005
Ing. Lubomír Melichar
Ing. Magdaléna Nagyová

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
Ing.Jozef Jaššo

Úsek generálneho riaditeľa
Ing.Jozef Jaššo

Úsek dopravný
Ing. Štefan Dutko

Úsek ekonomiky,obchodu
a odbytu
RNDr.Ing.Michal Tkáč

Úsek techniky a investícií
Ing.Juraj Krempaský
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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, auto príslušenstvo, 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
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- pravidelná mestská hromadná doprava električková
- prevádzkovanie električkovej dráhy
- prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
- prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
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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 116 rokov
mestskú hromadnú dopravu osôb v meste Košice, ktoré má rozlohu 243,8 km2 a 235 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 2006 disponovala vozovým parkom s počtom 128 električiek, 27 trolejbusov a 204
autobusov.
Dopravná sieť verejnej hromadnej dopravy predstavovala u električkovej dopravy
33,7 km, u trolejbusovej dopravy 13,1 km a u autobusovej dopravy 183,0 km, z toho 7,1 km
mimo mesta .
Na tejto sieti bolo 48 električkových , 30 trolejbusových a 234 autobusových zastávok
( názvov ), z toho 7 mimo mesta a 635 zastávkových stanovíšť ( označníkov ), z toho 111
električkových, 57 trolejbusových a 538 autobusových, z toho 12 mimo mesta .
Spoločnosť vykonávala prepravu na 68 linkách pravidelnej hromadnej dopravy – 15
električkových, 2 trolejbusových a 51 autobusových, z toho 1 za hranice mesta .

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

Rozvoj služieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej
95,1 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo vozkm ),
tiež do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 4,1 %).
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 94,7 %;plán 15 300 000 vozkm, skutočnosť 15 131 107 vozkm.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov
(v%)
rok 2006
95,0
0,1
3,8
0,3
0,8

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

rok 2005
94,9
0,0
4,3
0,1
0,7

rok 2004
94,0
0,0
5,1
0,1
0,8

Dopravné výkony v ubehnutých vozových kilometroch
( v tis. vozkm )

Dopravné výkony celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2006
15 982

rok 2005
16 067

rok 2004
16 329

4 060
11 006
916

4 113
11 047
907

4 189
11 162
978
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Počet prepravených osôb
( v tis. )

Počet prepravených osôb celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava

rok 2006
99 354

rok 2005
97 829

rok 2004
88 612

28 729
64 246
6 379

29 083
62 145
6 601

26 076
56 553
5 983

Ponúknuté miestové kilometre
( v tis. miestkm )

Ponúknuté miestkm celkom

rok 2006
1 629 766

rok 2005
1 634 642

rok 2004
1 646 123

484 575
1 037 515
107 676

491 504
1 038 477
104 661

493 526
1 041 124
111 473

z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
REALIZÁCIA INVESTIČNEJ POLITIKY SPOLOČNOSTI
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2006 bolo
realizované v rámci finančných zdrojov z prostriedkov účelovo určenej dotácie od mesta
Košice v sume 37 696 tis. Sk a z vlastných zdrojov v sume 36 674 tis. Sk.

Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
II. etapa zavádzania tarifného systému na báze bezkontaktných čipových kariet
Prestavba a modernizácia električky KT8D5
Rekonštrukcia trate Senný trh – Staničné námestie
Rekonštrukcia električkovej trate na Staničnom námestí
Rekonštrukcia električkovej trate Most VSS – OC Branisko
Ekvitermická regulácia vykurovania – Hornádska
Zatváracie systémy – brány vrátane elektroinštalácie – Hornádska
Výpočtová technika, počítače, tlačiarne, softvéry
Sociálny program – konečné zastávky MHD
Rekonštrukcia prístupového schodiska v budove B
Stroje a zariadenia
Obnova vozového parku v roku 2006 nebola vykonaná. Stav dopravných prostriedkov
k 31.12.2006 a ich veková štruktúra:
Električky ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

78

21,08

T6A5

30

14,26

T3MOD

1

22,95

KT8D5

14

16,85

KT8D5.RN2

5

16,69

128

18,86

Spolu

Električky ( vek od doby vykonania rekonštrukcie )
Typ

Celkom
( ks )

Korigovaný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

78

20,28

T6A5

30

14,26

T3MOD

1

4,19

KT8D5

14

16,85

KT8D5.RN2

5

1,77

128

17,65

Spolu:
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Autobusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný vek
od doby zaradenia
do prevádzky ( v rokoch )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch ) po
renovácii(GO,prestavbe a
pod.)

Ikarus 280.08

11

14,27

14,27

Ikarus 280.87

17

11,70

11,70

Ikarus 435.18

11

9,65

9,65

Karosa B 741.1908

5

14,94

3,14

Karosa C 744.20

2

16,73

3,96

Karosa B 941.1962

15

5,86

5,86

Solaris Urbino 15

34

4,15

4,15

Solaris Urbino CNG

1

1,86

1,86

Solaris Urbino 18

3

0,93

0,93

Ikarus 415.30

6

9,52

9,52

Karosa B 732.00

7

18,74

18,74

Karosa B 732.1652

2

16,61

16,61

Karosa B 732.1654

13

14,37

14,37

Karosa B 732.20

1

17,63

17,63

Karosa B 732.40

6

17,56

17,56

Karosa C 734.20

1

19,35

19,35

Karosa C 734.40

2

16,84

16,84

Karosa B 932.1678

18

8,59

8,59

Karosa B 932.1690

15

6,46

6,46

Karosa B 952.1714

10

3,80

3,80

Novoplan C 12

3

7,01

7,01

Karosa B 732.CNG

15

16,48

3,12

Karosa B 952.1718

1

2,08

2,08

Solaris Urbino 12

3

2,67

2,67

ManRHC464Lions Star

1

0,97

0,97

Isuzu QBus 31 Turqui

1

0,97

0,97

204

9,60

8,20

Spolu

Trolejbusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

15 TR 10/7

15

13,31

15 TR 10/7M

5

7,77

14 TR 14/7

7

7,35

Spolu

27

10,74
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
z dotácie na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta
( v tis. Sk )
rok 2005
82 258
50 968 31 290**
12 290 27 455
4 886 7 876
2 528
8 398 8 140
1 555
1 139
1 836
2 199
168
24 412 17 072

rok 2006
37 696
Dopravné prostriedky - autobusy
Rekonštrukcia koľajovej trate
Modernizácia autobusov a električiek
Stroje a zariadenia
Ostatné stavebné investície
Výpočtová technika a softvér
Odbavovací systém-BČK
*) zo štátneho rozpočtu
**) uhradené II/2006

-

-
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rok 2004*
174 962
104 473
36 909
28 800
4 780

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
z vlastných zdrojov

( v tis. Sk )

Obstaraný dlhodobý majetok
Stroje a zariadenia
Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí
Modernizácia dopravných
prostriedkov
Výpočtová technika
Odbavovací systém BČK
Softvér a programátorské práce

rok 2006
rok 2005
38 880** 1 361*
3 563
5 197
511
16 110 1 361
1 370
105
742
14 591
2 135

* poskytnutý dar od U.S.Steelu na rekonštr.koľ.trate
** k 31.12.2006 neuhradená suma 2 206 tis. Sk
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rok 2004
7 688
270
2 697

-

2 165
553
450
679

2 556

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
2006

Index rastu
2006/2005

2005
Index 2004 ndex rastu
2005/2004
2005/2003

1 249 0,94
Celkový počet zamestnancov ( Ø stav) 1 186 0,95
Tržby za vlastné výkony (v tis. Sk)
378 759 0,97 389 788 0,99
Tržby z dopravnej činnosti ( tis. Sk ) 351 629 0,98 357 138 0,97
Náklady celkom ( tis. Sk )
954 360 1,02 940 087 1,06
Ubehnuté voz. kilometre (tis. vozkm) 15 982 0,99 16 067 0,98
Prepravené osoby (v tis.)
99 354
1,02 97 829 1,10
Tržby /1 km
22,00
0,99
22,23 0,98
Náklady /1 km
59,71
1,02
58,51 1,08
Náklady / 1 Sk tržieb
2,71
1,03
2,63 1,10

1 327
392 700
369 197
884 270
16 329
88 692
22,61
54,15
2,40

2003

2002

0,90
0,95
0,91 392 040 412 950
1,10
0,97
1,07
0,94
1,13
1,21

Vývojový trend je ovplyvnený nákladovou náročnosťou tržieb. Náklady na zabezpečenie
1,- Sk tržieb medziročne vzrástli o 3 %. Tržby z dopravnej činnosti medziročne klesli o 2 %.
Klesajúci trend vo vývoji tržieb z dopravnej činnosti pokračuje nepretržite od roku 2002 a
predstavuje 14,8 % ( 61 321 tis. Sk ).
Hodnotenie vývoja finančnej situácie na základe ukazovateľov finančnej analýzy
v porovnaní s rokom 2005 : finančná situácia podľa hodnoty uvedených ukazovateľov sa oproti
úrovni predchádzajúceho roku zhoršila.
Hodnoty ukazovateľov likvidity s výnimkou pohotovej likvidity nie sú priaznivé; pohotová
likvidita 0,8, v roku 2005 1,1 ( optimálna hodnota 0,2-0,8 ), bežná likvidita 0,6, v roku 2005 1,1 (
optimálna hodnota 1,0-1,5 ), celková likvidita 1,2, v roku 2005 1,5 ( optimálna hodnota 2,5 ). Je
to spôsobené nepriaznivým pomerom krátkodobých záväzkov ku obežným aktívam. Krátkodobé
záväzky dosiahli 84 % obežných aktív, pričom ich pomer by nemal presiahnuť 40 %.
Čistý činný kapitál dosiahol nedostatočnú hodnotu 15,56 % ( optim. hod. 60 % ) a jeho
výška je 15 840 tis. Sk, čo je o 45 229 tis. Sk menej oproti optimálnej hodnote.
Finančnú stabilitu vyjadruje po zohľadnení ostatných pasív miera zadĺženosti, ktorá
dosiahla hodnotu 63 % ( max.70 % ). Hodnota tohto ukazovateľa bez vplyvu ostatných pasív
predstavovala 12 %. Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 0,37 ( 0,5 ).
Vývojový trend naznačuje oslabovanie hodnôt uvedených ukazovateľov a tým aj
finančnej stability v dôsledku straty akciovej spoločnosti a nepretržitého znižovania jej vlastného
imania.
Opotrebovanosť dlhodobého hmotného majetku, prenajatého od mesta Košice, je
u dopravných prostriedkov 0,03 % a u strojov a zariadení 0 %; ukazovateľ udáva časť majetku,
ktorá ešte nie je odpísaná a predstavuje zostatkovú cenu.
Finančná analýza potvrdila:
-finančnú stabilitu, vyjadrenú mierou zadĺženosti,
nedostatočné hodnoty likvidity a čistého činného kapitálu,
- pokles tržieb, prehlbuje a znižuje sa tým možnosť investovania z vlastných zdrojov,
- nepriaznivú rentabilitu v dôsledku záporného výsledku hospodárenia,
- nevyhnutnosť vlastnej revitalizácie - zastavenie nepretržitého znižovania vlastného imania,
zvýšením základného imania zo strany akcionára; prognózy budúceho vývoja spoločnosti,
sú závislé od rozvoja podmieneného kapitálom v oblasti investovania,
- nevyhnutnosť rastu tržieb.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Vo vývoji tržieb v roku 2006 za vlastné výkony bol pokles oproti predchádzajúcemu roku
o 2,8 %.
Tržby z dopravnej činnosti poklesli oproti predchádzajúcemu roku o 1,54 %. Tento pokles
je nepretržitý a predstavuje oproti roku 2005 zníženie tržieb o 5 509 tis. Sk. Nezmenená cena
cestovného lístka (od roku .2001 – stále 12 Sk) sa prejavuje aj v krátení príjmov z dôvodu
nepremietnutia zvýšenej sadzby DPH ( od 1.1.2003 o 4% a od 1.1.2004 o 5%) do ceny
cestovného, čo za rok 2006 predstavovalo 32 mil. Sk. Spolu tento úbytok príjmov predstavuje
takmer 37,5 mil. Sk, čo znižuje tvorbu zdrojov na investovanie.
Celkové výnosy predstavovali 933 915 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,03.
Celkové náklady predstavovali 954 360 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,02.
Výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2006 bola účtovná strata – 20 445 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 2006
351 629

rok 2005
357 138

rok 2004
369 197

122 414
194 243
33 793
1 179

121 071
201 864
34 185
18

123 361
209 417
35 246
1 173

30

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch
Náklady celkom
z toho:
Spotreba materiálu, PHM a energie

Služby
Osobné náklady
Odpisy DNM a DHM, rezervy,opr.pol.
Ostatné náklady

rok 2006
954 360

( v tis. Sk )
rok 2005
940 087

rok 2004
884 270

298 933
81 236
399 386
165 418
9 387

288 956
38 367
396 451
193 629
22 684

254 502
35 327
386 748
184 384
23 309

rok 2006
933 915

rok 2005
904 014

rok 2004
833 002

0,00
351 629
187 586
394 700
- 20 445

0,00
357 138
214 876
332 000
- 36 073

211 990
369 197
193 815
58 000
- 51 268

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD
( v tis. Sk )

Štruktúra krytia nákladov
z toho:
Dotácie zo ŠR
Tržby z dopravnej činnosti
Výnosy z ostatných aktivít
Dotácia z rozpočtu mesta
Výsledok hospodárenia - strata

rok 2006
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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 platných v Slovenskej republike.
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 2006 – 20 445 tis. Sk spoločnosť navrhuje vysporiadať
preúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov.
Spoločnosť zároveň navrhuje zastaviť nepretržité znižovanie jej vlastného imania, ktoré
trvá od roku 2000 a do konca roka 2005 toto zníženie predstavovalo 257 446 tis. Sk (42 %).
Úhradou straty za rok 2006 by sa vlastné imanie ďalej neznižovalo. Znižovanie vlastného
imania spôsobuje dosahovanie straty a zmena metódy z kapitálového prístupu na výnosový
v účtovaní dotácií. Kapitálový prístup uplatňovaný do roku 2000 zabezpečoval, že štátne
dotácie na kapitálové výdavky zabezpečovali zvyšovanie vlastného imania i pri dosiahnutej
účtovnej strate ako výsledku hospodárenia, čím bol zabezpečený predpoklad nepretržitého
pokračovania činnosti obchodnej spoločnosti do budúcna. Od roku 2000 dotácie už netvoria
prírastok kapitálových zdrojov. Úloha tvorby prírastku svojich podielov, ktoré vďaka
kapitálovému prístupu v účtovaní štátnych dotácií do roku 2000 plnil za akcionára štát,
ostala pre akcionára, aby sa spoločnosť nedostala v budúcnosti do úpadku, ale naopak, aby
sa kapitálovo posilnila.
Akcionár nezvýšil základné imanie spoločnosti od jej vzniku.
Spoločnosť predkladá pre akcionára návrh na úhradu straty v sume 20 445 tis. Sk,
ktorá predstavuje dosiahnutú účtovnú stratu za rok 2006.

32

INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ
Doprava zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia (ŽP), čo si vyžaduje
jej dôsledný monitoring, maximálne využívanie zabudovaných ochranných technológií,
technologickú disciplínu vo všetkých stupňoch údržby a využívanie nových poznatkov
pre trvalé znižovanie záťaže ŽP.
Zlepšuje sa technológia opráv a údržby autobusov, trolejbusov a električiek, ktoré
ovplyvňujú životné prostredie.
Bola vykonaná rekonštrukcia vybraných električkových tratí, kde popri dôraze,
ktorý sa kladie na bezpečnosť prepravy, sa dbá aj na zníženie vibrácií a hlučnosti
vznikajúcej ako vedľajší nežiadúci efekt tejto dopravy. Na zabezpečenie ochrany
životného prostredia spoločnosť podporovala investície do rekonštrukcie nádrží na
naftu.
Plánovanou rekonštrukciou kalových polí pri čistiarňach odpadových vôd v roku
2007 by malo dôjsť k výmene technológie na čistenie odpadových vôd v ČOV na
Hornádskej ulici a výmene vodovodných potrubí v areáli na Bardejovskej ulici.
Na zvýšenie environmentálneho povedomia stredného manažmentu a
zamestnancov spoločnosť organizuje školenia. V roku 2006 bol uplatnený integrovaný
manažérsky systém, ktorého súčasťou je aj systém environmentálneho manažérstva a
jeho certifikácia bola vykonaná podľa ISO 14 001: 2004.
Zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo i
nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich generácií, spoločnosť
akceptuje v súlade so strategickým zámerom neustáleho zlepšovania všetkých činností
v rámci integrovaného systému riadenia, najmä:
- udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001:2004 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých spoločnosťou,
- aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé
dopady opravárenských činností a dopravných služieb na životné a pracovné
prostredie,
- zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov,
energií a služieb,
- zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.
Vývoj zamestnanosti v porovnaní s rokom 2005 charakterizuje index 0,94;
zníženie počtu zamestnancov z 1 249 na 1 186 (63) sa dosiahlo prehodnotením
produkčných procesov, reštrukturalizáciou a zrýchleným uplatňovaním informačných
technológií. Tento trend bude pokračovať s cieľom racionalizovať nákladovosť.
Spoločnosť je orientovaná na poskytovanie služieb a zvyšovanie ich kvality, čo
predpokladá stálu mieru zamestnanosti redukovanú vytvorenými podmienkami nových
technológií.
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
V roku 2006 bol rozhodujúcim investičným zámerom projekt „ Riadiaci,
informačný, kontrolný a odbavovací systém MHD v Košiciach“. Bola realizovaná jeho I.
etapa a v roku 2007 bude tento projekt ukončený II. etapou. Uzavrie sa celý proces,
ktorý vytvorí mimoriadne kvalitnú informačnú základňu, podľa ktorej dokážeme
operatívne pristupovať k požiadavkám jednak zo strany mesta, cestujúcich ako aj
prijímať opatrenia na optimalizáciu podnikových procesov v oblasti živej a zhmotnenej
práce. Predpoklady k ich plneniu bude vytvárať nový dispečing ako aj informácie
všetkých dopravných a prepravných parametrov vyhodnocovaných softvérovým
vybavením spoločnosti. V roku 2007 je zámer vykonať dopravný audit MHD a
optimalizovať linkové vedenie na základe jeho výsledkov. Túto úlohu plánujeme
realizovať v spolupráci s vysokými školami a dopravnými inžiniermi s prepojením na
strategické dopravné zámery projektu KIDS a KORID.
V rámci dopravnej obslužnosti sa riešila I. etapa nočných liniek, úprava linkového
vedenia u električiek zo základným intervalom 12´.
Rok 2006 považujeme aj z hľadiska investičnej činnosti za prelomový. Zmenila sa
základná filozofia v oblasti rekonštrukcií koľajových tratí, ktorých kvalita je limitujúcim
faktorom v rozvoji MHD – električkovej dopravy. Bola realizovaná rekonštrukcia trate
Senný trh – Železničná stanica, bola vykonaná komplexná rekonštrukcia električkovej
trate v smere Moldavská ulica – Vstupný areál U. S. Steelu, električková trať pri Steel
aréne a boli vykonané ďalšie menšie opravy električkových tratí. Okrem postupného
skvalitňovania vozového parku u električiek (prestavba ďalších vozových jednotiek na
čiastočne nízkopodlažné) boli plnené zámery aj v oblasti sociálnej politiky – hlavne
vybudovaní hygienických zariadení na konečných zastávkach.
Rok 2007 považujeme určitým spôsobom za prelomový, nakoľko vedenie mesta
schvaľuje v rámci mestského rozpočtu aj Plán rozvoja MHD na roky 2007-2009, čo
považujeme za možnosť kontinuálne zabezpečovať činnosť hlavne v investičnej oblasti.
Hlavným zámerom pre rok 2007 je naďalej skvalitňovať informačný systém tak, aby v
každom vozidle bol dostatočný počet technických zariadení na „ identifikáciu „
cestujúceho. Taktiež, ako už bolo konštatované, je zámer pokračovať v rekonštrukcii
električkových tratí, rekonštrukcii električiek typu KT8D5, ako aj zvýšiť kvalitu
informačných technológií vo vnútri spoločnosti. Otvorenou však ostáva otázka radikálnej
reprodukcie vozového parku – autobusov.
Rozvojový program spoločnosti je nepretržite orientovaný na vzájomné posilnenie
vzťahu spoločnosti a cestujúcich, s cieľom sústavne zvyšovať kvalitu poskytovaných
služieb mestskej hromadnej dopravy, vytvárať predpoklady na jej zatraktívnenie a na
pokračovanie tohto trendu i do budúcnosti.
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