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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. Ladislav Bruňák
predseda predstavenstva
Ing. Jozef Melničák
podpredseda predstavenstva
RNDr. Ing. Michal Tkáč
člen
Ing. Antonín Reisinger
člen
Ing. Jozef Mikloš
člen
Za spoločnosť koná predstavenstvo.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému
názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a ďalší dvaja členovia predstavenstva
spoločne alebo podpredseda predstavenstva a traja členovia spoločne.
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
V roku 2007 dohliadala na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti dozorná rada v tomto zložení:
Ing. Ján Forgáč
predseda dozornej rady
Ing. Eduard Buraš
Ing. Luboš Pajtáš
Ing. Lubomír Melichar
Imrich Taiš

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

RNDr. Ing. Michal Tkáč

Úsek generálneho riaditeľa
RNDr. Ing. Michal Tkáč

Úsek dopravy a techniky
Ing. Róbert Nagy

Úsek ekonomiky
Ing. Eduard Adamčík

Úsek ľudských zdrojoví
JUDr. Alena Vojtechovská
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CHARAKTERISTIKA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
PREDMET ČINNOSTI

- 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 117 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 prímestských
častí.

Spoločnosť prevádzkuje 3 druhy trakcií - električkovú, trolejbusovú a autobusovú.
K 31.12 2007 disponovala vozovým parkom s počtom 128 električiek, 27 trolejbusov a 203
autobusov.
Dopravná sieť verejnej hromadnej dopravy predstavovala u električkovej dopravy
33,7 km, u trolejbusovej dopravy 13,1 km a u autobusovej dopravy 173,0 km, z toho 7,4 km
mimo mesta .
Na tejto sieti bolo 48 električkových , 30 trolejbusových a 220 autobusových zastávok
( názvov ), z toho 7 mimo mesta a 631 zastávkových stanovíšť ( označníkov ), z toho 112
električkových, 57 trolejbusových a 516 autobusových, z toho 12 mimo mesta .
Spoločnosť vykonávala prepravu na 65 linkách pravidelnej hromadnej dopravy – 15
električkových, 2 trolejbusových a 47 autobusových, z toho 1 za hranice mesta .

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

Rozvoj služieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej
95,2 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov ( vo vozkm ),
tiež do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 4,3 %).
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 100,26 %;plán 15 072 000 vozkm, skutočnosť 15 111 316
vozkm.

7

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov
rok 2007
95,2
4,3
0,5

Pravid.verej.mestská hromadná doprava
Fakturačná doprava
Verejná hromadná doprava-mimo mesta

rok 2006
94,8
4,1
1,1

Dopravné výkony v ubehnutých vozových kilometroch
Dopravné výkony celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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rok 2005
94,6
4,3
1,1

( v tis. vozkm )

rok 2007
15 878

rok 2006
15 982

rok 2005
16 067

3 891
11 075
912

4 060
11 006
916

4 113
11 047
907

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

rok 2007
97 424

rok 2006
99 354

rok 2005
97 829

27 532
63 689
6 203

28 729
64 246
6 379

29 083
62 145
6 601

Ponúknuté miestové kilometre
Ponúknuté miestkm celkom
z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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( v tis. )

( v tis. miestkm )

rok 2007
1 616 188

rok 2006
1 629 766

rok 2005
1 634 642

471 360
1 038 842
105 986

484 575
1 037 515
107 676

491 504
1 038 477
104 661

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
REALIZÁCIA INVESTIČNEJ POLITIKY SPOLOČNOSTI
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2007 bolo
realizované v rámci finančných zdrojov z prostriedkov účelovo určenej dotácie od mesta
Košice v sume 35 050 tis. Sk, z vlastných zdrojov v sume 5 265 tis. Sk, z cudzích zdrojov
( úver ) 69 358 tis. Sk a z ESF 815 tis. Sk. Rozhodujúce investície tvorili dopravné
prostriedky, nové technológie v doprave na báze čipových kariet a rekonštrukcie koľajových
tratí.

Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:
v tis.Sk
Obstarané investície:
Nákup dopravných prostriedkov ( autobusov )
Riadiaci, informačný a komunikačný systém – zavádzanie tarifného
systému na báze BČK – 3. časť
Rekonštrukcia električkovej trate Most VSS – OC Branisko
Modernizácia a prestavba električky KT8D5
Parkovisko – projekt
Výstavba energetického dispečingu vrátane softvéru
Riadiaci, informačný a komunikačný systém – automaty na predaj
cestovných lístkov vrátane projektu
Elektromery na električky KT8D5, T3, T6
Vozidlo – dodávkové
Výpočtová technika
Kancelárska technika
Ostatné investície

( 69 010 )
( 12 328 )
( 10 781 )
( 8 533 )
(
345 )
(
265 )
(
(
(
(
(
(

2 914 )
2 043 )
347 )
2 913 )
242 )
5 337 )

Obnova vozového parku v roku 2007 bola vykonaná. Stav dopravných prostriedkov k
31.12.2007 a ich veková štruktúra:
Električky ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

78

22,07

T6A5

30

15,26

T3MOD

1

23,95

KT8D5

13

17,90

KT8D5.RN2

6

17,61

128

19,86

Spolu
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Električky ( vek od doby vykonania rekonštrukcie )
Typ

Celkom
( ks )

Korigovaný priemerný
vek ( v rokoch )

T3

78

21,28

T6A5

30

15,26

T3MOD

1

5,19

KT8D5

13

17,90

KT8D5.RN2

6

2,4

128

18,51

Spolu:

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

15,27

15,27

Ikarus 280.87

17

12,70

12,70

Ikarus 435.18

11

10,64

10,64

Karosa B 741.1908

5

15,94

4,14

Karosa C 744.20

2

17,72

4,96

Karosa B 941.1962

15

6,86

6,86

Solaris Urbino 15

34

5,15

5,15

Solaris Urbino CNG

1

2,86

2,86

Solaris Urbino 18

3

1,93

1,93

Ikarus 415.30

6

10,52

10,52

Karosa B 732.00

7

19,73

19,73

Karosa B 732.1652

2

17,61

17,61

Karosa B 732.1654

13

15,36

15,36

Karosa B 732.20

1

18,63

18,63

Karosa B 732.40

6

18,56

18,56

Karosa C 734.20

1

20,35

20,35

Karosa C 734.40

2

17,84

17,84

Karosa B 932.1678

18

9,59

9,59

Karosa B 932.1690

15

7,46

7,46

Karosa B 952.1714

10

4,80

4,80

Novoplan C 12

3

8,01

8,01

Karosa B 732.CNG

15

17,48

4,12

Karosa B 952.1718

1

3,08

3,08
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Solaris Urbino 12

3

3,67

3,67

ManRHC464Lions Star

1

1,97

1,97

Tedom C12G

10

0,09

0,09

Isuzu QBus 31 Turqui

1

1,97

1,97

214

10,11

8,77

Spolu

Trolejbusy ( vek od doby zaradenia do prevádzky )
Typ

Celkom
( ks )

Skutočný priemerný
vek ( v rokoch )

15 TR 10/7

15

14,31

15 TR 10/7M

5

8,77

14 TR 14/7

7

8,34

Spolu

27

11,74
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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 2007 rok 2006 rok 2005
Dopravné prostriedky - autobusy
Rekonštrukcia koľajovej trate
Modernizácia autobusov a električiek
Stroje a zariadenia
Ostatné stavebné investície
Výpočtová technika a softvér
Odbavovací systém - BČK
Riad.infor. a kontrolný systém
*) z toho uhradené v roku 2008:
Výpočtová technika a softvér
Riad.infor.a kontrolný systém

35 050

37 696

8 000
8 500

4 886
8 398

1 499
12 329
4 722

24 412

1 422
3 817

13

82 258
39 745
10 404
8 140
2 694
1 836
2 367
17 072

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku z vlastných zdrojov vrátane úveru
( v tis. Sk )

Stroje a zariadenia
Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí
Modernizácia dopravných prostriedkov
Výpočtová technika
Odbavovací systém BČK
Softvér a programátorské práce
Autobusy a vozidlá
Riad.infor. a kontrolný systém

rok 2007

rok 2006

rok 2005

74 623
1 192
3 297
33
308

38 880
5 197
16 110
105
742
14 591
2 135

4 924
511
2 731

200
69 358
235

14

553
450
679

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

POZNÁMKY k 31.12 2007 a CASH FLOW
Prehľad peňažných tokov ( CASH FLOW STATEMENTS ) - nepriamej metódy
k 31.12.2007
v tis. Sk
OznaBežné
účtovné
Minulé účtovné
Názov položky
obdobie

čenie

obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Prijaté úroky
Výdavky na zaplatené úroky
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku
Výdavky na vyplatené dividendy
Výdavky na daň z príjmov okrem investičných činností alebo
finančných činností
Príjmy mimoriadneho charakteru
Výdavky mimoriadneho charakteru
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

- 24 056

- 23 842

99 247
-755
74 436
56

50 878
30 301
57 337
68

- 13

74 492

57 392

-785
- 56 864

-1 642
- 72 728

Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
Výdavky na dlhodobé pôžičky, ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek , ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku
Výdavky na dlhodobé pôžičky, s výnimkou pôžičiek, ktoré sú
súčasťou konsolidovaného celku
Príjmy zo splácania pôžičiek, s výnimkou pôžičiek, ktoré sú
súčasťou konsolidovaného celku
Príjmy z prenájmu hnuteľného majetku a nehnuteľného
majetku
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností
Príjmy z dividend, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností
Výdavky súvisiace s derivátmi
Príjmy súvisiace s derivátmi
27

183

2 529
11
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Označenie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

B.16. Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do
investičných činností
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť
B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť
B
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Minulé účtovné
obdobie

130 000
- 74 891

- 74 186

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Peňažné toky vo vlastnom imaní
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností
Výdavky na vyplatené dividendy, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou z investičnej
činnosti
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou z investičnej
činnosti
Výdavky na daň z príjmov z finančných činností
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
finančnú činnosť
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na
začiatku účtovného obdobia
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely

28

2 000
- 28 950

-28 751

-11

- 28 961

26 751

120 422

-19 703

25 403
145 836
-11

45 106
25 431
- 28

145 825

25 403
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2007

Index rastu
2007/2006

1 154 97,30
Celkový počet zamestnancov ( Ø stav)
Tržby za vlastné výkony a tovar (v tis. Sk) 418 158 110,40
Tržby z dopravnej činnosti ( tis. Sk )
389 382 110,74
Náklady celkom ( tis. Sk )
970 475 101,69
Ubehnuté voz. kilometre (tis. vozkm)
15 878
99,35
Prepravené osoby (v tis.)
97 424
98,06
Tržby /1 km
24,52
111,45
Náklady /1 km
61,12
102,36
Náklady / 1 Sk tržieb
2,49
91,88

2006

Index

2005

2004

2006/2005

1 186
378 759
351 629
954 360
15 982
99 354
22,00
59,71
2,71

0,95
0,97
0,98
1,02
0,99
1,02
0,99
1,02
1,03

1 249
389 788
357 138
940 087
16 067
97 829
22,23
58,51
2,63

369 197

Hodnoty ukazovateľov likvidity s výnimkou celkovej likvidity sú priaznivé; pohotová
likvidita 1,0, v roku 2006 0,3 ( optimálna hodnota 0,2-0,6 ), bežná likvidita 1,3, v roku 2006 0,8
( optimálna hodnota 1,0-1,5 ), celková likvidita 1,6 , v roku 2006 1,2 ( optimálna hodnota 2,5 ).
Krátkodobé záväzky dosiahli 62,6 % obežných aktív, pričom ich pomer by nemal presiahnuť
40 %.
Čistý činný kapitál dosiahol nedostatočnú hodnotu 37,4 % z obežných aktív ( optim. hod.
60 % ). Jeho výška je 83 845 tis. Sk, čo je o 50 634 tis. Sk menej oproti optimálnej hodnote.
Finančnú stabilitu vyjadruje miera zadĺženosti, ktorá dosiahla hodnotu 70,1 %
( max. 70 % ) Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 29,9 %.

Vývojový trend pokračuje dosahovaním straty v intenciách plánu. Oslabovanie hodnôt
uvedených ukazovateľov signalizuje zníženie finančnej stability a v dôsledku straty akciovej
spoločnosti nepretržité znižovanie jej vlastného imania.

Finančná analýza potvrdila:
- maximálnu mieru zadĺženosti,
-nedostatočné hodnoty likvidity a čistého činného kapitálu,
- rast tržieb, a 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.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Vo vývoji tržieb v roku 2007 za vlastné výkony a tovar bol nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 10,4 %.
Tržby z dopravnej činnosti vzrástlii oproti predchádzajúcemu roku o 10,7 %. Tento rast
bol dosiahnutý zvýšením ceny cestovného v roku 2007 ( naposledy bola cena zvýšená v roku
2001 ).
Celkové výnosy predstavovali 942 428 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,01.
Celkové náklady predstavovali 970 475 tis. Sk a index rastu dosiahol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,02.
Výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2007 bola účtovná strata – 28 047 tis. Sk.

Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti
rok 2007

rok 2006

rok 2005

Tržby z dopravnej činnosti celkom

389 382

351 629

357 138

z toho:
Tržby z jednorázových cest. Lístkov
Tržby z časových cest. Lístkov
Tržby z fakturovanej dopravy
Tržby ostatné
Tržba elektronickej peňaženky

132 153
205 694
36 966
295
14 274

122 414
194 243
33 793
1 179

121 071
201 864
34 185
18

* Tržby ostatné - 0,1 %
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch ( v tis. Sk )
rok 2007 rok 2006 rok 2005
Náklady celkom

970 475

954 360

940 087

z toho:
Spotrebované nákupy (materiál, PHM,
energia, tovar)
Služby
Osobné náklady
Odpisy DNM a DHM
Ostatné náklady

296 830
88 690
436 647
116 775
31 533

298 933
81 236
399 386
165 418
9 387

288 956
38 367
396 451
193 629
22 684

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD

( v tis. Sk )
rok 2007 rok 2006 rok 2005

Štruktúra krytia nákladov

942428

933915

904014

z toho:
Tržby z dopravnej činnosti
Výnosy z ostatných aktivít
Dotácia z rozpočtu mesta

389382
153046
400000

351629
187586
394700

357138
214876
332000

Výsledok hospodárenia -strata

-28047

-20445

-36073
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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 2007 – 28 047 tis. Sk spoločnosť navrhuje vysporiadať
preúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov.
Spoločnosť zároveň navrhuje zastaviť nepretržité znižovanie vlastného imania, ktoré
trvá od roku 2000, a to úhradou straty. K 31.12.2007 toto zníženie v dôsledku neuhradenej
straty minulých rokov predstavuje 274 406 tis. Sk.
Dosiahnutá strata za rok 2007 v sume 28 047 tis. Sk zvýši neuhradenú stratu na
302 453 tis. Sk. Úhradou straty zo strany akcionára za rok 2007 by sa vlastné imanie
stabilizovalo.
Znižovanie vlastného imania spôsobuje dosahovanie straty z hospodárenia
v dôsledku regulovaného cestovného 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
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prírastok kapitálových zdrojov. Úloha tvorby prírastku podielov akcionára, 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.
Neuhradená strata z minulých rokov ( 274 406 tis. Sk ) a dosiahnutá strata za rok
2007 ( 28 047 tis. Sk ) znížili vlastné imanie spoločnosti ku 31.12.2007 na 305 345 tis. Sk.
Aktíva spoločnosti sú kryté z necelej 1/3 vlastnými zdrojmi a viac ako 2/3 tvoria cudzie zdroje
( max. zadĺženosť 70 % ). Z dôvodu nepretržitého znižovania vlastného imania v dôsledku
straty spoločnosť predkladá akcionárovi návrh na úhradu straty v sume 28 047 tis. Sk, ktorá
predstavuje dosiahnutú účtovnú stratu za rok 2007.
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INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ
Spoločnosť zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia 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 životného prostredia.
Opotrebované staré autobusy sa postupne vyraďujú, obnovuje sa vozový park –
dopĺňa sa stav autobusov na pohon CNG. Postupne sa skvalitňujú technológie opráv
a údržby autobusov, trolejbusov a električiek, ktoré ovplyvňujú životné prostredie
a intenzívne sa pracuje na zvýšení podielu ekologickej dopravy. V oblasti investícií bola
v roku 2007 vykonaná rekonštrukcia a modernizácia technológie čističky odpadových
vôd v areáli cestnej dopravy na Hornádskej ulici.
Kontinuálnym
vzdelávaním
zamestnancov
v oblasti
environmentálneho
manažérstva a aplikácie nových zákonov v oblasti životného prostredia sa zabezpečuje
ich uplatnenie na všetkých stupňoch riadenia.
Po zavedení systému environmentálneho manažérskeho systému v zmysle Normy
ISO EN 14001-2004 postupne vylepšuje jednotlivé pracoviská
a povedomie
zamestnancov.
Spoločnosť sa zaväzuje::
- 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.

Vplyv činnosti spoločnosti na zamestnanosť.
Uplatňovanie nových technológií riadiacich a informačných systémov
v podnikových procesoch riadenia sa prejavuje na znižovaní počtu zamestnancov
spoločnosti. Po zrealizovanej organizačnej zmene a po zabezpečení niektorých činností
dodávateľským spôsobom klesol počet zamestnancov z 1 186 v roku 2006, na 1 154
v roku 2007 /o 2,7%/. Trend znižovania počtu zamestnancov pokračuje od roku 2005,
odkedy sa počet zamestnancov znížil o 95.
Prioritou spoločnosti je aj naďalej poskytovanie služieb mestskej hromadnej
dopravy a v tejto súvislosti miera zamestnanosti je ohraničená linkovým vedením,
grafikonmi, ale aj udržiavaním vozového parku a infraštruktúrou.
Cieľom je udržiavať zamestnanosť na úrovni, ktorá zabezpečuje denne plynulú,
kvalitnú a bezpečnú dopravu.
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
Rok 2007 bol v znamení uplatnenia nových technológií v rozvoji mestskej
hromadnej dopravy. Rozhodujúcim krokom bolo ukončenie projektu „ Riadiaci,
informačný, kontrolný a odbavovací systém MHD v Košiciach „ zavedením časovej tarify
a nového systému odbavovania cestujúcich vo vozidlách MHD od 1. Júla 2007. Tento
systém umožňuje z pohľadu tarify cestujúcim efektívnejšie využívať verejnú dopravu.
Časová tarifa však nutne potrebovala zásadnú zmenu linkového vedenia, ktorého
prípravné a konzultačné práce vrcholili na konci roka 2007 a boli predložené mestu
a mestským častiam na pripomienkovanie. Z hľadiska ponuky väčšieho komfortu
cestujúcim hlavne v zimnom období bolo dňom 1.11.2007 spustené samoobslužné
otváranie dverí cestujúcimi na vybraných vozidlách.
V rámci dopravnej obslužnosti sa riešila nočná doprava, ktorej dovtedy platný
model bol z hľadiska efektivity a prevádzky nevyhovujúci. Od 15.10.2007 teda vstúpilo
do platnosti nové vedenie liniek nočnej MHD, v ktorom sa opätovne začala využívať aj
trolejbusová trakcia. Taktiež bola celkovo posilnená denná kapacita trolejbusovej
dopravy.
Investície v roku 2007 zabezpečili rekonštrukciu kritického úseku električkovej
trate pod mostom VSS. Ukončená bola modernizácia šiestej električky KT8D5 na
nízkopodlažnú. Z hľadiska skvalitňovania informačného systému boli vybavené všetky
vozidlá čítačkami k zadným dverám. Obnova vozidlového parku autobusov pokračovala
aj kúpou 19 nízkopodlažných štandardných mestských autobusov s pohonom CNG,
ktoré ponúkajú cestujúcim bezbariérový prístup a pohyb vo vozidle osobám
s obmedzenými schopnosťami pohybu. V rámci zvyšovania počtu autobusov s pohonom
CNG bola rozšírená aj plnička CNG na VŠA. Z dôvodov potreby znižovania nákladov
spoločnosti a celkového zlepšenia hospodárenia a.s. bola začatá realizácia nákupu
a osadenia meračov spotreby elektrickej energie do vozidiel MHD.
V roku 2008 bude prvotným cieľom spoločnosti zefektívnenie poskytovania služieb
cestujúcej verejnosti a to v niekoľkých etapách. Základnou a najdôležitejšou etapou bude
realizácia zmeny linkového vedenia, ktorá prinesie so sebou aj reálne využívanie kapacít
jednotlivých druhov dopráv, väčšie a jednoduchšie možnosti využívania verejnej dopravy
obyvateľstvom. Zmena linkového vedenia prinesie so sebou aj zvýšenie podielu
ekologickej trakcie na preprave, čo prispeje k nižšiemu znečisťovaniu životného
prostredia. Ďalšou etapou bude poskytovanie vyššej kvality a komfortu v dopravných
prostriedkoch a to postupným zavádzaním samoobslužného otvárania dverí do všetkých
vozidiel, nákupom ďalších nízkopodlažných veľkokapacitných vozidiel.
V rámci zvyšovania kvality dopravy sa ráta s ďalšími rekonštrukciami
električkových tratí ( rekonštrukcia Kuzmányho – ČSA – Zimná ), ako aj so začatím
realizácie projektu KORID a s modernizáciou vozidlového parku. K zvýšeniu kvality patrí
aj rýchlosť prepravy cestujúcich, ktorú plánujeme zvýšiť v spolupráci s mestom Košice
a políciou a to zriadením preferencií MHD na jednotlivých križovatkách, prípadne
operatívnymi zásahmi do cyklov križovatiek. Hlavným a dôležitým investičným projektom
bude realizácia sťahovania autobusového depa ako náhrady za zrušenie parkovacej
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plochy pri VŠA. Dôležité bude pri týchto zámeroch využiť možnosti spolufinancovania
pomocou štrukturálnych euro fondov a operačných programov ministerstiev.
V súvislosti s riadením a organizáciou dopravy sa začne realizácia výstavby
nového centrálneho dispečingu, ktorý má napomôcť k flexibilite a operatívnym zásahom
do prevádzky verejnej dopravy, čím sa zníži počet výpadkov, čas zdržania a zvýšia sa
komunikačné schopnosti riadiaceho a dopravného personálu. Zabezpečí sa
monitorovanie aktuálnych polôh vozidiel a situácií, ktoré vznikajú počas prevádzky.
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PREDPOKLADANÝ EKONOMICKÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI – JEHO
VÍZIE V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI
Spoločnosť od svojho vzniku dosahuje z hospodárenia stratu. Úroveň plánovanej
straty je determinovaná na jednej strane úrovňou tržieb za vlastné výkony a dotáciou na
úhradu straty a na strane druhej nákladovou náročnosťou najmä dopravných výkonov
a infraštruktúry. Úsilie, ktoré sa vynakladá na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho
výsledku, je eliminované cenovými vplyvmi a mzdovými prírastkami, a to i pri realizácii
úsporných opatrení a optimalizácii nákladov. V najbližších rokoch ( 2008-2009 ) sa
predpokladá podobný vývoj smerujúci k minimalizácii straty prostredníctvom
uplatňovania riadenia procesov v údržbe autobusov a električiek. Predpokladá sa, že
nákladová náročnosť na opravy v dôsledku tejto aplikácie softvérového typu klesne.
V oblasti investícií spoločnosť je závislá na cudzích investičných zdrojoch
a investičných dotáciach. Chýba vyváženosť, resp. súlad medzi disponibilnosťou
finančných zdrojov a životnosťou majetku, spoločnosť je investične poddimenzovaná, čo
sa prejavuje rýchlejším starnutím majetku. U vozového parku autobusov sa plynule
zvyšuje ich priemerný vek – 8,7 v roku 2007, 8,2 v roku 2006, 7,6 v roku 2005 a 6,6
rokov v roku 2004. Táto skutočnosť zvyšuje náklady na opravy a údržbu. Cieľom je
nevyhnutná obnova vozového parku a jeho modernizácia. V roku 2008 sa predpokladá
nákup nízkopodlažných veľkokapacitných autobusov.
Ekonomický vývoj bude pokračovať dosahovaním straty i v rokoch 2008 a 2009.
Za predpokladu dotácií na obstaranie investícií podľa výhľadového investičného
plánu na roky 2009-2010 a úhradou straty z prevádzky mestskej hromadnej dopravy i pri
regulovanej cene cestovného je reálny vyrovnaný výsledok hospodárenia.
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