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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA DPMK, a.s.
Ing. Richard Majza, MBA

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

Dopravný podnik mesta Košice má za sebou významné obdobie z hľadiska obnovy
vozového parku. Rok 2014 priniesol veľa noviniek v podobe nových vozidiel –
autobusov a električiek, čím sa podarilo omladiť vozový park a zvýšiť kultúru
cestovania. Pomôcť má aj rekonštrukcia električkových tratí, ktorá posunie mesto
Košice na vyššiu úroveň nielen pre domácu cestujúcu verejnosť ale aj turistov.
V roku 2014 využilo služby verejnej hromadnej dopravy 83 868 000 cestujúcich, čo
predstavuje pokles 5,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Rok 2014 sa niesol v znamení krstov. 8. januára sme krstili nové autobusy SOR,
zároveň od tohto dňa bolo 20 nových vozidiel uvedených do prevádzky. Do konca
septembra 2014 bolo dodaných 127 nových vozidiel. Z celkového počtu autobusov
bolo 5 ks elektrobusov, ktoré má vo vozovom parku košický dopravný podnik ako
jediný na Slovensku. Ich krst bol 9. októbra 2014 a následne boli slávnostne
uvedené do prevádzky. Vďaka týmto vozidlám sa Košice zaradili medzi moderné
európske mestá, ktoré podporujú ekologickú dopravu. V roku 2014 (1.12.2014) sme
do tretice krstili aj nové električky VARIO LF2+. Do konca roka 2014 ich bolo
dodaných 9 z celkového počtu 28 ks.
V roku 2014 pokračovala aj výmena starej bezkontaktnej čipovej karty (BČK) za novú
Mestskú kartu - bezkontaktnú čipovú kartu druhej generácie. V prvom momente bolo
možné vymeniť či požiadať o novú kartu len v Zákazníckom centre na Bardejovskej.
Pre veľký záujem bolo vytvorené ďalšie pracovisko v Predpredaji na Rooseveltovej.
Termín výmeny kariet z 30.6.2014 bol posunutý na 31.7.2014 pre zvýšený nápor
cestujúcej verejnosti. V rámci výmeny starých kariet za nové urobil dopravný podnik
ústretový krok aj pre seniorov. Platnosť starých BČK kariet, ktorých držitelia majú
viac ako 68 rokov, bola z pôvodného termínu 30.6.2014 predĺžená do konca roka
2014 (31.12.2014). Zároveň do projektu Mestskej karty vstúpili noví partneri, ktorí
držiteľom kariet ponúkajú zľavy na vybrané tovary a služby. Táto časť projektu
predstavuje pridanú hodnotu pre cestujúcu verejnosť a držiteľov Mestskej karty.
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Dopravný podnik si tiež pripomenul okrúhle výročie – 100 rokov električkovej dopravy
v Košiciach. Prevádzka prvej električky, teda vozidla napájaného elektrickou
energiou schopného prevážať cestujúcich, sa začala 28.2.1914 slávnosťou
o 9:00 hod. pri radnici na Hlavnej ulici.
Rok 2014 je potrebné bilancovať aj z hľadiska dosiahnutých výsledkov v oblasti
dopravných výkonov, hospodárenia, financovania i z hľadiska kvalitatívnych zmien
v mestskej hromadnej doprave.
Dopravné výkony podľa zmluvy s Mestom Košice boli splnené na 100,86 %, plán bol
15 100 000 vozkm, skutočnosť 15 231 030 vozkm.
Celkové výnosy spoločnosti predstavovali 36 223 191 EUR a ich vývoj dosiahol
index rastu 1,093. Celkové náklady dosiahli 38 503 868 EUR a ich vývoj dosiahol
index rastu 1,163. Výsledkom hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie je
účtovná strata vo výške 2 280 677 EUR.
Skutočné tržby z dopravnej činnosti dosiahli hodnotu 12 861 379 EUR, čo
predstavuje ich pokles oproti predchádzajúcemu roku o 3,48 % v hodnote
464 283 EUR. Medziročný index 2014/2013 mal hodnotu 0,965.
V mene Predstavenstva DPMK, akciovej spoločnosti ďakujem všetkým našim
obchodným partnerom za spoluprácu a cestujúcej verejnosti za prejavenú dôveru.
Rovnako ďakujem akcionárovi DPMK, a.s. Mestu Košice za celoročnú podporu
a pomoc pri dôležitých rozhodnutiach. V neposlednom rade patrí moje poďakovanie
aj všetkým spolupracovníkom a zamestnancom DPMK, a.s., za spoločne vykonanú
prácu a prínos v plnení dosiahnutých výsledkov spoločnosti v roku 2014. Pracujeme
na tom, aby sme do budúcnosti, i napriek problémom, skvalitňovali mestskú
hromadnú dopravu, posunuli ju na vyššiu úroveň a zvyšovali spokojnosť cestujúcich.
Prajem Vám veľa zdravia a úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Ing. Richard Majza, MBA
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 a príspevku na úhradu straty v MHD 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:

33 190 EUR

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

ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI k 31.12.2014
Predstavenstvo: JUDr. Zdeněk Schraml
predseda predstavenstva
Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva
Ing. Martin Jaš
člen
Ing. Slavomír Joščák
člen
Ing. Róbert Gold, CA
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 k 31.12.2014
V roku 2014 dohliadala na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie
podnikateľskej činnosti dozorná rada v tomto zložení:
Ing. Stanislav Kočiš
predseda dozornej rady
Ing. Miloš Ihnát
MUDr. Ľubomír Demský
Ing. Mária Semančíková
Ivan Horváth

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA SPOLOČNOSTI
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny
riaditeľ
Ing. Juraj Hrehorčák

Úsek generálneho riaditeľa
Ing. Juraj Hrehorčák

Úsek riadenia dopravy
Ing. Roman Danko, poverený riadením úseku

Úsek ekonomiky
Ing. Martin Jaš, riaditeľ ekonomiky

Úsek techniky a údržby
Ing. Ondrej Turis, poverený riadením úseku

Úsek logistiky a nákupu
JUDr. Zděnek Schraml, riaditeľ úseku
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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
- 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
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- pravidelná mestská hromadná doprava električková
- prevádzkovanie električkovej dráhy
- prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
- prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
- prevádzkovanie autoškoly v rozsahu: - výučba a výcvik účastníkov prípravy na
skúšku v odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové viesť
motorové vozidlá v rozsahu skupiny D, doškoľovacie kurzy držiteľov
vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným
zameraním klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia
- vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov
- vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na
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určených technických zariadeniach.
- vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových
a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach
vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa §4 ods.1
zákona č. 280/2006 Z.z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa §9
ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. v rozsahu skupín: D, D+E, vrátane ich
podskupín.

Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečovať pravidelnú mestskú hromadnú dopravu
v Košiciach.
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, zabezpečuje už 124 rokov
mestskú hromadnú dopravu osôb v meste Košice, ktoré má rozlohu 248 km 2 a počet
obyvateľov 241 tisíc. Svoje služby poskytuje nielen Košičanom, ale aj cestujúcim
z prímestských častí.
Spoločnosť prevádzkuje 3 druhy trakcií - električkovú, trolejbusovú a autobusovú.
K 31.12 2014 disponovala vozovým parkom s počtom 114 električiek, 18 trolejbusov
a 221 autobusov.
Dopravná sieť verejnej hromadnej dopravy: električková doprava 33,7 km,
trolejbusová doprava 13,1 km a autobusová doprava 179,1 km, spolu 185,4 km.
Na tejto sieti bolo 49 električkových , 30 trolejbusových a 230 autobusových
zastávok (názvov) a 628 zastávkových stanovíšť (označníkov).
Spoločnosť vykonávala prepravu na 63 linkách pravidelnej hromadnej dopravy
– 3 električkových, 3 trolejbusových, 47 autobusových. Počty liniek zohľadňujú stav
počas dlhodobej výluky električkovej trate na Kuzmányho ulici.

ROZVOJ DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Rozvoj služieb spoločnosti bol orientovaný do pravidelnej verejnej dopravy tvoriacej
96,9 % všetkých dopravných výkonov hromadných dopravných prostriedkov
(vo vozkm ), tiež do pravidelnej fakturačnej dopravy ( 3,1 %).
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 100,87 %; plán 15 100 000 vozkm, skutočnosť
15 231 030 vozkm.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Štruktúra dopravy podľa ubehnutých vozových kilometrov ( v % )

rok 2014

rok 2013

rok 2012

96,9

96,8

96,7

Fakturačná doprava

3,1

3,2

3,3

Verejná hromadná doprava-mimo mesta

0,0

0,0

0,0

Pravid.verej.mestská hromadná doprava

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

Dopravné výkony celkom

rok 2014

rok 2013

rok 2012

15 715

15 547

15 635

z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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3 793

3 814

3 820

11 071

10 518

10 569

851

1 215

1 246

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Počet prepravených osôb

( v tis. )

rok 2014

rok 2013

rok 2012

83 868

88 838

86 843

Električková koľajová doprava

23 605

25 233

24 541

Autobusová cestná doprava

55 208

56 158

54 787

Trolejbusová cestná doprava

5 055

7 447

7 515

Počet prepravených osôb celkom
z toho:

Ponúknuté miestové kilometre ( v tis. miestkm )

Ponúknuté miestkm celkom

rok 2014

rok 2013

rok 2012

1 651 013

1 629 316

1 637 239

479 716

474 828

475 864

1 071 334

1 014 702

1 015 364

99 963

139 786

146 011

z toho:
Električková koľajová doprava
Autobusová cestná doprava
Trolejbusová cestná doprava
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REALIZÁCIA INVESTIČNEJ POLITIKY
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v roku 2014 spoločnosť
realizovala v celkovej sume 25.858.741,- Eur.
Obstarané investície /v EUR/

25.858.741.-

Upgrade SW“PROEBIZ“

3.650.-

PC-inštalácia- výdaj olejov, Hornádska

2 260.-

Montážne, technologické vozdilo „Renault Midlum“
Vybavovací systém „Zákaznícke centrum“ - 2 ks
Nádrž Adlbue- 2 ks

285 000.4.710.12.050.-

Pracovisko SW s licenčným USB“Zákazn.Centrum“

960.-

Autobus SOR NB 9,50/5 ks

735.000.-

Autobus SOR NB 18/37 ks

9.916.000.-

Autobus SOR EBN 10,5/5 ks

1.810.000.-

Pozemky

1.991.666,67

Palubný počítač EMX7/ 3 ks

3.570.-

HW odbavovací systém BČK

588.220.-

Peugeot 1,60 HDI nákladné

3.300.-

Sekčná priemyselná brána

2.981.-

Električka Vario LF 2 plus / 7 ks

10.143.000.-

Projektová dokumentácia na detekciu úniku CNG-hala opráv AD
Projektová dokumentácia modernizácia električkových uzlov „MET“

940.310.200.-

Štúdie realiz. výstavby PS CNG

2.080.-

Integrovaný dopravný systém Maratón Mieru-projekt

8.600.-

Navárací agregát

14.049.-

Projektová dokumentácia vodovodná prípojka – Meniareň „K“

120.-

Osadenie stĺpa-mazník Južná trieda

585.-

El.infraštruktúra pre dobíjanie elektrobusov

13.161.-

Búracie kladivo

1.323,84

Kamerový systém UC

5.314,21
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VYBRANÉ

UKAZOVATELE

–

veková

štruktúra

dopravných

prostriedkov
Naša spoločnosť zabezpečovala k 31.12.2014 mestskú hromadnú dopravu vozidlami
v nasledovnom zložení:
- 221 autobusov,
- 18 trolejbusov
- 114 električiek.
V priebehu roku bolo do prevádzky zaradených 127 nových autobusov a 7 električiek.
V súvislosti s tým došlo následne k vyradeniu 89 ks autobusov, 1 ks ostatné vozidlo a 10 ks
električiek. Vstave trolejbusov došlo k poklesu po vyradení 7 ks trolejbusov. Po uvedených
zmenách k 31.12.2014 bol priemerný vek od zaradenia do prevádzky autobusov 4,25 roka,
električiek 24,49 roka a trolejbusov 18,75 roka.
Podrobnejšie je stav dopravných prostriedkov k 31.12.2014 uvedený nižšie.
Autobusy MHD:

Typ

Celkom
( ks )

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

Karosa B 941.1962

3

13,71

13,71

IRISBUS CITELIS 18m CNG

29

4,84

4,84

SOR NB 18

56

0,70

0,70

Solaris Urbino 15

32

12,20

12,20

Solaris Urbino CNG

1

9,86

9,86

Ikarus 415.30

1

17,52

17,52

Karosa B732

1

25,57

25,57

Karosa B 932

2

14,86

14,86

Karosa B 952.1718

1

10,08

10,08

Solaris Urbino 12

3

10,67

10,67

TEDOM C12 G

19

7,01

7,01

SOR NB 12

61

0,98

0,98

SOR BN 9,5

5

0,42

0,42

IVECO - FIRST

2

4,00

4,00

SOR EBN 10,5

5

0,23

0,23

Spolu

221

4,25

4,25
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Skutočný priemerný
vek ( v rokoch ) po
renovácii (GO,
prestavba a pod.)

Električky MHD:

Typ

Celkom
( ks )

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

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

T3

57

28,28

27,19

T6A5

29

22,27

22,27

T3 MOD

1

30,95

12,19

VarioLF-01

1

30,89

3,01

KT8D5

11

24,99

24,99

KT8D5.RN2

8

24,55

8,39

Vario LF2plus

7

0,19

0,19

Spolu

114

24,49

22,40

Trolejbusy MHD:
Typ

Celkom
( ks )

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

15 TR 10/7

10

21,31

15TR 10/7M

4

15,77

14Tr 14/7

4

15,35

Spolu

18

18,75

Autobusy nezaradené do MHD:
Typ

Celkom
( ks )

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

MAN RHC464 LIONS STAR (6601)

1

8,97

ISUZU Q BUS 31 TURQUI (6501)

1

8,97

KarosaB732.1652 - Autoškola (6289)

1

24,61

KarosaB932.1690 - Autoškola (5219)

1

15,04

Ikarus 280.08 – hist. (4082)

1

24,31

Spolu

5

16,4
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Zoznam cestných vozidiel vyradených počas roku 2014:
P. č. Evidenčné číslo
1
KE088AJ
2
KE158BO
3
KE367BU
4
KE541CO
5
KE612CZ
6
KE130CP
7
KE062CS
8
KE049CS
9
KE228DN
10
KE037CS
11
KE243AM
12
KE472BU
13
KE259CE
14
KE064CP
15
KE469BU
16
KE471BU
17
KE581ES
18
KE922CM
19
KE408AB
20
KE415AB
21
KE087AJ
22
KE107AV
23
KE283CR
24
KE129CL
25
KE031CS
26
KE063DN
27
KE610DB
28
KE239CR
29
KE165CP
30
KE614BF
31
KE745CB
32
KE062CP
33
KE072CS
34
KE071CS
35
KE189DN
36
KE589DB
37
KE002DN
38
KE086CP
39
KE106AV
40
KE369BU
41
KE256GT
42
KE087CP

Typ
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1690
KAROSA B 941.1962
KAROSA B 952.1714
KAROSA B 952.1714
Karosa B732.20
Karosa B732.CNG
Karosa B732.1652
Karosa B732.CNG
Karosa B 741.1908
NOVOPLAN C 12
KAROSA B 941.1962
Škoda Favorit
Karosa B 741.1908
KAROSA B 941.1962
KAROSA B 941.1962
KAROSA B 941.1962
SOLARIS URBINO 15
Ikarus 435.18
Ikarus 435.18
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
KAROSA B 952.1714
Karosa B732.CNG
Karosa B732.CNG
Karosa B732.CNG
Karosa B732.CNG
KAROSA B 952.1714
Karosa B732.20
Karosa B732.40
KAROSA B 941.1962
Karosa B732.CNG
Karosa B732.CNG
Karosa B732.CNG
Karosa B732.CNG
Karosa B732.1654
Karosa B732.CNG
Karosa C 744.20
Karosa B 932.1678
KAROSA B 941.1962
Karosa B 932.1690
Karosa C 744.20
13

Vyhotovenie
M
M
M - KLB.
M
M
PM
PM
PM
PM
M - KLB.
M
M - KLB.
Osob.
M - KLB.
M - KLB.
M - KLB.
M - KLB.
M
M - KLB.
M - KLB.
M
M
M
PM
PM
PM
PM
M
PM
PM
M - KLB.
PM
PM
PM
PM
PM
PM
M - KLB.
M
M - KLB.
M
M - KLB.

Vyradenie
26.02.14
26.02.14
26.02.14
26.02.14
26.02.14
28.02.14
28.02.14
28.02.14
28.02.14
28.02.14
07.03.14
07.03.14
19.03.14
02.04.14
02.04.14
02.04.14
02.04.14
02.04.14
04.04.14
04.04.14
04.04.14
04.04.14
04.04.14
07.04.14
07.04.14
07.04.14
07.04.14
07.04.14
09.04.14
09.04.14
09.04.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
12.05.14
14.05.14

E.č. DPMK
5207
5228
3201
5236
5241
6247
6284
6286
6408
3005
5401
3209
7073
3003
3206
3208
3211
3512
4301
4303
5210
5216
5239
6230
6272
6413
6415
5240
6252
6281
3215
6236
6290
6296
6407
6411
6414
3103
5215
3203
5229
3101

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

KE861DS
KE597BF
KE383BT
KE699BF
KE602BF
KE675BF
KE640BF
KE382BT
KE298AM
KE610BF
KE930BL
KE086AJ
KE104AV
KE411AB
KE072AD
KE073AD
KE075AD
KE078AD
KE083AJ
KE904HP
KE540CO
KE613CZ
KE232IO
KE102AV
KE103AV
KE105AV
KE108AV
KE561HV
KE980BK
KE981BK
KE983BK
KE156BO
KE746CB
KE748CB
KE275CR
KE781DL
KE241EJ
KE562ET
KE251EJ
KE082AJ
KE539CO
KE217EB
KE756GD
KE091AJ

Karosa B 741.1908
Karosa B732.20
Karosa B732.20
Karosa B732.20
Karosa B732.20
Karosa B732.20
Karosa B732.20
Karosa B732.40
Karosa B732.40
Karosa B732.40
Karosa B732.40
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
Ikarus 435.18
Ikarus 415.30
Ikarus 415.30
Ikarus 415.30
Ikarus 415.30
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1690
KAROSA B 952.1714
KAROSA B 952.1714
Ikarus 415.30
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1690
Karosa B 932.1690
Karosa B 932.1690
Karosa B 932.1690
Karosa B 932.1690
Karosa B 932.1690
KAROSA B 952.1714
SOLARIS URBINO 15
SOLARIS URBINO 18
SOLARIS URBINO 18
SOLARIS URBINO 18
Karosa B 932.1678
KAROSA B 952.1714
KAROSA B 952.1714
Karosa B 932.1678
Karosa B 932.1678
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M - KLB.
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
M
M
M - KLB.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M - KLB.
M - KLB.
M - KLB.
M
M
M
M
M

14.05.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
06.06.14
09.06.14
09.06.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
23.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
28.07.14
30.07.14
30.07.14
30.07.14
30.07.14
08.09.14
08.09.14
08.09.14
28.11.14
28.11.14
28.11.14
03.12.14
03.12.14

3002
6223
6226
6229
6240
6242
6244
6262
6264
6270
6271
5208
5213
4305
5001
5002
5004
5006
5209
5230
5235
5242
5003
5211
5212
5214
5217
5218
5222
5223
5224
5226
5231
5232
5237
3533
3901
3902
3903
5206
5234
5238
5204
5205

87
88
89
90

KE749CB
KE587BF
KE370BU
KE092AJ

Karosa B 932.1690
NOVOPLAN C 12
KAROSA B 941.1962
Karosa B 932.1678

M
M
M - KLB.
M

03.12.14
17.12.14
17.12.14
17.12.14

5233
5501
3204
5202

Zoznam električiek vyradených zo stavu počas roku 2014:
P. č.

Vozidlo

Evidenčné číslo

Typ

Vyradenie

1

Električka

340

T3

07.03.14

2

Električka

368

T3

07.03.14

3

Električka

369

T3

07.03.14

4

Električka

370

T3

07.03.14

5

Električka

371

T3

07.03.14

6

Električka

372

T3

07.03.14

7

Električka

373

T3

07.03.14

8

Električka

375

T3

07.03.14

9

Električka

379

T3

07.03.14

10

Električka

336

T3

vyradená z MHDskanzen

Zoznam trolejbusov vyradených zo stavu počas roku 2014:
P. č.

Vozidlo

Evidenčné číslo

Typ

Vyradenie

1

Trolejbus 15TR

1008

M - KLB.

30.04.14

2

Trolejbus15TR10/7M

1016

M - KLB.

30.04.14

3

Trolejbus14Tr14/7

2001

M

30.04.14

4

Trolejbus 15TR

1003

M - KLB.

30.09.14

5

Trolejbus 15TR

1007

M - KLB.

30.09.14

6

Trolejbus14Tr14/7

2005

M

30.09.14

7

Trolejbus14Tr14/7

2007

M

30.09.14

15

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

Štruktúra obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku a zdroje financovania /v EUR/

( v EUR )

rok 2014
Stroje a zariadenia
Stavebné investície a rekon.koľaj.tratí
Modernizácia dopravných prostriedkov
Softvér,výpočtová technika,z toho:
upgrade vybavovania systému v DP *
Autobusy a vozidlá *
Električky **
Pozemok ***
Oceniteľné práva

rok 2013

rok 2012

25 858 741 19 026 614
33 678
13 921
338 082
5 664
72 099
603 014
554 692
588 220
527 900
12 749 300 18 246 283
10 143 000
1 991 667

402 707
206 840
129 320

133 955

*
úverové zdroje: 12 703 250,-EUR
** fondy EÚ a ŠR: 9 635 850,- EUR
*** zámenná zmluva: 1 991 667,- EUR
vlastné zdroje:
1 527 974,-EUR

.

16

42 430
24 117

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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POZNÁMKY
k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014

A. Informácie o účtovnej jednotke
a) Obchodné meno:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Košice, Bardejovská 6
Dátum založenia: 25. 5. 1994
Dátum zápisu:
11. 1. 1995
Identifikačné číslo: 31 701 914
b) Predmet činnosti:
- pravidelná cestná osobná doprava
- pohostinská činnosť
- ubytovacie služby
- oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení
- čistiace práce, autoumyvárka
- 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
- 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
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- pravidelná mestská hromadná doprava električková
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- prevádzkovanie električkovej dráhy
- prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
- prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
- prevádzkovanie autoškoly v rozsahu: - výučba a výcvik účastníkov prípravy na
skúšku v odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové viesť
motorové vozidlá v rozsahu skupiny D, doškoľovacie kurzy držiteľov
vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným
zameraním klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia
- vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových
podnikov
- vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na
určených technických zariadeniach.
- vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových
a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach
vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa §4 ods.1
zákona č. 280/2006 Z.z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa §9
ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. v rozsahu skupín: D, D+E, vrátane ich
podskupín
c) Informácie o počte zamestnancov sú uvedené v tabuľkovej časti bod 1.
d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach
podľa § 5 ods. 5 Obchodného zákonníka.
e) Právnym dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je riadna individuálna
účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za
účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
f) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán akciovej spoločnosti schválilo účtovnú
závierku za predchádzajúce účtovné obdobie (2013) dňa 20.06.2014. Účtovná
závierka za rok 2013 bola uložená v Zbierke listín dňa 14.8.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku mesta Košice a zahŕňa sa
do konsolidovanej účtovnej závierky mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice,
Registrový súd Košice 1; na tejto adrese sú dostupné konsolidované účtovné
závierky. Konsolidované účtovné závierky konsolidujúcej materskej spoločnosti sú
uložené v obchodnom registri na registrovom súde Košice I Štúrova 23,
040 11 Košice.
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E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
Spoločnosť spracovala účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
V čase účtovnej závierky za rok 2014 spoločnosti bol a v rámci rozpočtu Mesta
Košice schválený príspevok na úhrady straty v MHD vo výške 16 020 000 EUR ,
príspevok ako doplatok úhrady preukázanej straty v MHD za rok 2011 vo výške
537 333 EUR a čiastočná úhrada preukázanej straty v MHD za rok 2012 vo výške
112 667 EUR. Celkom 16 670 000 EUR:
Spoločnosť uplatňuje postupy účtovania podľa Opatrenia MFSR č. 23054/200292 v znení neskorších zmien a zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších zákonov.
Do kategórie majetku bol zaradený (okrem pozemkov, stavieb, budov
a umeleckých diel, ktoré sú dlhodobým hmotným majetkom bez splnenia limitu
1 700 EUR):
- dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako je suma 1 700 EUR,
- dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako je 2 400 EUR, ak
nie je súčasťou hardvéru,
- drobný dlhodobý hmotný majetok v ocenení od 996 do 1 700 EUR vrátane s dobou
použiteľnosti dlhšou ako 1 rok,
- drobný dlhodobý nehmotný majetok v ocenení od 996 do 2 400 EUR s dobou
použiteľnosti dlhšou ako 1 rok.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované, okrem úrokov z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia
dlhodobého hmotného majetku do používania a ktoré nie sú súčasťou obstarávacej
ceny dlhodobého hmotného majetku.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou
cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje
vlastnými nákladmi,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou
cenou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje
vlastnými
nákladmi,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou,
7. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, t .j. nákladmi, za
ktoré boli nakúpené a nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním. Súčasťou
nákladov obstarania sú prepravné, clo, špedičné poplatky, poistné a pod.
8. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi,
9. zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou cenou,
10. pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku,
11. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou,
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12. záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, rezervy
sa oceňujú predpokladanou cenou ( odhad ),
13. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje menovitou
hodnotou,
14. prenajatý majetok sa oceňuje zostatkovou cenou,
15. splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov sa oceňujú menovitou
hodnotou ako záväzky pri ich vzniku.
Spoločnosť upravila ocenenie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka;
k pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vyjadrujúce zníženie hodnoty pri
očakávaní budúcich ekonomických úžitkov. K zásobám neboli vytvorené opravné
položky.
Odpisový plán sa zostavuje podľa predpokladanej doby životnosti majetku
v závislosti na bežných podmienkach jeho využívania, determinovaných výkonmi,
fyzickým opotrebením, technickým a morálnym zastaraním.
Doba odpisovania hmotného majetku pre výpočet účtovných odpisov je
stanovená podľa odpisových skupín s výnimkou autobusov, stavieb a budov.
Nehmotný majetok sa odpisuje 4 roky.
Odpisová skupina

1
2
3
4

4
6
12
20

doba odpisovania v rokoch
rok 2014
rok
%
25,0
4
16,66
6
8,33
12
5,0
20

av %
2013
%
25,0
16,66
8,33
5,0

Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania.
Budovy a stavby sa odpisujú 20 až 40 rokov, autobusy 10 a električky 12 rokov.
Trolejbusy sú doodpisované. Električky Vario LF 2plus sa odpisujú 30 rokov.
V roku 2014 Mesto Košice neposkytlo spoločnosti dotáciu na kapitálové výdavky.
Na zvýšenie nerozdeleného zisku v rámci opravy významných chýb minulých
účtovných období mali vplyv pohľadávky voči cestujúcim v sume 64.174,24 EUR
z rokov 2000-2002, ktoré neboli zaúčtované do výnosov a ktoré v roku 2014 boli
postúpené.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku podľa jednotlivých položiek
súvahy je uvedený v tabuľkovej časti bod bod 2 v tabuľke č. 1 a č. 2.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku podľa jednotlivých položiek
súvahy je uvedený v tabuľkovej časti bod 4 v tabuľke č. 1 a č. 2.
Spoločnosť má poistený majetok na základe uzatvorenej zmluvy s poisťovňou.
Hodnota poisteného majetku je 31 071 900 EUR , celkové ročné poistné 5.917 EUR.
Spoločnosť má uzatvorené zmluvy s poisťovňou na povinné zmluvné poistenie
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motorových vozidiel – celkové ročné poistné 78.621 EUR, havarijné poistenie
autobusov – celkové ročné poistné 79.719 EUR.
Spoločnosť má na svoj dlhodobý majetok zriadené záložné právo; na autobusy
obstarané z úveru, na nehnuteľný majetok (stavby), na hnuteľný majetok (električku,
technologické vozidlo, zariadenia).
Hodnota dlhodobého hmotného majetku, na ktoré je zriadené záložné právo, je
uvedená v tabuľkovej časti bod 5.
Opravné položky k zásobám neboli tvorené. Zúčtovanie opravných položiek bolo
z dôvodu ich spotreby.
Opravné položky k zásobám, tvorba a zúčtovanie,
sú uvedené v tabuľkovej časti bod 11 v tabuľke č. 1.
Zásoby (náhradné diely), na ktoré je zriadené záložné právo, sú uvedené
v tabuľkovej časti bod 12.
Opravné položky k pohľadávkam boli vytvorené z dôvodu rizika ich nezaplatenia,
pričom od doby splatnosti uplynul najmenej 1 rok. Zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam bolo z dôvodu ich zaplatenia, odpisu pohľadávok alebo ich
postúpenia. Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je
uvedená v tabuľkovej časti bod 14.
Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená
v tabuľkovej časti bod 15.
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo, je uvedená v tabuľkovej
časti bod 16.
Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná v sume 72.529 EUR a jej vznikol
spôsobený dočasnými odpočítateľnými rozdielmi medzi účtovnou hodnotou záväzkov
a daňovou základňou (z neuhradených záväzkov fyzickým osobám, z nezaplatených
zmluvných pokút, z ostatných rezerv) . Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky
bolo v sume 40.369 EUR.
Odložená daňová pohľadávka je v súvahe na strane aktív v celkovej sume
327.256 EUR.
Významnými položkami nákladov budúcich období je zaplatené poistné na rok
2015 nových 127 ks autobusov SOR proti živelným udalostiam vo výške 8291 EUR,
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti vo výške
5091,67 EUR, telefónne poplatky a dátový paušál za január 2015 v čiastke
3 445,98 EUR. Významnými položkami príjmov budúcich je dobropis – vyúčtovanie
tepla za rok 2014 v čiastke 18 027 EUR.

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy
Základné imanie spoločnosti je 33 190 EUR, splatené a tvorí ho nepeňažný
vklad – budova. Počet akcií: 1000. Podoba: listinné. Forma: akcie na meno.
Menovitá hodnota: 33,19 EUR.
Účtovný zisk vykázaný v predchádzajúcom účtovnom období v sume
19.625,33 EUR bol vysporiadaný zaúčtovaním na účet 428-Nerozdelený zisk
minulých rokov.
Údaje o rezervách sú uvedené v tabuľkovej časti bod 23 v tabuľke č.1.
Použitie krátkodobých rezerv sa predpokladá v roku 2015. Dlhodobé rezervy,
najmä rezervy na zamestnanecké požitky a súdne spory budú použité počnúc rokom
2015 a neskôr, pri splnení podmienok, za ktorých boli vytvorené.
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Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých
položiek súvahy je uvedená v tabuľkovej časti bod 24.
Spôsob vzniku odloženého záväzku: odložený daňový záväzok v celkovej sume
662.818 EUR vznikol ako dočasný rozdiel bežného účtovného obdobia medzi
účtovnou hodnotou majetku a jej daňovou základňou,/z rozdielu medzi účtovnými
a daňovými odpismi, z neuhradených zmluvných úrokov, z rozdielu medzi zúčtovanou
dotáciou na obstaranie majetku a uplatnenými odpismi z tohto majetku podľa zákona
o daniach z príjmov.
Odložený daňový záväzok je v súvahe na strane pasív v celkovej sume
741.787 EUR.
Údaje o sociálnom fonde sú uvedené v tabuľkovej časti bod 26.
Informácie o bankových úveroch sú uvedené v tabuľkovej časti bod 28 v tabuľke
č. 1.
Úvery sú zabezpečené záložným právom:
1. Krátkodobý úver v sume 1 100 tis. EUR poskytnutý bankou mal k 1. 1. 2014
zostatok 986 736 EUR, je zabezpečený blankozmenkou a hnuteľným majetkom
(10 ks autobusov) vo výške 3 693 tis. EUR. V roku 2014 bol navýšený
o 400 000 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2014 bol 1 497 143 EUR.
2. Dlhodobý úver v sume 1 670,2 tis. EUR poskytnutý bankou, zabezpečený
blankozmenkou a záložným právom na pohľadávky podľa zmluvy o výkone
vo verejnom záujme; zostatok úveru k 31.12.2014 bol 1 234 530,96 EUR.
3. Dlhodobý úver v sume 4 315,2 tis. EUR poskytnutý bankou na 19 ks autobusov
zabezpečený záložným právom na hnuteľný majetok v hodnote 4 351 092 EUR,
splátky istiny boli 456 975 EUR a zostatok úveru k 31.12.2014 bol 761 633,27 EUR.
4. Dlhodobý úver v sume 1 171 459 EUR poskytnutý bankou je zabezpečený
hnuteľným majetkom (midibus, montážne vozidlo, električka Vario, náhradné diely –
zásoby), splátky istiny boli 129 000 EUR a zostatok úveru k 31. 12. 2014 bol
827 459 EUR.
5. Dlhodobý úver v sume 2 048 403 EUR poskytnutý bankou je zabezpečený
hnuteľným majetkom (110 ks autobusov), pohľadávkami zo Zmluvy o službách
v MHD, pohľadávkami voči banke na základe zmluvy o účte, zostatok úveru
k 31.12.2014 bol 1 877 702,76 EUR.
6. Dlhodobý úver v sume 350 000 EUR poskytnutý bankou je zabezpečený
záložným právom k predmetu financovania, zostatok úveru k 31.12.2014 bol
220 383,80 EUR.
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7. Dlhodobý úver v sume 24 356 750,- EUR poskytnutý bankou /110 ks autobusov/
je zabezpečený záložným právom na 110 autobusov SOR, pohľadávky zo Zmluvy
o službách v MHD, pohľadávka voči ČSOB na základe zmluvy o DSRA účte.
Zostatok úveru k 31.12.2014 bol 24 356 750.- EUR.
8.
Dlhodobý úver v sume 242 250.- EUR poskytnutý bankou /vozidlo Renault
Midlum / je založený záložným právom k predmetu financovania. Splátka istiny
v r. 2014 bola 28 157,16 EUR, zostatok úveru k 31.12.2014 bol 214 092,84 EUR.
9. Dlhodobý úver v sume 4 298 250,- EUR poskytnutý bankou / na 17 ks autobusov
/ zabezpečený záložným právom na 17 ks autobusov SOR. Zostatok úveru
k 31.12.2014 bol 4 298 250.- EUR.
Významnými položkami výnosov budúcich období sú zostatky dotácií, ktoré boli
v minulosti poskytnuté na obstaranie dlhodobého hmotného majetku zo zdrojov
štátneho rozpočtu v sume 2 512 317 EUR a rozpočtu mesta 3 572 486 EUR. V roku
2014 bol do výnosov budúcich období zaúčtovaný nárok na príspevok z Kohézneho
fondu / 32 761 890 EUR / a štátneho rozpočtu / 5 781 510 / na obnovu vozového
parku električiek, ktoré v súlade s použitými účtovnými zásadami sú účtované
do výnosov budúcich období, pričom suma realizovaných odpisov z majetku
sa zúčtováva do nákladov a výnosov počas doby jeho odpisovania.
Informácie o prenajatom majetku formou finančného prenájmu sú uvedené
v tabuľkovej časti bod 31.

H. Informácie o výnosoch
Suma tržieb za vlastné výkony a tovar sú uvedené v tabuľkovej časti bod 33.
Tržby z dopravnej činnosti celkom (v EUR)
z toho:
Tržby z jednorázových cestovných lístkov
Tržby z časových cestovných lístkov
Tržby z fakturovanej dopravy
Tržby z predaja cestovných lístkov cez SMS
Tržby ostatné
Tržby elektronickej peňaženky

rok 2014
12 861 379

rok 2013
13 325 662

3 731 639
5 540 426
1 105 914
850 616
1 053
1 631 731

3 975 285
5 688 649
1 139 950
752 585
639
1 768 554

Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:
- aktivácia vnútropodnikových služieb 83 840 EUR,
- aktivácia materiálu 92 091 EUR.
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:
- dotácia z rozpočtu mesta 16 670 000 EUR,
- výnosy zo zúčtovania dotácie na kapitálové výdavky 2 107 241 EUR,
- pokuty z prepravnej kontroly 1 269 391 EUR.
- tržby z predaja DNM 1 991 667 EUR
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I. Informácie o nákladoch
Významné položky nákladov za poskytnuté služby:
- opravy a udržiavanie 240 923 EUR,
- nájomné za prenajatý majetok od mesta Košice 375 017 EUR,
- sprostredkovanie predaja cestovných lístkov 411 994 EUR,
- stočné 93 935 EUR,
- upratovacie služby 104 824 EUR,
- odmeny za právne služby 153 064 EUR,
- strážna služba 205 944 EUR.
Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:
- spotrebované nákupy 10 259 944 EUR,
- osobné náklady 15 927 737 EUR,
- dane a poplatky 228 573 EUR,
- odpisy 5 127 575 EUR,
- iné náklady na hospodársku činnosť 379 564 EUR,
- ZC predaného dlhod. majetku 2 485 273 EUR,
- ostatné služby - / IT služby, parkovné, STK, GPS a pod. / 250 551 EUR

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:
- úroky z úverov 766 327 EUR,
- celková suma kurzových strát 2 238 EUR, z toho:
kurzové straty 2 061 EUR,
kurzové straty k 31.12.2014 177 EUR,
- ostatné finančné náklady – poplatky peňažným ústavom 62 362 EUR.
Suma nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorskou
spoločnosťou je uvedená v tabuľkovej časti bod 34.

J. Informácie o daniach z príjmov
Informácie o daniach z príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti bod 35 a 36.
Daň z príjmov z bežnej činnosti v bežnom účtovnom období: 630.047 EUR;
v tom: splatná daň z príjmov:
2.885 EUR
odložená daň z príjmov: 627.162 EUR.
Sadzby dane z príjmov: 22%

K. Údaje na podsúvahových účtoch
Spoločnosť eviduje na podsúvahovom účte prenajatý nehnuteľný majetok
v obstarávacej cene 37 473 123,47 EUR podľa Nájomnej zmluvy č. 2012001643,
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hnuteľný majetok v obstarávacej cene 9 479 892,16 EUR podľa Nájomnej zmluvy
č. 943/2004 a hnuteľný majetok v obstarávacej cene 9 305 575,09 EUR podľa
Nájomnej zmluvy č. 2011000126/2011.
Na podsúvahovom účte sú evidované odpísané pohľadávky v sume 1 392 288 EUR.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Spoločnosť má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol
obstaraný z úveru, na pohľadávky záložcu voči akcionárovi
podľa Zmluvy
o výkonoch vo verejnom záujme v MHD v Košiciach na roky 2009 – 2023, vrátane
budúcich pohľadávok, ktoré vzniknú na základe zmluvy o výkonoch v MHD.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu,
dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednoty
Peňažné príjmy štatutárnych orgánov a dozorných orgánov spoločnosti:
hodnota príjmu štatutárnych orgánov spolu: 45 243 EUR
hodnota príjmu dozorných orgánov spolu:
5 892 EUR.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb
Medzi spoločnosťou a Mestom Košice ako spriaznenými osobami boli uzavreté
tieto zmluvy:
- Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave
vykonávanej električkami, trolejbusmi a autobusmi v Košiciach na rok
2009-2023.
Podľa uvedenej zmluvy na úhradu straty v MHD v roku 2014 bol
schválený príspevok v sume 16 020 000 EUR. Poukázaný bol aj
príspevok v celkovej výške 650 000 EUR ako doplatok úhrady
preukázanej straty v MHD za rok 2011 vo výške 537 333 EUR
a čiastočná úhrada preukázanej straty v MHD za rok 2012 vo výške
112 667 EUR.
a/ celková suma schváleného príspevku na úhradu straty v MHD:
16 670 000 EUR
b/ celková suma poskytnutého príspevku na úhradu straty v MHD:
16 670 000 EUR
c/ celková suma skutočného čerpania príspevku na úhradu straty v MHD
16 670 000 EUR
- Nájomná zmluva č.2012001643 v znení dodatkov – o nájme
nehnuteľného majetku na vykonávanie činnosti MHD – suma ročného
nájomného 337 962,80 EUR,
- Nájomná zmluva č. 943/2004 v znení dodatkov– o nájme hnuteľného
majetku - suma ročného nájomného 1 EUR,
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- Nájomná zmluva č.111070001190/2001 v znení dodatkov - suma
ročného nájomného 6 016 EUR,
- Nájomná zmluva č.2011000126/2011 o nájme hnuteľného majetku –
suma ročného nájomného je 31 019 EUR,
- Nájomná zmluva č.2012001402 zo dňa 29.6.2012, predmet nájmu:
nehnuteľný majetok / pozemok /, ročný nájom 19 EUR,
- Nájomná zmluva č.113/2006, predmet nájmu: nehnuteľný majetok
/ pozemok / zo dňa 20 2 2006, ročný nájom 0,03 EUR,
-Nájomná zmluva č.1064/2006 predmet nájmu: nehnuteľný majetok
/ pozemok / zo dňa 13.10.2006, ročný nájom 0,03 EUR,
-Zmluva
o prevádzke
zo dňa 14.7.2011,

električkovej

a trolejbusovej

dráhy

- Zámenná zmluva č.2014001229 – vzájomná zámena nehnuteľnostípozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Košice a technického zhodnotenia
investičného majetku / dlhodobého hmotného majetku mesta Košice –
električkových tratí, koľajových križovatiek, meniarní/ financované
z prostriedkov DPMK, a.s.
Hodnota zamieňaných nehnuteľností zo strany Mesta Košice a zo strany
DPMK, a.s. je rovnaká 2 390 000 EUR / t.zn. hodnota bez DPH
1 991 666,67 EUR a DPH 20% 398 333,33 EUR

.
Ďalšie obchody spoločnosti so spriaznenými osobami, ktorým boli
poskytnuté služby (v EUR):
TEHO, s.r.o.
ZŠ, ul. Jenisejská
ZŠ, ul. Maurerová
ZOO
ZŠ, ul. Považská
MŠ u. Turgenevova
Mesto Košice
Knižnica pre mládež Košice
Správa mestskej zelene
Centrum voľného času
Košické kultúrne centrá K-13

11.234,15
467,65
29,24
1.973,04
77,34
31,92
3.346,13
16.80.233,49
4.448,03
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O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Zmena štatutárnych orgánov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť
s účinnosťou od 10.2.2015:
A.

Odvolanie z funkcie člena predstavenstva:
JUDr. Zděnka Schramla / predseda/
Ing. Martina Jaša
Ing. Slavomíra Joščáka
Ing. Róberta Golda, CA

B.

Odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa –

C.

Menovanie do funkcie člena predstavenstva – Ing. Richarda Majzu, MBA
Ing. Juraja Krempaského

D.

Určenie za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
Ing. Richarda Majzu, MBA

Ing. Juraja Hrehorčáka

Zmena kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti DPMK, akciová spoločnosť:
A. Odvolanie z funkcie člena dozornej rady
MUDr. Ľubomíra Demského dňom účinnosti uznesenia
/10.2.2015/
B. Zániku funkcie člena dozornej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia
Ing. Stanislava Kočiša, dňom 17.2.2015
Ing.,Bc. Miloša Ihnáta dňom 17.2.2015
C. Menovanie do funkcie člena dozornej rady
Ing. Jána Deča dňom účinnosti uznesenia/10.2.2015/
Ing. Dušana Petrenku dňom 18.2.2015
Ing. Stanislava Kočiša dňom 18.2.2015

. P. Prehľad zmien vlastného imania
Údaje o vlastnom imaní spoločnosti a o jeho zmenách sú uvedené v tabuľkovej
časti bod 37 v tabuľke č. 1 a č. 2.
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T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky

Z/S

A. 1.

A. 1. 1.

A. 1. 2.

A. 1. 3.
A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.
A. 1. 7.
A. 1. 8.
A. 1. 9.
A.1. 10.

A. 1. 11.

A. 1. 12.

A. 1. 13.

A. 2.

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-),
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú
činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku
(+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového
rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do
výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka
(-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku,
s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný
ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré
ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa
na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi
obežným majetkom a krátkodobými záväzkami
s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti
40

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-1 650 630

+526 6831

-1 646 897

+ 5 784 204

+5 127 574

+2 809 475

-

+67

+10 305

+300 663

+527 253

+ 1 308 027

+1 355

+1 741 463

+766 327

195 192

-41

-204

+177

+205

-437 477

+1

-728 642

-570 685

-11 276 087

+109 750
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Označenie
položky

A. 2. 1.
A. 2. 2.
A. 2. 3.
A. 2. 4.

A. 3.
A. 4.
A. 5.

A. 6.

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

B. 1.
B. 2.

B. 3.

B. 4.
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Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-127 686
/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -11 342 723
Zmena stavu zásob (-/+)
+194 322
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,
s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
--7 659 886
peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
+41
do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely
na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
-7 659 845
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
-6
činností alebo finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/),
-7 659 851
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného
-3 650
majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného
-25 855 091
majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných
papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj
alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
(+)
41

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-695 929
+778 444
+27 235

+ 4 247 057

+204

+4 247 261
-4

+4 247 257

-2 711
-2 668 416
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Označenie
položky

B. 5.

B. 6.

B. 7.

B. 8.

B. 9.

B. 10.

B. 11.
B. 12.

B. 13.

B. 14.

B. 15.
B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.
B.
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Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách,
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú
za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku
(+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých
účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je
ju možné začleniť do investičných činností (-)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

+2 047 467

+1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce
28 897 250sa na investičnú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť
5 506 200(+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
+10 592 176
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
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-2 671 126
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Označenie
položky
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Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

C. 1. 3.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až
C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného
imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1.
C. 1. 1.
C. 1. 2.

C. 2. 1.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie
vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených
účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou,
ktorá je účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením
vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničn
zpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 1. 5.
C. 1. 6.
C. 1. 7.
C.1. 8.
C. 2.

C. 2. 4.
C. 2. 5.
C. 2. 6.
C. 2. 7.

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej
jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku,
ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci
(-)
Príjmy z ostatných dlhodobých
záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých
záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1 483 148

+1 368 026

-

-

-

-

-1 090 033

-949 955

-18 097

-43 053

-375 018

-375 018

-723 184

-195 192
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Označenie
položky

C. 4.

C. 5.

C. 6.

C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.
D.
E.

F.

G.

H.
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Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely
na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti
(-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti
(+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich
možno začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-

-

-

-

-

-

-

-2 206 332

-1 563 218

+725 993

+12 913

+147 652

+134 534

+873 645

+147 857

-177

-205

+873 468

+147 652
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W. Informácie o prijatých dotáciách v súvislosti s vykonávaním činnosti
vo verejnom záujme a zároveň vykonávaní aj iných činností
Spoločnosť poskytuje služby vo verejnom záujme – mestskú hromadnú
dopravu a prijíma náhradu za túto činnosť. V roku 2014 podľa Zmluvy o výkonoch
vo verejnom záujme spoločnosť prijala náhradu formou príspevku na úhradu straty
v mestskej hromadnej doprave –16 670 000 EUR z rozpočtu mesta Košice.
V rámci ekonomickej štruktúry účtovnej jednotky sú organizačne odčlenené
činnosti, ktoré nesúvisia s poskytovanými službami vo verejnom záujme. Prehľad
o ekonomicky oprávnených nákladoch poskytuje vnútroorganizačné účtovníctvo.
Na účtovanie o obstaraných investíciách z dotácie sú zriadené analytické účty,
ktoré zabezpečujú odčlenenie nákladov a výnosov od iných činností. Použitie dotácií
je upravené vnútornými normami. Účtovné zásady použité pri priraďovaní nákladov
a výnosov sa uplatňujú spôsobom: dotácia poskytnutá na úhradu nákladov je
účtovaná do výnosov, pričom náklady na úhradu ktorých bola dotácia poskytnutá sa
kompenzujú výnosmi. Dotácia poskytnutá na obstaranie dlhodobého majetku je
účtovaná do výnosov budúcich období, pričom v sume realizovaných odpisov sa
zúčtováva do nákladov a výnosov počas doby odpisovania majetku.

Organizačná štruktúra k 31.12.2014
Organizačná štruktúra vymedzuje organizačné útvary a vzťahy vzájomnej
nadriadenosti a podriadenosti. Organizačná štruktúra DPMK, a.s. členená na úseky,
oddelenia, referáty a strediská je graficky znázornená v tejto kapitole organizačného
poriadku.
Organizačné útvary sú vymedzené v Organizačnej štruktúre.

Organizačná štruktúra spoločnosti je usporiadaná a zriadená z :






Úseku generálneho riaditeľa (ÚGR)
Úseku ekonomiky (ÚE)
Úseku riadenia dopravy (ÚRD)
Úseku techniky a údržby (ÚTaÚ)
Úseku logistiky a nákupu (ÚLaN)
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Schematické zobrazenie organizačnej štruktúry:
Organizačná štruktúra DPMK, a.s. Košice

Valné
zhromaždenie

Dozorná
rada

Predstavenstvo

Generálny
riaditeľ

Zmocnenec pre IMS

Riaditeľ
ekonomiky

Riaditeľ
riadenia dopravy

Riaditeľ
techniky a údržby
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Riaditeľ
logistiky a nákupu
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Organizačná štruktúra úsekov DPMK, a.s. Košice

Organizačná štruktúra Úseku generálneho riaditeľa

Generálny
riaditeľ

Zmocnenec
pre IMS

Sekretariát

Referát
marketingu,
reklamy a PR

Oddelenie
právne

Referát
informačných a
komunikačných
technológií

Referát
právnych služieb
a poistenia

Referát
krízového
riadenia

Oddelenie
ľudských zdrojov

Referát
personalistiky

Referát
ekonomiky
práce

Referát ochrany
práce

Referát
vzdelávania

Podateľňa a
registratúrne
stredisko
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Organizačná štruktúra Úseku ekonomiky

Riaditeľ
ekonomiky

Sekretariát

Oddelenie
predpredaja
a prepravnej
kontroly

Referát ochrany
majetku a osôb

Referát predpredaja

Referát
prepravnej kontroly
a vymáhania
pohľadávok

Referát
fakturácie

Referát
všeobecnej
učtárne

Referát
pokladničných
služieb

Referát
investičnej
učtárne

Referát
plánov, rozborov
a štatistiky
Referát
mzdovej učtárne

Referát
prevádzkovej učtárne

Referát
financií a cien

Referát mzdovej
učtárne
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Oddelenie
účtovníctva

Oddelenie
kontrolingu,
daňových
a pokladničných
služieb
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Organizačná štruktúra Úseku riadenia dopravy

Riaditeľ
riadenia dopravy

Sekretariát

Oddelenie
centrálneho
dispečingu

Oddelenie
výpravy
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Oddelenie
dopravnej
technológie a
komunikácie

Oddelenie
údržby RIKOS

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ2020488206

Organizačná štruktúra Úseku techniky a údržby

Riaditeľ
techniky
a
údržby

Sekretariát

Stredisko
údržby autobusov
, trolejbusov a
tech. vozidiel
vozidiel

Stredisko
údržby
koľajových
vozidiel

Referát
techniky

Stredisko
údržby
koľajových
tratí

Stredisko
údržby pevných
trakčných
zariadení

Referát
techniky
a analýz

Stredisko
údržby
budov
a strojov

Elektrodispečing

Údržba
ťažká a ľahká

Údržba
meniarní

Údržba
vrchného vedenia
a kabeláže

Oddelenie
technickej
kontroly,
revízie a
a investícií

Stredisko
umývacieho
centra

Referát
investícií

Referát
energetiky

Referát
životného
prostredia

Referát
požiarnej ochrany

Referát
technológie,
revízie
a metrológie
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Organizačná štruktúra Úseku logistiky a nákupu

Riaditeľ
logistiky
a nákupu

Stredisko
stravovanie

Oddelenie
nákupu

Referát
logistiky nákupu
a obstarávania

Referát
nákupu
a skladového
hospodárstva
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Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

986

1043

975

1030

počet vedúcich zamestnancov

36

42

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom
majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

331 257

133 955

8 718

3 650

473 930
3 650

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

334 907

133 955

8 718

477 580

328 563

559

8 718

337 840

1 933

6 708

330 496

7 267

2 694

133 396

136 090

4 411

126 688

131 099

8 641

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

8 718

346 481

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

52

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ2020488206

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

328 546

8 718

2 711

133 955

331 257

133 955

337 264
136 666

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

323 937
4 626

559

328 563

559

8 718

473 930

8 718

332 655
5 185

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

8 718

337 840

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

4 609
2 694

4 609
133 396

136 090

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom
majetku
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
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4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom
majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

b

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

c

d

Bežné účtovné obdobie
Pesto
vateľsk Základ
Poskyté
né
nuté
Ob-starácelky stádo Os-tatný
predvaný
a ťažné DHM
davky
DHM
trval zvierat
na
ých
á
DHM
poras
tov
e
f
g
h
i

52 943 21 155 083 9 950 841

1 991 667

16 142

42 770 860 18 591 196

Spolu

j

44 362 92 565 285

30 188

41 722 923 25 855 091 1 437 077

3 102 301 1 119 015

11 498 136 43 760 920 1 479 924

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

2 044 610 18 068 924 8 862 014

72 995 647

685 367

1 515 102 658 077

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

8 426 930 9 471 501

36 256 009

54 154 440

Prírastky

3 088 432

226 056

4 289 487

7 603 975

Úbytky

3 102 301 1 119 015

11 498 136

15 719 452

8 413 061 8 578 542

29 047 360

46 038 963

Oprávky

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

1 612

Prírastky
Úbytky

97

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

1 515

Zostatková hodnota
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52 943 12 728 153 479 340

6 514 851 18 591 196

2 044 610 9 655 863 283 472

43 948 287

685 367

42 750 38 409 233

- 56 617 599

Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

b

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pestov
Samosatatné
Základ
Poskytteľské
hnuteľné
nuté
celky
Ob-staráné veci a
stádo Ostatný
predStavby
vaný
súbory
a ťažné DHM
davky
trvalýc
DHM
hnuteľzvierat
na
h
ných
á
DHM
porasto
vecí
v
c
d
e
f
g
h
i

52 943 21 122 088 10 426 976

44 030 790

1 812 912

547 425

j

489 842 181 660 76 304 299

552 982 18 753 218

32 955 71 290

Spolu

42 975 19 453 460

651 864 180 273

3 192 474

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

52 943 21 155 083 9 950 841

42 770 860 18 591 196

44 362 92 565 285

Oprávky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

7 595 036 9 742 146

36 373 257

53 710 439

Prírastky

831 894 276 781

1 695 664

2 804 339

Úbytky

547 426

1 812 912

2 360 338

36 256 009

54 154 440

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

8 426 930 9 471 501

Opravné položky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

1 660

1 660

48

48

Prírastky
Úbytky
Presuny
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1 612

52 943 13 527 052

684 830

7 657 533

52 943 12 728 153

479 340

6 514 851 18 591 196

1 612

489 842 180 000 22 592 200

42 750 38 409 233

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

40 397 891

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom
majetku
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok

Podielové
CP
a podiely
v DÚJ

a

b

Podielové
CP
a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
c

Pôžičky
s dobou
PoskytOstatné Pôžičky
ObOstat- splatnuté
dlhodobé
ÚJ
staráný
nosti
pred- Spolu
CP
v kons.
vaný
DFM najviac
davky na
a podiely Celku
DFM
jeden
DFM
rok
d

e

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

56

f

g

h

i

j
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Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Tabuľka č. 2

Dlhodobý
finančný
majetok

Podielové
CP
a podiely
v DÚJ

a

b

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky
CP
s dobou
Poskyta podiely
Ostatné Pôžičky
ObOstat- splatnuté
v spoloč- dlhodobé
ÚJ
staráný
nosti
pred- Spolu
nosti
CP
v kons.
vaný
DFM najviac
davky na
s podsa podiely Celku
DFM
jeden
DFM
tatným
rok
vplyvom
c
d
e
f
g
h
i
j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
57
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Stav na konci
účtovného
obdobia

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom
majetku
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého
finančného majetku
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI
v %

a

b

Bežné účtovné obdobie
Hodnota
Podiel ÚJ
vlastného
Výsledok
na hlasovacích
imania ÚJ,
hospodárenia ÚJ,
právach
v ktorej má ÚJ v ktorej má ÚJ
v%
umiestnený
umiestnený DFM
DFM
c
d
e

Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

x

x

x
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x

Účtovná
hodnota
DFM
f
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9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných
do splatnosti
Dlhové CP
držané do splatnosti

Druh
CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

c

Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti viac ako tri
roky a najviac päť rokov
vrátane
Do splatnosti viac ako jeden
rok a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného
roka vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

Vyradenie
dlhového CP
z účtovníctva
v účtovnom
období
f

Stav
na konci
účtovného
obdobia
g

x

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých
dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

a

b

c

d

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva v
účtovnom
období
e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách
k zásobám
Tabuľka č. 1

Zásoby

a
Materiál

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu zániku
vyradenia
opodstatnenosti
majetku
z účtovníctva
d
e

15 068

174

Nedokončená
výroba a polotovary
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Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
14 894

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ2020488206

vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

15 068

174

14 894

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je
zriadené záložné právo
Hodnota za bežné
účtovné obdobie

Zásoby
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

253 379

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe
a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Tabuľka č. 1
Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až
do konca bežného
účtovného obdobia
d

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata
Tabuľka č. 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné
obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku

b

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby
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Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného účtovného
obdobia
c
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Tabuľka č. 3

Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj

Za bežné účtovné
obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku

b

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky
k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie
Zúčtovanie
OP z dôvodu
OP z dôvodu
vyradenia
zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

b

c

305 323

38 763

3 102

755

340 229

Iné pohľadávky

2 794 773

533 747

41 884

4 486

3 282 150

Pohľadávky spolu

3 100 096

572 510

44 986

5 241

3 622 379

Pohľadávky

a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. Celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu

61

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
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15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre
pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

a

b

Po lehote
splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

992 497

369 557

1 362 054

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie

33 037 200

33 037 200

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

34 029 697

4 761 728

4 761 728

5 131 285

39 160 982

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach
zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota
záložného práva
pohľadávky

Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x
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17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom
finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky

21 195

20 015

842 256

104 452

10 194

23 185

873 645

147 652

Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok
a

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do
jedného roka držané
do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej
položky ku krátkodobému finančnému majetku
Krátkodobý finančný majetok

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

a

b

Tvorba
OP

c

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu
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Zúčtovanie OP Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu
zániku
vyradenia
opodstatnemajetku z
nosti
účtovníctva
d

e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
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19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom
majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Hodnota za bežné
účtovné obdobie

Názov položky
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení
krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka reálnou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

a

b

Vplyv ocenenia
na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
c

Vplyv
ocenenia
na vlastné imanie
d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom
formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a

do jedného
roka
vrátane

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

b

c

viac ako
päť rokov

do jedného
roka
vrátane

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

d

e

f

viac
ako päť
rokov
g

Istina
Finančný výnos
Spolu

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu
o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

19 625

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie
64
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Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

19 625

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
19 625

Spolu

Tabuľka č. 2
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

23.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

1 697 273

112 805

102 500

1 707 578

Zamestnanecké požitky

1 662 014

99 505

102 500

1 659 019

35 259

13 300

Súdne spory
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48 559
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Krátkodobé rezervy,
z toho:

32 138

92 564

31 454

684

92 564

zákonné

30 832

62 176

30 148

684

62 176

ostatné

1 306

30 388

1 306

30 388

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

1 396 610

374 728

71 425

2 640

1 697 273

Ostatné rezervy, z toho:

1 396 610

374 728

71 425

2 640

1 697 273

Zamestnanecké pôžitky

1 358 711

374 728

71 425

Súdne spory

37 899

Krátkodobé rezervy,
z toho:

45 807

32 138

Zákonné rezervy

35 810

Ostatné rezervy

9 997

24.

1 662 014
2 640

35 259

39 331

6 476

32 138

30 832

34 909

901

30 832

1 306

4 422

5 575

1 306

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

762 336

104 093

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

741 787

82 465

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

20 549

21 628

10 227 759

21 570 481

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

8 593 380

20 800 809

Záväzky po lehote splatnosti

1 634 379

769 672

Krátkodobé záväzky spolu
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25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f)
o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom
záväzku
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:

3 110 001

236 426

97 489

220 606

3 012 512

15 820

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

232 484

455 550

odpočítateľné

232 186

455 550

odpočítateľné
zdaniteľné

zdaniteľné

298

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

4 195 732

256 409

Sadzba dane z príjmov ( v %)

22

22

Odložená daňová pohľadávka

327 256

295 096

Uplatnená daňová pohľadávka

72 529

148 754

Zaúčtovaná ako náklad

40 369

339 996

-

451 033

741 787

82 465

-3 496

1 945 958

662 818

-1 857 768

-

88 190

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo
sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

3 850

6 600

103 656

104 053

103 656

104 053

Čerpanie sociálneho fondu

89 453

106 803

Konečný zostatok sociálneho fondu

18 053

3 850

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
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Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch,
pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostred-ne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

f

g

Dlhodobé bankové úvery
UNICREDIT BANK
č.22/corp/11/14

EUR

UNICREDIT BANK
č.244/corp/2012

EUR

UNICREDIT BANK
č.321/corp/2013

EUR

ČSOB č.1743/13/01161
UNICREDIT Leasing č.1100480

3M
EURIBOR
+2,45%
EURIBOR
+3,35%

827.459

31.12.2018

698.459

12/2018

1 040 911

1 234 531

4,1%

31.3.2023

3 895 290

0

EUR

3M
EURIBOR
+2,1%

31.3.2023

23 723 407

1 877 703

EUR

5,25

11/2016

102 802

220 384

4,1%

7/2018

156 019,94

0

4,46

11/2015

761 633

609 300

UNICREDIT Leasing č.1100479

827 459

Krátkodobé bankové úvery
SZRB, a.s.

EUR

3M
EURIBOR
+2,45%
1M
EURIBOR
+3,35%
3M
EURIBOR
+2,1%

UNICREDIT BANK
č.22/corp/11/14

EUR

UNICREDIT BANK
č.244/corp/2012

EUR

ČSOB č.1743/13/01161

EUR

UNICREDIT Leasing č.1100480

EUR

5,25%

UNICREDIT BANK
č.321/corp/2013

EUR

UNICREDIT Leasing č.1100479

31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

129 000

129 000

129 000

193 620

193 620

193 620

2 511 045

170 700

5.12.2015

117 582

111 581

4,1%

31.12.2015

402 960

0

4,1%

5.12.2015

58 072,90

68

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ2020488206

Tabuľka č. 2

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

f

g

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

29. Informácie k prílohe č. 3 časti
G. písm. k) o významných
položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky
a

Účtovná hodnota
pohľadávky
b

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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Tabuľka č. 2

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie

c

d

e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách
zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom
formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a
Istina
Finančný náklad
Spolu

do jedného
roka
vrátane
b

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane
c

Splatnosť
viac ako
päť rokov

do jedného
roka
vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako
päť rokov

d

e

f

g

2 495

2 495

15 282

2 496

353

353

2 312

353

2 848

2 848

17 594

2 849
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32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu
vnútroorganizačných zásob
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

Názov položky

a

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu

33.

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

13 423 999

13 795 966

360 494

140 121

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

22 262 485

18 941 184

Čistý obrat celkom

36 046 978

32 877 271

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

71

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ2020488206

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi,
audítorskej spoločnosti
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

9 810

9 370

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

3 500

3 500

5 390

5 390

920

480

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

35.

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v
bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich
účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov

36.

130 070

256 409

-

362 843

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

-1 650 630
X

-1 646 897
x

553 581

1 915 725
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Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky

56 410

Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane

22

Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

2 885

22

x

4

22

Odložená daň z príjmov

x

627 162

22

x

-1 666 527

22

Celková daň z príjmov

x

630 047

22

x

-1 666 523

22

37.

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

33 190

33 190

19 979 503

19 979 503

4

4

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov

877 983

83 799
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Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa
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-16 966 223

-16 966 223

19 625

-2 280 677

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

33 190

33 190

19 979 503

19 979 503

4

4

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zák. rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby –podnikateľa

701 156

176 827

877 983

-15 997 337

-968 886

-16 966 223

-517 854

19 625
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Vysvetlivky k poznámkam:
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým
úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa
potrieb účtovnej jednotky.
Použité skratky:
CP - cenný papier
č. - číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie
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VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
2014
Celkový počet zamestnancov
( Ø stav )
Tržby za vlastné výkony a tovar
( v EUR )
Tržby z dopravnej činnosti
( v EUR )
Náklady celkom
( v EUR )
Ubehnuté vozkm
( v tis. vozkm )
Prepravené osoiby
( v tis. )
Tržby / 1 vozkm
Z DČ ( v EUR )
Náklady / 1 vozkm
( v EUR )
Náklady / 1 EUR tržieb
z DČ ( v EUR )

986

Index
2014/2013
0,94

2013

Index
2013/2012

2012

1043

0,970

1 075

0,989

13 936 087

1,087

12 731 385

0,965

13 325 662

1,094

12 184 469

1,163

33 106 809

0,997

33 214 736

1,0108

15 547

0,994

15 635

0,944

88 838

1,023

86 843

0,964

0,85

1,09

0,78

1,15

2,13

1,005

2,12

1,20

2,48

0,912

2,72

13 784 493
12 861 379
38 503 868
15 715
83 868
0,82
2,45
2,99

Ukazovatele likvidity
Odporúčaná hodnota

2014

2013

Ukazovatele likvidity

index

index

Pohotová likvidita

0,09

0,01

0,2-0,6

Bežná likvidita

0,3

0,11

1,0-1,5

Celková likvidita

0,45

0,16

1,5-2,5

Disponibilné zdroje likvidity na krytie krátkodobých záväzkov sú nedostatočné.
Trend vývoja je negatívny.
Ukazovateľ celkovej zadĺženosti ako pomer záväzkov vrátane ostatných pasív
k celkovým aktívam dosiahol hodnotu 98,17% / v roku 2013=90,79%/.
Ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol hodnotu 1,82 % / v roku 2013 =
9,21%/
Miera zadĺženosti vyjadrená vzťahom záväzkov bez ostatných pasív
a vlastného imania je 2782,98% / v roku 2013=770,12%/.
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Tržby za vlastné výkony a tovar v roku 2014 poklesli o 151 594 € tj. o 1.09%
oproti predchádzajúcemu roku. V porovnaní s rokom 2013 poklesli aj tržby
z dopravnej činnosti o 464 283 €, tj. 3,48%.
Celkové výnosy predstavovali 36 223 191 EUR a ich rast dosiahol 1,093
v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Celkové náklady predstavovali 38 503 868 EUR a ich rast dosiahol
v porovnaní s predchádzajúcim rokom hodnotu 1,163.
Výsledkom hospodárenia po zdanení za rok 2014 bola účtovná strata
2 280 677 EUR.

Štruktúra tržieb z dopravnej činnosti ( v EUR )

rok 2014
Tržby z dopravnej činnosti celkom
z toho:
Tržby z jednorázových cest. lístkov
Tržby z časových cest. lístkov
Tržby z fakturovanej dopravy
Tržby z predaja cest.lístkov cez SMS
Tržby ostatné
Tržba elektronickej peňaženky

rok 2013

rok 2012

12 861 379 13 325 662

12 184 462

3 731 639
5 540 426
1 105 914
850 616
1 053
1 631 731

* Tržby ostatné - 0,01 %
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3 975 285
5 688 649
1 139 950
752 585
639
1 768 554

3 294 628
5 403 549
1 156 449
633 871
7 451
1 688 514

VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI
Štruktúra nákladov a ich podiel na celkových nákladoch ( v EUR )

rok 2014

rok 2013

rok 2012

Náklady celkom

38 503 868

33 106 809 33 214 736

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

10 259 944
2 106 703
15 927 737
5 127 575
5 081 909

11 525 327 11 291 839
2 065 301 2 035 410
16 004 656 15 862 896
2 809 475 2 927 658
702 050 1 096 933

Štruktúra krytia nákladov na prevádzku MHD ( v EUR )

rok 2014

rok 2013

rok 2012

Štruktúra krytia nákladov

38 503 868

33 106 809 33 214 736

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

12 861 379
6 691 812
16 670 000

13 325 662 12 184 469
3 761 147 3 812 413
16 020 000 16 700 000

Výsledok hospodárenia (-strata)+zisk

-2 280 677
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+19 625

-517 854

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
a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období.

podmienok

jej

sústavného

Účtovníctvo spoločnosti bolo vedené na základe dodržania časovej a vecnej
súvislosti nákladov a výnosov. Pre účtovanie nákladov a výnosov sa uplatňoval
akruálny princíp.
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.
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 nájomných zmlúv, ktorý spoločnosť používala
na svoju činnosť, bola evidovaná na podsúvahovom účte.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Účtovnú stratu za rok 2014 v sume -2.280.677,10 EUR spoločnosť navrhuje
vysporiadať zaúčtovaním na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.
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INFORMÁCIA O VPLYVE
PROSTREDIE V ROKU

ČINNOSTI

SPOLOČNOSTI

NA

ŽIVOTNÉ

Naša spoločnosť v roku 2014 pokračovala s obnovou vozového parku – bolo
dodaných 127 kusov autobusov a 7 kusov električiek a boli ukončené súťaže
na modernizáciu vybraných tratí električkovej dopravy v centre mesta Košice. Z tohto
dôvodu bolo postupne vyradených na zhodnotenie/zneškodnenie celkovo 77 kusov
autobusov / z toho 12 bolo na pohon CNG / a 9 električiek.
V roku 2014 nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti ovplyvňujúcej negatívne
životné prostredie v meste Košice / únik škodlivých látok do životného prostredia
z vozidiel alebo ČS PHM /.
Pravidelným vzdelávaním zamestnancov v oblasti životného prostredia
a aplikácie nových zákonov v uvedenej oblasti zabezpečujeme ich uplatnenie
na všetkých stupňoch riadenia.
Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného
prostredia, kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale
i budúcich generácií. V súlade so strategickým zámerom spoločnosti a v zmysle
neustáleho zlepšovania všetkých činností integrovaného systému riadenia
sa zaväzujeme:
1.

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 akciovou spoločnosťou.

2.

Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať
nepriaznivé dopady opravárenských činností a dopravných služieb na životné
a pracovné prostredie.

3.

Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín,
materiálov, energií a služieb.

4.

Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.
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INFORMÁCIA O VPLYVE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ZAMESTNANOSŤ
V ROKU 2014
Plánovanie zamestnancov v roku 2014 bolo výrazne ovplyvnené s nákupom
nových dopravných prostriedkov a to predovšetkým v oblasti údržbárskej činnosti.
V priebehu roka boli zrealizované racionalizačné organizačné zmeny. Cieľom bolo
dosiahnuť potrebný stav zamestnancov na zabezpečovanie dopravných služieb tak,
aby firma mala nielen v súčasnosti, ale najmä v budúcnosti potrebnú kvantitu
a kvalitu zamestnancov.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2014 bol 986, voči
plánovanému prepočítanému stavu bolo plnenie na 98,6 %. Podiel vodičov MHD
na celkovom stave zamestnancov činil 52,27 %. Dopravnú činnosť sme
zabezpečovali s priemerným počtom 518 vodičov MHD, v členení: vodiči autobusu
355, vodiči električiek 115 a vodiči trolejbusu 48.
Oblasť vzdelávania
Neustále vzdelávanie a osobný rozvoj je dnes jednou z hlavných podmienok
efektívnej pracovnej činnosti. Cieľom spoločnosti je vytvárať zamestnancom vhodné
pracovné podmienky aj v oblasti profesionálneho rozvoja. Vzdelávanie a príprava
zamestnancov v DPMK a.s. sa realizovali v súlade so schváleným plánom
vzdelávania.
V priebehu roka boli zrealizované nasledovné kurzy, školenia a odborné
skúšky:
- kurz základného a pravidelného výcviku vodičov,
- školenie na obsluhu autobusov CNG, údržbu autobusov CNG,
- periodické školenia odbornej spôsobilosti vodičov,
- periodické skúšky vodičov dráhových vozidiel,
- kurz vodičov dráhových vozidiel - električky,
- aktualizačná príprava zváračských technológov,
- pravidelné školenia VTZ,
- pravidelné školenia ostatných zamestnancov,
- semináre a školenia pri zmene legislatívy,
- nové kurzy zváračov, kuriča, a iné.
Náklady na vzdelávanie pre našich zamestnancov v roku 2014 predstavovali
výšku 7 780,- € a vďaka získaným povereniam v oblasti vzdelávania sme realizovali
školenia a kurzy aj externé subjekty a tým sme dosiali tržby v tejto oblasti vo výške
10 703,- €.
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Starostlivosť o zamestnancov
Starostlivosť o zamestnancov je povinná (daná zákonmi a predpismi),
zmluvná (kolektívna zmluva) a dobrovoľná.
Sociálna politika a program starostlivosti je nástrojom, ktorého cieľom je vytvoriť
optimálne podmienky pre zamestnancov na ich pracovný výkon a v širšom kontexte
aj na zvyšovanie ich spokojnosti, stabilizácie a spolupatričnosti.
Benefity poskytované zo Sociálneho fondu
Sociálny program definuje základné výhody, ktoré DPMK, a. s. poskytuje všetkým
zamestnancom z vyčlenených prostriedkov sociálneho fondu. Tieto prostriedky
sa vynakladajú účelovo na skvalitňovanie starostlivosti zamestnancov
v nasledujúcich oblastiach:





závodné stravovanie
náklady na dopravu do zamestnania
nenávratná sociálna výpomoc
rehabilitačné pobyty



príspevok na úhradu služieb podnikové rekreačné zariadenie Dedinky



príspevok na detskú jarnú a letnú rekreáciu



príspevok pre dieťa, ktoré nastúpilo do 1. ročníka ZŠ na školské potreby



vianočný balíček pre zamestnancov, ktorí pracujú po 19.00 hod dňa 24.12.

Ďalšie benefity:
Medzi činnosti zabezpečovania sociálnej politiky hradenej z nákladov spoločnosti, sú



zdravotná preventívna starostlivosť
občerstvujúce nápoje nad rámec ZP § 152



cestovné podľa osobitnej tarify pre zamestnanca a rodinných príslušníkov – v
zmysle platnej OS



pracovné a životné jubileá, odmeny za darovanie krvi.– v zmysle platnej OS



odmeny za súťaž „Jazdím bez nehody“– v zmysle platnej OS



osobné ochranné pracovné prostriedky – v zmysle platnej OS



doplnkové dôchodkové sporenie.
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INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU
A VÝVOJA

V roku 2014 spoločnosť nevynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu
a vývoja.

OSTATNÉ INFORMÁCIE
V roku 2014 spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy,
obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodných podiely materskej účtovnej
jednotky podľa § 22 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

83

Spoločnosti DPMK, a.s. bol v septembri 2009 udelený spoločnosťou EUROCETT
SK, s r.o. certifikát pre systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami STN EN
ISO 9001:2009 pre oblasť Správa podniku, autobusová, trolejbusová a električková
doprava. Tento certifikát zaväzuje všetkých zamestnancov a.s. k neustálemu
zvyšovaniu kvality vo všetkých činnostiach, k zdokonaľovaniu a zefektívňovaniu
všetkých procesov, čo smeruje k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Okrem
systému manažérstva kvality je v DPMK, a.s. zavedený a udržiavaný systém riadenia
bezpečnosti podľa STN OHSAS 18001, systém environmentálneho manažérstva
podľa STN EN ISO 14001.
V mesiaci august 2014 bol vyššie uvedenou certifikačnou spoločnosťou
realizovaný dozorový audit systému manažérstva kvality. Audítori posúdili existujúci
manažérsky systém z hľadiska zhody s požiadavkami normy STN EN ISO 9001
a usúdili, že naša spoločnosť má dostatok spôsobilých pracovníkov k zaisteniu
realizácie procesov údržba, má zdroje pre riadenie a zabezpečovanie procesov,
v pravidelných intervaloch monitoruje, preveruje a vyhodnocuje procesy, preskúmava
v pravidelných intervaloch efektívnosť systému manažérstva kvality a zaisťuje
zdroje k zlepšovaniu jeho efektívnosti, posudzované procesy sú realizované v zhode
s dokumentovanými pravidlami.
Vrcholový manažment pravidelne zaisťuje pre príslušné funkcie a na príslušných
úrovniach akciovej spoločnosti vypracovanie cieľov kvality, BOZP a environmentu.
Ciele kvality, BOZP a environmentu sú záväzné pre všetkých zamestnancov
spoločnosti najmä pri realizácii procesov, ktoré majú vplyv na výslednú kvalitu
poskytovaných služieb. Ciele IMS plánované pre rok 2014 boli v prevažnej miere
naplnené, o čom svedčia aj nasledovné závery a vyhodnotenia.
Počet reklamácií pri kúpe jednorazových cestovných lístkov prostredníctvom
automatov sa oproti minulému roku znížil o 17 %. Znížiť sa počet dopravných nehôd
a škodových udalostí z vlastnej viny v trolejbusovej a električkovej doprave. Výrazne
sa znížil počet výpadkov na všetkých dopravných trakciách. V rámci veľkej
prehliadky bolo na 1 električke typu KT8D5 zrealizované samoobslužné otváranie
dverí pre cestujúcich. Postupne v priebehu roka boli vymieňané a zregenerované
zastávkové stojany autobusovej a koľajovej dopravy. Bola realizovaná oprava
3 cestno-koľajových prechodov výmenou asfaltového povrchu. Boli vymenené
4 výmenové časti výhybiek. Nástupištia električkovej dopravy sú udržiavané v stave,
aby na nich nevznikol úraz z viny akciovej spoločnosti.
V rámci einvironmentálneho manažérstva bola realizovaná kalibrácia
na výdajných stojanoch čerpacích staníc PHM, na meniarňach bol realizovaný výrub
stromov a v areáli SUC bola realizovaná výsadba nových stromov.
V oblasti BOZP referát ochrany práce prostredníctvom periodických školení
a na požiadanie referátu vzdelávania zabezpečuje pravidelnú odbornú prípravu
v snahe rozvíjať povedomie zamestnancov o zásadách BOZP. Cestou aktualizácie
dokumentov týkajúcich sa BOZP (posúdenie rizík, technologické postupy, zásady
bezpečnej práce) a environmentu a interných predpisov, referát ochrany práce
a referent životného prostredia výchovne pôsobia na zamestnancov.
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA SPOLOČNOSTI
-

v roku 2015 bude dodaných 33 ks električiek Vario LF2 plus s dĺžkou 22,5 m
od dodávateľa Progoimex, a.s. Praha, ktorý uspel vo verejnom obstarávaní

-

v rámci projektov dopravnej infraštruktúry financovaných zo zdrojov EÚ budú
dokončené v roku 2015 projekty modernizácie električkových tratí, kde je
prijímateľom Mesto Košice:

-

stavba IKD (Staničné námestie – Námestie Maratónu Mieru),
stavba MEU (Modernizácia električkových uzlov v rozsahu projektu MET),
ukončenie prípravnej fázy stavby MET.

-

dokončenie prípravnej fázy výstavby modernizácie električkového depa, ktorý
počíta s výstavbou novej haly ťažkej údržby, modernizáciou koľajového zvršku
a napájania, ako aj modernizáciou haly ľahkej údržby a umývacej linky
električiek. Projekt bude spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, spolufinancovanie
DPMK, a.s. bude predstavovať 5 % z hodnoty kontraktu

-

zabezpečiť v čase výluk električkových tratí z dôvodu ich modernizácie
kvalitnú a bezpečnú náhradnú autobusovú dopravu pre cestujúcich v MH

-

vykonať po realizácii stavieb IKD a MEU zmeny v štruktúre MHD,
zohľadňujúce nadradenosť električkovej dopravy a minimalizujúce súbežné
jazdy ostatnej MHD s električkami v jednotlivých častiach mesta Košice

-

neznižovať objem kilometrov vykonávaných vo verejnom záujme na základe
zmluvy s Mestom Košice z dôvodu skvalitnenia ponuky MHD

-

zvyšovať atraktivitu MHD pomocou nových projektov v zmysle bodov 1., 2., 3.
a v spolupráci s Mestom Košice aktívne začať budovať preferencie,
vyhradené jazdné pruhy a iné aktivity, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť
MHD voči osobnej automobilovej doprave.
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
Hlavné zámery rozvoja v oblasti mestskej hromadnej dopravy (MHD)
V roku 2014 bolo hlavným zámerom v oblasti MHD racionalizačnými opatreniami
mierne znížiť výkony vozidiel MHD vykonávaných vo verejnom záujme, minimalizovať
súbežné trasy viacerých druhov dopráv a zatraktívnovať obsluhu MHD aj v novo
vznikajúcich lokalitách určených pre bývanie. V roku 2014 išlo o lokality v MČ Krásna
– Pri Teleku a v MČ Vyšné Opátske – Panoráma Heringeš.
Do samotných výkonov MHD, ktoré boli mierne nad plánom zasiahli negatívne výluky
z dôvodu modernizácií električkových tratí (náhradné autobusové linky s atraktívnymi
intervalmi a obchádzky vylúčených úsekov ciest bežnými linkami MHD)
Hlavnými zámermi v oblasti MHD sú :
-

-

zvýšiť podiel spojov vykonávaných nízkopodlažnými vozidlami v autobusovej
doprave na 100% (rok 2014 – 80%)
zvýšiť
podiel
spojov
vykonávaných
nízkopodlažnými
električkami
v električkovej doprave na 50% (rok 2014 – 30%)
zabezpečiť počas samotných výluk náhradnú autobusovú dopravu
s atraktívnymi intervalmi
po realizácií výluk zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb sprevádzkovaním
inteligentných digitálnych panelov na zastávkach električiek
po realizácií výluk zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb sprevádzkovaním
nových automatov na predaj cestovných lístkov na zastávkach električiek
pripraviť filozofiu a predpoklady pre zmenu organizácie MHD s prihliadnutím
na električkovú dopravu ako na nosnú časť MHD
analyzovať ďalšie fungovanie rýchlodráhy spolu so súbežnými autobusovými
linkami
aktívne vystupovať v procese možnosti čerpania finančných prostriedkov
z fondov EÚ za účelom zvyšovania atraktivity MHD znížením obežných časov
a zvýšením priemernej rýchlosti s pomocou preferencií v MHD
uvedenými opatreniami zastaviť dlhodobý proces znižovania počtu
prepravených osôb
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