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PREDMET ČiNNOSTI DOPRAVNÉHO PODNIKU BRATISLAVA, A.S.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. bol založený dňa 23. 12.1993 zakladateľskou
listinou vo forme notárskej zápisnice Č. N 508/93, NZ 499/93 napísanej notárkou
JUDr. Helenou Hrušovskou, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka Č. 513/1991 Zb., živnostenským listom Č. žo 1049/So a koncesnou
listinou Č. ŽO 796/1991/So, oba vydané dňa 7. 4. 1994 Obvodným úradom
Bratislava l.

Zápis o vzniku spoločnosti ku dňu 20. 4. 1994 bol vykonaný na Obvodnom
súde Bratislava l. vo vložke Č. 1181/B, oddiel Sa. V súčasnosti je spoločnosť
zapísaná v OR vedeným Okresným súdom Bratislava I oddiel Sa vložka číslo 607/B.

Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií. Jediným
zakladateľom a zároveň akcionárom je Hlavné mesto Slovenskej republiky

. Bratislava.
Základným predmetom činnosti podľa stanov je vykonávanie pravidelnej

verejnej cestnej hromadnej mestskej dopravy osôb.

ORGÁNY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI DPB, A.S.

Predstavenstvo: JUDr. PhDr. Branislav Záhradník predseda do 30.7.2010
Ing. Pavel Derkay predseda od 30.7.2010
Mgr. Gerti Duni podpredseda
RNDr. Milan Cílek člen
Ing. Ján Kotul'a člen do 22.11.2010
Dr. František Dej člen od 22.11.2010
Ing. Martin Berta, CSc. člen

Prokúra: JUDr. Martin Jerguš
Ing. Pavel Derkay do 30.7.2010

Dozorná rada: Ing. Peter Šramko predseda
Ing. Anton Beleš podpredseda
Ing. Tomáš Fabor člen

Soňa Záporožanová člen
Ing. Vladimír Mráz člen
Ing. Ján Brezák člen
Ing. Karol Kállay člen
Ing. Bronislav Weigl člen

Peter Horanský člen

Vrcholové vedenie: Ing. Pavel Derkay generálny riaditel'
Ing. Martin Pŕibáň riaditeľ ekonomického rezortu
Ing. Bronislav Weigl riaditel' rezortu prevádzky a techniky
JUDr. Martin Jerguš riaditel' rezortu I'udských zdrojov
Ing. Štefan Ondrišák riaditel' obchodného rezortu
JUDr. Marta Šteffeková riaditel'ka sekcie právnej a prepravnej

kontroly
Ing. Vladimír Rafaj riaditel' divízie elektrické dráhy
Ing. Pavel Derkay riaditel' divízie autobusy v zastúp.
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Ing. Ján Kotul'a riaditel' sekcie dopravnej cesty do
30.9.2010
poverený zastupov. od 1.10.2010
riaditel' sekcie služieb a investícií
riaditel' sekcie špeciálnych činností
bezpečnosti a krízového riadenia
riaditel' sekcie marketingu a
komunikácie
riaditel' sekcie informačných
technológií

Ing.
Ing.
Ing.

Vladimír Kalivoda
Pavol Galamboš
Jozef Holečko

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Bc. Štefan Jenčuš

V zmysle požiadaviek štandardu IAS 10- udalosti po súvahovom dni v roku 2010
nedošlo vo vrcholovom vedení k zmenám.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Predstavenstvo

Kancelária predstavenstva Dozorná rada

Sekretariát Generálny riaditeľ
generálneho riaditel'a

Sekcia informačných Oddelenie kontroly Sekcia marketingu Sekcia-technolóqil a komunikácie dopravnej cesty-

Sekcia špeciálnych [Specialista Sekcia právna a Sekcia služieb
činnostl, bezpečnosti - prepravnej L- a investíci!
a krízového riadenia kontroly

Rezort Rezort Rezort Rezort
ekonomický f-- prevádzky I'udských zdrojov - obchodný

a techniky

Divízia Divízia
Elektrické dráhy Autobusy

Dňa 1.3.1996 bol Predstavenstvom DPB, a.s. schválený Etický kódex, ktorý je
súhrnom základných etických noriem vystupovania a správania sa v pracovno-
právnych vzťahoch.
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Dopravný podnik Bratislava, a.s. zostavuje v zmysle § 17a) Zákona
o účtovníctve Č. 431/2002 Z. z. v platnom znení počnúc rokom 2006 účtovnú
závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné účtovníctvo (International
Standards of Financial Reporting, skratka "IFRSU

).

V priebehu roka 2010 DPB, a.s. odpredal 20 ks akcií spoločnosti RECAR
Slovensko a.s. a v súčasnosti v tejto spoločnosti nemá žiadny podiel. V roku 2009
DPB, a.s. upísal 20 % akcií do novej spoločnosti RECAR Bratislava, a.s. a zároveň
svoj vklad do tejto spoločnosti splatil. Dopravný podnik Bratislava, a.s. nevlastní
podiely v iných spoločnostiach a tiež nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

. Podľa zákona Č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je DPB, a.s.
povinný a ani nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ani konsolidovanú
výročnú správu.

Hlavným cieľom Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť bolo aj
v roku 2010 naplnenie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení
mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
(ďalej len Zmluva o službách).

Pri tvorbe plánu nákladov a výnosov na rok 2010 sme uvažovali s výškou
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 54 000 000 €, ktoré boli
schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením o rozpočte hlavného mesta SR
Bratislavy zo dňa 17.12.2009 Č. 822/2009 na rok 2010 a schváleným ročným
objemom výkonov v zmysle Zmluvy o službách (45451 tis. vozidlových kilometrov,
40617 tis. vlakových kilometrov a 4 274 533 tis. miestových kilometrov).

V roku 2009 bol negatívny dopad krízy na finančné hospodárenie hlavného
mesta SR Bratislavy riešený krátením bežných výdavkov Dopravnému podniku vo
výške 3,5% napriek nárastu kilometrických výkonov. Toto rozhodnutie malo vplyv aj
na tvorbu plánu na rok 2010, v ktorom došlo opätovne ku kráteniu preddavku na
úhradu predpokladanej straty zo služieb poskytovaných vo verejnom záujme.

Z dôvodu vzniku nových liniek a úpravou grafikonov vybraných liniek bol 17.
apríla 2010 podpísaný dodatok Č. 2/2010 k Zmluve o službách, ktorým sa zmenil
plánovaný objem kilometrických výkonov na 45664 tis. vozidlových kilometrov,
40998 tis. vlakových kilometrov a 4290436 tis. miestových kilometrov a to bez
navýšenia objemu finančných prostriedkov poskytovaných na pokrytie
predpokladanej straty (rozdiel medzi predpokladanými ekonomicky oprávnenými
nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku zo Zmluvy o službách
a predpokladanými tržbami vyplývajúcimi z regulovaných cien). V súvislosti so
zavedením Bratislavskej mestskej karty od 10. januára 2011 bol dňa 1. decembra
2010 podpísaný dodatok Č. 3 k Zmluve o službách, ktorým sa mesto zaväzuje
uhrádzať čiastky za zľavy (bonusy) poskytnuté držiteľom BMK.

Neustály rast individuálnej dopravy spôsobuje stále komplikovanejší pohyb
dopravných prostriedkov a to i s nepriaznivým dopadom na obežnú rýchlosť
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dopravných prostriedkov MHD a aj na životné prostredie. Tieto vplyvy je dôležité
zvažovať pri riešení dopravnej politiky mesta. Jedným z aspektov je podpora
mestskej hromadnej dopravy. V roku 2010 Dopravný podnik Bratislava a.s., z tohoto
dôvodu nakúpil nové autobusy na prevádzku MHD a to 25 ks autobusov Mercedes
Capa City, 80 ks autobusov SOR NB 18, 4 ks autobusov SOR NB10,5 a 3 ks
autobusov IRISBUS CITELlS pre imobilných cestujúcich a zmodernizoval 10 ks
trolejbusov. V záujme zlepšenia služieb cestujúcej verejnosti v roku 2009 bola
upravená štruktúra platnosti cestovných lístkov. Ďalším prínosom k zjednodušeniu
a zatraktívneniu využívania mestskej hromadnej dopravy okrem spustenia predaja
cestovných lístkov prostredníctvom SMS od 17. novembra 2008 je zavedenie
internetového predaja predplatných cestovných lístkov od februára 2009. Počet
takto predaných lístkov za rok 2010 bol na úrovni 70 000 ks, tržby dosiahli úroveň
cca 2 105 tis. € a podiel predaja na predplatné cestovné lístky presiahol hranicu
10%. V priebehu roka 2010 sme postupne rozšírili možnosti online platieb o Dexia

. pay - Dexia banka Slovensko a.s., o UniPlatbu - UniCredit Bank Slovakia a.s.
a o OTPpay - OTP Banka Slovensko, a.s. Rozšírením možnosti online platieb sa
vytvára priestor pre komfortnejší a operatívnejší nákup predplatných cestovných
lístkov pre širšiu skupinu cestujúcej verejnosti. V závere roka 2010 DPB, a.s.
zrealizoval všetky práce súvisiace s akceptáciou Bratislavskej mestskej karty pri
nákupe predplatných cestovných lístkov tak v predajniach DPB, a.s. ako i pri
internetovom nákupe.

Hospodárenie spoločnosti skončilo čistou stratou 6815683 €, z toho finančná
strata je 806 055 €. Prevádzkové náklady celkom dosiahli výšku 102454 751 €
a prevádzkové výnosy 96 445 122 €.

Prekročenie čerpania nákladov v nákladovej položke Spotreba materiálu bolo
spôsobené najmä v položke Spotreba nafty pre MHD, a to z dôvodu zmeny štruktúry
výkonov vplyvom nákupu nových autobusov ako i zabezpečením náhradnej
autobusovej dopravy v čase plánovaných výluk električkových tratí (napr.
rekonštrukcia električkových tratí Krížna a Tunel pod Hradom). Výšku nákladov v
tejto položke taktiež ovplyvnila cena nafty. Priemerná cena nafty sa počas roka
zvýšila na 0,902 €/Iiter. Naproti tomu sme zaznamenali úsporu nákladov v položke
Spotreba CNG pre MHD. Prekročenie nákladov v položke Spotreba materiálu - oleje
a mazadlá ostatné vznikla z dôvodu vyššej spotreby oleja potrebného na mazanie
výhybiek v rámci pravidelnej údržbyo. i. s cieľom znižovania hlučnosti dopravy.

V položke Spotreba energií - trakčná energia došlo k úspore nákladov voči
plánu, ako aj oproti roku 2009 z dôvodu podpisu novej zmluvy s dodávateľom
o nižšej cene za 1 MWh a z dôvodu realizovania opráv električkových tratí v letných
mesiacoch.

V nákladovej položke Opravy a udržiavanie sme zaznamenali úsporu
nákladov oproti plánu. Čerpanie v týchto nákladových položkách bolo ovplyvnené aj
úspornými opatreniami, ktoré boli prijaté vedením DPB, a.s. z dôvodu prepadu
financovania miest a obcí v SR, vrátane Bratislavy. Opatrenia boli prijaté s ohľadom
neohrozenia zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti prevádzky MHD s cieľom
realizovať schválený plán vozidlových kilometrov v plnom rozsahu.

Mierne prekročenie nákladov v položke Ostatné služby vzniklo aj napriek
skutočnosti, že vo väčšine nákladových položiek bola dosiahnutá úspora. Zvýšenie
nákladov oproti plánu vzniklo v položkách Služba SMS cestovné lístky. Tieto náklady
sú z kompenzované vyššími výnosmi. V položke Strážne služby čerpanie nákladov
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nad rámec plánu ovplyvnila zmena legislatívy pri prevoze peňazí. V nákladovej
položke Prenájom dopravných prostriedkov vzniklo prekročenie plánovaných
nákladov vyšším počtom odjazdených kilometrov. Prekročenie v nákladovej položke
Ostatné služby bolo ovplyvnené napr. sprevádzkovaním Tunela pod hradom
s povinnosťou zavedenia bezpečnostných opatrení, ako aj s postupným
vysporiadavaním sa s nebonitnými pohľadávkami voči cestujúcim bez platného
cestovného lístka, ktoré vznikli najmä pred rokom 2007.

Mzdové náklady boli čerpané v súlade s plánom a uzatvorenou kolektívnou
zmluvou pre rok 2010.

Priemerná mesačná mzda na zamestnanca za rok 2010 v našej akciovej
spoločnosti dosiahla výšku 927 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 nárast 063 €
mesačne.

Čerpanie nákladov v položke Dane a poplatky je ovplyvnené vyššími nákladmi
na cestnú daň (nákup nových vozidiel MHD) a súdnymi poplatkami za vymáhanie

. pohľadávok voči cestujúcim bez platného tarifného vybavenia. Toto vymáhanie
vykonávajú za Dopravný podnik Bratislava, a.s. advokátske kancelárie, a to AK JUDr.
Marián Chovanec a AK JUDr. Vladimír Kán.

V nákladových položkách Odpisy a Nákladové úroky došlo k prekročeniu
plánovaných nákladových položiek z dôvodu nákupu nových autobusov MHD
(prekročenie v nákladovej položke Odpisy je bez priameho vplyvu na hospodársky
výsledok nakoľko odpisy majetku, ktoré priamo súvisia s rozpúšťaním kapitálového
transferu z rozpočtu mesta do výnosov, t. j. ich zvýšenie, resp. zníženie sa prejaví
tiež vo výnosoch).

Tržby MHD boli splnené na 101,1 % Na priaznivý vývoj účtovných tržieb mal
vplyv vyšší predaj cestovných lístkov na jednu cestu. V roku 2009 bolo predaných
35344 tis. kusov, v roku 2010 až 36 199 tis. kusov t.j. nárast 02,4 %. V roku 2010
sa výrazne zvýšil podiel predaja cestovných lístkov prostredníctvom automatov
a SMS. Výrazný nárast počtu predaných CL sme zaznamenali prostredníctvom SMS.
Zatiaľ čo v roku 2009 bolo predaných 2 579 013 ks, v roku 2010 to bolo 3441 705 ks
t. j nárast o 33,5 %. Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka bola
splnená na 73,0%.

Citeľný výpadok sme zaznamenali v tržbách za prenájom reklamných plôch.
Finančné prostriedky za zabezpečenie služieb vo verejnom záujme boli v priebehu
roka poskytované v súlade so Zmluvou o službách. Treba však podotknúť, že dodo č.
2 Zmluvy o službách riešil len zvýšený objem kilometrických výkonov. Taktiež sa pri
vysporiadaní straty za rok 2009 ku dňu zostavenia tejto výročnej správy neuplatnili
všetky ustanovenia čl. IV, odst. 6 a 7 Zmluvy o službách.
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Súvaha - zostavená podl'a IFRS (roky 2006 - 2010)

Istav k 31.12.2010 [stav k 31.12.2009Istav k 31.12.2008Istav k 31.12.2007Istav k 31.12.2006

Dlhodobé aktíva 148 026 967 116651 832 102120394 103903007 114266082
Nehnuternosti stroíe zariadenia 142943753 116105812 101924185 103764 704 113971453
Nehmotné aktíva 403855 512826 163015 33659 128660
Investície v dcérskych a pridruž.spoloč, 5500 33194 33194 64 644 165970
Dlhodobé oonracávkv 4673859
Krátkodobé aktíva 15607791 15879413 14620792 9853914 18063102
Zásoby 7574174 7232867 6369515 4993195 5172 542
Obchodné oohraoávkv a zálohv 4087389 2487330 1 338379 1 880037 1729934
Daňové oohraoávkv 2012833 2617 672 1083715 265551 889929
Ostatné oohtacávkv 1 384788 1110572 929396 956217 8896335
Peniaze 548607 2430972 4899788 1758913 1 374361
AKTIVA 163634758 132531 245 116741186 113756921 132329184

VLASTNE IMANIE AZAVAZKY 163634758 132531 245 116741187 113756921 132329 184
Vlastné imanie 6 165280 12356621 14047269 10261 601 4463719
Základné imanie 33194 33194 33194 33194 33194
RezervnÝ fond, ostatné fondy 6639 6639 6639 6639 -63301
Nerozdelený zisk minulých rokov 12941130 12787322 14127631 12731 063 11 245203
Zisk účtovného obdobia -6815683 -470534 -120195 -2509294 -6751 378
Dlhodobé záväzky 108398941 98993602 4994921 5799575 6090586
Dlhodobé úverv 1 991250 2655000 3456848 5713868 6070205
Dlhobobé záväzky 19935763 456637 369050 85707 20381
Dotácie k dlhodobému maietku 85439348 94750112
Rezervv 1 032580 1 131853 1 169023 O O
Krátkodobé záväZky 49070537 21181 022 97698997 97695745 121774879
Obchodné záväzky 36372 454 11 908227 8663878 8873564 11 281 285
Krátkodobé úvery 1 279520 O O O 2389962
Krátkodobá éasť dlhodobých úverov 894066 1 020428 1036248 132776 1420567
Ostatné záväzky 9065462 6938497 87184923 88237735 104952400
Daňové záväzkv 698827 385992 370577 451 670 1 730665
Krátkodobé rezervy 760208 927878 443371 O O
Záväzky celkom 157469478 120174624 102693918 103495320 127865465

Výkaz ziskov a strát - zostavený podl'a IFRS (roky 2006 - 2010)

(E),-,
Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť

rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006
Ukazovateľ

Výnosy - tržby 35308023 34 905 587 34290115 34 264 987 34099084
Ostatné prevádzkové výnosy 61137100 58616415 55708511 47065093 41 627962
Prevádzkové výnosy spolu 96445123 93522002 89998626 81330080 75727046

Spotreba materiálu a tovaru -29326840 -30754222 -31 055307 -28356569 -30019717
Osobné náklady -52945751 -48145553 -46291879 -42001427 -38760705
Odpisy dlhodobého majetku -445094 -274172 -234071 -574255 -501 294
Služby -12042676 -10853710 -8361 224 -8933347 -9408419
Ostatné prevádzkové náklady -7694 390 -3756392 -4632395 -3480581 -4047766
Prevádzkové náklady spolu -102454 751 -93784049 -90574876 -83346179 -82737.901

Finančný zisk -806055 -208487 456055 -493195 259477

Zisk pred zdanením -6815683 -470534 -120195 -2509294 -6751 378

Daň z príjmu O O O O O

,-,istý zisk -6815683 -470534 -120 195 -2509294 -6751 378

Hospodársky výsledok (stratu vo výške 6 815 683 €) navrhujeme vysporiadať
v súlade s čl. IV bod 6 a 7 Zmluvy o službách.
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Od roku 2005 sa začalo s odpisovaním majetku v dôsledku čoho došlo
k poklesu hodnoty majetku celkom a vlastného imania a záväzkov.

Ukazovatele rentability a likvidity

Miera zisku (rentabilita výnosov)
(zisk / výnosy x 100 )

Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008
-5,99 -0,42 -0,11

0,15 0,41 0,55

0,31 0,76 0,99

0,01 0,12 0,34

Bežná likvidita
(OM-Z / KZ + KÚ )

Celková likvidita
(OM / KZ + KÚ)

Okamžitá likvidita
(FÚ / KZ + KÚ)

Vysvetlivky: OM obežný majetok, Z zásoby, KZ krátkodobé záväzky
KÚ krátkodobé úvery a výpomoci, FÚ finančné účty
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INVESTíCIE

Kapitálové výdavky na investície v roku 2010 - 2006 boli použité nasledovne:

(€)+r

2010 2009 2008 2007 2006
Investície celkom
ročný plán 8762307 28858004 15635664 5847939 30285302
skutočnosť - financované zo zdroja - rozoočet mesta 8506279 28858730 15635664 5406 227 23643763
skutočnosť - financované zo zdroja - ostatné 199 6428998
skutočnosť - financované zo zdroja - spolu 8506279 28858730 15635863 5406227 30072761
Stavby
ročný plán 6907500 10175840 3733187 1 018389 12654 319
skutočnosť - financované zo zdroja - rozpočet mesta 6651471 10175840 3733187 606 519 12654319
skutočnosť - financované zo zdroja - ostatné
skutočnosť - financované zo zdroja - spolu 6641 471 10175840 3733187 606519 12654 319
Dlhodobý hmotný majetok
ročný plán 1854807 18682164 11902476 4829550 17630983
skutočnosť - financované zo zdroja - rozpočet mesta 1854808 18682890 11902476 4799708 10989444
skutočnosť - financované zo zdroja - ostatné 199 6428998
skutočnosť - financované zo zdroja - spolu 1854808 18682890 11 902675 4799708 17418442

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010 bol schválený
uznesením MsZ Č. 822/2009 dňa 17.12.2009. Uvedeným uznesením bol
Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť odsúhlasený objem
kapitálových prostriedkov vo výške 15081 830 €. Dňa 1.7.2010 uznesením MsZ Č.

1019/2010 došlo k zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Mestské
zastupiteľstvo schválilo pre DPB, a.s. nový rozpočet vo výške 8 762 307 €, ktorý však
nezohľadňoval už začaté investičné zámery. V súvislosti s písomným podaním
primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského vo veci prepadu
financovania miest a obcí v Slovenskej republike DPB, a.s. počnúc dňom 16. júla
2010 nezačal s realizáciou žiadnej investičnej akcie uhrádzanej z kapitálových
prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy a ani uzatváraním nových zmlúv.

Na stavby sociálneho charakteru bolo použitých 8 448 €. Najviac kapitálových
prostriedkov bolo vynaložených na dopravné stavby vo výške 6 599 552 €, z toho
2 727 865 € na električkovú trať Tunel pod hradom a 3 405 390 € na rekonštrukciu
električkovej trate Krížna. V stavbách sú zahrnuté aj europrojekty, na ktoré boli
použité finančné zdroje v objeme 43 472 €.

Kapitálové zdroje vo výške 854 808 € boli vynaložené na splátky istiny úverov
poskytnutých na financovanie investičných akcií: nákup autobusov MIDI a MINI,
modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD a odťahovacie vozidlo. Vyššie
uvedené akcie boli financované z kapitálových zdrojov hlavného mesta SR
Bratislavy.

Ďalej bolo obstaraných 80 ks autobusov typu SOR NB 18 m a 25 ks
autobusov typu Mercedes-Benz CapaCity, ktorých obstaranie je financované z
úverových zdrojov.
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Mestská hromadná doprava

Prevádzka

Mestská hromadná doprava - prevádzka

(tis.vzkm)
Ročný projekt Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť

Vozidlové km rok 2010 rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006

Električky 11022 11 129 11 307 11 189 11 289 11 204
Trolejbusy 5741 5635 5643 5533 5594 5414
Autobusy 28901 29019 27457 25991 25517 25779
Spolu vzkm 45664 45783 44407 42713 42400 42397

Podiel jednotlivých trakcií na odjazdených vozidlových kilometroch - skutočnosť rok 2010

vozidlové km (tis. vzkml rok) vozové km (%)

• električky

• trolejbusy

• autobusy

(tis.mkm)
Ročný projekt Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť

Miestové km rok 2010 rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006

Električky 1296890 1308758 1 327537 1 303291 1 320664 1 312608
Trolejbusy 493371 489667 491223 482969 483435 464737
Autobusy 2500175 2516622 2425635 2329504 2327374 2321478
Spolu mkm 4290436 4315047 4244 395 4115764 4131 473 4098823

Podiel jednotlivých trakcií na odjazdených miestových kilometroch - skutočnosť rok 2010

miestové km (tis. mkm/rok) miestové km (%)

električky
trolejbusy
autobusy

1308758
489667

2516622

30,33
11,35
58,32
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• električky

• trolejbusy

• autobusy

. Tržby MHD celkom

Tržby MHD celkom
(€)

Plán Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť
rok 2010 rok 2010 rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007

Električky 10187520 10344863 10563775 10250110 10359258 10356171
Trolejbusy 3813600 3872 500 3907381 3796458 3786961 3647945
Autobusy 19598880 19901578 19300503 18597095 18425546 18441877
Spolu tržby MHD 33600000 34118941 33771659 32643663 32571765 32445993

Podiel jednotlivých trakcií na tržbách MHD celkom - skutočnosť rok 2010

Tržby MHD celkom (€) Podiel trakcií na tržbách MHD (%)

58,33

• električky

• trolejbusy

• autobusy
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Dopravnému podniku Bratislava, a.s. boli v roku 2010 poskytnuté finančné
prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov na realizáciu výkonov vo verejnom záujme
- prevádzku MHD z rozpočtu mesta v nasledovnej výške:

Bežné výdavky z rozpočtu mesta

(€)

Skutočnosť 2010 Skutočnosť 2009 Skutočnosť 2008 Skutočnosť 2007 Skutočnosť 2006
Bežné výdavky z RM 54000000 54454624 50557658 43168691 38504946

Úhrada výkonov za služby vo verejnom záujme má v ostatnom období
nepriaznivý vývoj a to od roku 2009, kedy boli bežné výdavky v priebehu roka
krátené o 3,5% nasledované ich opätovným znížením na rok 2010 a to napriek
skutočnosti, že neustále narastá požiadavka na prepravné výkony.

Prepravné výkony

Prepravné výkony v MHD boli v roku 2010 realizované električkovou,
autobusovou a trolejbusovou dopravou v nasledujúcej štruktúre:

Počet vozidiel Počet liniek Dlžka prepravnej Prepravná dlžka
Typ dopravy výprava (vrátane nočných) siete (v km) liniek (v km)

Električky 172 13 39,5 268,7
Trolejbusy 97 16 41,5 220,1
Autobusy 390 106 604,7 2 121,3
spolu 659 135 685,7 2610,1
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Prepravené osoby

Skutočnosť
rok 2010

(tis. os.)

Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť
rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006

Električky
Trolejbusy
Autobusy
Spolu prepravené osoby

72 361
26985

137902
237248

75347
27849

137016
240212

79226
29278

141 355
249859

81 920
29909

144928
256757

81 107
28595

143208
252910

Podiel jednotlivých trakcií na prepravených osobách - skutočnosť rok 2010

prepravené osoby (tis.os.) prepravené osoby (%)

električky
trolejbusy
autobusy

72 361
26985

137902

30,50
11,37
58,13

Súčasný tarifný systém neumožňuje presnú evidenciu prepravených osôb.
Ukazovatel' prepravené osoby je štatistický údaj. Pri výpočte tohto ukazovatel'a
vychádzame z metodického listu Štatistického úradu SR.

vývoj zamestnanosti

(osoby)
Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť

rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006

Priemerný prepočítaný stav 3289 3205 3092 3 115 3151

z toho: THP 561 553 568 594 594
údržbári MHD 628 613 600 619 632
vodiči autobusov 958 904 829 805 828
vodiči električiek 295 291 295 293 287
vodiči trolejbusov 263 262 241 243 243
ostatní robotníci 586 582 559 561 567

Mzdové prostriedky celkom tis. € 37222 33796 31 528 29716 27403
Priemerná mzda € 927 864 839 787 715

vývoj zamestnanosti môžeme považovať za priaznivý. Nárast počtu
zamestnancov bol ovplyvnený hlavne vyšším počtom novo prijatých vodičov MHD.

Výšku priemernej mzdy ovplyvnil aj pokles vo vývoji práce nadčas v jednotlivých
kategóriách zamestnancov.
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Čerpanie sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Zostatok

Rok 2010
373736
357817

15919

(€)
Rok 2006

295393
275045
20348

Rok 2008
352453
330 147
22306

Rok 2007
328620
294065

34555

Rok 2009
348595
334365

14230

Finančné prostriedky zo sociálneho fondu sa čerpajú na základe schváleného
rozpočtu sociálneho fondu a kolektívneho vyjednávania, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou Kolektívnej zmluvy DPB, a.s. V roku 2010 sa celkového objemu finančných

. prostriedkov sa cca 90% použilo ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

ŽiVOTNÉ PROSTREDIE

V súčasnej dobe DPB, a.s. prevádzkuje 176 nových autobusov MHD s motorom
splňajúcirn emisnú normu EUR05, od roku 2001 prebiehala postupná plynofikácia
autobusov MHD Počet plynofikovaných vozidiel k31.12.2010 je 164 kusov.
Prevádzkovanie ekologických vozidiel má zásadný vplyv na pokles škodlivých látok
a emisií pri prevádzke, celkové zlepšenie environmentálnych dopadov MHD na
životné prostredie, bezpečnosť prevádzky.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. má prijatý Program odpadového hospodárstva
(POH), ktorý je základným koncepčným materiálom pre oblasť riadenia odpadového
hospodárstva. V Programe je zhodnotený spôsob nakladania s odpadmi
v prevádzkach spoločnosti z hľadiska množstva a druhov odpadov v určenom
období. Zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov sa realizuje zmluvne
prostredníctvom oprávnených organizácií. V spoločnosti je zavedený separovaný
zber jednotlivých zložiek z komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy).
Niektoré druhy nebezpečných a ostatných odpadov naša spoločnosť odpredáva ako
druhotnú surovinu.

Za vybrané komodity dovážaných výrobkov spoločnosť platí štvrťročne
príspevok do Recyklačného fondu.

V oblasti ochrany ovzdušia spoločnosť zabezpečuje výpočty poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vedenie
prevádzkovej evidencie o zdrojoch znečisťovania a prostredníctvom autorizovanej
firmy zabezpečuje meranie emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platnej
legislatívy o ochrane ovzdušia.
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Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. (§ 23 odsek S)

Akcionárovi akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava:

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej len
Spoločnosť) k 31. decembru 2010, ku ktorej sme dňa 28. februára 2011 vydali správu
audítora, v ktorej som vyjadril svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podl'a nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava
k 31. decembru 2010, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokoch za rok končiaci
k danému dátumu v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo, ktoré boli
prevzaté EÚ.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť
zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na
základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy
požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že
informácie uvedené vo výročnej správe a skutočnosti, ktoré sú predmetom zobrazenia
v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou
závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na strane 6 sme porovnali s informáciami
uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2010. Iné údaje a informácie ako účtovné
informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh, sme neoverovali. Sme presvedčení,
že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podl'a nášho stanoviska uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe akciovej
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava poskytujú vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz a sú v súlade s priloženou účtovnou závierkou k 31. decembru 2010.

Bratislava

Ing. Mária Cvečkavá, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU Č. 890
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partneraudit
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionára akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava,
Olejkárska l, 814 52 Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát,
výkaz zmien vo vlastnom imaní, výkaz peňažných tokov za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky,
ktoré obsahujú prehl'ad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetl'ujúce
informácie.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky
zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Táto zodpovednosť
zahŕňa návrh, implementáciu a zachováva nie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu
prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo
chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie
účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podl'a týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia
rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri
posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie
a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre
naše stanovisko.

Stanovisko

Podl'a nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava k 31. decembru
2010, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokoch za rok končiaci k danému dátumu v súlade
s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo, ktoré boli prevzaté E~;;;~O\,·-~-"Q'li'o
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Ing. Mária CVečkavá, CA
zodpovedný audítor
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PARTNERAUDIT, s.r.
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