Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť

Výročná správa
za rok 2016

V Trenčíne, apríl 2017

Príhovor
Vážené dámy a páni,
Predkladám Vám výročnú správu spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová
spoločnosť. Rok 2016 hodnotím z pohľadu dosiahnutých hospodárskych výsledkov ako veľmi
dobrý. V našej hlavnej činnosti v prímestskej a mestskej doprave sa pozornosť zamerala hlavne
na skvalitňovanie dopravných služieb. Podnikateľské prostredie bolo v oblasti dopravy naďalej
priaznivé a to zásluhou nízkych cien pohonných hmôt. Pokles spotrebiteľských cien umožnil
zachovať cenovú stabilitu. Rozhodujúcimi činnosťami v podnikaní zostalo naďalej vykonávanie
prímestskej a mestskej autobusovej dopravy. V prímestskej doprave pokračoval pokles počtu
prepravených osôb a prehĺbil sa pokles tržieb. V mestskej doprave bol pokles počtu prepravených
osôb a tržieb miernejší.

Významnou zmenou boli zmeny cestovných poriadkov a tarify

v mestskej doprave Trenčín.
V oblasti investícií spoločnosť zahájila ďalšiu etapu obnovy vozidlového parku autobusov
v prímestskej doprave. V roku 2016 to bolo 30 ks autobusov značky IVECO Crossway, pričom
celková obnova za obdobie piatich rokov dosiahne počet 150 kusov autobusov. Cieľom je nahradiť
staršie autobusy s motorom Euro 3 novými s motorom Euro 6 s výrazne pozitívnym dopadom na
životné prostredie. Zmenu pocíti aj cestujúca verejnosť, pretože postupne budú všetky autobusy
v prímestskej doprave klimatizované. Novinkou bude nákup čiastočne nízko-podlažných
autobusov s cieľom dosiahnuť 20% podiel z celkového počtu.
V ekonomickej oblasti sa spoločnosť zamerala na udržanie likvidity. Prechodný nedostatok
vlastných finančných prostriedkov z dôvodu rozdielnej výšky medzi odpismi a splátkami autobusov
bol riešený prijatím kontokorentného úveru.
V mzdovej oblasti spoločnosť po kolektívnom vyjednávaní dosiahla rast nominálnych miezd o 4%,
čo pri deflácii znamená najvyšší rast reálnych miezd zamestnancov v posledných rokoch.
V personálnej oblasti sa spoločnosť zamerala na stabilizáciu počtu vodičov. Táto úloha bude
v budúcnosti prioritná vzhľadom na nepriaznivý vývoj na trhu práce.
Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením v sume 1.089 016,- EUR, čím potvrdila nastúpený trend
z predchádzajúceho roka. Úspešné výsledky v roku 2016 vytvárajú všetky predpoklady pre ďalší
rozvoj spoločnosti v budúcnosti.
JUDr. Vladimír Zachar
predseda predstavenstva

2

1.

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI.

1.1.

Založenie akciovej spoločnosti
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola založená

7. 5. 2002.

Zakladateľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňova ul. č. 27, Bratislava,
sa rozhodol podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28, ods. 3, písm. a), bod 1. a § 12,
ods. 2., písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím č. 799 o privatizácii podniku Slovenská
autobusová doprava Trenčín, štátny podnik so sídlom v Trenčíne, ktoré vydalo Ministerstvo pre
správu a privatizáciu národného majetku SR, založiť akciovú spoločnosť.
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť bola zapísaná do Obchodného
registra Okresného súdu Trenčín v oddiely: Sa, vložka číslo:1 0291/R, IČO: 36 32 39 77, sídlo:
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín (ďalej „SAD Trenčín, a. s.“ alebo „spoločnosť“) . Spoločnosť
nemá organizačnú zložku v zahraničí.

1.2.

Predmet činnosti (činnosti vykonávané v roku 2016)

-

verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb

-

sprostredkovateľská činnosť

-

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných
ohlasovacích živností

-

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích
živností

-

prenájom hnuteľných vecí

-

nepravidelná hromadná osobná doprava

-

poradenská činnosť v doprave

-

skladovanie

-

vedenie účtovníctva

-

predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava

-

nákup a predaj cenín a kolkov

-

prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá

-

predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín

-

prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
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1.3.

Postavenie na trhu
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti SAD Trenčín, a. s. je verejná cestná autobusová

preprava osôb a to:
-

pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme

-

pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme

-

pravidelná diaľková doprava tuzemská

-

pravidelná diaľková doprava medzinárodná

-

nepravidelná doprava

Regionálne pôsobenie :
Hlavný rozsah dopravnej činnosti SAD Trenčín, a.s. zabezpečuje prevažne (prostredníctvom
122 liniek) v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V, Myjava.
Prostredníctvom 2 liniek v diaľkovej doprave zabezpečuje spoločnosť prepravu osôb v rámci
Slovenska a na 2 linkách zabezpečuje medzinárodnú pravidelnú dopravu osôb do Chorvátska.
Spoločnosť tiež zabezpečuje mestskú dopravu na území miest Trenčín (prostredníctvom 19 liniek)
a Nové Mesto nad Váhom (jedna linka).

1.4.

Predstavenstvo
JUDr. Vladimír Zachar
Ing. Eduard Vaník
Ing. Jozef Lackovič

1.5.

Dozorná rada
Ing. George Trabelssie
JUDr. Michal Krnáč
Jozef Burian
Ing. Alena Bajčíková
Ing. Ľudmila Hoštáková
Ing. Zuzana Gerlici

1.6.

predseda
podpredseda
člen

predseda
člen
člen
člen
člen
člen

Vrcholový manažment
PhDr. Ing. Juraj Popluhár
Ing. Ľudmila Hoštáková
Ing. Ľubomír Prchlík
Jozef Opatovský

generálny riaditeľ
poverená vedením ekonomicko – obchodného úseku
dopravno – prevádzkový riaditeľ
technický riaditeľ
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1.7.

Štruktúra účtovnej jednotky
Spoločnosť SAD Trenčín, a. s. má prevádzkarne Trenčín – MHD, Trenčín, Nové Mesto n/V
a Myjava, Ilava a Považská Bystrica. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Organizačná štruktúra SAD Trenčín, a. s. :

PREDSTAVENSTVO
ZOzNPČ
GENERÁLNY RIADITEĽ
Referent
OKD

Oddelenie kvality
dopravy
Vedúci

EKONOMICKO-OBCHODNÝ
ÚSEK
Ekonomicko-obchodný riaditeľ

Oddelenie rozpočtu
a controllingu
Vedúci

Referent
kalkulácií a
rozborov

Vedúci

Oddelenie
ekonomiky práce
a miezd
Vedúci

DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
Dopravno-prevádzkový riaditeľ

Oddelenie koordinácie
dopravy
Koordinátor dopravy

Prevádzkareň TN
Vedúci

Oddelenie
informačnej sústavy

Prevádzkareň TN
MHD
Vedúci
Mzdový
účtovník

Vedúci

Hlavný
pokladník

Oddelenie dopravy
Vedúci dopravy

Dispečer

Vedúci prepravný
pokladník

Oddelenie dopravy
Vedúci dopravy
Vedúci prepravný
pokladník

Oddelenie tarifných
služieb

Tarifný referent

Vedúci

Prepravný
kontrolór

Prevádzkareň
PB
Vedúci

Oddelenie služieb
a správy majetku
Vedúci

Oddelenie dopravy
Vedúci dopravy
Vedúci prepravný
pokladník

Sekretariát GR
Sekretárka

Referent OSSM a ZU
Dispečer

Vodič

Prepravný pokladník

Prevádzkový pracovník

Ostatný robotník
OSSM
Podateľňa
Pracovník podateľne

Personálne oddelenie
Vedúci , referent
Oddelenie krízového
riadenia
Referent CO a ZU
Oddelenie BOZP a PO
Referent

Dispečer

Vodič

Prepravný pokladník
Pokladník- informátor
Dispečer
NM, MY

Vodič NM
Vodič MY

Prepravný pokladník NM,MY
Pokladník informátor NM, MY

Dispečer

Vodič

Prepravný pokladník
Pokladník informátor PB,PU

Legenda:
GR - generálny riaditeľ BOZP- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PO – požiarna ochrana IT – informačné technológie
MHD – mestská hromadná doprava PAL – pravidelné autobusové linky NPČ- nahlasovanie protispoločenskej činnosti
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ÚSEK GR

Poradca GR pre
strategickú ekonomiku

Vodič MHD

Oddelenie dopravy
Vedúci dopravy

Prevádzkareň
NM a MY
Vedúci

TECHNICKÝ ÚSEK
Riaditeľ technického úseku

Analytik dopravy
Technik IT
Informátor
Robotník v doprave
Správca autobusových staníc

Vedúci prepravný
pokladník

Účtovník

Prevádzkareň IL
Vedúci
Oddelenie
financovania

/GR/

MANAŽÉR KVALITY
auditor SMK

Vrátnik- informátor
Oddelenie technickej
prevádzky
Vedúci
Prevádzkový technik
Preberací technik TN ,
IL , NM , MY , PB
Správca poistných udalostí
Registratúrne stredisko
Správca RS
Technický pracovník

Oddelenie IT
Systémový technik
Oddelenie kontroly
Hlavný kontrolór
Právne oddelenie
Asistent
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2.
2.1

Vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti
Informácie o stave a vývoji spoločnosti a jej podnikateľskej činnosti za
uplynulé obdobie

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť

vykonáva činnosť v súlade

s predmetom činnosti, zapísaným v Obchodnom registri, vydanými licenciami, oprávňujúcimi
spoločnosť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy – prímestskej, diaľkovej, mestskej
a medzinárodnej, koncesiami na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy,
povolením na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy.
Rozhodujúcou činnosťou aj v roku 2016 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej
a ostatnej. Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Trenčiansky
samosprávny kraj ako aj Mesto Trenčín spolu vzájomne dlhodobo a kvalitne spolupracujú pri
poskytovaní služieb – dopravných výkonov vo verejnom záujme pre obyvateľov a návštevníkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. S obidvomi partnermi ide o strategickú
spoluprácu, na základe ktorej sú zabezpečené výkony vo verejnom záujme tak, aby bola
zabezpečená dopravná obslužnosť územia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín.
V trvalej prevádzke bol v roku 2016 systém TransFleet sledovania pohybu vozidiel
prostredníctvom GPS a prenos dát technického a dopravného charakteru prostredníctvom
systému GPRS, pomocou ktorého sa darí zvyšovať pravidelnosť dopravy. Taktiež boli systémovo
sledované a pravidelne vyhodnocované technické parametre vozidiel, spotreba nafty, činnosť
vodičov a ich charakter jazdy, ako aj tarifné vybavovanie cestujúcich a pravidelnosť odvodu tržieb.
Po dohode s Trenčianskym samosprávnym krajom boli koncom roka, obstarané dva špeciálne
prívesné vozíky na prepravu bicyklov a začaté rokovania o konkrétnych dopravno-prevádzkových,
tarifných a logistických podmienkach pre zavedenie cyklobusov na území kraja. Taktiež boli s
Trenčianskym samosprávnym krajom dohodnuté podmienky na postupné rozšírenie Wi-Fi zo
stávajúcich 10 vozidiel na 80, z čoho 30 vozidiel bolo do konca roka 2016 aj realizovaných.
V auguste 2016 bola v spolupráci s Mestom Trenčín zavedená významná optimalizácia MHD
založená nielen na novom linkovaní systému pre lepšiu obsluhu jednotlivý mestských častí s
lepším využitím stávajúceho vozidlového parku, ale aj tarifné zmeny spočívajúce vo výraznej
preferencii čipových dopravných kariet a časového cestovného lístka s neobmedzeným počtom
jázd. Boli zabezpečené označovače čipových kariet do všetkých dverí autobusov, čím sa
trenčianska MHD stala porovnateľnou s ostatnými veľkými MHD na Slovensku.

Taktiež bolo do všetkých 41 vozidiel MHD inštalované bezdrôtove internetové spojenie Wi-Fi, čo
taktiež zvýšilo štandard cestovania s očakávaným zvýšením atraktívnosti pre cestujúcich.
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V novembri 2016 začali rokovania medzi Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom
a našou spoločnosťou o zavedení integrovanej dopravy na území mesta s predpokladaným
zavedením od polovice roku 2017.
Aj v roku 2016 sme zaznamenali v prímestskej (a čiastočne i mestskej) osobnej doprave
pokračujúci negatívny trend poklesu cestujúcich, čo sa následne prejavuje v poklese tržieb
z cestovného.
Spolupráca s firmou TransData s. r. o., ktorá začala vykonávať väčšinu činností v oblasti tarify,
dopravy a dispečerského systému, spolupráca s touto pre výkon dopravy strategickou firmou sa
stabilizovala.
Naša spoločnosť po dobrých skúsenostiach s aplikáciou "Môj Bus" vo februári 2016 uviedla do
prevádzky v spolupráci so spoločnosťou TransData jej mobilnú nadstavbu "UBIAN" a Trenčiansky
samosprávny kraj sa stal prvým slovenským krajom s jej využitím a ponukou pre cestujúcu
verejnosť. Obyvatelia tohoto kraja mohli ako prví otestovať kombináciu moderných technológií a
pohodlného cestovania. Aplikácia "UBIAN - Cestovanie na pár klikov" pomáha cestujúcim, ktorí
využívajú verejnú dopravu. Stačí mobilný telefón alebo tablet a priamo z miesta, na ktorom sa
cestujúci nachádza, môže zistiť všetko o doprave do cieľa svojej cesty. Aktuálne aplikácia spája
a bez

obmedzení

naviguje

cestujúcich

mestskou

hromadnou

dopravou

a prímestskou

autobusovou dopravou, ktoré sú najviac využívanými typmi verejnej dopravy.
V decembri 2015 bol pred uplynutím 8-ročnej platnosti zmluvy s firmou Iveco vykonaný cenový
prieskum a predĺžená uvedená zmluva na ďalších 5 rokov obsahujúca obnovu vozidlového parku
a servisných činností autobusov. Na jej základe bolo 30.10.2016 dodaných a pre verejnosť
sprevádzkovaných prvých 30 kusov najmodernejších prímestských autobusov Iveco Crosway
spĺňajúcich najvyššie štandardy ekológie a kvality cestovania.
Dňa 31.5. 2016 bol úspešne zrealizovaný dozorný audit spoločnosťou Elbacert, a. s. pre
obnovenie platnosti certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008 pre
poskytované služby v oblasti verejnej cestnej pravidelnej a nepravidelnej hromadnej dopravy
osôb.
Spoločnosť uhradila všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu a poisťovniam. V priebehu
roka boli splnené splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Podnikateľská činnosť v priebehu roka
2016 sa zabezpečovala na základe Obchodného plánu a finančného rozpočtu, ktorý na príslušné
účtovné obdobie na návrh predstavenstva schvaľuje dozorná rada spoločnosti.
Účtovnú závierku k 31.12.2016 vypracovala spoločnosť v súlade s platnými právnymi normami
a postupmi.
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Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie

2.2

SAD Trenčín, a. s. vykonáva podnikateľskú činnosť hlavne v oblasti hromadnej prepravy osôb,
servisnej činnosti motorových vozidiel, predaja tovaru

a materiálu, poskytovania reklamy.

Niektoré z uvedených činností vzhľadom na ich špecifický charakter vytvárajú potencionálne
enviromentálne vplyvy na životné prostredie ako celok.
Z ekologického hľadiska ich možno rozdeliť nasledovne:
•

Tvorba odpadov - nebezpečných, ostatných, komunálnych

•

Vplyv na ovzdušie - exhaláty spaľovacích motorov, kotolne , čerpacie stanice PHM

•

Riziko únikov ropných látok do podzemných a povrchových vôd a s tým spojené
zhoršenie ich akosti

•

Ochrana vôd – spoločnosť má vypracovaný Havarijný plán, aby predišla rizikám
priemyselných havárií

Všetky uvedené činnosti vzhľadom na ich ekologický aspekt podliehajú a sú zabezpečované
v rámci firmy podľa platných legislatívnych noriem. Spoločnosť má spracovaný v súlade so
zákonom o odpadoch program odpadového hospodárstva. V súlade s platnými právnymi normami
sa pravidelne nahlasuje na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie množstvo
škodlivých emisií produkovaných spoločnosťou za účelom určenia poplatku za znečisťovanie
ovzdušia strednými a veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Spoločnosť má v zmysle právnych
predpisov o ochrane akosti vôd vypracovaný a schválený „Havarijný plán preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku do povrchových a podzemných vôd“. V zmysle právnych noriem
o odplatách vo vodnom hospodárstve za odber podzemnej vody je tento odber nahlasovaný na
príslušný vodohospodársky orgán.
Prísne európske predpisy Euro 3 a vyššie, ako je zobrazené na grafe, spĺňa aj vozidlový park,
ktorého obnova bola ukončená v roku 2011 a nadväzne pokračovala v roku 2016.

8

Štruktúra vozidlového parku podľa emisnej triedy

9%

27%

20%

Euro 3
Euro 4
Euro 5

44%

Euro 6

3.

Výsledky hospodárenia SAD Trenčín, a.s. za rok 2016

3.1.

Zhodnotenie dosiahnutého výsledku hospodárenia spoločnosti
Účtovná závierka k 31.12.2016 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve a ostatnými platnými právnymi predpismi a postupmi a overená audítorom.

Hlavné ukazovatele hospodárenia - vývoj
údaje v eurách
položka:
Náklady spolu (bez VN)
Výnosy spolu (bez VN)
VH účtovný
Daň z príjmu PO odložená
Daň z príjmu PO splatná
Daň z úrokov
VH po zdanení

plán
rok 2016
26.725 252
27.658 212
+ 932.960
-

skutočnosť
rok 2016
28.114 178
29.203 194
+ 1.089 016
129.966
12.162
23
+ 946.865
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skutočnosť
rok 2015

index
2016/2015

40.572 160
41.776 428
+ 1.204 268
264.069
11.740
635
+ 927.824

0,693
0,699
0,904
0,492
1,036
0,036
1,021

plán
rok 2017
29.012 417
29.958 357
+ 945.940
-

Vývoj a štruktúra rozhodujúcich nákladových položiek
údaje v eurách
plán
rok 2016

položka
Pohonné hmoty
Materiálové náklady
Energia
Predaný tovar a materiál
Opravy dodávateľské
Cestovné náklady
Ostatné služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy DHNM
Ost. prevádz. náklady
Ostatné prvotné náklady
Prvotné náklady
celkom

skutočnosť
rok 2016

skutočnosť
rok 2015

rozdiel
2016-2015

plán
rok 2017

3.975 347
194.950
347.374
2.715 200
2.417 123
441.798
2.462 518
9.819 588
86.993
3.294 979
842.386
126.996

3.697 538
303.647
344.317
3.625 447
2.877 431
452.208
2.561 442
9.969 776
70.302
3.280 726
871.555
59.789

4.168 086
218.550
351.422
1.481 793
3.189 803
450.131
2.579 294
9.763 225
71.965
3.814 220
745.104
13.738 567

- 470.548
+ 85.097
- 7.105
+ 2.143 654
- 312.372
+ 2.077
- 17.852
+ 206.550
- 1.663
- 533.494
+ 126.451
- 13.678 778

4.188 022
215.502
350.024
3.614 000
2.387 382
462.109
2.634 479
10.439 273
83.534
3.720 755
780.049
137.288

26.725 252

28.114 178

40.572 160

- 12.457 982

29.012 417

Podiel na prvotných nákladoch v roku 2016 v %
Pohonné hmoty

11,7

Osobné náklady

9,1
Odpisy DHNM

36

Ostatné služby
Ostatné náklady

20,4
13,1

10

10

Opravy
dodávateľské

Komentár k rozhodujúcim nákladovým položkám
V položke pohonné hmoty sme zaznamenali pokles o 470.548,- EUR z dôvodu výrazne
priaznivejšej ceny nafty ako aj priaznivejšej priemernej spotreby nafty oproti roku 2015.
Položka náklady na materiál obsahuje náklady hlavne dopravných stredísk na drobný spotrebný
materiál (napríklad kancelárske potreby, tlačivá a papier, náklady na kotúče na výdaj cestovných
lístkov ako aj náklady na materiál súvisiaci s autobusmi). Nárast je zaznamenaný v položke
materiálu, ktorý má charakter nákladov na technické zhodnotenie autobusov MHD Trenčín a súvisí
s montážou odbavovacieho zariadenia pre cestujúcich ako aj zavedenie wifi pripojenia pre
cestujúcich.
V položke nákladov na energie sme zaznamenali úsporu v spotrebe plynu. V roku 2015 bola
spotreba nadpriemerne vysoká z dôvodu intenzívnejšieho vykurovacieho obdobia v mesiacoch
február, marec, október a november .
Predaj tovaru, medziročný nárast vznikol z dôvodu uzatvorenia zmluvy o distribúcii nafty pre
spoločnosť SAD Žilina, a. s. platnej od apríla roku 2016.
Náklady na opravy bol zaznamenaný pokles nákladov, nakoľko v roku 2016 neboli realizované
stredné opravy autobusov, nakoľko bol obnovený postupný nákup autobusov prímestskej dopravy.
Zároveň sme zaznamenali pokles nákladov na opravy autobusov z dôvodu poklesu dopravných
nehôd a škodových udalostí.
Cestovné náklady nárast o 2.077,.- EUR je z dôvodu legislatívneho navýšenia od 01.12.2016.
Ostatné služby medziročne poklesli o 17.852,- EUR. Služby v roku 2015 obsahovali aj náklady na
zabezpečenie predaja akcii spoločného podniku, ktoré sa v roku 2016 neopakovali. K nárastu
nákladov došlo v položke služby za vstupy na autobusové stanice, kde s platnosťou od októbra
2016 došlo k spoplatneniu autobusovej stanice ZŤS Dubnica nad Váhom.
Ďalšou významnou nákladovou položkou sú osobné náklady, ktoré medziročne vzrástli
o 206.550,- EUR z dôvodu splnenia záväzku spoločnosti, ktorý bol

dohodnutý v Kolektívnej

zmluve tým, že zabezpečila zamestnancom mzdový nárast (oproti roku 2015) vo výške 4,2 %.
Dane a poplatky – náklady predstavujú náklady na daň z motorových vozidiel vykonávajúcich
komerčnú dopravu, ako aj náklady za vývoz odpadu v jednotlivých prevádzkarňach a náklady na
vydanie licencii prímestskej dopravy.
Náklady na odpisy boli znížené o 533.494,- EUR . V položke bol zaznamenaný pokles z dôvodu
ukončených odpisov 82 kusov autobusov zakúpených v roku 2005 a 2006, ale aj nárast z dôvodu
nákupu 30 kusov nových autobusov prímestskej dopravy.
Ostatné prevádzkové náklady - bol zaznamenaný nárast o 126.451,- EUR. Vzrástli náklady na
poistenie autobusov, nakoľko v predchádzajúcich rokoch bola zaznaná zvýšená nehodovosť
autobusov našej spoločnosti. Taktiež bol zrealizovaný predaj pneumatík nakúpených autobusov,
ktorých údržbu a správu vykonáva dodávateľská spoločnosť.
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Ostatné prvotné náklady medziročný pokles predstavuje transakcia z roku 2015 - predaj akcii
spoločného podniku, ktoré sme vlastnili od roku 2007 (účtovná hodnota akcii bola 13.692 492,EUR).
Vývoj a štruktúra prvotných výnosov
údaje v eurách
položka
Tržby z dopravy
Z toho :- tržby PAL
- tržby DAL,MAL
- tržby MHD
- nepravidelná dopr.

Predaný tovar
Náhrada preukázanej straty
Ostatné prvotné výnosy
Prvotné výnosy celkom

plán
rok 2016

skutočnosť
rok 2016

skutočnosť
rok 2015

rozdiel
2016-2015

plán
rok 2017

10.798 827

10.742 772

11.335 202

- 592.430 10.394 488

8.349 607
249.668
1.420 856
798 156

8.171 747
241.961
1.439 473
889.591

8.675 596
277.843
1.485 548
896.215

- 503.849
- 35.882
- 46.075
- 6.624

7.869 540
245.040
1.406 408
894.100

2.716 342

3.634 258

1.552 472

+ 2.081 786

3.618 100

13.630 994

13.661 768

13.495 974

512.049

1.164 396

15.392 780

- 14.228 384

27.658 212

29.203 194

41.776 428

- 12.573 234 29.958 357

+ 165.794 15.428 134

Podiel tržieb z dopravy v roku 2016 v %

76

Tržby PAL
Tržby DAL,MAL

02

Tržby MHD
Tržby ND

13,4
8,3

Komentár k rozhodujúcim výnosovým položkám
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517.635

Tržby prímestskej dopravy medziročne poklesli o 503.849- EUR čo je index poklesu 0,942.
Hlavným dôvodom poklesu je každoročný pokles počtu cestujúcich, hlavne v kategórii študenti
(prechod na individuálnu dopravu) a základné cestovné (rozvoj firemnej dopravy pre svojich
zamestnancov).
Tržby diaľkových a medzinárodných liniek poklesli o 35.882,- EUR z dôvodu ukončenia
neefektívnej prevádzky diaľkovej linky Považská Bystrica – Nitra ako aj poklesu počtu cestujúcich
linky Trenčín – Banská Bystrica.
Tržby mestských dopráv

medziročne poklesli o 46.075,- EUR, čo je index poklesu 0,969.

Medziročný index v počte cestujúcich je 0,980. V snahe zastabilizovať počet cestujúcich boli
vykonané zo strany objednávateľa dopravy – Mesta Trenčín, s platnosťou od 01.08.2016 určité
zmeny v organizácii mestskej dopravy na území Mesta Trenčín, ako aj úpravy v tarifnej oblasti,
hlavne so zameraním na zvýhodnenie časových cestovných lístkov (30-dňový a 90-dňový).
Tržby nepravidelnej dopravy medziročne poklesli o 6.624,- EUR čo považujeme za stabilný stav
hlavne v zmluvnej doprave.
Predaj tovaru medziročný nárast o 2.081 786,- EUR vznikol z dôvodu už spomínanej zmluvy
o distribúcii nafty pre spoločnosť SAD Žilina, a. s. platnej od apríla roku 2016.
Náhrada preukázanej straty VÚC a Mesta Trenčín zaznamenala nárast o 165.794,- EUR.
Podstatným dôvodom bol už spomínaný pokles tržieb v pravidelnej doprave osôb.
Ostatné prvotné výnosy medziročne poklesli o 14.228 384,- EUR, z dôvodu už spomínaného
predaja akcii spoločného podniku SIRS Development, a. s. ktorý bol realizovaný v roku 2015.

3.2.

Zisk a jeho rozdelenie
Predstavenstvo predkladá v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti akcionárom

spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie zisku:
Zisk po zdanení vo výške 946.864,67 EUR rozdeliť nasledovne:
- rezervný fond

94.686,47 EUR

- tantiémy

40.000,–

- prídel do fondu na propagáciu a marketing spoločnosti

10.000,--- EUR

- nerozdelený zisk

3.3.

EUR

802.178,20 EUR

Finančná situácia spoločnosti

SAD Trenčín, a.s. eviduje k 31. 12. 2016 dlhodobé záväzky spolu s krátkodobou časťou
dlhodobých záväzkov, ktoré súvisia s obstaraním majetku :
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účel – nákup

splatnosť

údaje v eurách
obstarávacia
zostatok k
cena
31.12.2016

Autobusy Karosa –
pravidelná doprava 80 ks

do r. 2021

19.602 338,39

3.864 135,14

Autobusy Karosa –
pravidelná doprava 58 ks

do r. 2021

14.422 051,22

3.422 703,81

do r. 2017

14.069 011,74

871.150,---

do r. 2026

446.511,14

446.511,14

do r. 2026

6.954 448,26

6.873 956,96

druh záväzku
nebankový úver
splátkový kalendár
(TL)
nebankový úver
splátkový kalendár
(SG)
nebankový úver
splátkový kalendár
(ČSOB)
nebankový úver
splátkový kalendár
(ČSOB)
nebankový úver
splátkový kalendár
(UCL)

Autobusy Karosa –
pravidelná doprava 74 ks
85 %
Autobus Magelys –
nepravidelná doprava
1 ks
Autobusy IVECO –
pravidelná doprava 30 ks

Finančné ukazovatele:
položka:

doporučené
hodnoty:
0,2 – 0,8
0,9 – 1,3
1,5 – 2,5

Likvidita okamžitá
Likvidita bežná
Likvidita celková
Rentabilita

merná
jednotka
koeficient
koeficient
koeficient

k 31.12.2015

k 31.12.2016

0,13
0,48
1,76

0,02
0,57
1,97

2,64

2,56

7,02

6,97

2,22

3,24

koeficient

2,66

2,72

minimalizovať

dni

135,67

118,69

minimalizovať

dni

50,72

61,19

koeficient

0,9712

0,9627

v eurách

69.637

48.679

%

62,35

63,24

%

78,02

68,48

aktív maximalizovať

%

vlastného kapitálu maximalizovať

%

výnosov maximalizovať
do 2,20

%

Finančná páka

Doba splácania záväzkov
Doba inkasa pohľadávok
Miera nákladovosti
Produktivita z výnosov

do 0,9999
maximalizovať

Celková zadlženosť

do 60%

Koeficient stability podniku

od 40%

Likvidita vyjadruje schopnosť spoločnosti uhrádzať svoje záväzky. Výrazný pokles ukazovateľov
okamžitej súvisí so zníženej tvorby zdrojov (odpisov) na splátky autobusov , resp. zo zníženia
stavu finančných prostriedkov. Nárast ukazovateľa bežná a celková likvidita súvisí s nezmeneným
stavom pohľadávok a čerpaním bežného úveru, ktoré sú súčasťou obežných aktív a teda
ovplyvňujú tento ukazovateľ.
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Rentabilita aktív – udáva koľko čistého zisku sme získali z majetku spoločnosti, t.j. že 1 EURO
celkového majetku spoločnosti v roku 2016 vyprodukovalo 0,0256 EURA čistého zisku. Pokles
koeficientu súvisí s nárastom celkových aktív.
Rentabilita vlastného kapitálu – vyjadruje zhodnotenie vlastného imania t.j. že 1 EURO
vlastného imania spoločnosti v roku 2016 vyprodukovalo 0,0697 EURA čistého zisku. Pokles
ukazovateľa považujeme za nevýznamný.
Rentabilita z výnosov – tzv. ziskovosť, udáva podiel zisku na celkových výnosoch.
Medziročné malé odchýlky ukazovateľov rentability dokazujú „zastabilizovanie“ úrovne čistého
zisku.
Finančná páka – je ukazovateľ, ktorý slúži na posúdenie zadlženosti spoločnosti. Vypovedá
o tom, že celkový kapitál v roku 2016 je 2,72 krát väčší ako vlastný kapitál. Spoločnosť vo veľkej
miere využíva cudzie zdroje na financovanie obnovy vozidlového parku. Mierny nárast súvisí
s opätovným vytvorením vlastných zdrojov (zisku) za posledné dva roky.
Doba splácania záväzkov – vyjadruje priemernú dobu, za ktorú sa naakumuluje dostatočné
množstvo peňažných prostriedkov prostredníctvom priemerných denných tržieb na pokrytie
krátkodobých záväzkov. Spoločnosť získa zdroje z tržieb a bežného bankového úveru na splatenie
svojich krátkodobých záväzkov priemerne za 118,69 dní. K 31.12.2015 bol tento ukazovateľ
negatívne ovplyvnený záväzkom z nákupu materiálu v mesiaci december. Pomerne vysoká
hodnota ukazovateľa vyplýva z položky krátkodobej časti dlhodobých záväzkov, ktorých splácanie
je rozložené postupne do celého roka, t. j. na 12 mesiacov.
Doba splácania pohľadávok – vyjadruje priemernú dobu, na ktorú spoločnosť poskytuje
obchodný úver svojim odberateľom. Od dátumu 31.12.2015 je tento ukazovateľ negatívne
ovplyvnený pohľadávkou z predaja akcii spoločného podniku SIRS Development, a. s., ktorá má
však klesajúci charakter.
Produktivita z výnosov – udáva podiel výnosov na 1 pracovníka spoločnosti. Ukazovateľ sa
dostal na hodnotu, ktorú považujeme za stabilnú v podmienkach našej spoločnosti.
Celková zadlženosť – udáva podiel cudzích zdrojov (záväzkov) a pasív spoločnosti. Relatívne
vysoký podiel cudzích zdrojov bol spôsobený novými investíciami do nákupu nových autobusov,
ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na zabezpečenie trvalého rozvoja spoločnosti.
Koeficient stability podniku – udáva podiel vlastného imania a dlhodobého majetku spoločnosti.
Úroveň ukazovateľa klesla vzhľadom na prírastok neobežného majetku, na kúpu ktorého sa
využívajú cudzie zdroje (forma splátkového predaja autobusov).

3.4.

Stav majetku spoločnosti – štruktúra a porovnanie aktív a pasív
údaje v eurách
Položka súvahy

k 31.12.2015
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k 31.12.2016

Rozdiel

ozn.

abs.
v eurách

%

abs.
v eurách

%

SPOLU MAJETOK

35.111 745

A.

Neobežný majetok

16.943 515

48,3 19.822 435

A.I.

Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý finančný
majetok

21.668

10.297

-11.371

16.671 847

19.562 138

+ 2.890 291

250.000

250.000

0

Obežný majetok

18.140 061

51,6 17.076 047

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný
majetok
Finančné účty

149.190
13.000 000
3.607 135

172.376
12.000 000
4.727 695

+ 23.186
- 1.000 000
+ 1.120 560

0

0

0

1.383 736

175.976

- 1.207 760

A.II.
A.III.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
C.
C.1
C.2

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich
období
Príjmy budúcich období

28.169

100,0 36.926 479 100,0

2016-2015

0,1

27.997

53,7

46,2

0,1

+ 1.814 734
+ 2.878 920

- 1.064 014

- 172

12.077

15.546

+ 3.469

16.092

12.451

- 3.641

Oproti minulému účtovnému obdobiu došlo k zvýšeniu hodnoty majetku

spoločnosti

o 1.814 734,- EUR.
Neobežný majetok sa zvýšil o 2.878 920,- EUR hlavne z dôvodu nákupu autobusov v hodnote
6.126 612,- EUR. K zníženiu neobežného majetku došlo aj z dôvodu ročných účtovných odpisov
majetku 3.280 726,- EUR.
Obežný majetok sa znížil o 1.064 014,- EUR. Podstatnú časť tvorí pohľadávka z predaja akcii
spoločného podniku v roku 2015. Krátkodobé pohľadávky stúpli presunom čiastky predstavujúcej
krátkodobú časť splátky vyššie uvedenej pohľadávky z predaja akcii. V krátkodobých
pohľadávkach je vykázaná aj pohľadávka z nadmerného odpočtu DPH za kúpu autobusov
prímestskej dopravy. Zároveň došlo k poklesu pohľadávok z obchodného styku najmä z dôvodu
úhrady pohľadávky z predaja tovaru v decembri 2015.
Pohľadávka voči VÚC a Mestám klesla o 97.697,- EUR.
Významný rozdiel vykazujeme v stave na finančných účtoch, ktorý sa znížil z dôvodu zníženej
tvorby zdrojov (odpisov) na splátky autobusov. V tejto súvislosti spoločnosť bola nútená uzatvoriť
zmluvu o bežnom bankovom úvere.

Časové rozlíšenie na strane aktív predstavuje náklady na vopred uhradený nájom nebytových
priestorov ako aj náklady na dopravné licencie. Súčasťou sú aj príjmy za refakturácie nákladov
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spojených s nájmom nebytových priestorov ako aj platby z dopravných kariet vrámci zúčtovacieho
systému.
údaje v eurách
k 31.12.2015
ozn.

A.

Položka súvahy

C.

%

%

Rozdiel
2016-2015

35.111 745

Vlastné imanie

13.219 378

37,6 13.575 243

11.045 035
0

11.045 035
0

0
0

10.235

10.235

0

1.236 284
0

1.329 067
0

+ 92.783
0

0

0

0

0

244.041

+ 244.041

927.824

946.865

+ 19.041

21.892 267

62,4 23.351 236

10.480 793
490.920

12.732 265
479.256

+ 2.251 472
- 11.664

0

0

0

10.299 705
620.849
0

8.670 327
648.112
821.276

- 1.629 378
+ 27.263
+ 821.276

0

0

0

0

- 100

Základné imanie
Emisie ážio
Ostatné kapitálové
fondy
A.IV. Zákonné rezervné fondy
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z
precenenia
A.VII. Výsledok hospodárenia
minulých rokov
A.VIII Výsledok hospodárenia
za bežného ÚO
B.
Záväzky

B.IV.
B.V.
B.VI.
B.VII.

abs.
v eurách

SPOLU VLASTNÉ
IMANIE A ZÁVAZKY
A.I.
A.II.
A.III.

B.I.
B.II.
B.III.

abs.
v eurách

k 31.12.2016

Dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové
úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé
finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

100

100,0 36.926 479 100,0

0

36,8

63,2

+ 1.814 734
+ 355.865

+ 1.458 969

Základné imanie vo výške 11.045 035,- EUR je zapísané v obchodnom registri od roku 2006.
Ostatné kapitálové fondy vo výške 10 235,- EUR vyplývajú z precenenia pozemkov podľa
privatizačného projektu z roku 2002.
Zákonné rezervné fondy obsahujú:
- rezervný fond pri vzniku akciovej spoločnosti vo výške 604 652,- EUR
- zákonný rezervný fond, tvorený zo zisku, ktorý sa v roku 2016 zvýšil o tvorbu vo výške
92.782,- EUR
Výsledok hospodárenia minulých rokov predstavuje nerozdelenú časť výsledku hospodárenia za
rok 2015.
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Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie sa medziročne zvýšil iba o 19.041,- EUR čo by
mohlo naznačovať isté zastabilizovanie výsledku hospodárenia spoločnosti.
Zvýšenie dlhodobých záväzkov o 2.251 472,- EUR je v dôsledku zahájenia ďalšieho procesu
obnovy vozidlového parku, nákup autobusov v objeme 7.400 959,- EUR. Naopak dlhodobé
záväzky klesli o presun splátok na rok 2017 vo výške 5.196 261,- EUR.
Taktiež vzrástol dlhodobý záväzok, ktorý predstavuje položku odloženej dane z príjmov
k 31.12.2016 a to o čiastku 129.966,- EUR.
Položku dlhodobé rezervy predstavuje tvorba rezervy na odchodné zamestnancov, ktorá sa znížila
o 11.664,- EUR.
Krátkodobá časť záväzkov sa znížili o 1.629 378,- EUR nakoľko došlo k poklesu záväzkov
vyplývajúcich z:
- úhrady záväzku, ktorý vznikol transakciou nákupu a predaja tovaru v decembri 2015.
- záväzky voči zamestnancom boli nižšie z dôvodu vyplatenia nižšej ročnej odmeny
zamestnancom
- daňové záväzky a dotácie vyplývajúce z vyúčtovania MHD Trenčín ako aj nadmerného
odpočtu DPH (v roku 2015 bola daňová povinnosť)
- iné záväzky – predstavujú krátkodobú časť splátkového predaja autobusov, k poklesu došlo
z dôvodu ukončenia splátok autobusov z roku 2006 a 2009.
Nárast v položke krátkodobé rezervy je spôsobený vyššou tvorbou rezervy na nevyčerpanú
dovolenku.
Bežné bankové úvery predstavujú čerpanie úveru z dôvodu zníženej tvorby zdrojov (odpisov) na
splátky autobusov.
Položka výdavky budúcich období predstavuje ročný bankový poplatok za vedenie účtu za rok
2015 finančne vysporiadaný v januári roku 2016. Tento účet bol zrušený v decembri 2015.

3.5.

Informácie o stave a vývoji zamestnanosti
SAD Trenčín, a. s. zamestnávala v roku 2016 celkom 600

zamestnancov. Priemerná

mesačná mzda na zamestnanca predstavuje za sledované obdobie čiastku 973,31 EUR (nárast
oproti r. 2015 o 39,39 EUR, t. j. o 4,2 %).

Vývoj štruktúry zamestnancov ( priemerný prepočítaný stav ) :
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rozdiel

kategória

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Vodiči autobusov

503

492

492

0

OR, OP

22

21

21

0

THZ.

85

87

87

0

SPOLU:

610

600

600

0

2016 - 2015

obdobie

Štruktúra zamestnancov

rok 2016

492

21

87

rok 2015

492

21

87

rok 2014

503
0

100

200

22

300

400

500

85
600

700

počet zamestnancov
vodiči autobusov

OR, OP

THP

Počet zamestnancov zaznamenáva zastabilizovaný stav vo všetkých kategóriách zamestnancov.

Vývoj priemernej mzdy zamestnancov
údaje v eurách
priemerná
mesačná mzda

rozdiel

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Vodiči

887,88

910,08

946,69

+ 36,61

OR, OP

650,78

697,58

745,02

+ 47,44

THZ

1.084,43

1.124,64

1.181,13

+ 56,49

SPOLU:

906,66

933,92

973,31

+ 39,39

zamestnancov
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2016 - 2015

4.

Dopravno – technická časť

SAD Trenčín, a.s. vykazuje v majetku k 31. 12. 2016 - 331 autobusov v nasledovnom
členení:
doprava:
Prímestská
MHD
Nepravidelná a diaľková
SPOLU:

počet
autobusov
273
42
16
331

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Trenčín, a. s. vykonávala v roku 2016 všetky linky na
základe platných dopravných licencii.
Dopravná obslužnosť Mesta Trenčín bola v súlade s udelenými dopravnými licenciami a
uzatvorenou Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území
Mesta Trenčín pre rok 2016 s Mestom Trenčín. S platnosťou od 01.08.2016 došlo zo strany
objednávateľa dopravy - Mesto Trenčín k úprave cestovných poriadkov ako aj tarifných podmienok
v mestskej hromadnej doprave na území mesta Trenčín.
Obdobne sme zabezpečili dopravnú obslužnosť aj v mestskej hromadnej doprave pre Nové Mesto
nad Váhom v súlade s platnou základnou zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme s platnosťou
do roku 2017.
Zabezpečili sme i obslužnosť územia v prímestskej doprave v období roku 2016 v súlade
s dopravnými licenciami a uzatvoreným dodatkom k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave pre rok 2016 s Trenčianskym samosprávnym
krajom. Platnosť vnútro krajových prímestských licencii je do roku 2023. Spoločným rozhodnutím
s objednávateľom dopravy spoločnosť začala s obnovou vozidlového parku kúpou 30-tich
autobusov značky IVECO Crossway. Taktiež z dôvodu zlepšenia služieb pre cestujúcu verejnosť
boli zakúpené dva cyklo prívesy, ktoré budú uvedené do prevádzky v letnej sezóne roku 2017.
V diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave sme stabilizovali výkony oproti roku 2015.
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Nasledujúce tabuľky predstavuje skladbu a vek vozového parku SAD Trenčín a.s. k 31.12.
Priemerný vek autobusov za rok 2005
Priemerný vek autobusov za rok 2006
Priemerný vek autobusov za rok 2007
Priemerný vek autobusov za rok 2008
Priemerný vek autobusov za rok 2009
Priemerný vek autobusov za rok 2010
Priemerný vek autobusov za rok 2011
Priemerný vek autobusov za rok 2012
Priemerný vek autobusov za rok 2013
Priemerný vek autobusov za rok 2014
Priemerný vek autobusov za rok 2015
Priemerný vek autobusov za rok 2016

Druh dopravy
Prímestská
doprava

Mestská
doprava

Ostatná
doprava

14,81 roka
12,11 roka
11,01 roka
10,33 roka
4,37 roka
4,04 roka
4,08 roka
4,80 roka
5,58 roka
6,53 roka
7,39 roka
7,20 roka

Typ vozidla

Počet spolu

Crossway

219

Karosa C 954

54

SPOLU

273

Crossway LE

16

Karosa 961, 952

19

Citelis 12 m

5

Citelis 18 m klb.

1

Crossway

1

SPOLU

42

Karosa C 934, 956

3

Karosa C 954

7

Karosa LC 956 Iveco

2

Mercedes Turismo

1

Crossway

1

Magelys

2

SPOLU

16

9,94

331

7,20

SPOLU AUTOBUSOV
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Priemerný vek

6,82

8,60

V roku 2016 sme zakúpili 30 nových moderných autobusov v prímestskej doprave.

Zároveň sme nakúpili 2 cyklo prívesy pre zlepšenie služieb cyklo turistom.
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Ukazovateľ výkonnosti ubehnuté kilometre:
V prímestskej autobusovej doprave sme v roku 2016 zaznamenali mierny úbytok kilometrických
výkonov o 70 tis.km. Tento pokles bol spôsobený nižším počtom pracovných dní v roku 2016.
V roku 2015 z dôvodu obchádzkových trás autobusových liniek v dôsledku výstavby nového
cestného mostu v Trenčíne, ako i modernizáciou železničnej trate v Trenčíne a v Púchove sme
navyše vykonali cca. 204 tis. km.
Od 01.08.2016 došlo k spusteniu nových cestovných poriadkov MHD Trenčín, ktoré navrhlo mesto
Trenčín. Z hľadiska výkonov došlo k miernemu nárastu oproti minulému roku o 1 000 km. Obdobne
došlo k zmene vzorových záznamov na turnusových obehoch vozidiel. Cestovný poriadok k novej
platnosti k decembru 2016 prešiel úpravami podľa ohlasov cestujúcej verejnosti. Po dlhšej dobe
sme vydali knižnú formu cestovného poriadku MHD Trenčín (nevydával sa z dôvodu častých
zmien CP zapríčinených investičnou výstavbou v meste Trenčín).
V roku 2016 v diaľkových linkách doznievali úpravy výkonov, ktorú sme realizovali vzhľadom na
zmenu cenovej politiky ŽSSK v novembri 2014, kedy sme v mesiaci jún 2015 zrušili diaľkovú linku
Považská Bystrica – Nitra z dôvodu výrazného poklesu tržieb.
V nepravidelnej doprave došlo k miernemu poklesu výkonov v porovnaní s rokom 2015, čím sa
naplnili očakávania o znížení výkonov zmluvnej dopravy v dôsledku znižovania výroby a tým
i zamestnanosti v spoločnosti Leoni Ilava. Ku koncu roku 2016 došlo k jej oživeniu, pričom sme
v poslednom mesiaci realizovali nové výkony pre túto spoločnosť.
Ukazovateľ výkonnosti merná spotreba PHM v litroch na 100 km:
V jednotlivých dopravných činnostiach sme v roku 2016 zaznamenali zníženie spotreby hlavne
v prímestskej doprave o 0,11 l/100 km oproti roku 2015.
V MHD sme zaznamenali zhoršenie spotreby o 0,19 l/100 km. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky
v roku 2016 a však túto spotrebu pokladáme za primeranú veku vozového parku MHD Trenčín.
(2014/2015 úspora o 1,1 l/100 km). V ďalšom období s touto položkou budeme naďalej pracovať
so zameraním sa na odstránenie technických problémov spôsobujúcich zvýšené spotreby PHM
jednotlivých autobusov.
Ukazovateľ výkonnosti tržba z dopravy na jeden kilometer:
V roku 2016 sme v prímestskej doprave oproti roku 2015 opäť zaznamenali pokles tržieb
z dopravy o 0,031 €/km, ktorý bol spôsobený poklesom počtu prepravených osôb za sledované
obdobie. Aj napriek opatreniam na stabilizáciu počtu prepravených osôb (riadený prestup
cestujúcich bez zvýšenia ceny cestovného, zavedenie tzv. nultého tarifného pásma) pripravujeme
v spolupráci s TSK ďalšie opatrenia ako napr. pásmový časový cestovný lístok, zavedenie jednej
tarify na území mesta Trenčín v rámci autobusov prímestskej dopravy.
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Pokles tržieb z dopravy v roku 2016 oproti roku 2015 sme zaznamenali o 0,024 €/km aj v MHD
Trenčín, čo je o 0,008 €/km viac ako v minulom období. Tento pokles mohol spôsobiť i augustová
zmena cestovných poriadok, ktorá bola prijímaná rozpačito zo strany cestujúcej verejnosti.
Pokles tržby v diaľkovej a medzinárodnej diaľkovej doprave súvisí so zmenou cenovej politiky
ŽSSK z novembra 2014, ktorá zasiahla

tržby hlavne

v diaľkovej autobusovej doprave, ale

zrušením nerentabilnej linky Považská Bystrica – Nitra bol pokles minimalizovaný. Napriek veľkým
očakávaniam sa negatívne pod pokles tržieb v tomto segmente podpísala aj medzinárodná linka
do Makarskej , u ktorej sme zaznamenali najnižší počet prepravených osôb za posledných 5 rokov.
Podľa nášho názoru dôvodom bola negatívna reklama médií o nedostatku ubytovacích kapacít
v Chorvátsku (teroristické útoky v iných dovolenkových destináciách Tunis, Egypt, Turecko atď.).
Zároveň sme v tomto roku zahájili prevádzku linky do Puly (Chorvátsko), kde by sme radi
pokračovali aj nasledovné letné sezóny.
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Prehľad o výkonoch, nákladoch a tržbách v autobusovej doprave
Ukazovateľ:

Obdobie:

Ubehnuté km (v tis)

2014

Ubehnuté km (v tis)

2015

Ubehnuté km (v tis)
Rozdiel r.2016
a r.2015 ( v tis. km)

2016

Spotreba PHM
(v tis. litrov)

Spotreba PHM
(v tis. litrov)

Spotreba PHM
(v tis. litrov)

DAL
a MAL:

MHD:

Pravidelná Nepravidelná:
– spolu

Doprava
– spolu:

15 288
15 120
15 050

326
304
278

1 908
1 918
1 919

17 522
17 342
17 247

688
673
652

18 210
18 015
17 899

- 70

- 26

+1

- 95

- 21

- 116

2014

3 754,8

82,9

613,5

4 451,2

175,5

4 626,7

2015

3 741,7

78,9

595,6

4 416,2

179,9

4 596,1

2016

3 708,2

71,6

599,5

4 379,3

172,2

4 551,5

- 33,5

- 7,3

+ 3,9

- 36,9

- 7,7

- 44,6

2014

24,56

25,40

32,15

25,40

25,52

25,41

2015

24,75

25,95

31,05

25,47

26,73

25,51

2016

24,64

25,80

31,24

25,39

26,40

25,43

- 0,11

- 0,15

+ 0,19

- 0,08

- 0,33

- 0,08

2014

9 279

298

1 507

11 084

904

11 988

2015

8 675

278

1 486

10 439

896

11 335

2016

8 172

242

1 439

9 853

890

10 743

- 503

- 36

- 47

- 586

-6

- 592

2014

0,607

0,914

0,790

0,633

1,314

0,658

2015

0,574

0,913

0,774

0,602

1,332

0,629

2016

0,543

0,871

0,750

0,571

1,365

0,600

- 0,031

- 0,042

- 0,024

- 0,031

+ 0,033

- 0,029

Rozdiel r.2016
a r.2015 ( v tis. litrov)
Merná spotreba
PHM v lit./ 100 km
Merná spotreba
PHM v lit./ 100 km
Merná spotreba
PHM v lit./ 100 km
Rozdiel r.2016
a r.2015 (

PAL:

v lit./100km)

Tržby z dopravy
( v tis. EUR)

Tržby z dopravy
( v tis. EUR)

Tržby z dopravy
( v tis. EUR)

Rozdiel r.2016
a r.2015 ( v tis. EUR)
Tržba z dopravy
na 1km v eurách
Tržba z dopravy
na 1km v eurách
Tržba z dopravy
na 1km v eurách
Rozdiel r.2016
a r.2015 ( v eurách)
Náhrada straty
v tis. EUR
Náhrada straty
v tis. EUR
Náhrada straty
v tis. EUR
Rozdiel r.2016
a r.2015 ( v tis. EUR)

2014

12.681

2 349

15 030

15 030

2015

11 343

2 153

13 496

13 496

2016

11 660

2 002

13 662

13 662

+ 317

- 151

+ 166

+ 166
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