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Kód uznesenia:

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom
zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. so sídlom Jašíkova
2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 949 473:

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016
2. Výročná správa 2016

Dôvodová správa
Obchodná spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (ďalej len „BID, a. s.“ alebo
„Spoločnosť“), so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, ktorej akcionármi sú Bratislavský
samosprávny kraj a hlavné mesto Slovenskej republiky, zvolala riadne valné zhromaždenie
spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2017 o 14:00 hod. a predmetom ktorého bude
mimo iné aj hlasovanie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
a prerokovanie Výročnej správy za rok 2016.
V účtovníctve BID, a. s. po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným udalostiam
osobitného významu. Spoločnosť nenadobudla v roku 2016 žiadne vlastné akcie, dočasné listy
a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej
osoby, taktiež dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. Spoločnosť v súlade so svojimi
aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Počas roka 2016
spoločnosť v priemere zamestnávala 17 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí
pripravovali všetky nevyhnutné podklady a práce pre zahájenie III.B etapy IDS BK a jej
následnej prevádzky. Rovnako spoločnosť poskytuje aj príležitostnú prácu študentom
stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej činnosti.
Všetky pracovné postupy koordinuje spoločnosť v súlade s dohodou o spolupráci s jej
účastníkmi DPB, a. s., SL, a. s., ZSSK, a. s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných
skupín. Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe:
•
•
•
•

•

Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a
Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,
Zmluvy o zabezpečení propagácie uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej
strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,
Zmluvy o spolupráci a prevádzke uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej
strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,
Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane
a Hlavným mesto SR Bratislavou na druhej strane,
a Zmluvy o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uzavretej medzi BID, a. s. na
jednej strane a dopravcami a manažérom infraštruktúry na strane druhej.

V budúcnosti počíta spoločnosť v rámci rozvoja v oblasti verejnej dopravy aj so
spoluprácou so susediacim Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími dopravcami
pôsobiacimi na území bratislavského kraja.
Náklady spoločnosti za rok 2016 dosiahli výšku 927.892,12 eur a výnosy spoločnosti a za rok
2016 dosiahli výšku 958.184,11, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok vo
výške 30.291,99 eur, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých
rokov.
Predstavenstvo informovalo o výroku audítora, ktorý znie: „Podľa nášho názoru, priložená
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.

decembru 2016 a v výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

