Pražské služby a.s.
Mezitímní zpráva za rok 2010
Popis podnikatelské činnosti a důležité faktory, které ovlivnily hospodaření a.s. za první tři
čtvrtletí 2010
Pražské služby a.s. vytvořily v leden – září 2010 zisk ve výši 151 639 tis. Kč, což je o 42,9
mil. Kč (+ 39,5 %) více než stanoví hospodářský plán. V porovnání se stejným obdobím
loňského roku je výše vytvořeného zisku o 5,4 mil. Kč (+ 3,7 %) vyšší.
Tohoto velmi dobrého hospodářského výsledku společnost dosáhla zejména výrazným
zvýšením výnosů zimní služby, které meziročně vzrostly o 147 mil Kč (+ 123 %). Celkové
výnosy společnosti byly o 426,8 mil. Kč (+ 23,3 %) vyšší než ve stejném období loňského
roku.
Závod 11 Odvoz a recyklace odpadu hospodařil v období leden - září 2010 se ziskem
111 082 tis. Kč, což je o 4,3 mil Kč (+ 4,1 %) více než stanoví hospodářský plán,
v meziročním srovnání došlo k nárůstu vytvořeného zisku o 9,7 mil. Kč (+ 9,6 %).
Na tomto pozitivním ekonomickém vývoji hospodaření závodu má největší podíl meziroční
nárůst výnosů o 73,6 mil. Kč (+ 11,4 %) zejména z titulu navýšení výnosů z prodeje tříděného
materiálu (+ 56 mil. Kč). Růst výnosů je doprovázen adekvátním růstem provozních nákladů
(pohonné hmoty, náhradní díly, mzdy, náklady na opravy vozidel atd.).
Závod 12 Údržba komunikací vytvořil za hodnocené období zisk ve výši 132 487 tis. Kč,
což je o 24,5 mil. Kč (+ 22,6 %) více než stanoví hospodářský plán. Při meziročním srovnání
dosáhl závod o 20,1 mil. Kč (+17,9 %) lepšího hospodářského výsledku.
Hlavní příčinou tohoto výborného hospodářského výsledku závodu byl enormní nárůst
výnosů v oblasti zajištění zimní údržby komunikací (+ 165 mil. Kč). Dále výsledky
hospodaření závodu příznivě ovlivnily zvýšené výnosy v oblasti čištění komunikací, které
meziročně vzrostly o 92 mil. Kč. Celkový objem výnosů závodu meziročně vzrostl o 342 mil.
Kč (+ 54,8 %). Toto navýšení s sebou přineslo i výrazný nárůst celkových nákladů, které
meziročně vzrostly o 321,5 mil. Kč (+ 63 %). Největší podíl na nárůstu nákladů mají činnosti
zajišťované subdodavatelským způsobem (+ 256 mil. Kč) a dále meziroční nárůst
personálních nákladů o 28 mil. Kč zejména z důvodu zvýšení počtu pracovníků o 64 osob a
nárůstu přesčasové práce v zimním období.
Závod 14 Závod na energetické využití odpadu (ZEVO) vytvořil v období leden – září
2010 zisk ve výši 30 313 tis. Kč, což je o 9,4 mil. Kč (+ 45,2 %) více než stanoví
hospodářský plán. V meziročním srovnání došlo k poklesu vytvořeného zisku o 5,5 mil. Kč
(-15,3 %).
Hlavní příčinou tohoto vývoje ekonomiky závodu je realizace investice instalace turbíny pro
výrobu elektrické energie, která s sebou přináší výpadky provozu celého zařízení z důvodu
montáže technologie a zkušebního provozu. V průběhu dalšího období r. 2010 by se chod
celého zařízení měl stabilizovat a hospodářské výsledky by měly dosáhnout plánovaných
hodnot. (zisk + 35 mil. Kč).

Podnikové ředitelství hospodařilo se ztrátou 122 243 tis. Kč, což je o 4,7 mil Kč – 3,7 %)
méně než stanoví hospodářský plán. Výsledek hospodaření byl ve srovnání s plánem nejvíce
ovlivněn náklady pro výpočetní techniku společnosti a náklady spojené s rekonstrukcí
administrativní budovy.
Všechny ekonomické ukazatele uváděné v textu i ve výkazové části jsou zpracovány
v souladu s IAS/IFRS.
V březnu 2010 byla podepsána se společností PPF Banka a.s. smlouva o úvěru ve výši 750
mil. Kč, která zajistí refinancování krátkodobých úvěrů naší akciové společnosti a umožní
dokončení realizace investice kogenerace v celkové výši cca 1,1 miliardy Kč.
Předpokládaný vývoj podnikatelské činnosti
V průběhu dalšího období r. 2010 očekáváme výrazné snížení vytvořeného zisku z titulu
daňové povinnosti společnosti.
Na základě dosavadního vývoje, s přihlédnutím k dopadům očekávaných událostí,
předpokládáme, že dosažený hospodářský výsledek za rok 2010 bude lepší než tomu bylo
v roce 2009.
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