
Správa o hospodárení - COM-MÉDIA s.r.o za rok 2016

COM-MÉDIA, spol.s.r.o., bola založená na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 29, zo dňa 16.10.1996 a
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro,
Vložka č. 10451/N dňom 1.8.1997.

Spoločnosť COM-MÉDIA s.r.o., vedie svoje účtovníctvo v súlade so zá-
konom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ako aj podľa postupov účtovania
a v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného opatrenia vydaného MFSR.č. 18009/2014.

Účtovná závierka bola vykonaná v zákonom stanovenom termíne k 
31.12.2016. Daňové priznanie za rok 2016  bolo odovzdané dňa: 12.03.2017 
elektronický aj licenčná daň  960,- € zaplatená, dňa 13.03.2017.

Súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a účtov-
nej závierky za rok 2016 sú tieto účtovné výkazy:
 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve 
 Daňové priznanie k dani z príjmov PO podľa zákona č. 595/2003.
 Poznámky k ročnej závierke  za  rok 2016

Za rok 2016 spoločnosť dosiahla príjmy z nasledovných zdrojov:
 inzeráty a reklamy v Komárňanských listoch a MsTV Komárno

                                                    9.200,92   €
 dotácia od Mesta na činnosť: 145.000,00   €                 
  ostatné príjmy :                          4.644,01  €

 úroky:          0,09  €
--------------------------------------------------------------
výnosy spolu:                         158.845,02 €

Čerpanie nákladov za rok 2016 :
 Spotreba materiálu a energie:  spotr.materiál, plyn, elektrická energia

                                                   10.035,26
 Služby:  výdavky na tlačiarenské služby, telekomunikácia, poštovné

   denná tlač, výdavky pre externých spolupracovníkov MsTV
                                                                   47.996,76

   Osobné náklady:
- mzdové náklady                         66.561,64 €
- zákonné soc.zabezpečenie          22.142,18 €
- zákonné  a ost.soc.náklady           2.791,81 €     

            spolu:                                   91.495,63 €

 ostatné prevádzkové náklady :    2.341,83 €
 finančné náklady:                        3.262,61 €

___________________________________________  
Náklady spolu:                         155.132,09 €



Výsledok hospodárenia za rok 2016 – zisk : 3.712,93 €.

Spoločnosť vykazuje základné imanie zapísané do Obchodného
registra vo výške 6638,78 €.

V roku 2016 spoločnosť COM-MÉDIA s.r.o. so sídlom v Komárne,
získala finančné prostriedky na verejno-prospešnú, informačnú a 
mediálnu činnosť na území mesta Komárno celkom 150 000 €,
 na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva
v Komárne. Z toho 145.000 € na činnosť a 5.000 € na investíciu/ nákup 
kameru od AVDigital s.r.o, ramenná podpera na DV kamery a mikrofón.
(Účelová dotácia podľa priloženej faktúry sú vysporiadané).
Finančné prostriedky získané na základe rozhodnutia MZ č.492/2015
boli použité na vydávanie dvojtýždenníka Komárňanské listy- 
Komáromi Lapok (pre každú domácnosť bezplatne).

 K dosiahnutiu  vyšších príjmov nepomohla ani zvýšená aktivita pri   
 vyhľadávaní nových klientov pri predaji nášho reklamného času.
Cenovú politiku pri predaji reklamného času obmedzili najmä faktory: 

 zákonné obmedzenie podielu reklamného času vo vysielaní,
 prevažne miestna podnikateľská klientela a jej nižšia solventnosť.

 
Komárňanské listy - Komáromi Lapok v roku 2016 vychádzali 22-krát 

                       počet výtlačkov 16.500 (bezplatne).
 Ďalej boli finančné prostriedky použité na prípravu pravidelných relácií 

Mestskej televízie  v Komárne. Komárňanský magazín sa na základe licencie
vysiela v premiére každý piatok v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku po 30
minút. Prevažnú časť tvorí spravodajstvo o živote v Komárne a tiež dlhšie príspevky
z podujatí. Na reklamu má televízia k dispozícii maximálne 6 minút, čo je 20% 
vysielacieho času. Tento limit má televízia určený zo zákona a nesmie ho prekročiť.
Rozšírenie vysielacieho času sa neplánuje, pretože Komárňanský magazín je vo vy-
sielaní 24 hodín denne počas jedného týždňa, čo je viac ako 165 opakovaní v oboch
jazykoch. Akákoľvek zmena by musela byť odsúhlasená Radou pre vysielanie a 
retransmisiu.

V Komárne, 09.05.2017

Vypracovala: Gita Deminger

…..................................
Mgr.György Batta 
konateľ spoločnosti


