Media Rača, spol. s r.o., Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Dôvodová správa k Správe o hospodárení
Predkladáme Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za obdobie
od 01. januára 2011 do 31. decembra 2011. Spoločnosť Media Rača je 100% dcérou
mestskej časti Bratislava – Rača. V roku 2011 bola plne viazaná na rozpočet
mestskej časti, z ktorého jej boli poukazované mesačne alikvótne čiastky 1/12 z celkovej sumy schválenej v rozpočte na r. 2011 vo výške 54.388,- €.
Tieto prostriedky mali slúžiť na pokrytie služieb v súvislosti so zabezpečením
televízneho vysielania, výrobou záznamov a správy webu - prostredníctvom
spoločnosti Omega plus. Nakoľko spoločnosť Televízia Rača, spol. s r.o. v auguste
2011 rozviazala Zmluvu na zabezpečenie televízneho vysielania so spoločnosťou
Omega plus, došlo súčasne aj k rozviazaniu Zmluvy medzi mestskou časťou
a Televíziou Rača, spol. s r.o.
To malo za dôsledok ukončenie poukazovania finančných čiastok na účet
spoločnosti Televízia Rača od mestskej časti. Z celkových plánovaných príjmov bolo
naplnených iba 68 % (37.192,16 €).
Od septembra 2011 rozšírila spoločnosť Televízia Rača svoje služby o predaj
mediálneho priestoru v súvislosti s podujatím Vinobranie, čo malo za následok po
prvý krát navýšenie príjmu z predaja služieb z vlastnej činnosti a to o čiastku
15694,- € po zdanení, čo sa premietlo aj do hospodárskeho výsledku
spoločnosti. Z tejto čiastky bolo poukázané na účet mestskej časti 4600,- €.
Celkové príjmy z predaja služieb po zdanení spolu: 52892,16 v pomere:
Zmluva s mestskou časťou: 66%
Príjem z vlastnej činnosti: 28%.
Výdavky spoločnosti boli počas roka 2011 použité predovšetkým na zabezpečenie
služieb v súvislosti so zabezpečením televízneho vysielania prostredníctvom
spoločnosti Omega plus, za služby káblovej TV UPC, vedenie účtovníctva a ostatné
služby a dane v celkovej výške 43.505,94 € po zdanení.
Výsledok hospodárenia po zdanení činí po prvý krát výrazné navýšenie na čiastku
9.386,- € po zdanení.
K 31. 12. 2011 bolo na účte v Tatra banke 8.077,- €. Vlastné imanie spoločnosti
zostalo oproti roku 2011 nezmenené 6639,- €. Neuhradená strata minulých rokov
2209,57 €.
Informácia na záver:
Z dôvodu nesprávne uvedených položiek v daňovom priznaní za rok 2011 (konkrétne
príjmová časť – kde účtovníčka omylom započítala aj faktúry pre mestskú časť,
ktoré sme už z dôvodu ukončenia Zmluvy s mestskou časťou nemali vystaviť) bolo
potrebné vystaviť opravné daňové priznanie. Príjmy a výdavky spoločnosti uvedené
v predloženej Správe o hospodárení sa odvíjajú od opraveného daňového priznania
spoločnosti.
Vypracovala: Monika Debnárová, v Bratislave, 05.06.2012

