Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020
Príjmy spoločnosti sú rozdelené do dvoch samostatných častí. Prvú časť tvoria finančné
prostriedky pochádzajúce z rozpočtu mestskej časti slúžiace na zabezpečovanie mediálnych
služieb pre mestskú časť, ktoré sú výhradne používané na zabezpečenie dohodnutých činností.
Podmienky alokácie a využívania finančných prostriedkov mestskej časti upravuje Zmluva
o spolupráci pri zabezpečovaní mediálnych služieb č. 91/2012. Výška týchto finančných
prostriedkov je každoročne schvaľovaná Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BratislavaRača.
Ďalším zdrojom príjmov spoločnosti sú príjmy, pochádzajúce z jej podnikateľských
činností. K podnikateľským činnostiam spoločnosti patria reklamné partnerstvá k vybraným
kultúrno – spoločenským podujatiam, predaj inzercie v račianskom výbere, prenájom
reklamného priestoru a predaj račianskych suvenírov. Z týchto príjmov z podnikateľskej
činnosti spoločnosti sú v zmysle dohody s mestskou časťou čiastočne hradené dohodnuté
projekty mestskej časti (bál, hody, vinobranie). Ďalej sa z týchto prostriedkov hradia aj náklady
príležitostných brigádnikov na pomocné práce, spracovanie účtovníctva a spotrebný materiál.
V roku 2020 spoločnosť finančne podporila iba XIV. ročník Račištorfského bálu (ceny
do tomboly vrátane inštalácie tomboly, tlač vstupeniek, vstupenky pre reklamných partnerov,
fotostena a vystúpenie speváka Buranovského). Príjem z predaja tombolových lístkov išiel opäť
v plnej výške do príjmov mestskej časti.
Z dôvodu pandémie boli v roku 2020 zrušené hlavné račianske podujatia (Hody
a Vinobranie), na ktorých spoločnosť v predchádzajúcom období participovala.
Spoločnosť v roku 2020 zabezpečovala pre mestskú časť grafické spracovanie, tlač
a distribúciu Račianskeho výberu.
Celkové výnosy spoločnosti za rok 2020
V roku 2020 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 32 494,62 €.
- Z toho skutočné výnosy v zmysle Zmluvy za zabezpečovanie mediálnych služieb pre
mestskú časť boli vo výške 22 166,61 €.
- Z toho výnosy z tržieb z vlastných podnikateľských činností (zabezpečenie produktov
reklamné partnerstvá k podujatiam, predaj inzercie v Račianskom výbere, na webe,
výroba a predaj reklamy a reklamných bannerov, zabezpečenie návrhov, výroby a
predaja račianskych suvenírov a kníh a ostatné výnosy boli v celkovej výške
10 328,01 €.
Celkové náklady spoločnosti za rok 2020
Náklady spoločnosti za rok 2020 boli vo výške 29 858,55 €.
- Z toho náklady na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť boli vo výške
20 118,93 €.
- Náklady na zabezpečenie služieb spojených s podnikateľskou činnosťou spoločnosti
a jej prevádzkou boli vo výške 9 739,62 €.
Súvaha, Výkaz ziskov a strát za rok 2020

údaje v €

Súvaha

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019

STRANA AKTÍV
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok

1

28 434

31 571

0

0

Obežný majetok

28 434

31 571

21 683

22 205

0

0

Krátkodobé pohľadávky

4 406

6 377

Finančný majetok

2 345

2 989

28 434

31 571

25 411

24 225

6 639

6 639

664

664

Nerozdelený zisk minulých rokov

15 472

172

Výsledok hospodárenia po zdanení

2 636

16 750

3 023

7 346

3 023

7 346

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky

STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Fondy zo zisku

Záväzky
Krátkodobé záväzky
Výkaz ziskov a strát

Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2019

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

32 494

83 503

1 241

11 575

31 253

71 685

29 239

61 848

605

6 546

1 658

1 159

26 522

43 175

424

10 689

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

243

Náklady na hospodársku činnosť spolu
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky

171

Opravné položky k pohľadávkam

0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

30

108

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

3 255

21 655

Pridaná hodnota

3 709

32 380

185

280

-185

-280

3 070

21 375

434

4 625

2 636

16 750

Náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát spoločnosti odráža celkovú bilanciu spoločnosti za
obdobie dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach. Výsledok hospodárenia po zdanení
predstavuje v roku 2020 výšku 2 636 €.
Vyúčtovanie mediálnych služieb za rok 2020
Na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť boli alokované prostriedky v zmysle
Zmluvy o spolupráci č. 91/2012, ktoré boli pre rok 2020 odsúhlasené uznesením MZ MČ
Bratislava-Rača č. UZN 152/10/12/19/P a č. UZN 154/10/12/19/P vo výške 26 600 € vrátane
DPH.
Celkové skutočné náklady bez dph:

20 118,93 €
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Celkové príjmy bez dph:

22 166,61 €

Račiansky výber

20 118,93 €

121 mzdy a odvody, zmluvy/ fotopráce

973,63 €

122 distribúcia

4 440,90 €

123 tlač Račianskeho výberu

14 110,65 €

124 obaly a spotrebný materiál

593,75 €
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