Stanovisko konateľa firmy Com-Médía, spol. s r, o.
k Správe o hospodárení spoločnosti Com-Média, spoL s, r. o. v roku 2ÍI18
Htíspodársky výsledok spoločnosti za rok 2018 vykazuje stratu vo výške 9.306
eur, ktorá je spôsobená rastom nákladov spoločnosti. V záujme toho, aby spoločnosť
mohla pokračovať vo svojej činnosti, a dokázala stratu vysportadať, musí znížiť
výdavky.
Dozorná rada spoločnosti na, svojom zasadnutí dňa 27. marca 2019 odporučila
prijať viac úsporných opaíren!, z ktorý'ch niekoľko môže byť zrealizovaných už v
krátkej dobe (prehodnotiť havarijné pcťusienie dvoch vozidiel, úspora pohonných
liinôr, telekomunikačné služby, obstarávať tovary' a služby prostredníctvom verejného
obstarávania). Vykonávanie týchto opatrení je potrebné, avšak výdavky vo
významnej miere neznižujú. Napríklad v roku 2018 boli k prevádzke dvoch osobných
motorových vozidiel zakúpené pohonné hmoty vo výške 1 166,29 eur, za používanie
dvoch mobilných telefónov holo v roku 2018 vyplatených 593,95 eur. Spotreba
energie je taktiež významnou položkou, avšak úsporným opatrením, ktoré by bolo
potrebné vykonávať, by sa výdavky spoločnosti významne neznížili, V roku 2018
činili celkové náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné spolu 3.820,83 eur.
Najvýznamnejším fakiorom zlioršenia ekonomickej situácie spoločnosti sú mzdové
náklady. V roku 2018 činili mzdové náklady celkom 78 489,70 eur, a odvody
zákonného sociálneho zabezpečenia dosahovali sumu 27 265,37 eur, ij. spolu 105
755,07 eur. Faktom je, že osobné náklady sa oproti v roku 20! 7 zvýšili o 22 923 eur tento nárast bol spôsobený prijatím jedného nového ziimestnanca od 01.03.2018,
jeden zamestnanec, ktorý bol v roku 2017 práceneschopný, sa vrátil do práce, a
konateľ spoločnosti vykonal s účinnosťou od 01.01.2018 valorizáciu miezd všetkých
zamestnancov vo výške 10%. V súvislosti s týmto rozhodnutím konateľa uvádzam, že
vzhľadom na ekonomickú krízu znížil v roku 2009 vtedajší konateľ platy všetkých
zamestnancov o -20%, a od roku 2009 až do prijatia valorizácie s účinno.sťou od
01.01,2018 neboli v spoločno.sti Con>média s.r.o, mzdy zamestnancov vôbec
zvyšované. V roku 2018 bola v rámci spoločnosti hrubá priemerná mzda 648 eur. Na
zníženie osobných nákladov je potrebné prehodnotenie existujúcej štruktúre'
pracovných funkcií a počtu zamestnancov.
Vzhľadom na to. že v súča,snej dobe je vypísaný konkurz na obsadenie funkcie
konateľa spoločnosti, vyššie úsporné opatrenia, zníženie počtu zame.stnancov či
zmenu štruktúry pracovných ľunkcii bude možné zrealizovať až po vymenovaní
nového konateľa spoločnosti, pravdepodobne účinnosťou od 1. júla 2019.
V'' Komárne dňa 20. mája 2019.
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