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Dôvodová správa - Indoklás:

Konateľ spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. predkladá hospodárske výsledky za rok 2019.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami COM-MÉDIA, spol. s r.o., rok 2019 sa realizovalo
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019.
Výsledok hospodárenia spoločnosti Com-Média, spol. s r. o. bol za rok strata vo výške
- 9306 eur a vlastné imanie firmy bolo záporné, v sume - 6596 eur. Spoločnosť sa ocitla
v kríze. Na usporiadanie finančnej krízy - na návrh konateľa - Mestské zastupiteľstvo
v Komárne 15. augusta prijalo uznesenie na zvýšenie základného imania spoločnosti
Com-Média, spol. s r. o. nepeňažným vkladom vo výške 20 000 eur a s tým sa zabránilo
úpadku spoločnosti.
Na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti a zvýšenia efektívnosti práce v spoločnosti boli
prijaté ďalšie nasledovné opatrenia:
• na miesto odchádzajúceho konateľa/redaktora nebol prijatý ďalší zamestnanec, úlohy
vyplývajúce z funkcie konateľa/redaktora vykonáva doterajší šéfredaktor
Komárňanských listov - Komáromi Lapok Peter Czékus, v kumulatívnej funkcie.
• vedenie účtovníctva sa vykonáva externým pracovníkom, čo z finančného hľadiska
znamená značnú úsporu
• spoločnosť vzhľadom na zníženie výdavkov sa rozhodlo a predaji osobného
motorového vozidla Volskwagen

Tieto opatrenia sa odzrkadlili aj na finančnej situácii spoločnosti. Oproti roku 2018 sa výnosy
z hospodárskej činnosti zvýšili z 160 708 na 166 067 eur, osobné náklady sa znížili
z 109 551 na 89 203 eur, s tým sa aj sociálne náklady znížili zo sumy 3 796 na 2 291 eur a
ostatné náklady tiež klesli z 3 263 na 2 347 eur. Na finančnú situáciu nepriaznivo pôsobilo,
že v roku 2019 spoločnosť nedosiahla väčší príjem z reklamy. Príjmy z reklamy za rok 2018
činili 13 705 eur a v roku 2019 len 8 557 eur.
Napriek všetkým snahám, a prijatým úsporným opatreniam sa nepodarilo dosiahnuť
pozitívny hospodársky výsledok, avšak strata spoločnosti v roku 2019 je značne menšia ako
v predošlom období. Hospodársky výsledok v roku 2018 prestavovalo - 9 306 eur, v roku
2019 sa hospodársky výsledok znížil o 7193 eur t.j. hospodársky výsledok k 31.12.2019 sa
vyčíslil v sume – 2113.
Je dôležité uviesť, že k 31. 12. 2019 spoločnosť nemala žiadne nezaplatené faktúry po
splatnosti, nemala záporné vlastné imanie a splnila všetky finančné záväzky z predošlých
rokov.
Na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti v roku 2020 je veľmi dôležité, aby sa zvýšil
príjem z predaja služieb/reklamy. Je potrebné aj naďalej monitorovať a racionalizovať chod
spoločnosti a v zmysle týchto výsledkov aj v budúcnosti bude potrebné prijímať ďalšie
opatrenia k lepšeniu činnosti spoločnosti.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie.

Finančná komisia zo dňa 10.06.2020: 6 – 0 – 0

Hlasovanie:

Rada zo dňa 17.06.2020:

7–0–0

Hlasovanie:
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie
k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.,
Nám. generála Klapku 1, IČO 36 522 309 za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2019
2. Riadnu individuálnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2019
3. Výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA spol. s. r.o. vo výške - 2 113,00 eur.
4. Správu dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2019
k hospodáreniu spoločnosti za rok 2019

B/ schvaľuje
1. riadnu individuálnu účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s.r.o. Nám. gen. Klapku
1, 945 01 Komárno, IČO:36522309 za rok 2019, ktorá tvorí prílohu tohto
uznesenia
2. výsledok hospodárenia spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. strata vo výške
2 113,00 eur, ktorá bude zaúčtovaná na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata
minulých rokov
(správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o
za rok 2019, riadna účtovná závierka malej účtovnej jednotky COM-MÉDIA, spol.
s.r.o za rok 2019, správa dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o za rok
2019 a správa nezávislého audítora GemerAudit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01
Rožňava o overení správnosti účtovnej závierky za rok 2019 tvorí prílohu uznesenia)

C/ žiada
Mgr. Béla Keszegh, primátora Mesta Komárno
zastupovať Mesto Komárno ako jediného akcionára obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA,
spol. s.r.o. na valnom zhromaždení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. a prerokovať
a schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 v súlade s bodom A/ a B/ tohto
uznesenia.
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