Správa o činnosti a hospodárskom výsledku spoločnosti
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. za rok 2016
Týždenník TEMPO
Týždenník TEMPO vychádzal počas roka 2016 v priemernom náklade 3 300 ks. Redakcia
spracovala spolu 50 vydaní novín. Spolu odoberalo noviny TEMPO 106 predplatiteľov. Predaj
sa aj naďalej realizuje v najväčšej miere prostredníctvom novinových stánkov, kam noviny
priamo dodávame v rámci redakcie a tiež prostredníctvom distribučných spoločností
(BRESMAN, ROYAL PRESS a Slovenská pošta). Od septembra je týždenník distribuovaný aj do
troch predajní spoločnosti CBA v Partizánskom. Predaj ukončili dva predajné stánky
v Partizánskom. V Bánovciach nad Bebravou zabezpečuje predaj aj kamelot.
Príjmy spoločnosti tvoria tržby za predaj novín a tiež inzercie v nich. Výrazne väčší podiel
inzercie – približne 80 % tvorí podnikateľská inzercia a 20 % občianska inzercia (riadkové
inzeráty, spomienky...).
Mestská televízia Partizánske
Vysielanie Mestskej televízie Partizánske je dostupné v káblových rozvodoch SKR (vrátane
MMDS siete), KABEL TEL-SAT (sídlisko Šípok). Od februára 2013 je súčasťou základnej ponuky
digitálnej IP televízie TANGO (Skylan). Na území okresu je signál vysielania šírený približne do
viac ako 5 300 prípojok. Od januára 2014 je vysielanie MTP možné sledovať aj
prostredníctvom internetového streamu na webovej stránke www.respublica.sk. Jediným
príjmom plynúcim z vysielania MTP je predaj reklamného času. Z hľadiska štruktúry je objem
inzercie, podobne ako v týždenníku TEMPO, od firiem a podnikateľov omnoho vyšší ako
príjem z občianskej inzercie. Vysielanie MTP bolo v roku 2016 dotované na základe zmluvy
s Mestom Partizánske sumou 76 560 €.
Personálne obsadenie
Celkový počet zamestnancov je osem. Celý redakčný tím spracováva materiály rovnako pre
noviny TEMPO, ako aj príspevky pre vysielanie MTP. K personálnej zmene došlo na pozícii
grafičky. Od septembra 2016 sa po materskej dovolenke vrátila pracovníčka, ktorá pracovala
na tejto pozícii do mája 2013. Po jej nástupe na pracovisko pracuje redakcia plynule ďalej bez
problémov. V závere roka spracovala kompletné grafické podklady pre stolový kalendár,
ktorý sme opäť vydali v rámci spolupráce s obcami okresu Partizánske. Aj v minulom roku
sme využívali služby externého kameramana. Práca redaktorov je časovo náročná vzhľadom
na termíny, kedy musia byť k dispozícii pre mediálne pokrytie realizovaných akcií. V závere
roka odišla jedna redaktorka do dôchodku. Na jej miesto sme na základe výberového
konania prijali novú zamestnankyňu.
Medziročné porovnanie výnosov a nákladov
V medziročnom porovnaní celkových výnosov došlo k nárastu na strane výnosov. Celkovo
výnosy vzrástli o 19 298 €, z čoho 18 000 € predstavuje navýšenie dotácie mesta Partizánske.
Dotácia mesta tvorí 42,6 % celkových príjmov spoločnosti. Náklady medziročne stúpli o 5818
€.

Konečný hospodársky výsledok za rok 2016 po zdanení je strata 1567 €. Vykázanú stratu
navrhujeme zúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov.
Napriek tomu, že došlo k negatívneho výsledku v hospodárení, podarilo sa udržať mierny
nárast tržieb z inzercie. Na strane nákladov sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie
mzdové náklady o 2 479 € a náklady na tlač novín. V mzdových nákladoch sa prejavil
jednorazový náklad - vyplatenie odchodného zamestnankyni, ktorá odišla do starobného
dôchodku. Nárast nákladov v spotrebe energií je najmä za teplo.
Predaj a remitenda novín – podiel na tržbách
Príjmy z predaja novín dosiahli v roku 2016 sumu 32 774,88 €, čo predstavuje necelých 20 %
z celkových príjmov. Predaj novín sa v priebehu minulého roka pohyboval v náklade od 2 400
do 2 500 ks. Priemerný predaný náklad novín bez predaja priamo v redakcii je na úrovni
2 403 ks mesačne. Po pripočítaní predaja priamo v redakcii dosiahne priemerný predaj
úroveň nad 2 500 ks.
Predaj inzercie a jej podiel na tržbách
Príjmy z predaja inzercie dosiahli v roku 2016 sumu 34 061,32 €, čo je približne 20,5 %
celkových príjmov. Ďalším príjmom spoločnosti bola tržba z každoročne realizovaného
projektu stolového kalendára pre región Stredné Ponitrie. Celková suma tržieb spolu za
kalendár aj reklamu v ňom bola 18 405 €, čo je cca 11 % z celkových príjmov.
Rozbor nákladov
Najväčšou nákladovou položkou sú mzdy, ktoré tvoria v celkovej sume 106 560 € podiel
takmer 64 % na celkových nákladoch spoločnosti. Ďalšou významnou položkou je tlač novín
a náklady na ich prepravu a predaj, ktoré spolu dosiahli sumu 18 418 € a medziročne vzrástli
o cca 1000 Eur.
Položkové medziročné porovnanie výnosov a nákladov sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:
Hospodárenie
Vydavateľstvo Tempo, s.r.o.
VÝNOSY €
Tržba za vlastné výrobky SPOLU
noviny
kalendár
ostatné vlastné výrobky
Tržba z predaja služieb SPOLU €
objednávka mesta / dotácia
inzercia kalendár
inzercia noviny+MTP
ostatné výnosy z hosp. činnosti
tržby za tovar
úroky
NÁKLADY €
Spotreba materiálu

2014
132 644
49 110
33 525
15 585

2015
146 461
51 220
36 356
14 864

79 925
93 333
41 820
58 560
4 380
3 955
33 725
30 818
2 117
1 182
1 491
1
1
153 188 161 512
2 805
7 453

2016 po
oprave
165 759,36 €
48 677 €
32 774,88 €
15 080,00 €
822,50 €
117 081,98 €
76 560,00 €
3 325,00 €
34 061,32 €
2 337,44 €
797,00 €
1,22 €
167 329,63 €
5 767,95 €

rozdiel
20162015
19 298
-2 543
-3 581
216
823
23 749
18 000
-630
3 243
1 155
797
0
5 818
-1 685

Účty k položkám

601
601.067+604.003
601.068+601.001

648.030
602.025
602
602.033-033-090-648
604
662

501

Spotreba energií
Nákup tovaru
Nákup drobného nehmotného
majetku
Opravy
Tlač novín
Náklady na prepravu a predaj novín
Externý kameraman
Účtovnícke služby
Náklady na internetové vysielanie +
web
Nájomné priestory
Prenájom tlačiarne
Poštovné + telefóny
Tlač kalendára
SMS inzercia
Náklady reklamná súťaž
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Poistenie majetku
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na hospodársku
činnosť
Náklady za vedenie účtov
Daň z príjmov
Odpisy
HV po zdanení €

1 780
380

2 356

680
13 326
4 283
2 374
3 600

863
12 615
4 853
2 610
3 300

1 540

1 680

8 979

8 091

9 822

8 264

69 818
24 032
6 049
81

73 524
25 459
4 514
81

85

85

1645

1846

949
960

663
960
2295

-20 544

-15 051

5 411,26 €
132,00 €
767,46 €
139,19 €
13 671,00 €
4 747,49 €
1 500,00 €
3 600,00 €
1 715,71 €
1 055,44 €
901,41 €
2 435,27 €
7 790,00 €
141,57 €
1 000,00 €
2 008,30 €
76 003,14 €
26 066,27 €
4 490,79 €
184,50 €
996,02 €
87,85 €
2 856,27 €
144,50 €
962,24 €
2 754,00 €
-1 570,27 €

3 055
132

502

767
-724
1 056
-106
-1 110
300
36

511
518.017
518.079,082,083
518.001
518.002
518.073. 075

1 055 518.040
901 518.003
2 435
-301
142 518.074
1 000
518.091,094,039,041,050,

-6 256 014,015
2 479
607
-23
104
996 568.001,020,030
3
1 010
-519 568.010
2
459

527

538
545,548

591

Pozn.
V stĺpci 2016 je podrobnejšie rozobratá položka Ostatné služby, preto je pri niektorých
položkách suma za predchádzajúce roky nevyplnená a je pokles v tejto položke oproti rokom
2014 a 2015.
Rozdiel v sume HV po zdanení je z dôvodu zaokrúhľovania (v tabuľke sú údaje nezaokrúhlené
priamo z predvahy, výkaz obsahuje údaje zaokrúhlené na celé eurá.
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