Televízia Liptov, a.s.
Štúrova 1989/41, 031 O1 Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2013
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Predkladá:
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2. Súvahu
3. Poznámky k uzávierke

Ing. Peter Lehotský
predseda predstavenstva
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

1) Obchodné meno:

Televízia Liptov, a. s.

2) Sídlo spoločnosti:

Štúrova 1989/41, 031 O1 Liptovský Mikuláš

3) IČO:

44 862 971

4) Predmet

činnosti:

a) služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
b) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
c) vydavateľská činnosť
d) prenájom hnuteľných vecí
e) administratívne služby
f) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
g) správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
h) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
i) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
j) reklamné a marketingové služby
k) prieskum trhu a verejnej mienky
1) fotografické služby
m) počítačové služby
n) ozvuč ovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
o) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
p) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
q) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
r) lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle
platnej licencie

Založenie obchodnej spoločnosti, Televízia Liptov, a.s., bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 21/2009 a č. 57/2009, so stopercentnou
účasťou mesta Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
Televízia Liptov, a.s., bola teda následne založená formou
zo dňa 27. mája 2009.
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zakladateľskej

listiny

5) Zloženie orgánov Televízie Liptov, a. s.:
Predstavenstvo

spoločnosti:

Ing. Peter Lehotský - predseda predstavenstva od 17. 01. 2011
Ing. Milan Kružliak -

člen

Mgr. Miroslav Parobek -

predstavenstva

člen

od 27.06.2011

predstavenstva od 17.09.2012

Dozorná rada spoločnosti:
Mgr. Martin Krajčí - predseda dozornej rady
vznik funkcie 03.12.2013
Ing. Jaroslav Čefo - člen dozornej rady
MUDr. Alžbeta Smiešna - člen dozornej rady

JUDr. Peter Majdek -

člen

dozornej rady
skončenie funkcie 11.11.2013
Ing. Lucia Cukerová - člen dozornej rady
skončenie funkcie 25.11.2013
6) Zmena stanov

spoločnosti

Televízia Liptov, a. s.

Jediný akcionár spoločnosti, Mesto Liptovský Mikuláš, prijal formou uznesenIa
nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie

č.

1:

Jediný akcionár Spoločnosti, rozhodol o zmene stanov Spoločnosti tak, že
prijal Dodatok č. 1/2013 k stanovám Spoločnosti nasledovne:
l. ČASŤ TRETIA (ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI), Čl. XIV. (ORGANIZÁCIA
ČINNOSTI A ROZHODOVANIE PREDSTAVENSTVA) stanov Spoločnosti, sa bod
14.1 nahradil týmto novým znením:
14.1 Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej však štyrikrát za rok.

2. ČASŤ TRETIA (ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI), Čl. XV. (DOZORNÁ RADA)
stanov Spoločnosti, sa bod 15.6 nahradil týmto novým znením:
15.6 Dozorná rada Spoločnosti má 3 členov. Členov Dozornej rady volí
a odvoláva Valné zhromaždenie. Predsedu Dozornej rady volí a odvoláva
nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej rady.
3. V ostatných ustanoveniach zostali stanovy Spoločnosti nezmenené.
Zmeny stanov spoločnosti ako aj vznik a skončenie funkcie členov dozornej
rady boli zapísané do obchodného registra Okresného súdu Žilina a to formou návrh
na zápis zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri.
Za spoločnosť je oprávnený konať a za spoločnosť
predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.
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podpisovať

vždy predseda

6) Riadenie Televízie Liptov, a. s.:
Bežnú organizáciu a chod spoločnosti Televízie Liptov, a.s., zabezpečuje výkonný
riaditeľ Televízie Liptov Mgr. art. Mario Kermiet, ktorý je súčasne aj šéfredaktorom
vysielania televízie.

7) Personálne obsadenie Televízie Liptov, a. s.:
Priemerný

evidenčný počet

zamestnancov televízie za rok 2013 bol 4,5 zamestnanca.

V kalendárnom roku 2013 pracovali v Televízii Liptov, a. s.:

•

2 zamestnanci na riadny pracovný pomer uzavretý pracovnou zmluvou na
dobu neurčitú; nakoľko však jeden zamestnanec nastúpil na materskú
a rodičovskú dovolenku, jeho pracovné miesto televízia dočasne obsadila
prijatím nového zamestnanca a to po dobu čerpania materskej a rodičovskej
dovolenky zamestnanca;
• 2 zamestnanci na riadny pracovný pomer uzavretý pracovnou zmluvou na
dobu určitú; z toho jeden zamestnanec bol prijatý do zamestnania v rámci
spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Národný projekt XXI.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš ponúkal v roku 2013
možnosť poskytnutia a čerpania finančného príspevku na podporu vytvárania
pracovných miest v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných
miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v zmysle Schémy
pomoci de minimis na podporu zamestnanosti. Príspevok sa poskytuje
zamestnávateľovi na úhradu časti mzdových nákladov (vrátane nákladov na
nemocenské dávky platené zamestnávateľom počas prvých desiatich dní
dočasne pracovnej neschopnosti a ošetrovného) počas 12 mesiacov. Príspevok
sa poskytuje mesačne vo výške 90% celkovej ceny práce zamestnanca,
najviac vo výške predpokladanej MCCP na rok 2013, t.j. max. 456,57 EUR
mesačne po dobu 12 mesiacov. Prioritnou cieľovou skupinou sú mladí
nezamestnaní vo veku do 29 rokov, vrátane tých, ktorí sú uchádzačmi
o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými
v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.
• 1 zamestnanec na pracovný pomer uzavretý pracovnou zmluvou na
polovičný úväzok a taktiež na dobu určitú;
Televízia Liptov, a.s., uzatvorila tri autorské zmluvy na dobu určitú, do 31.
12. 2013 a to konkrétne dve zmluvy na pozíciu moderátora spravodajských
a publicistických príspevkov a jednu zmluvu na pozíciu kameramana.
Televízia je v zmysle príslušných zákonov povinná uhrádzať zo zmluvne
dohodnutej odmeny autora odvody a to 2% do literárneho fondu a daň vyberanú
zrážkou, v sadzbe 19%.
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Televízia Liptov, a.s., nezamestnávala
postihnutím.

počas

roka 2013

občana

so zdravotným

Účtovné

služby zabezpečovala televízia externe a to na základe Zmluvy
o poskytovaní účtovných služieb s účtovnou spoločnosťou KLEREKO, s. r. o. a to od
06. mája 2013.

B. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI v účtovnom roku 2013
Hospodárenie Televízie Liptov, a. s. v roku 2013
Súčet

prevádzkových,

finančných

a mimoriadnych výnosov:

67 020,30 eur

Súčet

prevádzkových,

finančných

a mimoriadnych nákladov:

66 569,32 eur

výsledok hospodárenia pred zdanením:

450,98 eur - zisk

Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti, Televízia Liptov, a.s., bol
v riadnom účtovnom roku 2013, pred zdanením, zisk obchodnej spoločnosti vo
výške 450,98 eur.
Zisk spoločnosti ovplyvnila obchodná politika na strane príjmov ako aj
efektívne hospodárenie na strane optimalizácie prevádzkových nákladov obchodnej
spoločnosti.

Predstavenstvo Televízie Liptov, a. s
2013 rozdeliť a to:

odporučilo

vytvorený

I. v rozsahu 10%, t. j. 45,10 eur pre účtovať na

rezervný fond

spoločnosti podľa

bodu 17.3 Stanov

účtovný

účet

zisk za rok

421 zákonný

spoločnosti

II. v rozsahu 90%, t. j. 405,90 pre účtovať na
strata z minulých období.

účet

429 - neuhradená

Dozorná rada obchodnej spoločnosti Televízie Liptov, a. s. na svojom zasadnutí dňa
23. 04. 2014 vyjadrila súhlas s návrhom Predstavenstva Televízie Liptov, a. s.
o rozdelení účtovného zisku za rok 2013 a odporučila Valnému zhromaždeniu
spoločnosti rozhodnúť o rozdelení zisku
spoločnosti za rok 2013 v súlade
s predloženým návrhom Predstavenstva spoločnosti.
Výška obratu Televízie Liptov, a.s., k 31.12. za predchádzajúci rok predstavuje
sumu vo výške 67 020,30 eur.
Celková ročná hodnota aktív k 31. 12. za predchádzajúci rok predstavuje sumu
vo výške 29 877,09 eur.
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Príjmy Televízie Liptov, a. s. z výroby a odvysielanej reklamy

Príjmy Televízie Liptov, o. s.

II Zmluva na výrobu a dodávku

televízneho vysielania
II Reklamné spoty, reklamné

relácie, rozhovory, príspevky a
reklamná inzercia
Predaj a prenájom hnuteľného
majetku

V roku 2013 Televízia Liptov, a.s., vyrobila a odvysielala reklamu a inzerciu:
reklamné spoty, reklamné relácie, rozhovory, príspevky a reklamné inzercie,
z ktorých získala finančné prostriedky spolu vo výške 5 638,59 eur.
Suma vo výške 76 427,- eur vrátane DPH predstavuje príjem z plnenia
Zmluvy na výrobu a dodávku televízneho vysielania v Liptovskom Mikuláši,
ktorú Televízia Liptov, a.s., uzatvorila s Mestom Liptovský Mikuláš.

Príjmy Televízie Liptov, a.s., pozostávajú hlavne z plnenia Zmluvy na výrobu
a dodávku televízneho vysielania v Liptovskom Mikuláši, ako aj z predaja služieb,
t.j. z vyrobených a následne aj odvysielaných reklamných spotov, reklamných
relácií, rozhovorov, príspevkovaz reklamnej inzercie.
Za rok 2013 vystavila obchodná

spoločnosť

spolu 45 faktúr,

pričom:

o 13 faktúr vystavila pre odberateľa, Mesto Liptovský Mikuláš v celkovej
sume 76 427,- eur v zmysle Zmluvy na výrobu a dodávku televízneho
vysielania v Liptovskom Mikuláši č. 06/2013/PaM;
o 24 faktúr vystavila pre odberateľov za vyrobené a aj odvysielané
reklamné spoty, reklamné relácie, rozhovory, príspevky a reklamné
inzercie v celkovej sume 5 638,59 eur;
o 8 faktúr vystavila pre odberateľov za predaj a prenájom hnuteľného
majetku v celkovej sume 187,20 eur, (predaj hnuteľného majetku
v celkovej sume 180,- eur)
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Hnuteľný majetok obchodnej spoločnosti sa odpredal z dôvodu chybného
technického stavu majetku.
Prenájom majetku bol zabezpečený Zmluvou o spolupráci medzi Televíziou
Liptov, a.s., a spoločnosťou BAR SERVIS, s.r.o., Predmetom zmluvy bolo
vzájomné plnenie oboch zmluvných strán, t.j. spoločnosť BAR SERVIS, s.r.o.,
sa zaviazala poskytovať pre televíziu plnenie a to vo forme spracovania
diskusných relácií (14 minút pod arkádami a Zaostrené na... ) a televíznych
reportáží a Televízia Liptov, a.s., sa zaviazala poskytnúť spoločnosti BAR
SERVIS, s.r.o., plnenie a to vo forme prenájmu kamery značky SONY HVRZ7E, výrobné číslo 214592
s batériou,
nabíjačkou
a s kamerovým
záznamníkom, výrobné číslo 214589, podľa dispozičných možností Televízie
Liptov, a.s., a potrieb spoločnosti BAR SERVIS, s.r.o ..

Náklady obchodnej spoločnosti boli vynaložené hlavne na:
• spotrebu materiálu; kancelárske potreby;
• spotrebu energie; spotreba plynu; spotrebu vody, stočné;
• poštovné;
• telefón, internet;
• účtovné služby;
• umiestnenie technológie; právo na vysielanie;
• náklady spojené s využívaním motorových vozidiel;
• autorské odmeny;
• mzdové náklady; zákonné sociálne zabezpečenie; zákonné sociálne náklady;
ostatné dane a poplatky; a pod.

c.

VYSIELANIE TELEVÍZIE LIPTOV, a. s. v roku 2013

Hlavnou úlohou vysielania programovej služby TV Liptov je
služba mestu.

informačná

Signál Televízie Liptov, a.s., je šírený vzduchom digitálne v štandarde DVB-T
a to prostredníctvom technológie MMDS v pásme 2GHz, ako aj prostredníctvom
distribučnej siete káblových rozvodov.

Liptovské noviny (premiérovo l-krát týždenne)
•
•

celkový počet vyrobených relácií Liptovské noviny - 45;
celkový
počet
reportáží
a prehľadových
správ
v Liptovských novinách v predchádzajúcom roku - 451;

•

priemerne tak spravodajská relácia, Liptovské noviny, má 10 reportáží
a prehľadových správ.

odvysielaných

Zaostrené na...
•

celkový počet vyrobených relácií v roku 2013 - 7;

14 minút pod arkádami
•

celkový počet vyrobených relácií v roku 2013 - 10;

Okrem uvedených relácií vyrobila Televízia Liptov, a. s. v uplynulom roku aj 10
pôvodných filmových dokumentov.
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Do programovej štruktúry TV Liptov boli zaradené:
• dokumenty v počte 64;

•

rozhovory v počte 5;

•
•

relácia Kandidatúra ZOH 2022 v počte 1;
prevzaté relácie ako Automotonews; Gamebot; My v Európe; Ryby,
rybky, rybičky; Zdravo či Lekári. sk;

D. ĎALŠIE ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Televízia Liptov, a.s., je súčasťou konsolidovaného celku - Mesto Liptovský Mikuláš,
ktoré je 100-percentným akcionárom spoločnosti.
Televízia Liptov, a.s., v roku 2013 nevynaložila žiadne prostriedky na výskum
a vývoj.
Televízia Liptov, a. s. nemala organizačnú zložku v zahraničí a nemala ani
majetkové účasti na podnikaní iných spoločností.
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člen predstavenstva
Televízia Liptov, a. s.
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