PRIEMERNÉ TLAČENÉ A PREDANÉ NÁKLADY DENNÍKA PRAVDA ZA ROK 2017
9 ks za mesiac, čo je v priemere
0,36 ks/vydanie

Tlačený náklad
Pultový predaj A
Pultový predaj B**
Pultový predaj C
Predplatné A
Predplatné B
Predplatné C
Ostatný predaj
Predaj spolu*
Remitenda
Vysvetlivky:
Tlačený náklad:
Pultový predaj A:
Pultový predaj B:
Pultový predaj C:

Predplatné A:
Predplatné B:
Predplatné C:
Ostatný predaj:

Predaj spolu:
Remitenda:
* Poznámka:
** Poznámka:

január
52 800
24 056
0
12 029
529
36 614
16 187

Mesiac vydania
február
53 123
23 624
0
12 113
556
36 293
16 830

marec
53 542
22 634
0
12 160
1 096
35 890
17 652

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

11 ks za mesiac, čo je v
priemere 0,46 ks/vydanie
12 ks za mesiac, čo je v
priemere 0,44 ks/vydanie

Počet výtlačkov vytlačených a vyfakturovaných tlačiarňou. Dodávateľská faktúra je riadne zaúčtovaná v účtovníctve Perexu a zaplatená na účet dodávateľa.
Predaj realizovaný prostredníctvom distribučnej siete nezávislého distribútora MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s., s ktorým má Perex uzavretú zmluvu.
Predaj realizovaný prostredníctvom vlastnej predajne alebo vlastnej distribučnej siete. Perex v súčasnej dobe nemá vlastnú distribučnú sieť, Perex predáva výtlačky denníka
Pravda vo vlastnej predajni, ktorá je prístupná záujemcom o kúpu na adrese sídla spoločnosti.
Predaj, ktorý je realizovaný prostredníctvom distribučnej siete vo vlatníctve niektorého z vydavateľov so sídlom v Slovenskej republike.
Tento predaj je realizovaný mimo nezávislej distribučnej siete MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s..
Do tohto pultového predaja je možné zaradiť predaj prostredníctvom kolportáže.
Predplatné, ktorého doručovanie je zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., s ktorou má Perex uzatvorenú zmluvu.
Predplatné, ktorého doručovanie je zabezpečené prostredníctvom distribučnej siete vo vlastníctve niektorého z vydavateľov so sídlom v Slovenskej republike.
Predplatné, ktorého doručovanie je zabezpečené prostredníctvom MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s., prípadne ďalšej nezávislej distribučnej siete niektorého z
alternatívnych poštových operátorov.
Zahŕňa výtlačky priamo predávané kupujúcemu subjektu na základe objednávky alebo zmluvy. Objednaný počet výtlačkov je fakturovaný priamo odberateľovi. Faktúra je riadne
zaúčtovaná v účtovníctve Perexu. Cena objednaných a vyfakturovaných výtlačkov je minimálne 50 % ceny konečnej spotreby. Viď spôsob výpočtu...
Je súčet všetkých druhov predaja.
Za remitendu sa považuje náklad, ktorý bol určený na predaj (priamo, cez distribútorov, cez kolportérov), ale nebol predaný.
Pri výpočte priemerných hodnôt jednotlivých druhov predaja dochádza k zaokrúhľovaniu a tým k možnému rozdielu +1ks alebo -1ks voči priemernému predaju spolu, ktorý je
vypočítaný ako podiel súčtu všetkých druhov predaja a počtu vydaní v danom mesiaci.
Predaj vo vlastnej predajni sa v roku 2017 pohybuje v rozmedzí od 9 do 12 kusov, čo v mesačnom priemere znamená 0,36 - 0,46 ks/vydanie.

PRIEMERNÉ TLAČENÉ A PREDANÉ NÁKLADY PRÍLOHY PRAVDA MAGAZÍN ZA ROK 2017
1 ks za mesiac, čo je v priemere
0,25 ks/vydanie

Tlačený náklad
Pultový predaj A
Pultový predaj B**
Pultový predaj C
Predplatné A
Predplatné B
Predplatné C
Ostatný predaj
Predaj spolu*
Remitenda
Vysvetlivky:
Tlačený náklad:
Pultový predaj A:
Pultový predaj B:
Pultový predaj C:

Predplatné A:
Predplatné B:
Predplatné C:
Ostatný predaj:

Predaj spolu:
Remitenda:
* Poznámka:
** Poznámka:

január
57 609
27 409
0
14 259
56
41 724
15 885

Mesiac vydania
február
57 616
26 385
1
14 300
31
40 717
16 899

marec
58 607
24 592
1
14 303
611
39 507
19 101

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

3 ks za mesiac, čo je v priemere
0,75 ks/vydanie
3 ks za mesiac, čo je v priemere
0,60 ks/vydanie

Počet výtlačkov vytlačených a vyfakturovaných tlačiarňou. Dodávateľská faktúra je riadne zaúčtovaná v účtovníctve Perexu a zaplatená na účet dodávateľa.
Predaj realizovaný prostredníctvom distribučnej siete nezávislého distribútora MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s., s ktorým má Perex uzavretú zmluvu.
Predaj realizovaný prostredníctvom vlastnej predajne alebo vlastnej distribučnej siete. Perex v súčasnej dobe nemá vlastnú distribučnú sieť, Perex predáva výtlačky denníka
Pravda vo vlastnej predajni, ktorá je prístupná záujemcom o kúpu na adrese sídla spoločnosti.
Predaj, ktorý je realizovaný prostredníctvom distribučnej siete vo vlatníctve niektorého z vydavateľov so sídlom v Slovenskej republike.
Tento predaj je realizovaný mimo nezávislej distribučnej siete MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s..
Do tohto pultového predaja je možné zaradiť predaj prostredníctvom kolportáže.
Predplatné, ktorého doručovanie je zabezpečené prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., s ktorou má Perex uzatvorenú zmluvu.
Predplatné, ktorého doručovanie je zabezpečené prostredníctvom distribučnej siete vo vlastníctve niektorého z vydavateľov so sídlom v Slovenskej republike.
Predplatné, ktorého doručovanie je zabezpečené prostredníctvom MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s., prípadne ďalšej nezávislej distribučnej siete niektorého z
alternatívnych poštových operátorov.
Zahŕňa výtlačky priamo predávané kupujúcemu subjektu na základe objednávky alebo zmluvy. Objednaný počet výtlačkov je fakturovaný priamo odberateľovi. Faktúra je riadne
zaúčtovaná v účtovníctve Perexu. Cena objednaných a vyfakturovaných výtlačkov je minimálne 50 % ceny konečnej spotreby. Viď spôsob výpočtu...
Je súčet všetkých druhov predaja.
Za remitendu sa považuje náklad, ktorý bol určený na predaj (priamo, cez distribútorov, cez kolportérov), ale nebol predaný.
Pri výpočte priemerných hodnôt jednotlivých druhov predaja dochádza k zaokrúhľovaniu a tým k možnému rozdielu +1ks alebo -1ks voči priemernému predaju spolu, ktorý je
vypočítaný ako podiel súčtu všetkých druhov predaja a počtu vydaní v danom mesiaci.
Predaj vo vlastnej predajni sa v roku 2017 pohybuje v rozmedzí od 1 do 3 kusov, čo v mesačnom priemere znamená 0,25 - 0,75 ks/vydanie.

