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Úvod

Tato zpráva hodnotí provoz nakladatelství SEFER v roce 2006. Obsahuje rozhodující ukazatele
činnosti a výsledků hospodaření, které jsou porovnatelné s jejich hodnotami v posledních šesti
zprávách.

VLASTNÍ ZPRÁVA

1. Činnost nakladatelství

V roce 2006 jsme vydali pět titulů v celkovém nákladu 4561 knih za výrobních 941 tisíc Kč, a to:

H. J. Tauber: „Můj přítel Monty a ti druzí“ v nákladu 1061 ks,
A. Cohen: „Talmud (pro každého)“ v nákladu 1554 ks,
N. a G. Pressburgerovi: „Příběhy z osmého obvodu“ v nákladu 730 ks,
Terezínské studie a dokumenty 2005 v nákladu 604 ks,
Theresienstaedter Studien und Dokumente 2005 v nákladu 612 ks.

Kromě toho jsme pro Židovskou obec Praha připravili a vytiskli propagační leták Staronové a
Jeruzalémské synagogy v české (15500 ks), anglické (24200 ks), německé (16200 ks) a italské (16000
ks) verzi

V dotisku jsme znovu vydali titul Armošt Goldflam: Osudy a jejich pán“ v nákladu 810 ks za
výrobních 49 tisíc Kč.

V současné době připravujeme edici šesti titulů s dosud vynaloženými náklady 302 tisíc Kč.
Přednostně se uvažuje o vydání knih:

„Sidur – malý chrám, modlitby pro všední den, šabat a svátky“ (hebrejština a čeština  800 str.) a
„Chumaš: Pět knih Mojžíšových“ (600 str.).

V roce 2006 nakladatelství prodalo celkem 2891 knih s židovskou tématikou od různých autorů za 338
tisíc Kč; jednu knihu za průměrných 116,90 Kč, při výrobních nákladech 80,90 Kč/ks. Hrubý zisk činí
36,- Kč/ks.
Kromě toho jsme Židovské obci Praha prodali 72100 ks propagačního letáku Staronové a
Jeruzalémské synagogy za 144.200 tisíc Kč.

Pohledávky nezaplacených faktur klesly z 55 tisíc Kč (v r. 2005) na 44 tisíc Kč v r. 2006. Rozhodující
vliv na toto snížení mělo zaplacení fy čís. 2330 z r. 2005 až v r. 2006, v hodnotě 34 tisíc Kč (= 62%).

Nevyfakturované dodávky knih za 565 tisíc Kč jsme v porovnání s r. 2005 zvýšili o 73 tisíc Kč.
Hlavní, téměř 80 % podíl na tomto zvýšení má odběr 400 ks knihy „Talmud“ (vydané v polovině
prosince r. 2006) naším hlavním distributorem. Zbývajících 20 % si rozdělili další odběratelé knih do
tzv. „komise“. Při dodržování jednoměsíční lhůty od vydání knihy odběrateli do její fakturace nemá
nakladatelství, kromě „komise“, žádné nevyfakturované dodávky knih.



V roce 2006 nakladatelství zaměstnalo tři pracovníky, z nichž dva v dohodě o pracovní činnosti a
jednoho v dohodě o provedení práce. Pracovníkům v dohodě o pracovní činnosti jsme v hrubé mzdě
vyplatili v roce 2006 Kč 143.280,- a v dohodě o provedení práce před zdaněním 20.400,-Kč. V
průměru jsme jednotlivě vyplatili „v čistém“ 4.597,-Kč v dohodě o pracovní činnosti a 1.496,-Kč v
dohodě o provedení práce měsíčně.

Zákonné ani ostatní rezervy jsme nepoužili.

Rozhodující vliv na zvýšení nebo snížení vlastního jmění má, při daném základním jmění,
nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let. Potvrzujeme, že ztráta v r. 1991 ani v letech 1998,
2000 a 2003 nebyla uhrazena. Zisk z let 1992 až 1997, ani z roku 2001, 2002, 2004 a 2005 nebyl
rozdělen. Stejně tak je rozhodnuto o zisku z r. 2006.

Z hmotného majetku, podléhajícího opravným položkám, zůstal v r. 2006 pouze automobil Škoda
Octavia Classic za 165 tisíc Kč, z jehož ceny jsme v r. 2006 odepsali posledních 47.190,-Kč (28,6 %).

2. Výsledky hospodaření

Tržba r. 2006 v částce 517 tisíc Kč, která byla 2,5 krát vyšší než v r. 2005, významně ovlivnil prodej
těchto knih: Judaismus A-Z, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Osudy a jejich pán, Nalezená
minulost, Můj přítel Monty a ti druzí a také propagační letáky.

Vztah nákladů za prodané knihy a letáky v částce 355 tisíc Kč k dosaženým tržbám je mnohem
příznivější než v předchozích letech. Tyto náklady dosahují necelých 69 % výše tržeb (v r. 2005 = 72
%, v r. 2004 = 96 %). Tomu odpovídá i získaná obchodní marže za 162 tisíc Kč (31 % z tržeb), která
je téměř 3 krát vyšší než v r. 2005.

Využití dotací, popř. grantů za 548 tisíc Kč výrazně zlepšilo hospodářský výsledek nakladatelství,
když dotace pokryly 86 % ostatních provozních nákladů za 639 tisíc Kč.

Celkové provozní náklady 994 tisíc Kč jsou v r. 2006 o téměř 30 % vyšší než v r. 2005. Přesto
umožnily, při tržbě 517 tisíc Kč, získat stejný hospodářský výsledek jako v r. 2005 (+ 74 tisíc Kč).

Při osobních nákladech 194 tisíc Kč, odpisech 47 tisíc Kč i poněkud vyšších službách za 55 tisíc Kč
(vlivem nově placeného nájemného za sklad knih a spotřebu elektřiny) a zvláště při ostatních
provozních nákladech za 213 tisíc Kč (z toho 184 tisíc Kč připadá na smluvní výtisky TSD 2005, které
jsme bezplatně předali Institutu Terezínské iniciativy) odpovídá výše ostatních nákladů úspornému
vedení provozu nakladatelství.

ZÁVĚR

Provedený rozbor hlavních ukazatelů a současné hodnocení činnosti i hospodářských výsledků
prokázaly, že i v roce 2006 nakladatelství SEFER plnilo své poslání zodpovědně a úspěšně.
Hospodářské výsledky s konečným ziskem 74 tisíc Kč jednoznačně prokázaly rozhodující vliv dotací,
popř. grantů na rentabilitu provozu nakladatelství v současné době. Nehledě na zásadní vliv rabatu,
když z celkových tržeb připadá 263 tisíc Kč (= 51 %) na tržby se 40 %ním rabatem.
Úspěšnost hospodaření nakladatelství prokázalo i 2,66 Kč tržeb na 1,- Kč osobních nákladů, zvýšení
vlastního jmění z 1.270 na 1.344 tisíc Kč a celkový nárůst zisku na 844 tisíc Kč za 15 leté období
provozu nakladatelství.
V tomto období také vzrostly výrobní náklady na jednu knihu: při porovnání prvních a posledních
deseti vydaných knih – z 56,13 na 277,36 Kč, tedy o 394 %.

30. 5. 2007
Jiří Daníček, ředitel nakladatelství Sefer


