
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH 

NAKLADATELSTVÍ SEFER, S.R.O. 
V ROCE 2007 

Úvod 
 
Tato zpráva hodnotí provoz nakladatelství Sefer v roce 2007. Obsahuje rozhodující ukazatele 
činnosti a hospodaření v tomto období, které jsou porovnatelné s hodnotami v posledních 
sedmi zprávách. 
 
 
VLASTNÍ ZPRÁVA 
 
1. Činnosti nakladatelství 
 
Vydané knihy 
 
a) nové tituly  
 
Terezínské studie a dokumenty 2006 v nákladu   500 ks 
Theresienstsaedter Studien und Dokumente 2006   500 ks 
Elie Wiesel: Noc (2. vydání)     1227 ks 
 
b) dotisky titul ů 
 
Rudolf Vrba:Utekl jsem z Osvětimi (3x : 996 + 1000 + 1006 ks)  3002 ks 
Avraham Cohen: Talmud (2x :1554 + 1032 ks)    2586 ks 
Pesachová hagada          500 ks 
propagační leták Staronová a Jeruzalémské synagoga v šesti jazycích (šest titulů)  
         100 300 ks 
 
V současné době připravujeme edici osmi knih s dosud vynaloženými náklady za 354 tisíc 
Kč. 
 
Prodej knih 
 
V roce 2007 jsme prodali celkem 6 046 knih (z toho 5890 fakturací a 156 ks pokladnou) za 
890 tis. Kč (1 kniha za 147 za ks). 
Náš hlavní distributor KOSMAS prodal 5242 ks, tj. 87 % celkového prodeje při 40 % rabatu. 
Zbývajících 13 % bylo prodáno takto: 156 ks za redakční cenu a 648 ks za převážně 30% 
rabat. 
Kromě toho jsme prodali 81 500 ks letáků Staronové a Jeruzalémské synagogy v anglické, 
hebrejské a francouzské verzi. 
 
Fakturace 
 
Vyfakturovali jsme odebrané knihy za 890 tisíc Kč s pohledávkami nezaplacených faktur za 
68 tisíc Kč (necelých 8 % z celé fakturace). 



Hlavní vliv na pohledávky nezaplacených faktur za 68 tisíc mají čtyři faktury za 42 tisíc Kč 
(60%), které jsme na základě uskutečněného zdanitelného plnění 31.12. m. r. a dodaných 
podkladů k fakturaci mohli vystavit nejdříve v období od 3. do 11. 1. 2008. 
Nevyfakturované dodávky knih, které 31.12. m.r. dosáhly 424 tisíc Kč, jsme v porovnání s 
rokem 2006 a snížili o 140 tisíc Kč (o 25 %). Rozhodující vliv na jejich množství má hlavní 
distributor a ostatní odběratelé „v komisi“. 
 
Pracovníci nakladatelství: 
 
V roce 2007 zaměstnávalo nakladatelství tři pracovníky, z toho dva v dohodě o pracovní 
činnosti a jednoho v dohodě o provedení práce. 
Pracovníkům v dohodě o pracovní činnosti jsme v hrubé mzdě vyplatili 155 tisíc Kč a 
v dohodě o provedení práce před zdaněním 20 400 Kč. V průměru jsme měsíčně vyplatili 
„v čistém“ pracovníkům v dohodě o pracovní činnosti 4 597 Kč a v dohodě o provedení práce 
1 496 Kč. 
 
2. Výsledky hospodaření 
 
a) Tržby a výrobní náklady 
 
Poměrně vysoké tržby v r. 2007 v částce 890 tisíc Kč (o téměř 75 % vyšších než v r. 2006) 
významně ovlivnil prodej dotisků vydaných knih, zvláště titulů „Utekl jsem z Osvětimi“ 
a „Talmud /pro každého/“. 
Vztah nákladů za prodané knihy v částce 701 tisíc Kč k dosaženým tržbám (79 %) není sice 
tak příznivý jako v r. 2006 (69 %), přesto výsledná obchodní marže za 189 tisíc Kč (21 % z 
tržeb) je 2,7krát vyšší než v porovnávaném roce 2006. 
Využití dotací za 570 tisíc Kč výrazně zlepšilo hospodářský výsledek nakladatelství, když 
dotace kryly 84 % ostatních provozních nákladů za 607 tisíc Kč. 
V souvislosti k dosaženým výsledkům považujeme vynaložené náklady za účelně využité. 
Celkové provozní náklady za 1308 tisíc Kč jsou v r. 2007 o 32 % vyšší než v r. 2006, ale 
umožnily, při tržbě 890 tisíc Kč, získat více než dvojnásobný hospodářský výsledek (za 156 
tisíc Kč) roku 2006. 
 
b) Zisk a tržby 
 
V roce 2007 jsme v porovnání s rokem 2006 zvýšili vlastní jmění o 154 tisíc Kč na 1498 tisíc 
Kč. 
Rozhodující vliv na zvýšení nebo snížení vlastního jmění má při daném základním jmění 
nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let. 
Potvrzujeme, že ztráta z let 1991 ani z let 1998, 2000 a 2003 nebyla uhrazena a zisk z let 1992 
až 1997, ani z let 2001, 2002, 2004, 2005 a 2006 nebyl rozdělen. Stejně tak je rozhodnuto 
i o zisku z roku 2007. 
 
c) Odpisy 
 
Z hmotného majetku, podléhajícího opravným položkám, zůstal v r. 2007 pouze 11. 1. 2006. 
koupený starší vůz „ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE-RIEDER“ 1,6 za 188 tisíc Kč (14,2 %) 
a zůstatek 687,-Kč za ve stejný den prodaný vůz Škoda Octavia Classic za 126 tisíc Kč. 
 



 
Závěr 
 
Hospodářské výsledky s konečným ziskem 154 tisíc Kč jednoznačně prokázaly rozhodující 
vliv dotací, popř. grantů na rentabilitu provozu nakladatelství v současné době. Nehledě na 
zásadní význam rabatu, když celkových tržeb 890 tisíc Kč připadá 774 tisíc Kč (= 87 %) na 
tržby se 40% ním rabatem. 
 
Provedený rozbor hlavních ukazatelů a současné hodnocení činnosti i hospodářských 
výsledků prokázaly, že i v r. 2007 nakladatelství SEFER plnilo své poslání zodpovědně 
a úspěšně. 
 
22. 5. 2008 
 

Jiří Daníček, 
ředitel nakladatelství 


