ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH
SEFER, s. r. o., NAKLADATELSTVÍ FŽO v ČR V ROCE 2005

Úvod
Tato zpráva hodnotí provoz nakladatelství v roce 2005. Obsahuje rozhodující ukazatele činnosti a
výsledků hospodaření v daném roce, které jsou porovnatelné s jejich hodnotami v posledních pěti
zprávách.

VLASTNÍ ZPRÁVA
1. ČINNOST NAKLADATELSTVÍ
a) Vydané knihy:
v roce 2005 nakladatelství SEFER s. r. o vydalo čtyři knihy v celkovém nákladu 3757 ks za výrobních
780 tisíc Kč:
Arnošt Goldflam: Osudy a jejich pán (160 stran, perokresby, náklad 1496 ks)
Helena Epsteinová: Nalezená minulost (328 stran, fotodokumentace, náklad 1040 ks)
pro Institut Terezínské iniciativy (I. T. I.):
Terezínské studie a dokumenty 2004 (396 stran, fotodokumentace, 621 výtisků)
Theresienstädter Studien und Dokumente 2004 (415 stran, fotodokumentace, 600 výtisků)
b) Připravované knihy:
V různém stádiu je rozpracováno celkem osm titulů (s dosud vynaloženými náklady ve výši 405 tisíc
Kč), které se budou postupně vydávat:
Heinz Jakob Tauber: Můj přítel Monty (160 stran) – vyšlo v dubnu 2006
Giorgio a Nikola Pressburgerovi: Příběhy z Osmé čtvrti (140 stran)
Abraham Cohen: Talmud pro každého“ (600 stran)
Sidur Malý chrám – modlitby pro všední dny, šabat a svátky“ (hebrejština: 320 stran, čeština: 320
stran)
Chumaš – Pět knih Mojžíšových“ (350 stran hebrejština, 350 stran čeština)
pro Institut Terezínské iniciativy:
Terezínské studie a dokumenty 2005 (400 stran)
Theresienstädter Studien und Dokumente 2005 (400 stran)
c) Prodej knih:
Nakladatelství prodalo celkem 1949 knih různých autorů za 242 tisíc Kč; jednu knihu za 124,20 Kč při
průměrných výrobních nákladech 77,20 Kč.
Odečteme-li od tržby 124,20 Kč celkem 19,10 Kč (autorské honoráře z prodaných knih a 80ti procentní odvod tržeb za prodané knihy I. T. I.), klesne průměrná tržba za jednu knihu na 105,10 Kč a tím i
průměrný hrubý zisk na jedné knize ze 47,- na 27,90 Kč, což odpovídá dosažené marži.
Do pořizovací ceny vydávaných knih započítáváme, počínaje rokem 2005, z vedlejších pořizovacích
nákladů dopravné, protože náš hlavní výrobce a tiskárna EKON, Jihlava započítává dopravné do výrobních nákladů. Důvodem je zákaz účtovat dvě rozdílné hodnoty DPH na jedné faktuře.
Ve zprávě za rok 2004 avizované vydání knihy „Deportace z Pobaltí“ se neuskutečnilo, protože I. T. I.
od vydání odstoupil a nakladatelství příslušnou dotaci ve výši 99 000,- Kč vrátilo objednateli 31. 12.
2005 (BÚ 50).

I při pravidelné fakturaci a odpovídajícím vstřícném placení těchto faktur odběrateli vzrostly pohledávky nezaplacených faktur v r. 2005 z 10 tisíc Kč (v r. 2004) na 55 tisíc Kč (23 % vydaných faktur).
Rozhodující vliv na toto zvýšení mělo opožděné zaplacení faktury za 34 tisíc Kč fy. KOSMAS, hlavního distributora (namísto 28. 12. 2005 až 8. 1. 2006) a dvou faktur fy. Kanzelsberger za 9 tisíc Kč.
Tyto pohledávky za 43 tisíc Kč dosahují téměř 80 % nezaplacených pohledávek.
Nevyfakturované dodávky knih, které činí ke dni 31. 12. 2005 492 tisíc Kč, jsme v porovnání s rokem
2004 snížili o 20 tisíc Kč. Jde o knihy dodávané deseti odběratelům do tzv. „komise“. Rozhodující
podíl 2840 nevyfakturovaných knih (= 70 %) za 344 tisíc Kč má hlavní distributor. Ten v roce 2005
vyfakturoval 1197 dodaných knih za 150 tisíc Kč a hned na začátku roku 2006 dalších 816 dodaných
knih za 99 tisíc Kč. Na přelomu roku tím přispěl ke snížení počtu nevyfakturovaných knih o 30 %, z
2840 na 2024 ks (z 344 na 245 tisíc Kč).
d) Pracovníci nakladatelství:
v roce 2005 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 155 200,-Kč a v dohodě o
provedení práce před zdaněním 20 400,-Kč. V průměru činí výplata v „čistém“ pracovníkům v dohodě
o pracovní činnosti 4 440,-Kč a v dohodě o provedení práce 1 445,-Kč měsíčně.
e) Odpisy:
Z hmotného majetku, podléhajícího opravným položkám, zůstává v roce 2005 pouze automobil
ŠKODA OCTAVIA CLASSIC za 165 tisíc Kč z roku 2003, z jehož ceny jsme v roce 2005 odepsali
podle § 31 a § 32 zákona čís. 586 z 28. 4. 1992, novelizovaného pro rok 2005 (viz. Daňové zákony –
úplné znění, platné pro rok 2005, edice De Iure, Newsletter, Praha) 47 190,-Kč (28,6 %).

2. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
a) Celkové tržby:
Tržby v částce 242 tisíc Kč, které dosáhly v tomto roce jen 63 % tržeb roku 2004, byly zatíženy již
zmíněnými autorskými honoráři a 80 % ním odvodem tržby za prodané knihy I.T.I. v částce 37 tisíc
Kč (= 15 % z tržeb).
Nepříznivý vliv na výši tržeb má i odběrateli požadovaný rabat v rozpětí 30-40 %, když z celkových
tržeb připadá 150 tisíc Kč (= 73 %) na tržby s rabatem 40 %.
Naopak vztah nákladů za prodané knihy v částce 150 tisíc Kč k dosaženým tržbám je výrazně příznivější než v roce 2004. Tyto náklady představují jen 73 % výše čistých tržeb (v roce 2004 = 96 %).
Tomu odpovídá i výsledná marže za 55 tisíc Kč (= 27 % z tržeb), která je v porovnání s rokem 2004
více než 4 x vyšší.
b) Celkové náklady:
celkové provozní náklady za 775 tisíc Kč jsou v roce 2005 o 28 % nižší než v roce 2004, i když se na
jejich výši podílejí z 25 % jiné provozní náklady za 195 tisíc Kč. Kromě autorských, redakčních, recenzních a povinných výtisků (za 12 tisíc Kč), jsou rozhodující položkou smluvní výtisky za 183 tisíc
Kč (192 knih české a 204 knih německé verze „Terezín. studií a dokumentů 2004“), jež na základě
smlouvy bezplatně předáváme I.T.I.
Při stále stejných osobních nákladech (210 tisíc Kč), vyšších odpisech (47 tisíc Kč) a poněkud vyšších
službách (101 tisíc Kč; hlavně vlivem nově placeného nájmu za sklad knih a spotřebu elektřiny) odpovídá výše ostatních nákladů úspornému vedení provozu nakladatelství.
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c) Dotace a granty:
využité dotace, popř. granty za 640 tisíc Kč výrazně ovlivnily hospodářské výsledky nakladatelství
tím, že zlikvidovaly zápornou přidanou hodnotu v částce 48 tisíc Kč a pokryly s finančním přebytkem
i všechny ostatní provozní náklady za 490 tisíc Kč. Významnou položku zde tvoří dotace ITI, který
takto financuje vytvoření i výrobu svých knih.
d) Výsledek hospodaření:
Využité dotace, popř. granty v roce 2005 také výrazně přispěly k celkovému zisku 74 tisíc Kč.
Rozhodující vliv na zvýšení nebo snížení vlastního jmění, které činí v roce 2005 1 270 tisíc Kč má, při
daném základním jmění, nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta. Za 14 let provozu nakladatelství jsme
udrželi neuhrazenou ztrátu na 445 tisíc Kč a nerozdělený zisk jsme v roce 2005 zvýšili z 1 140 na 1
214 tisíc Kč.

Závěr
Provedený rozbor hlavních ukazatelů a současné hodnocení činnosti i hospodářských výsledků prokázaly, že i v roce 2005 nakladatelství SEFER, s. r. o. se třemi stálými pracovníky plnilo své poslání
zodpovědně a úspěšně.
Vydalo čtyři knihy a pokračovalo v práci na osmi nových titulech, z nichž pět vydáme v roce 2006,
nehledě na dvě připravované publikace pro I.T.I. a dotisk knihy A. Goldflama „Osudy a jejich pán“.
Prodalo 1949 knih různých autorů při čisté tržbě 105,10 Kč a výrobních nákladech 77,20 Kč za jednu
knihu (hrubý zisk 27,90 Kč odpovídá dosažené marži).
Vlivem tří faktur za 43 tisíc Kč, splatných v roce 2005, ale zaplacených v roce 2006, vzrostly pohledávky za nezaplacené faktury z 10 tisíc Kč (v roce 2004) na 55 tisíc Kč (v roce 2005).
Z nevyfakturovaných knih za 492 tisíc Kč připadá 70 % = 2840 knih za 344 tisíc Kč na hlavního distributora nakladatelství, který již 12. 1. 2006 vyfakturoval 816 knih, prodaných v roce 2006, za 99 tisíc
Kč. Na přelomu roku tím snížil svůj podíl z 344 na 245 tisíc Kč, tedy o 30 %.
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 na
výši tržeb, když z celkových tržeb připadá 150 tisíc Kč (= 73 %) na tržby se 40 % ním rabatem.
Úspěšnost hospodaření nakladatelství prokázalo i 1,16 Kč tržeb na 1,- Kč osobních nákladů, zvýšení
vlastního jmění z 1 196 na 1 270 tisíc Kč a celkový nárůst zisku na 770 tisíc Kč za 14 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 250,17 Kč, tedy o 346 %.
24. 5. 2006

Jiří Daníček
ředitel nakladatelství
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