VÝROČNÍ ZPRÁVA NAKLADATELSTVÍ SEFER
ZA ROK 2013
1. Sefer, spol. s r. o., Praha 1, Maiselova 18, nakladatelství Federace židovských obcí v České
republice pro vydávání knih s židovskou tematikou:
základní jmění: 500 000 Kč
vlastní jmění: 1 834 079 Kč
hospodářský výsledek v roce 2013: -9 927 Kč

2. V roce 2013 jsme vydali:
a) nové tituly:
Steve Stern – Zelik Rifkin a strom snů
b) dotisk těchto titulů:
Arnošt Goldflam : Táta a jeho syn
Rudolf Vrba: Utekl jsem z Osvětimi

700 kusů

12.3.2013 v počtu 800 kusů
10.7.2013 v počtu 1000 kusů

Na přípravu vydání nových tří knižních titulů a dvou dotisků jsme dosud vynaložili 207 tisíc Kč
výrobních nákladů.
Tržby v částce 535 tisíc Kč. Jsou ve velmi příznivém vztahu k vynaloženým nákladům na
prodané knihy.
Provozní náklady za cca 551 tis. Kč považujeme za účelně využité. Kromě nákladů za prodané
knihy (207 tisíc Kč ) tvoří další položku ostatní provozní náklady - služby za 216 tisíc Kč, které se
skládají z nákladů za nájemné, telefony, poštovné, účetní služby, pojištění, opravy a dopravu.
.
Poměrně nízké jsou náklady na mzdy (76 tisíc Kč ).
Podrobnější přehled viz Výkaz zisku a ztrát v příloze.

3. V roce 2013 zaměstnalo nakladatelství v průměru 1 pracovníka, 2 pracovníky na DPČ.
4. Pracovníkům v dohodě o provedení práce jsme před zdaněním vyplatili 52780 Kč a v dohodě
o pracovní činnosti v hrubé mzdě 70 tisíc Kč. Měsíčně jsme tak v „čistém“ vyplatili pracovníkům
v dohodě o pracovní činnosti v průměru 4060 Kč a v dohodě o provedení práce 1720 Kč.
Čl. 2:
1. Způsob oceňování zásoby knih se nemění.
2. Nevlastníme majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.
3. Do pořizovacích nákladů vyráběných knih byly zahrnovány vedlejší náklady (mzdy, dopravné),
4. Použité účetní položky, oceňování, odpisování a účtování – beze změny.
5. Způsob stanovení opravných položek u majetku – beze změny.
6. Z hmotného majetku, podléhajícího odpisům, zůstal v roce 2013 pouze 5.2.2010

koupený starší vůz Škoda Octavia II Liftback za 195 tisíc Kč. Tomu odpovídají roční odpisy v
částce 31 200 Kč.
Čl. 3:
1. Rozhodující vliv na zvýšení nebo snížení vlastního jmění má při daném základním jmění
nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let.
2. Potvrzujeme, že ztráty z roku 1991 ani z let 1998, 2000 a 2003, 2011 nebyly uhrazeny a zisk z
let 1992 až 1997 ani z let 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 a 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 nebyl
rozdělen.
3. Pohledávky nezaplacených faktur za 94 tis. kč tvoří faktury z prosince 2013.
4. Zákonné ani ostatní rezervy jsme nevytvořili.
.

27. května 2014
Jiří Daníček,
ředitel nakladatelství

