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ÚVODNÍ SLOVO
Nakladatelský dům GRADA si za více než čtvrtstoletí své
existence vybudoval pozici největšího nakladatelství
odborné literatury v České republice i na Slovensku a
vydávání odborných knih je stále naší hlavní činností.
Odbornou literaturu, kterou vydáváme pod značkou
GRADA, jsme doplnili o knihy z oblasti dětské literatury značka BAMBOOK, beletrii - značka COSMOPOLIS.
Knihy poznání vychází pod značkou ALFERIA a zachovali
jsme značku METAFORA pro původní její zaměření.
Až na výjimky celou produkci vydáváme současně
v elektronické podobě a začali jsme s vydáváním
audioknih. Pokračujeme v rozvoji elektronické knihovny
BOOKPORT, která obsahuje všechny eknihy Grady a
také knihy mnoha dalších nakladatelství.
Nakladatelství dosáhlo i v roce 2019 velmi dobrých
ekonomických výsledků a úspěšně uvedlo na trh mnoho
velmi zajímavých titulů.

Milan Brunát, ředitel společnosti
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ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Grada Publishing, a.s.
Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00
481 10 248
CZ48110248
Obchodní firma vznikla zápisem do obchodního
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 7658, dne 30. 12. 1992.

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona, s hlavním oborem
činnosti:
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské
a kopírovací práce
velkoobchod a maloobchod

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Ing. Roman Sviták, předseda představenstva
Představenstvo:

Ing. Milan Brunát, CSc., místopředseda
představenstva
Ing. Martin Keclík, člen představenstva
Ing. Zdeněk Jaroš, předseda dozorčí rady

Dozorčí rada:

Ing. Radomír Matulík, člen dozorčí rady
Klára Svitáková, MPhil, člen dozorčí rady
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STRUKTURA VLASTNÍKŮ, AKCIE

Základní kapitál:
Právní forma:
Akcie:

17 500 000 Kč, splaceno 100 %
Akciová společnost
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
175 000,- Kč, kmenové akcie v zaknihované podobě

V průběhu účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nedošlo ke změně vlastnického práva
k obchodní firmě Grada Publishing, a.s.

NAŠE POSLÁNÍ
„Pomáháme našim zákazníkům růst. Náš čtenář hledá vědomosti, poučení, zážitky i zábavu. Naším
závazkem je uspokojit všechny tyto potřeby.“

POBOČKY
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2019
BELETRIE
Nakladatelský dům GRADA v roce 2019 dále úspěšně rozvíjel svojí produkci beletrie. Zahraniční i česká
beletrie všech žánrů pod značkami COSMOPOLIS a METAFORA (sloučení tohoto nakladatelství po
akvizici bylo dokončeno k datu 1. ledna 2019) představovala širokou škálu kvalitních a prodejně
úspěšných titulů. Romantické příběhy jako Ochránce či Den, kdy jsem zahlídla lásku, dramatické
romány jakým je Zlatá klec, nebo zábavné příběhy Hoď se do pogody vydobyly našemu nakladatelství
zaslouženou pozici na knižním trhu. Pokračovali jsme v úspěšných sériích tituly typu Cukrárna v Paříži.
Na sérii bestsellerů britského autora Roberta Bryndzy navázala první kniha nové řady thrillerů tohoto
autora Kanibal z Nine Elms. Velký úspěch sklidil tento bestseller nejen jako tištěná kniha a elektronická
kniha, ale také jako audiokniha.

LITERATURA PRO DĚTI A DĚTSKÝ KNIŽNÍ KLUB GRADA
BAMBOOK, značka dětské literatury má pevné místo v portfoliu Nakladatelského domu GRADA již od
roku 2015, kdy byla uvedena na trh. Dětskou literaturu ale naše nakladatelství vydává již od roku 2010.
Tituly pro malé čtenáře tvoří významnou část produkce. Neustále intenzivně pracujeme nejen na
přípravě nových titulů s českými autory a ilustrátory. Velkou prioritou produkce literatury pro děti a
mládež je i výběr kvalitních titulů světové nabídky. V roce 2019 se produkce nakladatelství rozšířila o
mnoho atraktivních a kvalitních dětských titulů
Dětský knižní klub GRADA přináší knížky dětem přímo prostřednictvím jejich školy. Počet důvěrnic a
kooperujících vzdělávacích zařízení vzrostl i v roce 2019. Prostřednictvím pravidelně distribuovaného,
atraktivního katalogu vzbuzujeme u dětí zájem o četbu. Navazujeme přímou spolupráci a komunikací
s pedagogy, od nichž získáváme cennou zpětnou vazbu pro přípravu nových dětských knižních titulů.

BOOKPORT
Unikátní projekt Nakladatelského domu GRADA, on-line knihovna pro každého BOOKPORT,
zaznamenal v roce 2019 významný růst jak v podobě rozšiřování portfolia nabízených knih, tak
v podobě obchodních úspěchů. On-line knihovna www.bookport.cz je inovativní platformou, která
formou předplatného nabízí fyzickým osobám, ale i firemním, či institucionálním zákazníkům
neomezený přístup k tisícům elektronických publikací. Právě B2B segment zákazníků v roce 2019
zaznamenal zajímavý nárůst. Vedle nabídky knih z Nakladatelského domu GRADA jsou čtenářům k
dispozici i tituly z celé řady dalších nakladatelství (např. Portál, Jota, Galén, Práh a další).

OBCHOD
Distribuční síť GRADA je naší konkurenční výhodou. Nakladatelský dům GRADA je jedním z mála
nakladatelství, které je pro knihkupce partnerem disponujícím vlastní distribucí a vlastními obchodníky.
I v roce 2019 jsme tak byli schopni rozvíjet kvalitu našeho prodeje, nabídnout knihkupcům informace a
spolupráci přímo od nakladatele a flexibilně jim vycházet vstříc i v individuálních případech.

www.grada.cz
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OCENĚNÍ
Odměnou za naši poctivou práci je nejen spokojenost našich čtenářů, ale promítá se také do
hospodářských výsledků společnosti, a to přináší také různá vrcholná ocenění, která Grada pravidelně
získává od poloviny devadesátých let. Nyní již každoročně patří mezi Českých 100 nejlepších (cena
CZECH 100 BEST), obdobně tomu bylo i v uplynulém roce.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH LETECH
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2019
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2018
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2017
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2013
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2017

CZECH TOP 100
2015

CZECH TOP 100
2014

CZECH TOP 100
2011
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2016
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VEDENÍ A LIDÉ VE SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA
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EDIČNÍ ČINNOST
Grada je největším nakladatelstvím odborné literatury v České i Slovenské republice. Současně se řadí
mezi nejsilnější hráče na trhu také v oblasti beletrie, dětské literatury i populárně naučné literatury.
Na trhu všech druhů knih (nepočítaje státní a univerzitní specifická nakladatelství) patří celkově mezi
první tři největší nakladatele v ČR vůbec.
Naše knihy čtou miliony čtenářů v Čechách, na Moravě i na Slovensku, každý den vydáváme v průměru
jednu až dvě knihy.
•
•
•

Ročně v našem nakladatelství vychází kolem 400 novinek.
Od svého vzniku jsme vydali více než 12 tisíc novinek a dotisků.
V průběhu své existence Grada vyrobila více než 25 milionů tištěných knih.

Díky elektronizaci se nyní všechny naše knihy vejdou na jeden disk výkonného serveru. I takovou
knihovnu může mít člověk v brzké době doma, a pokud ne přímo doma, pak stačí být členem naší
univerzitní knihovny na www.bookport.cz či klientem e-shopu www.grada.cz.
Nakladatelský dům vydává své tituly pod pěti značkami:
•
•
•
•
•

GRADA
COSMOPOLIS
BAMBOOK
ALFERIA
METAFORA

GRADA
GRADA je stěžejní značkou rodiny Nakladatelského domu GRADA. Knihy
s logem GRADA je možné vídat již od roku 1991, kdy se značka
formovala z počítačové literatury do dalších oblastí poznání. Dnes pod
touto značkou vychází odborná a populárně naučná literatura.
Najdeme zde tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, publikace
z oblasti financí a účetnictví, tituly manažerské, psychologické,
zdravotnické a knihy s počítačovou tematikou, publikace o architektuře a stavebnictví, knihy technické
(z nejrůznějších oborů a profesí). Tuto pestrou škálu doplňuje naučně odborná literatura, která nabízí
řadu publikací s širokým záběrem pro denní praktický život.
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BAMBOOK
Knihy pro děti všech věkových kategorií vydáváme od roku 2010 a staly se
jednou z priorit nakladatelství. Čtenářům nabízíme to nejlepší od českých
autorů a ilustrátorů i zajímavé novinky ze zahraničí. Speciální nabídka pro
školy a školky je distribuována prostřednictvím Dětského knižního klubu
GRADA.

COSMOPOLIS
Značka COSMOPOLIS nabízí pestrou skladbu kvalitní beletrie
od tuzemských i zahraničních autorů. V sortimentu najdou čtenáři
bestsellerové tituly s celosvětově mnohamilionovým prodaným nákladem a
stejně tak literární debuty českých autorů. Žánry: detektivní a krimi příběhy,
romantika, erotické romány, humorné knihy, memoáry a literatura faktu.

ALFERIA
Knihy pod značkou ALFERIA nabízí alternativní přístupy k lidskému zdraví
i rozvoji osobnosti, duše i těla. ALFERIA se věnuje kariéře, vztahům, rodině
a lásce, sexualitě, zdraví a zdravé výživě, změně životního stylu, ale
i duchovnu a alternativním náboženstvím.

METAFORA
Nakladatelství METAFORA bylo založeno v roce 2001 a od té doby vydalo
několik set titulů všech žánrů. V listopadu 2018 spojila METAFORA síly
s Nakladatelským domem GRADA a
1. ledna 2019 bylo dokončeno
sloučení. Značka METAFORA se stala součástí našeho portfolia a rozšiřuje
škálu vydávaných krásných i poučných knih.

PLÁNY PRO ROK 2020
Čtenáři Nakladatelského domu GRADA se mohou těšit na mnoho zábavných, zajímavých i odborně
orientovaných knih. Najdou v naší produkci tradiční špičkové odborné knihy pro svůj kariérní rozvoj,
krásnou literaturu i knihy pro děti. Chystáme minimálně 400 novinek. Naši produkci knih doplníme
obdobným množstvím elektronických knih a některé tituly vydáme i v podobě audioknih. V chystané
produkci roku 2020 máme několik očekávaných bestsellerů. Nadále budeme rozvíjet unikátní
elektronickou knihovnu BOOKPORT, vlastní silnou distribuční síť i náš Dětský knižní klub GRADA.
Na rok 2020 jsme připraveni i personálně, posilujeme nejen vlastní produkci knih a obsazení redakcí,
ale i obchod a marketing.

www.grada.cz
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VÝSLEDKY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
Vývoj za posledních 5 let:

GRADA PUBLISHING, A.S. - VÝVOJ TRŽEB [TIS. KČ]
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SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU
VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY
Po rozvahovém dni došlo k následujícím významným událostem. V důsledku mimořádného
preventivního opatření vydaného vládou České republiky s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru
v ČR, platného od soboty 14. března 2020, došlo k uzavření maloobchodních prodejen, tedy
kamenných knihkupectví. Což bude mít velmi negativní dopad na celý knižní trh. V současné době není
zřejmé, jak dlouho budou daná opatření trvat.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Vzhledem k současnému omezení provozu knižního maloobchodu nám budou chybět klíčové příjmy.
Očekáváme těžké dopady na nás i knižní trh jako celek, a to v delším časovém horizontu, než bude
samotná doba uzavření prodejen. V roce 2020 proto očekáváme po několika letech pokles tržeb.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
V roce 2019 nebyly vynaloženy finanční prostředky v oblasti výzkumu a vývoje.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST, AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Hlásíme se k principům společenské odpovědnosti firem a dodržovali jsme je už v době, kdy zkratka
CSR ještě nebyla moderním prvkem marketingové komunikace českých společností. Vzhledem
k charakteru podnikatelské činnosti vždy bylo a je naším přirozeným cílem pomáhat a vzdělávat.
GRADA dodržuje všechny obecně závazné právní předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí
a svou činností se výrazně nepodílela na znečišťování životního prostředí.
V oblasti pracovněprávních vztahů GRADA postupuje v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
a dalšími právními předpisy.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ
Obchodní firma nemá pobočku nebo jinou organizační složku v zahraničí.

POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
V roce 2019 obchodní firma nepořizovala vlastní akcie.

V Praze dne 24. 3. 2020
Ing. Roman Sviták
předseda představenstva Grada Publishing, a.s.

www.grada.cz
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Osoba ovládaná:

Grada Publishing, a.s.
Praha 7, U Průhonu 22, PSČ 170 00
IČ 48110248
Ing. Roman Sviták, předseda představenstva

Zastoupená:

Ing. Milan Brunát, CSc., místopředseda
představenstva
Ing. Martin Keclík, člen představenstva

Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7658.
Statutární orgán obchodní firmy Grada Publishing, a.s., v souladu s ustanovením § 82 zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vypracoval tuto Zprávu o vztazích za účetní období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, která popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem
přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkající
se obchodního tajemství.

STRUKTURA VZTAHŮ
Seznam ovládajících osob v postavení vůči osobě ovládané
Obchodní jméno/jméno a sídlo/bydliště ovládající osoby Výše hlasovacích práv
Ing. Roman Sviták, 140 00 Praha 4, Budějovická 67

100%

Ovládající osoba přímo ovládá osobu ovládanou a byla v Rozhodném období od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2019 jediným akcionářem.

SEZNAM OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Obchodní firma/jméno a sídlo/bydliště ovládající
osoby

Obchodní firma a sídlo osoby ovládané
stejnou ovládající osobou

Ing. Roman Sviták, 140 00 Praha 4, Budějovická 67

ADK s.r.o., 170 00 Praha 7, U Průhonu 466/22

Ing. Roman Sviták, 140 00 Praha 4, Budějovická 67

G R A D A Slovakia s.r.o., 811 08 Bratislava,
Moskovská 29
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SEZNAM OVLÁDANÝCH OSOB V POSTAVENÍ VŮČI OSOBĚ OVLÁDANÉ
Ovládaná osoba neovládá žádné jiné osoby.

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY
Ovládaná osoba je knižním vydavatelstvím a své výrobky prodává třetím osobám, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím osob ovládaných stejnou ovládající osobou.
Ovládaná osoba byla v rozhodném období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v odběratelsko-dodavatelském
vztahu s osobou ovládanou stejnou ovládající osobou a plní úlohu:
Úloha ovládané osoby

Firma / jméno příjemce

Popis poskytnutého plnění*

ADK s.r.o.

výrobky

dodavatel

GRADA Slovakia s.r.o.

výrobky/zboží

dodavatel / odběratel

*Jedná se např. o následující typy plnění:
- v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. zboží, výrobky, hmotný majetek)

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Ovládající osoba přímo ovládá Ovládanou osobu a byla v Rozhodném období od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2019 jediným akcionářem. Ovládání je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských práv
rozhodováním Ovládající osoby jako jediného akcionáře dle zákona a stanov Ovládané osoby.

PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ
Během účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nebyla učiněna jednání na popud nebo v zájmu
Ovládající osoby nebo jí Ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje
10 % vlastního kapitálu Osoby ovládané zjištěného podle posledního účetní závěrky.

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV
Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou byla ke dni 10. 12. 2015 uzavřena Smlouva o výkonu
funkce předsedy představenstva, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2016 a dále smlouva o půjčce ze
dne 23. 12. 2019

www.grada.cz
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Mezi Ovládanou osobou a Osobou ovládanou stejnou Ovládající osobou byla uzavřena:
Protistrana

Datum smlouvy Typ smlouvy

GRADA Slovakia s.r.o.

2. 1. 2006

GRADA Slovakia s.r.o.
2. 1. 2006

Popis

obchodní smlouva

smlouva upravuje obchodní vztahy mezi
Grada Publishing, a.s. a GRADA Slovakia
s.r.o.

Zmluva o zriadení a
prevádzkování Call-off skladu

smlouva upravuje obchodní vztahy mezi
Grada Publishing, a.s. a GRADA Slovakia
s.r.o.

Vzájemná plnění podle výše citovaného závazkového vztahu jsou sjednána za obvyklých obchodních
podmínek, v cenách, v místě a čase obvyklých.

POSOUZENÍ ÚJMY A JEJÍHO VYROVNÁNÍ
K nevýhodným transakcím nedochází.
Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že si není vědom skutečnosti, že by ze vztahů mezi
Ovládající osobou a Ovládanou osobou či mezi Ovládající osobou a Osobou ovládanou stejnou
Ovládající osobou plynula pro Ovládanou osobu rizika.
Statutární orgán Ovládané osoby prohlašuje, že z uzavřených smluv či přijatých opatření nevznikla
Ovládané osobě nebo kterékoliv ze zúčastněných osob újma.

HODNOCENÍ VZTAHŮ A RIZIK
Výhody a nevýhody
Ovládané osobě vyplývají z uzavřených smluv zejména výhody, jelikož je knižním vydavatelstvím a své
výrobky prostřednictvím Ovládané osoby stejnou Ovládající osobou distribuuje na trh Slovenské
republiky.
Ovládané osobě nevyplývají z uzavřených smluv s Osobou ovládanou stejnou Ovládající osobou
nevýhody.

Rizika
Ze vztahů s Ovládanou osobou stejnou ovládající osobou neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika.

Zpráva o vztazích sestavena dne 24. 3. 2020

Ing. Roman Sviták
předseda představenstva Grada Publishing, a.s.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Grada Publishing, a.s.

Datum sestavení: 19.3.2020

Statutární orgán:
Ing. Roman Sviták

ROZVAHA

Grada Publishing, a.s.

k 31.12.2019
v celých tisících CZK

IČ: 48110248
Praha 7 , U Průhonu 22

Řádek

Běžné období
Korekce

Brutto

Minulé období
Netto

Netto

287 958

-83 465

204 493

191 447

29 194

-21 397

7 797

11 280

11 099

-9 207

1 892

3 922

11 099

-9 207

1 892

3 922

1 Software

9 956

-8 064

1 892

3 922

2 Ostatní ocenitelná práva

1 143

-1 143

0

0

18 095

-12 190

5 905

7 358

18 095

-12 190

5 905

7 358

C. Oběžná aktiva

258 356

-62 068

196 288

179 945

I. Zásoby

141 615

-60 910

80 705

89 118

11 342

-1 701

9 641

7 591

3 Výrobky a zboží

130 273

-59 209

71 064

81 527

1 Výrobky

130 213

-59 158

71 055

81 518

60

-51

9

9

70 422

-1 158

69 264

51 435

12 839

0

12 839

8 592

12 061

7 814

778

778

778

778

AKTIVA CELKEM
B. Stálá aktiva
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
2 Ocenitelná práva

II. Dlouhodobý hmotný majetek
2 Hmotné movité věci a jejich soubory

2 Nedokončená výroba a polotovary

2 Zboží
II. Pohledávky
1 Dlouhodobé pohledávky
4 Odložená daňová pohledávka
5 Pohledávky - ostatní
2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

12 061
778

0

778
57 583

-1 158

56 425

42 843

51 298

-1 158

50 140

40 939

5 000

0

1 285

1 904

0

0

579

4 Krátkodobé poskytnuté zálohy

368

368

392

5 Dohadné účty aktivní

903

903

933

14

14

0

28 348

19 026

28 348

19 026

17 971

20 366

245

245

402

17 726

17 726

19 964

408

222

402

402

222

6

6

0

2 Krátkodobé pohledávky
1 Pohledávky z obchodních vztahů
2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

5 000

4 Pohledávky - ostatní

1 285

3 Stát - daňové pohledávky

6 Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
2 Ostatní krátkodobý finanční majetek
IV. Peněžní prostředky
1 Peněžní prostředky v pokladně
2 Peněžní prostředky na účtech
D. Časové rozlišení aktiv
1 Náklady příštích období
3 Příjmy příštích období

28 348

0

0

28 348
17 971

408

0

0

Řádek

Minulé období

Běžné období

204 493

191 447

163 842

155 361

17 500

17 500

17 500

17 500

II. Ážio a kapitálové fondy

691

691

2 Kapitálové fondy

691

691

691

691

137 170

137 170

134 598

134 598

2 572

2 572

8 481

0

37 391

32 495

5 974

4 714

625

0

5 349

4 714

31 417

27 781

1 000

1 716

0

216

9 Závazky - ostatní

1 000

1 500

3 Jiné závazky

1 000

1 500

II. Krátkodobé závazky

30 417

26 065

115

0

91

0

6 740

7 523

23 471

18 542

3 Závazky k zaměstnancům

2 704

2 239

4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

1 433

1 221

5 Stát - daňové závazky a dotace

2 950

2 676

15 541

12 211

843

195

3 260

3 591

1 Výdaje příštích období

437

0

2 Výnosy příštích období

2 823

3 591

PASIVA CELKEM
A. Vlastní kapitál
I. Základní kapitál
1 Základní kapitál

1 Ostatní kapitálové fondy
IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
B. + C.

Cizí zdroje

B. Rezervy
2 Rezerva na daň z příjmů
4 Ostatní rezervy
C. Závazky
I. Dlouhodobé závazky
2 Závazky k úvěrovým institucím

2 Závazky k úvěrovým institucím
3 Krátkodobé přijaté zálohy
4 Závazky z obchodních vztahů
8 Závazky - ostatní

6 Dohadné účty pasivní
7 Jiné závazky
D. Časové rozlišení pasiv

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY

Grada Publishing, a.s.

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
v celých tisících CZK

IČ: 48110248
Praha 7 , U Průhonu 22

Řádek
I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba
1 Náklady vynaložené na prodané zboží

Běžné období

214 335
3 118
140 220
2 133

2 Spotřeba materiálu a energie

50 910

3 Služby

87 177

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

D.

Osobní náklady

-13 138
53 053

1 Mzdové náklady

39 038

2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

14 015

1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2 Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.

1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1
trvalé
2 Úpravy hodnot zásob
3 Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy

III.

12 306
1 709
26 525
4 807
4 807
21 610
108
1 244

1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

298

3 Jiné provozní výnosy

946

F.

Ostatní provozní náklady
3 Daně a poplatky z provozní činnosti

1 601
79

4 Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

635

5 Jiné provozní náklady

887

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

10 436

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

9

2 Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

9

VII.

Ostatní finanční výnosy

5 164

K.

Ostatní finanční náklady

4 236

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L.

Daň z příjmů

919
11 355
2 874

Řádek
1 Daň z příjmů splatná
2 Daň z příjmů odložená (+/-)
**
*

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.

Běžné období

7 121
-4 247
8 481
223 861

PŘEHLED
O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Grada Publishing, a.s.
IČ: 48110248
Praha 7 , U Průhonu 22

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
v celých tisících CZK

Řádek

Běžné období

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

20 366

Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

11 355

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

25 758

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k
nabytému majetku a goodwillu (+)

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

A.1.2.1.
A.1.2.2.

Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

A.1.5.

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované
výnosové úroky (-)

A.1.5.1.

Vyúčtované nákladové úroky

A.1.6.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

4 807
21 607
20 972
635
-231
9
9
-434
37 113

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-32 273

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

-14 528

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
pasivních

3 521

A.2.3.

Změna stavu zásob (+/-)

A.2.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)

A.5.

Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)

-5 917

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-1 086

B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-5 391

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

C.1.

Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

-216

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-216

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

D.

Rozdíl D=P+F-R

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

-12 451
-8 815
4 840
-9

4 298
-1 093

-2 395
0
17 971

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

Grada Publishing, a.s.
IČ: 48110248
Praha 7 , U Průhonu 22

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
v celých tisících CZK

Základní kapitál a
vlastní akcie

Stav k 1.1.2019
Transakce s vlastníky celkem
Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31.12.2019

Fondy z přeměn,
přecenění a
přepočtů

Ážio

Ostatní
kapitálové fondy

Ostatní fondy ze
zisku

Rezervní fond

17 500
0

0
0

0
0

691
0

0
0

0
0

17 500

0

0

691

0

0

Nerozdělené
výsledky
hospodaření
137 170
8 481
8 481
145 651

Celkem

155 361
8 481
8 481
163 842

PŘÍLOHA
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Grada Publishing, a.s.

Příloha v účetní závěrce společnosti Grada Publishing, a.s. za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

1 Popis účetní jednotky

1.1

Firma:

Grada Publishing, a.s.

IČ:

48110248

Založení / Vznik:

Zápis do obchodního rejstříku dne 30.12.1992

Sídlo:

Praha 7 , U Průhonu 22

Právní forma:

Akciová společnost

Spisová značka:

Oddíl B. vložka 7658 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Účetní období:

1. leden až 31. prosinec

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky
Podíl v %
Jméno / Firma
Ing. Roman Sviták

1.2

Běžné období Minulé období
100,0

100,0

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
V říjnu 2019 došlo ke změně typu a množství akcií apolečnosti. Aktuálně je vydáno 100 ks akcií na jméno v zaknihované
podobě ve jmenovité hodnotě 175 000 Kč/akcii. Dále na společnost Grada Publishing, a.s., se sídlem Praha 7, U Průhonu
22, PSČ 17000, IČO: 481 10 248, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
7658, jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti METAFORA s.r.o., se
sídlem U krbu 1515/35, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 262 04 037, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka C 79458.

1.3

Popis organizační struktury
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1.4

Statutární orgány v průběhu účetního období
Jméno

Funkce

Od (datum)

Do (datum)

předseda představenstva

01.01.2019

31.12.2019

Ing. Milan Brunát

místopředseda představenstva

01.01.2019

31.12.2019

Ing. Martin Keclík

člen představenstva

01.01.2019

31.12.2019

Ing. Roman Sviták

Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisují se
tak, že k firmě připojí svůj podpis.

1.5

Dozorčí orgány v průběhu účetního období
Jméno
Ing. Radomír Matulík
Ing. Zdeněk Jaroš
MPhil Klára Svitáková

1.6

Funkce

Od (datum)

Do (datum)

člen dozorčí rady

01.01.2019

31.12.2019

předseda dozorčí rady

01.01.2019

31.12.2019

člen dozorčí rady

01.01.2019

31.12.2019

Poskytnuté zápůjčky, záruky či jiná plnění spřízněným osobám
Ručení
Kategorie osob

Zápůjčka a jiná plnění

Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období

Statutární orgány

0

0

5 000

0

Celkem

0

0

5 000

0

V roce 2019 byla poskytnuta půjčka jedinému společníkovi, který zároveň vykonává funkci jako předseda představenstva,
ve výši 5 mil. Kč.
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2 Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními předpisy, tedy se
zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.) a Českými účetními standardy pro
podnikatele (sada 001 – 023).
Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy a náklady jako kladné hodnoty.
Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

2.1 Přehled významných účetních pravidel a postupů
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce:

Vykázán v
rozvaze

Vykázán
v nákladech
běžného
období*)

Technické
zhodnocení

Dlouhodobý nehmotný majetek

> 60 tis. Kč

> 1 tis. Kč

> 60 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

> 40 tis. Kč

> 1 tis. Kč

> 40 tis. Kč

*) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci.

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:
- nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky vyjadřující
ztrátu ze snížení hodnoty.
Veškeré výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou v tabulce výše
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu
odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:
Metoda odpisování

Počet let / %

Počítačové systémy

lineární

3 roky

Dopravní prostředky

lineární

5 let

Software

lineární

36 měsíců

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou
majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.1.2 Zásoby
Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a
vedlejší pořizovací náklady – zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize a skonto.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny
aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo
jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.
Výrobky jsou oceněny přímými náklady, které zahrnují náklady na tisk, autorské honoráře, licence, překlady, dopravu,
náklady na formátování, grafiku, korektury a obálky.
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Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy reálná hodnota zásob je nižší než jejich využitelná, resp. prodejní
hodnota. Pro určení těchto zásob se vychází z analýzy jejich stáří, využitelnosti, resp. předpokládané prodejní ceny.

2.1.3 Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány
- při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným
částkám
- nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným
částkám
V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná
nad jeden rok.
Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny podle jejich stáří po datu splatnosti.

2.1.4 Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří:
- cenné papíry k obchodování
- dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
- ostatní realizovatelné cenné papíry
Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související
s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení krátkodobého finančního majetku je tento krátkodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy
jako krátkodobý finanční majetek k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý finanční majetek. Krátkodobým finančním
majetkem k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem
dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.
K datu účetní závěrky společnost oceňuje:
- krátkodobý finanční majetek s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti reálnou hodnotou, pokud je možné tuto
zjistit; změna ocenění je v daném účetním období zachycena ve výnosech resp. nákladech z přecenění cenných papírů a
derivátů
- dlužné a majetkové cenné papíry, které nejsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti nebo cenné papíry
k obchodování, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry a jsou vykazovány v reálné hodnotě; nerealizované zisky
a ztráty nejsou zahrnuty do hospodářského výsledku a jsou účtovány jako samostatná součást vlastního kapitálu v případě,
že se nejedná o snížení hodnoty, jež je trvalého charakteru

2.1.5 Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je v rozvaze odděleně
vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok.

2.1.6 Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě.
V případě postupného splácení úvěru je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad
jeden rok.
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2.1.7 Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není
jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

2.1.8 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní banky ke dni
uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky k datu, ke
kterému je účetní závěrka sestavena.

2.1.9 Daně
Splatná daň
Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho
porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno
o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých
interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů
vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není
pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část
uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztrát s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do
vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s
výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

2.1.10 Výnosy
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a
služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.
Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto
zboží.

2.1.11 Srovnatelnost období
V účetní závěrce nejsou uvedeny hodnoty výkazu zisku a ztrát za rok 2018 z důvodu přeměny k 1.1.2019 (viz bod 1.2). V
rámci rozvahy je v minulém období prezentován stav dle zahajovací rozvahy k 1.1.2019.

2.1.12 Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak
vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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2.2 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období
Nedošlo ke změnám metod účtování oproti minulému období.

2.3 Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven kombinací nepřímé (provozní část) a přímé (investiční a finanční část) metody.
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou
částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
Položka rozvahy
Pokladní hotovost a peníze na cestě

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

245

402

Účty v bankách

17 726

19 964

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

17 971

20 366

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích
nekompenzovaně.

3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem,
ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní
jednotku
V roce 2020 se v Číně, Evropě i dalších místech světa začal masívně rozšiřovat koronavirus, díky kterému se jednotlivé
státy rozhodly zavést nejrůznější restriktivní opatření, řada odvětví je následky koronavirové epidemie velmi ochromena a v
současné době není zřejmé, jak dlouho bude epidemie trvat. Rovněž není jisté, jaké konkrétní dopady na ekonomiku bude
epidemie mít. Z tohoto důvodu nelze v současné době plně posoudit důsledky této epidemie na situaci společnosti a její
finanční pozici. Na základě budoucího vývoje může mít situace negativní dopady i na naši společnost. Vedení Společnosti
zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na
předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu,
že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

7

Příloha v účetní závěrce společnosti Grada Publishing, a.s. za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Aktiva
B.

Stálá aktiva
Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

B.I

Dlouhodobý nehmotný majetek
Položka rozvahy

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018

Software

1 892

3 922

Celkem

1 892

3 922

Software zahrnuje především webovou knihovnu Bookport.

B.II Dlouhodobý hmotný majetek
Položka rozvahy

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018

Hmotné movité věci a jejich soubory

5 905

7 358

Celkem

5 905

7 358

Hmotné movité věci zahrnují především automobily a inventář.

C.

Oběžná aktiva

C.I. Zásoby
Položka rozvahy
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží
Celkem

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018
9 641

7 591

71 055

81 518

9

9

80 705

89 118

V položce nedokončená výroba jsou evidovány autorské honoráře, korektury, grafika a obálky na dosud nevydané knihy.
Výrobky obsahují knihy ve skladech společnosti, které jsou určeny k prodeji.

C.II. Pohledávky
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
Položka rozvahy
Odložená daňová pohledávka
Pohledávky - ostatní
Celkem

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018
12 061

7 814

778

778

12 839

8 592
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*

Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti
Stav k 31.12.2019
Skupina

Celková
brutto
hodnota

Stav k 31.12.2018
Celková
brutto
hodnota

Opravná
položka

Opravná
položka

Od 1 do 5 let do splatnosti

12 839

0

8 592

0

Celkem

12 839

0

8 592

0

Rozbor odložené daňové pohledávky je uveden na konci přílohy k účetní závěrce.

C.II.2. Krátkodobé pohledávky
Položka rozvahy
Pohledávky z obchodních vztahů

50 140

40 939

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

5 000

0

Pohledávky - ostatní

1 285

1 904

56 425

42 843

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

0

3 500

Celkem

*

Krátkodobé pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Dlužník, splatnost, popis
Metafora s.r.o. - zápůjčka, splatnost 2019

*

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018

Ing. Roman Sviták - zápůjčka, splatnost 2020

5 000

0

Celkem

5 000

3 500

Krátkodobé pohledávky - ostatní
Položka rozvahy
Stát - daňové pohledávky

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018
0

579

Krátkodobé poskytnuté zálohy

368

392

Dohadné účty aktivní

903

933

Jiné pohledávky
Celkem

14

0

1 285

1 904

V roce 2018 položka Stát - daňové pohledávky obsahuje především zaplacené zálohy na daň z příjmů právnických osob.
V roce 2019 vznikl společnosti po zápočtu zaplacených záloh se závazky z titulu daně z příjmu právnických osob závazek,
který je vykázán na řádku Rezerva na daň z příjmu.

C.III. Krátkodobý finanční majetek
Položka rozvahy

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018

Ostatní krátkodobý finanční majetek

28 348

19 026

Celkem

28 348

19 026

Ostatní krátkodobý finanční majetek představuje krátkodobé investice do cenných papírů.
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*

Rozbor krátkodobého finančního majetku
Položka rozvahy
Investice J&T

Pořizovací
cena
9 026

Přecenění

Netto hodnota
k 31.12.2019

507

9 533

Investice Efekta

18 815

0

18 815

Celkem

27 841

507

28 348

C.IV. Peněžní prostředky
Položka rozvahy
Peněžní prostředky v pokladně

Netto hodnota Netto hodnota
k 31.12.2019 k 31.12.2018
245

402

Peněžní prostředky na účtech

17 726

19 964

Celkem

17 971

20 366
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Pasiva
A.

Vlastní kapitál
Položka rozvahy
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

17 500

17 500

691

691

134 598

134 598

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

2 572

2 572

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

8 481

0

163 842

155 361

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Celkem

A.I. Základní kapitál
Druh akcií

*

Počet

Nominální
hodnota

Celkem

Nesplaceno

Datum
splatnosti

Kmenové zaknihované akcie na jméno

100

175

17 500

0

x

Celkem

100

175

17 500

0

-

Pohyby ve vlastním kapitálu
Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

*

Rozdělení hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek roku 2019 bude částečně vyplacen jedinému společníkovi a to ve výši 5 mil. Kč. Závazek z titulu
dividend bude započten s pohledávkou ve výši 5 mil. Kč.

B./C. Cizí zdroje
B.
*

Rezervy
Rezerva na daň z příjmů
Zůstatek

625
0

Stav k 31.12.2019
Stav k 31.12.2018

Rezerva na daň z příjmů byla snížena o úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů.

*

Ostatní rezervy
Popis rezervy

Stav k
31.12.2018

Tvorba

Stav k
31.12.2019

Čerpání

rezerva na výrobky v komisích a komisní
zboží

3 435

22

0

3 457

rezerva na nevyčerpanou dovolenou

1 279

1 892

1 279

1 892

Celkem

4 714

1 914

1 279

5 349
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C.

Závazky

C.I. Dlouhodobé závazky
Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

0

216

Závazky - ostatní

1 000

1 500

Celkem

1 000

1 716

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

Od 1 do 5 let do splatnosti

1 000

1 716

Celkem

1 000

1 716

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

115

0

Položka rozvahy
Závazky k úvěrovým institucím

Závazky - ostatní představuje dlouhodobý závazek z titulu koupě společnosti Metafora s.r.o.

*

Rozbor dlouhodobých závazků dle data splatnosti
Skupina

C.II. Krátkodobé závazky
Položka rozvahy
Závazky k úvěrovým institucím
Krátkodobé přijaté zálohy

91

0

6 740

7 523

Závazky - ostatní

23 471

18 542

Celkem

30 417

26 065

Závazky z obchodních vztahů

*

Přehled závazků k úvěrovým institucím
Věřitel
Měna, splatnost
UniCredit Bank - úvěr, splatnost 2020
Celkem

Pohyb

Částka
(CZK)

Počáteční stav

216

Konečný stav

115
115

Jedná o převzatý úvěr společnosti Metafora, který byl v minulém roce vykázán na řádku Dlouhodobé závazky k úvěrovým
institucím. Zajištění závazku je prostřednitvím automobilu, na která byl úvěr pořízen.
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*

Krátkodobé závazky - ostatní
Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

Závazky k zaměstnancům

2 704

2 239

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

1 433

1 221

Položka rozvahy

Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

2 950

2 676

15 541

12 211

843

195

23 471

18 542

Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

Výdaje příštích období

437

0

Výnosy příštích období

2 823

3 591

Celkem

3 260

3 591

Celkem
Dohadné účty pasivní obsahují především dohady na autorské honoráře za účetní období 2019.

D.

Časové rozlišení pasiv
Položka rozvahy

Výnosy příštích období představují především předplacenou inzerci či členství ve webové knihovně Bookport.
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Mimobilanční údaje
A.

Majetek neuvedený v rozvaze
Drobný majetek neuvedený v rozvaze je veškerý majetek v pořizovací hodnotě od 3 tis. Kč do 39 tis. Kč (u hmotného
majetku), a 59 tis. Kč (u nehmotného majetku), jehož předpokládaná doba použitelnosti je delší než jeden rok. Jedná se
zejména o počítače, monitory, tiskárny, kopírky, aktualizace programů.
Společnost má nájemní smlouvy k pronájmu kancelářských a skladových prostor. Všechny smlouvy jsou na dobu neurčitou.
Roční nájemné je ve výši 4 662 tis. Kč.
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Výkaz zisku a ztráty
I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Zůstatek

214 335

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Jedná se o výnosy z prodeje odborné a populární literatury a o výnosy z prodeje ostatních služeb.

A.2. Spotřeba materiálu a energie
Zůstatek

50 910

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Skupina

Stav k
31.12.2019

Tisk knih

46 488

Ostatní

4 422

Celkem

50 910

A.3. Služby
Zůstatek

87 177

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Stav k
31.12.2019

Skupina

B.

Náklady související s výrobou knih

20 897

Autorské honoráře

21 219

Ostatní

45 061

Celkem

87 177

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
Zůstatek

-13 138

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Stav k
31.12.2019

Skupina
Změna stavu nedokončené výroby

D.

-2 767

Změna stavu výrobků

-10 371

Celkem

-13 138

Osobní náklady
Zůstatek

53 053

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Druh nákladu
Zaměstnanci - mzdové náklady

Počet v
běžném
období
76

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

39 038
12 306

Ostatní náklady
Celkem

Stav k
31.12.2019

1 709
76

53 053
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E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti
Zůstatek

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

26 525
Stav k
31.12.2019

Skupina
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
Úpravy hodnot zásob

4 807
21 610

Úpravy hodnot pohledávek

108

Celkem

26 525

VI. Ostatní finanční výnosy
VII.
Zůstatek

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

5 164
Stav k
31.12.2019

Druh výnosu
Ostatní finanční výnosy

5 164

Celkem

5 164

Ostatní finanční výnosy tvoří především výnosy z prodeje krátkodobého finančního majetku a přecenění na reálnou
hodnotu.

J.- K. Nákladové úroky a podobné náklady, Ostatní finanční náklady
Zůstatek

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Druh nákladu
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

4 245
Stav k
31.12.2019
9

Ostatní finanční náklady

4 236

Celkem

4 245

Ostatní finanční náklady tvoří především náklady z prodeje krátkodobých cenných papírů.

16

Příloha v účetní závěrce společnosti Grada Publishing, a.s. za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

L.

Daň z příjmů
Zůstatek

*

2 874

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Rozbor odložené daně
Stav k
31.12.2019

Stav k
31.12.2018

Rozdíl zůstatkových cen dlouhodobého majetku

-3 033

-3 010

Opravné položky k zásobám

60 910

39 300

5 349

4 713

253

122

Zdroje dočasných rozdílů

Účetní rezervy
Opravné položky k pohledávkám
Celkem rozdíly
Sazba daně pro následující období
Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům
Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek)

63 479
19%

41 125
19%

12 061

7 814

7 814

8 260

Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně

-4 247

446

Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)

12 061

7 814
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ROZBOR MAJETKU

IČ: 48110248
Praha 7 , U Průhonu 22

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
v celých tisících CZK
Vývoj v pořizovacích cenách

Položka

Stav k
31.12.2018

Přírůstky

Převody

B.I.2.1.
B.I.2.2.
B.I.

9 956
1 143
11 099

0

B.II.2.
B.II.

18 828
18 828

1 324
1 324

B.III.
Celkem
Položka:

B.I.

Vývoj oprávek a opravných položek
Stav k
31.12.2019

Úbytky

Stav k
31.12.2018

0

0

9 956
1 143
11 099

0

2 057
2 057

18 095
18 095

Přírůstky

Převody

6 034
1 143
7 177

2 030

11 470
11 470

2 777
2 777

Netto
Stav k
31.12.2019

Úbytky

2 030

Stav k
31.12.2019

0

0

8 064
1 143
9 207

0

2 057
2 057

12 190
12 190

Stav k
31.12.2018

1 892
0
1 892

3 922
0
3 922

5 905
5 905

7 358
7 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 927

1 324

0

2 057

29 194

18 647

4 807

0

2 057

21 397

7 797

11 280

- Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1. - Nehmotné výsledky vývoje

B.II.

- Dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

- Dlouhodobý finanční majetek

B.II.1.1. - Pozemky

B.III.1. - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.I.2.1. - Software

B.II.1.2. - Stavby

B.III.2. - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.I.2.2. - Ostatní ocenitelná práva

B.II.2. - Hmotné movité věci a jejich soubory

B.III.3. - Podíly - podstatný vliv

B.I.3. - Goodwill

B.II.3. - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.III.4. - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.I.4. - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.4.1. - Pěstitelské celky trvalých porostů

B.III.5. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.I.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.4.2. - Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.III.6. - Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.I.5.2. - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.4.3. - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.III.7.1. - Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.II.5.1. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.III.7.2. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.II.5.2. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
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