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Vážení přátelé,

předkládám Vám konsolidovanou výroční zprávu konsolidačního celku ABRA Software a.s.  

a hospodářský rok 2020, který trval od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. 

 

 

Ing. Jaroslav Řasa         

předseda představenstva konsolidující společnosti
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 V Praze dne 20. 10. 2020



PŘEDSTAVENSTVO
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Ing. Jaroslav Řasa 
předseda představenstva 
od 11. 9. 2018

DOZORČÍ RADA

Ing. Martin Jirmann
místopředseda představenstva 
od 11. 9. 2018

Mgr. Michal Ježek 
člen představenstva 
od 11. 9. 2018 do 
20. 3. 2020

Ing. Lenka Kaňková 
členka dozorčí rady  
od 11. 9. 2018

Ing. Petr Vacek 
předseda dozorčí rady   
od 11. 9. 2018

Martin Schayna 
člen dozorčí rady
od 11. 9. 2018

Ing. Petr Kacálek
člen představenstva
od 11. 9. 2018

Vladimír Moravec
člen představenstva 
od 22. 6. 2020

Ing. Petr Vojta
člen představenstva 
od 11. 9. 2018
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1. Kdo je ABRA Software a.s.

ABRA Software je technologická fi rma, která vyvíjí špičkové moderní informační systémy.

ABRA je hrdá na tisíce instalací robustního ERP systému u velkých fi rem, na online cloudové 

účetnictví v řadách menších společností a webové a mobilní zakázkové aplikace. 

ABRA ve svém oboru určuje trendy, je dlouhodobým aktivním podporovatelem 

podnikatelského prostředí a vzdělávání pro byznys.

2. Informace o vývoji společnosti, činnosti 
a stávajícím hospodářském postavení
V současnosti je ABRA Software a.s. akciovou společností s omezenou převoditelností akcií 

s konsolidovanými vlastními výnosy skupiny 271 mil. Kč. Stávající hospodářské postavení 

společnosti je dobré, a to jak z hlediska vlastních ekonomických ukazatelů, tak i s ohledem 

na postavení na trhu. Zdárně se rozvíjí i aktivity na švýcarském trhu.

3. Informace o skutečnostech významných 
z hlediska účelu výroční zprávy, které nastaly 
až po rozvahovém dni

Nejsou. 

4. Informace o předpokládaném vývoji 
činnosti společnosti

Společnost se i nadále zaměří na výzkum a vývoj aplikací pro podniky, zejména pak na 

SW ABRA Gen. Dále budou pokračovat výzkumné a vývojové práce v oblasti využití nových 

nástrojů a technologií pro potřeby vývoje ERP software.
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5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu  
a vývoje
 
Od 1.  7.  2013 začala společnost realizovat vývojové aktivity v projektu výzkumu a vývoje s názvem 

„Vývoj frameworků pro business aplikace“. Vyvinutá řešení jsou klíčová pro podstatné zdokonalení 

vlastních systémů. Vyvinuté nástroje připravují prostředí pro kontinuální vývoj moderních aplikací. 

Nástroje obsahují vestavěné prvky pro komunikaci s externími aplikacemi, zrychlený přístup do 

databáze, rozhraní a provozní systémy, ovládací prvky formulářů a rozhraní pro vykreslování grafů 

a gridů. Součástí řešení je i administrační vrstva, která umožňuje autorizaci uživatelů a logování 

chybových hlášení. Tyto nové platformy umožňují vývoj vlastních aplikací v podstatně kratším 

čase při současném udržení standardů vývojových kódů.
 
  

6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany 
životního prostředí a pracovněprávních 
vztazích 
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost ABRA Software a.s. svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani jej 

neznečišťuje. Při své činnosti společnost využívá (pokud to jde) recyklovaný kancelářský 

papír, třídí odpadový papír, sklo a plasty.

Pracovněprávní vztahy
Ke dni 30. 6. 2020 evidovala skupina průměrný počet 147 zaměstnanců. Zvláštní pozornost je 

věnována zaměstnancům se ZPS (v současné době se jedná o 1 zaměstnance), dlouhodobě 

nemocným, zaměstnancům pečujícím o děti do 3 let, ženám na mateřské dovolené a 

rodičovské dovolené. Pro zaměstnance je zajišťována řada odborných školení, jazykových 

kurzů a povinná školení z BOZP se zvláštním důrazem na školení řidičů.
 
  

7. Informace o organizačních složkách podniku 
v zahraničí a dceřiných společnostech

Organizační složky podniku v zahraničí
Společnosti skupiny ABRA Software a.s. nemají organizační složky podniku v zahraničí. 

Skupinu tvoří tyto společnosti
ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
ABRA Software s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovensko
ABRA Flexi s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
ABRA Software AG, Industriestrasse 26, Winterthur, Švýcarsko
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Přílohy
A. Konsolidovaná rozvaha k 30. 6. 2019 

Konsolidovaná rozvaha k 30.6.2020
Konsolidující účetní jednotka:
ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25097563

Stav k 30.6.20 Stav k 30.6.19
AKTIVA
B Dlouhodobý majetek 31709 33705
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 22235 22260
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 7374 9184
B.IV Kladný/záporný konsolidační rozdíl 2100 2261
C. Oběžná aktiva 107155 77809
C.I. Zásoby 799 909
C.II. Pohledávky 19778 21866
C.IV. Peněžní prostředky 86578 55033
D. Časové rozlišení aktiv 2325 2375

AKTIVA CELKEM 141190 113889

PASIVA
A. Vlastní kapitál 26889 19589
A.I. Základní kapitál 13800 13800
A.II. Ážio a kapitálové fondy 332 332
A.III. Fondy ze zisku 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -4007 -5087
A.IV.1 Výsledek hospodaření minulých let (+/-) z hospodářské činnosti 2149 1155
A.IV.2 Výsledek hospodaření minulých let (+/-) z konsolidačního rozdílu -6156 -6242
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) bez menšinových podílů 16764 10544
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0
B + C. Cizí zdroje 63632 48155
B. Rezervy 1220 1199
C. Závazky 62412 46955
C.I Dlouhodobé závazky 9270 9984
C.II. Krátkodobé závazky 53142 36971
D. Časové rozlišení pasiv 50668 46146

PASIVA CELKEM 141190 110532

Datum: 28.9.2020                                                             Podpisový záznam:
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Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období 1.7.2019 - 30.6.2020
Konsolidující účetní jednotka:
ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25097563
Období 1.7.19 - 30.6.20 1.7.18 - 30.6.19

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 263635 234601
II. Tržby za prodej zboží 7082 4689
A. Výkonová spotřeba 84440 73125
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -128 -263
C. Aktivace (-)  -15617 -17491
D. Osobní náklady 158940 150739
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 21936 21620
III. Ostatní provozní výnosy 2384 4246
F. Ostatní provozní náklady 3165 2304
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 20365 13502
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0 0
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 172 62
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1141 857
VII. Ostatní finanční výnosy 995 140
K. Ostatní finanční náklady 371 529
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -344 -1184
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 20021 12319
L. Daň z příjmů 3096 1614
L.1. Daň z příjmů splatná 3096 1614
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 16925 10705
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 16925 10705
* Čistý obrat za účetní období 274269 243738
N. Zúčtování kladného konsolidačního výsledku 161 161

*****
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových 
podílů (+/-) 16764 10544

Datum: 28.9.2020                                                             Podpisový záznam:

Přílohy
A. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2019 



Přílohy
B. Zpráva o auditu a výrok auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě 
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Přílohy
B. Zpráva o auditu a výrok auditora k účetní závěrce a k výroční zprávě 
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C1 Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti konsolidačního celku a stavu jejího 
majetku
Tato zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku konsolidačního celku 

ABRA Software a.s. za účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 je vypracována pro účely 

výroční zprávy za účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020, jakož i pro účely valné hromady.

Většina cílů společnosti pro účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 byla dosažena, a to 

včetně výnosů z hlavních produktů.

Posouzení výsledků hospodaření, finanční stability a tvorby dostatečných finančních zdrojů 

pro budoucí rozvoj je základem pro hodnocení finanční situace společnosti. Ve výsledcích 

hospodaření je nutno pozitivně hodnotit meziroční růst přidané hodnoty i počtu zákazníků. 

Z hlediska zdrojů financování byla vytvořena dostatečná suma vlastních zdrojů jak na krytí 

investičních položek, tak i provozních potřeb.

Pro příští rok je v plánu konsolidující společnosti zvýšit přidanou hodnotu i ziskovost. 

 

C2 Výsledek hospodaření
Představenstvo v souladu se zákonem a se stanovami společnosti zajistilo vypracování 

konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.  

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem Mgr. Ing. Miloslavem Hejretem,  

č.o. 1178 s výrokem bez výhrad, konsolidovaná účetní závěrka byla rovněž předložena dozorčí 

radě společnosti.
 

Hospodaření konsolidačního celku skončilo v účetním období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020  

se ziskem ve výši 16 764 tis. Kč po zdanění.

 

V Praze dne 20. 10. 2020

Ing. Jaroslav Řasa      Ing. Martin Jirmann

předseda představenstva    místopředseda představenstva

Ing. Petr Kacálek     Ing. Petr Vojta

člen představenstva     člen představenstva

Vladimír Moravec

člen představenstva
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