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V Praze dne 25. 8. 2015

Vážení přátelé,

předkládám vám výroční zprávu společnosti ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2015,  
který trval od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. 

Ing. Martin Jirmann
CEO



1. Kdo je ABRA Software a.s.

ABRA Software je rychle rostoucí technologická firma, která vyvíjí špičkové moderní informační 
systémy. Své zákazníky celosvětově počítá v řádech desítek tisíc.

ABRA je hrdá na tisíce instalací robustního ERP systému u velkých firem, 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.



V  současnosti je ABRA Software a.s. akciovou společností s  omezenou převoditelností akcií 
s vlastními výnosy 176 mil. Kč.

Na celkovém výkonu společnosti se přibližně stejnou měrou jako výnosy z prodeje licencí podílí 
i výnosy z doprovodných služeb (instalace, implementace a následná technická podpora).

Stávající hospodářské postavení společnosti je dobré, a to jak z hlediska vlastních ekonomic-
kých ukazatelů, tak i s ohledem na postavení na trhu.

Společnost ABRA Software a.s. se jako nástupnická společnost v  průběhu účetního obdo-
bí sloučila se zanikajícími společnostmi SYSTEMATIQ s.r.o. a United Software a.s. V důsled-
ku fúze sloučením přešlo jmění zanikajících společností SYSTEMATIQ s.r.o. a United Software 
a.s. na společnost ABRA Software a.s. jako nástupnickou společnost. Společnosti SYSTEMATIQ 
s.r.o. a United Software a.s. byly ke dni 19.6.2015 vymazány z obchodního rejstříku.

Společnost United Software a.s. byla až do svého zániku jediným akcionářem společnosti ABRA 
Software a.s., tj. vlastnila její akcie o jmenovité hodnotě ve výši odpovídající 100 % základního 
kapitálu společnosti ABRA Software a.s.

Společnost United Software a.s. byla až do svého zániku rovněž jediným společníkem společ-
ností ABRA Software s.r.o., SYSTEMATIQ s.r.o. a FlexiBee Systems s.r.o.

2. Informace o vývoji společnosti, činnosti 
a stávajícím hospodářském postavení



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 
Gx, ABRA iGATE a primaERP. Dále budou pokračovat výzkumné a vývojové práce v oblasti využití 
nových nástrojů a technologií pro potřeby vývoje ERP software.

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. 2015 evidovala společnost průměrný počet 103 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

Společnost ABRA Software a.s. nemá organizační složky podniku v zahraničí. 

Dceřiné společnosti

Společnost ABRA Software a.s.má dceřiné společnosti:

FlexiBee Systems s.r.o.

ABRA Software s.r.o.



A. Účetní závěrka v plném rozsahu včetně návrhu na rozdělení zisku
B. Zpráva o auditu a výrok auditora k účetní závěrce
C. Výrok auditora k výroční zprávě

8. Přílohy



Účetní závěrka v plném rozsahu včetně návrhu 
na rozdělení zisku

Název a sídlo účetní jednotky: ABRA Software a.s., 
Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13

Sestaveno dne:      21. 8. 2015

Právní forma účetní jednotky:      akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:  poskytování software a poradenství v oblasti 
 hardware a software

Odpovědná osoba za účetnictví:      Ing. Martin Jirmann

Odpovědná osoba za účetní závěrku:    Blanka Michutová



A1 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2015
(v tisících Kč) 

Označení AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. 
období Netto 

Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 254 079 141 617 112 462 109 470

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 171 056 136 578 34 478 33 529

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 142 960 125 080 17 880 16 876

B.I.   1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0

         2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

         3. Software 140 217 124 736 15 481 14 395

         4. Ocenitelná práva 400 344 56 122

         5. Goodwill 0 0 0 0

         6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

         7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

2 343 0 2 343 2 359

         8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý ne-
hmotný majetek

0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 18 738 11 498 7 240 7 295

B.II.  1. Pozemky 0 0 0 0

         2. Stavby 1 589 487 1 102 803

         3. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí

13 377 10 760 2 617 2 195

         4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

         5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0

         6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

         7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

0 0 0 0

         8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

8 0 8 26

         9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 764 251 3 513 3 764



Označení AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. 
období Netto 

Brutto Korekce Netto

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 9 358 0 9 358 9 358

B.III.  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 9 358 0 9 358 9 358

          2. Podíly v účetních jednotkách pod pod-
statným vlivem 

0 0 0 0

          3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly

0 0 0 0

          4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv

0 0 0 0

          5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

          6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi-
nanční majetek

0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 82 690 5 039 77 651 75 426

C.I. Zásoby 476 0 476 251

C.I.   1. Materiál 0 0 0 0

         2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0

         3. Výrobky 0 0 0 0

         4. Zvířata 0 0 0 0

         5. Zboží 476 0 476 251

         6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 564 0 2 564 1065

C.II.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0

         3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

         4. Pohledávky za společníky, čl.druž. 
a za účastníky sdružení 

0 0 0 0

         5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 057 0 1 057 1 065

         6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

         7. Jiné pohledávky 1 507 0 1 507 0

         8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

A2 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2015
(v tisících Kč) 



A3 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2015
(v tisících Kč) 

Označení AKTIVA Běžné účetní období Minulé 
úč.období 
NettoBrutto Korekce Netto

C.III. Krátkodobé pohledávky 19 642 5 039 14 603 14 877

C.III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 13 713 5 039 8 674 9 707

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 2 881 0 2 881 2 422

         3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

         4. Pohledávky za společníky, čl.druž.a za  
účastníky sdružení 

0 0 0 0

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

         6. Stát – daňové pohledávky 2 973 0 2 973 2 601

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 75 0 75 145

         8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

         9. Jiné pohledávky 0 0 0 2

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 60 008 0 60 008 59 233

C.IV.  1. Peníze 346 0 346 251

         2. Účty v bankách 59 662 0 59 622 58 982

         3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0

         4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení 333  0 333 515

D.I.    1. Náklady příštích období 333 0 333 515

          2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

          3. Příjmy příštích období 0 0 0 0



A4 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2015 
(v tisících Kč) 

Označ. PASIVA Stav v běžném 
účet. období 

Stav v minulém účet. 
období 

PASIVA CELKEM 112 461 109 470

A. Vlastní kapitál 27 375 42 028

A.I. Základní kapitál 13 800 13 800

A.I.   1. Základní kapitál 13 800 13 800

        2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0

        3. Změny základního kapitálu 0 0

A.II. Kapitálové fondy 332 332

A.II.    1. Emisní ážio 332 332

          2. Ostatní kapitálové fondy 0 0

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků

0 0

          4. Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách

0 0

A.III. Fondy ze zisku 0 0

A.III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0 0

         2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 982 6 555

A.IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 1 094 7 969

         2. Neuhrazená ztráta minulých let -112 -1 414

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období /+-/ 

12 261 21 341

B. Cizí zdroje 58 068 42 258

B.I. Rezervy 820 3 515

B.I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0

         2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

         3. Rezerva na daň z příjmů 0 2 300

         4. Ostatní rezervy 820 1 215



A5 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2015  
(v tisících Kč) 

Označ. PASIVA Stav v běžném 
účet. období 

Stav v minulém 
účet. období 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0

B.II.    1. Závazky z obchodních vztahů 0 0

          2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0

          3. Závazky - podstatný vliv 0 0

          4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

0 0

          5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0

          6. Vydané dluhopisy 0 0

          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

          8. Dohadné účty pasivní 0 0

          9. Jiné závazky 0 0

        10. Odložený daňový závazek 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 57 248 38 743

B.III.   1. Závazky z obchodních vztahů 5 541 2 865

          2. Závazky - ovládající a řídící osoba 224 966

          3. Závazky - podstatný vliv 0 0

          4. Závazky ke společníkům, čl.dr. a k účastníkům sdružení 0 0

          5. Závazky k zaměstnancům 3 819 3 422

          6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 298 2 041

          7. Stát – daňové závazky a dotace 1 131 924

          8. Krátkodobé přijaté zálohy 16 6

          9. Vydané dluhopisy 0 0

        10. Dohadné účty pasivní 0 0

        11. Jiné závazky 44 219 28 506

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

B.IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0

          2. Běžné bankovní úvěry 0 0

          3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0

C.I. Časové rozlišení 27 018 25 184

C.I.    1. Výdaje příštích období 43 0

         2. Výnosy příštích období 26 975 25 184



A5 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném 
rozsahu ke dni  30. 6. 2015 

Označ. Text Stav v běžném 
účet. období 

Stav v minulém 
účet. období 

I. Tržby za prodej zboží 9 340 3 039

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 6 115 2 671

+ Obchodní marže 3 225 368

II. Výkony 163 362 151 940

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 150 094 136 797

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0

II.3. Aktivace 13 268 15 143

B. Výkonová spotřeba 55 801 44 136

B.1. Spotřeba materiálu a energie 6 275 3 988

B.2. Služby 49 526 40 148

+ Přidaná hodnota 110 786 108 172

C. Osobní náklady 83 397 73 217

C.1. Mzdové náklady 56 734 50 391

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 322 3 207

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 20 641 18 073

C.4. Sociální náklady 1 700 1 546

D. Daně a poplatky 363 243

E. Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 14 279 11 983

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 1 325 178

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 322 178

III.2. Tržby z prodeje materiálu 3 0

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 231 66

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 231 66

F.2. Prodaný materiál 0 0

G. Změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp nákl. p.obd. 267 1 523

IV. Ostatní provozní výnosy 2 073 1 339

H. Ostatní provozní náklady 1 811 102

V. Převod provozních výnosů 0 0

I. Převod provozních nákladů 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 13 836 22 555



Označ. Text Stav v běžném 
účet. období 

Stav v minulém 
účet. období 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

VII.1. Výnosy z podílů v ovl.a říz.os.a úč.j.pod podst.vl. 0 0

VII.2. Výnosy z ost.dl.cenných papírů a podílů 0 0

VII.3. Výnosy z ost.dl.finančního majetku 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0

K. Náklady z finančního majetku 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

M. Změna stavu rezerv a oprav.pol. ve finanční oblasti 0 0

X. Výnosové úroky 219 1 334

N. Nákladové úroky 1 826 382

XI. Ostatní finanční výnosy 65 155

O. Ostatní finanční náklady 257 104

XII. Převod finančních výnosů 0 0

P. Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření -1 799 1 003

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -224 2 217

Q.1. – splatná -224 2 217

Q.2. – odložená 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 12 261 21 341

XIII. Mimořádné výnosy 0 0

R. Mimořádné náklady 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0

S.1. – splatná 0 0

S.2. – odložená 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 12 261 21 341

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 12 037 9 027

A5 Výkaz zisku a ztráty, druhové členění 
v plném rozsahu ke dni  30. 6. 2015 



C1 Zpráva o auditu a výrok auditora  
k účetní závěrce

člen Komory auditorů ČR 
číslo opravněni 358 

Zpráva auditora 
o ověření účetní závěrlcy

ABRA Software 

a.s.

, v, zar12015 



C2 Výrok auditora k výroční zprávě

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Příjemce : akcionáři 
ostatní 

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ABRA Software a.s., tj. rozvahu 
k 30.6.2015, výkaz zisku a ztrát za období od 1.7.2014 do 30.6.2015 a přílohu účetních 
výkazů, která je součástí této účetní závěrky. Údaje o společnosti ABRA Software a.s., 
IČ 250 97 563, jsou uvedeny v obecné části přílohy. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, 
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené 
účetní odhady. 

Odpovědnost auditora 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a 
provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní 
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských 
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při 
posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní 
pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je 
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli se vyjádřit se k účinnosti vnitřních 
kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky. 



C2 Výrok auditora k výroční zprávě

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 

Výrok auditora (výrok bez výhrad) 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční situace spo]ečnosti ABRA Software a.s. k 30.6.2015 a nákladů, výnosů a 
hospodářského výsledku jejího hospodaření za hospodářský rok od 1.7.2014 do 
30.6.2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi 
propojenými osobami společnosti ABRA Software a.s., IČ 250 97 563 za hospodářský 
rok 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015). Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný 
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky 
stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti 
údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 
ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2015. 

Ověřili jsme soulad Výroční zprávy společnosti ABRA Software a.s. za hospodářský 
rok 2015 (1.7.2014- 30.6.2015) s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční 
zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším 
úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s 
účetní závěrkou. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě společnosti 
ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2014 ve všech významných ohledech v 
souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Datum vypracování : 
Auditor: 
Sídlo: 
Číslo oprávnění dle zápisu do seznamu 
auditorských společností 
Jméno a příjmení statutárního auditora: 
Číslo jeho oprávnění dle zápisu 
do seznamu auditorů : 

3.září 2015
planetlink k.s.
Hybernská 1007/20, uo oo Praha 1 

358 
Ing.Bc.Miloslav Hejret, CAE 



Tato zpráva představenstva o  podnikatelské činnosti a  o  stavu majetku společnosti ABRA 
Software a.s. za hospodářský rok 2015 je vypracována pro účely výroční zprávy za hospodář-
ský rok 2015, jakož i pro účely řádné valné hromady.

Většina cílů společnosti pro hospodářský rok 2015 byla dosažena, a to včetně výnosů z hlav-
ních produktů.

Posouzení výsledků hospodaření, finanční stability a  tvorby dostatečných finančních zdro-
jů 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.

V uplynulém roce došlo k dokončení převodu zákazníků SW ABRA Gx na novou a zcela inovo-
vanou verzi. Z hlediska vývoje se nyní kromě průběžného zapracovávání legislativních změn 
plánuje mj. vývoj nového API rozhraní a rozvoj funkčnosti zejména v oblasti výroby a účetnic-
tví. Došlo také ke změně v procesu uvolňování nových verzí a spolu s tím i k výměně potřeb-
ných SW nástrojů.

V případě produktu ABRA primaERP se podařilo dosáhnout významného nárůstu počtu re-
gistrovaných uživatelů, přičemž tento počet i nadále roste. Došlo k propojení vývojového týmu 
s týmem vyvíjejícím ABRA FlexiBee a nyní dojde i k propojení samotných produktů primaERP 
a ABRA FlexiBee.

Důležitou změnou je také vznik nové divize Mobile Solutions, která vyvíjí mobilní nadstavby 
k našim informačním systémům a individuální mobilní aplikace pro naše zákazníky.

Pro příští rok je v plánu společnosti zvýšit přidanou hodnotu, zachovat stejnou míru ziskovosti 
i při vyšších plánovaných vývojových nákladech a zachovat tak současnou příznivou hospodář-
skou situaci společnosti.

D1 zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku



Představenstvo v souladu se zákonem a se stanovami společnosti zajistilo vypracování 
účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015. Tato roční účetní závěrka byla ověřena 
auditorskou společností planetlink, k. s. s výrokem bez výhrad, účetní závěrka byla rovněž 
předložena dozorčí radě společnosti.

Hospodaření společnosti skončilo v hospodářském roce 2015 se ziskem ve výši  
12 261 146,36 Kč po zdanění.

Představenstvo navrhuje, aby řádná valná hromada účetní závěrku společnosti 
za hospodářský rok 2015 schválila a rozhodla o tom, aby byl zisk v plné výši vyplacen 
akcionářům společnosti. 

V Praze dne 24. 8. 2015

D2 Výsledek hospodaření a nárok na  
použití zisku:

Ing. Martin Jirmann
místopředseda představenstva

Jakub Peitz
člen představenstva

Ing. Jaroslav Řasa,  
předseda představenstva

Ing. Petr Nejedlík,     
člen představenstva

Ing. Petr Vacek,     
člen představenstva



Dozorčí rada společnosti ABRA Software a.s. se v průběhu hospodářského roku 2015 dvakrát sešla 
za účelem kontroly výkonu působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti.  Na  jednáních dozorčí rady byla vždy analyzována finanční situace společnosti.  
Dále byl projednáván očekávaný vývoj hospodaření společnosti s akcentem na možná nepříznivá 
rizika finančního vývoje a způsoby jejich předcházení či minimalizace.

Dozorčí rada byla průběžně seznamována s finančním tokem hotovosti společnosti a s přehledem 
pohledávek a závazků dle jejich významnosti. Aktuální informace z  finanční oblasti zajišťoval 
pro dozorčí radu její předseda. Zasedání dozorčí rady se zúčastnil i předseda představenstva 
společnosti Ing. Martin Jirmann, aby dozorčí radu informoval o  významnějších záležitostech 
společnosti a zodpověděl dotazy členů dozorčí rady zejména k hospodaření společnosti.

Dozorčí rada neshledala v hospodářském roce 2015 žádné nesrovnalosti ve výkonu působnosti 
představenstva ani v uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti k 30. 6. 2015, jakož i návrh představenstva 
na  rozdělení zisku. Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě schválení účetní závěrky 
i návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Dozorčí rada rovněž přezkoumala výroční zprávu společnosti za hospodářský rok 2015 s tím, že 
k výroční zprávě nemá žádné výhrady.

V Praze dne 24. 8. 2015

E Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Ondřej Fuchs 
člen dozorčí rady

Ing. Lenka Kaňková, 
předseda dozorčí rady

Blanka Michutová, 
člen dozorčí rady



I. Úvod

Tato zpráva o vztazích byla vypracována představenstvem obchodní společnosti ABRA Software 
a.s., IČ: 25097563, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, zaps. v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4475. S ohledem na skutečnost, že účetní 
období společnosti ABRA Software a.s. začíná vždy 1. července jednoho kalendářního roku 
a končí 30. června následujícího kalendářního roku, je zpráva o vztazích vypracována za období 
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 (dále jen „Účetní období“). 

II. Osoba ovládající, osoba ovládaná, osoby ovládané stejnou 
ovládající osobou

2.1 Období od 1. 7. 2014 do 18. 6. 2015

Ovládající osoba: United Software a.s., IČ: 28205600, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, 
PSČ 155 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 13088.

Ovládaná osoba: ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, 
PSČ 155 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 4475.

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

1. SYSTEMATIQ s.r.o., IČ: 26343967, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, 
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 169211;

2. ABRA Software s.r.o., IČO: 31 375 162, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tomášikova 19, 
PSČ 821 02, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka 7236/B;

3. FlexiBee Systems s.r.o., IČ: 28019920, se sídlem Plzeň, Lochotínská 1108/18, PSČ 301 00, 
zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni odd. C, vložka 21657.

Společnost United Software a.s. vznikla dne 21. 12. 2007. Na základě smluv o převodu akcií 
uzavřených dne 27. 12. 2007 s dosavadními akcionáři společnosti ABRA Software a.s. nabyla 
společnost United Software a.s. všechny akcie společnosti ABRA Software a.s. a stala se tak 
jejím jediným akcionářem.

F Zpráva o vztazích
podle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích



Společnost ABRA Software a.s. se jako nástupnická společnost v  průběhu Účetního období 
sloučila se zanikajícími společnostmi SYSTEMATIQ s.r.o. a  United Software a.s. V  důsledku 
fúze sloučením přešlo jmění zanikajících společností SYSTEMATIQ s.r.o. a United Software a.s. 
na společnost ABRA Software a.s. jako nástupnickou společnost. Společnosti SYSTEMATIQ s.r.o. 
a United Software a.s. byly ke dni 19. 6. 2015 vymazány z obchodního rejstříku.

Společnost United Software a.s. byla až do  svého zániku jediným akcionářem společnosti 
ABRA Software a.s., tj. vlastnila její akcie o  jmenovité hodnotě ve  výši odpovídající 100 % 
základního kapitálu společnosti ABRA Software a.s.

Společnost United Software a.s. byla až do svého zániku rovněž jediným společníkem společností 
ABRA Software s.r.o., SYSTEMATIQ s.r.o. a FlexiBee Systems s.r.o.

2.2       Období od 19. 6. 2015 do 30. 6. 2015

S ohledem na fúzi sloučením se zanikajícími společnostmi United Software a.s. a SYSTEMATIQ s.r.o. 
neměla společnost ABRA Software a.s. od 19. 6. 2015 do 30. 6. 2015 již žádnou ovládající osobu, sama 
se stala ovládající osobou pro společnosti FlexiBee Systems s.r.o. a ABRA Software s.r.o.

III. Struktura vztahů mezi osobami uvedenými v článku II. této 
zprávy

Ovládající osoba United Software a.s. byla a  do  svého výmazu z  obchodního rejstříku jediným 
akcionářem ovládané osoby ABRA Software a.s., tj. vlastnila akcie společnosti ABRA Software a.s. 
o jmenovité hodnotě ve výši odpovídající 100 % základního kapitálu společnosti ABRA Software a.s.

Ovládající osoba United Software a.s. byla až do  svého výmazu z  obchodního rejstříku 
jediným společníkem obchodní společnosti SYSTEMATIQ s.r.o., tj. vlastnila obchodní podíl 
na společnosti SYSTEMATIQ s.r.o. o velikosti 100 % vzhledem k základnímu kapitálu společnosti 
SYSTEMATIQ s.r.o.

Ovládající osoba United Software a.s. byla až do  svého výmazu z  obchodního rejstříku 
jediným společníkem obchodní společnosti ABRA Software s.r.o., tj. vlastnila obchodní 
podíl na společnosti ABRA Software s.r.o. o  velikosti 100 % vzhledem k základnímu kapitálu 
společnosti ABRA Software s.r.o.



Ovládající osoba United Software a.s. byla až do svého výmazu z obchodního rejstříku jediným 
společníkem společnosti FlexiBee Systems s.r.o., tj. vlastnila obchodní podíl na  společnosti 
FlexiBee Systems s.r.o. o velikosti 100 % vzhledem k základnímu kapitálu obchodní společnosti 
FlexiBee Systems s.r.o.

V  období od  19. 6. 2015 do  30. 6. 2015 společnost ABRA Software a.s. ovládala společnosti 
FlexiBee Systems s.r.o. a ABRA Software s.r.o. jako jejich jediný společník.

IV. Úloha ovládané osoby ABRA Software a.s.

V období od 1. 7. 2014 do 18. 6. 2015 společnost ABRA Software a.s. neměla žádné povinnosti 
ani výhody z jejího ovládání společností United Software a.s.

V období od 19. 6. 2015 do 30. 6. 2015 se společnost ABRA Software a.s. sama stala v důsledku 
fúze ovládající osobou ve vztahu ke společnostem ABRA Software s.r.o. a FlexiBee Systems s.r.o.

V. Způsob a prostředky ovládání

Během Účetního období byla z popudu akcionářů společnosti United Software a.s. zrealizována 
fúze sloučením, kdy se společnost ABRA Software a.s. jako nástupnická společnost sloučila se 
zanikajícími společnostmi United Software a.s. a SYSTEMATIQ  s.r.o.

Dále byla činěna již jen běžná korporátní rozhodnutí.

VI. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, 
která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby 
United Software a.s. nebo ostatních osob ovládaných 
ovládající osobou United Software a.s., které se týkalo 
majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
ABRA Software a.s. zjištěného podle poslední účetní závěrky

Vlastní kapitál ovládané osoby ABRA Software a.s. zjištěný podle poslední účetní závěrky 
sestavené ke dni 30. 6. 2014 činil 35 203 705,61 Kč. V Účetním období nebyla učiněna žádná 
jednání na  popud nebo v  zájmu ovládající osoby United Software a.s. nebo ostatních osob 
ovládaných ovládající osobou United Software a.s., které se týkalo majetku přesahujícího 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby ABRA Software a.s. zjištěného podle poslední účetní závěrky.



VII. Přehled vzájemných smluv mezi osobami uvedenými 
v článku II této zprávy

V Účetním období nebyly mezi ovládanou osobou ABRA Software a.s. a ovládající osobou United 
Software a.s. nebo mezi ostatními osobami ovládanými ovládající osobou United Software 
a.s. uzavřeny žádné smlouvy. Pokud mezi nimi probíhaly transakce, bylo to na základě smluv 
uzavřených v předchozích účetních obdobích. Přehled těchto smluv je následující:

1. smlouvy mezi ABRA Software a.s. a United Software a.s. (do 18. 6. 2015):

• Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 21. 12. 2007

• Smlouva o vedení účetnictví ze dne 21. 12. 2007

2. smlouvy mezi ABRA Software a.s. a společností ABRA Software s.r.o.:

• Smlouva o distribuci produktů „ABRA“ ze dne 19. 6. 2007

• Dodatek č. 1 k smlouvě o distribuci produktů „ABRA“ ze dne 19. 6. 2007

3. smlouvy mezi ABRA Software a.s. a společností SYSTEMATIQ s.r.o. (do 18. 6. 2015):

• Smlouva o  poskytnutí platformy k  provozování služby „SaaS“ a  o  poskytování služeb 

s tím souvisejících ze dne 2. 12. 2010

• Smlouva o obchodní spolupráci ze dne 1. 12. 2011

• Smlouva o obchodním zastoupení ze dne 1. 12. 2011

• Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 22. 2. 2011

• Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání ze dne 12. 3. 2015

• Smlouva o vedení účetnictví ze dne 22. 2. 2011

• Smlouva o poskytování servisních služeb zákazníkům partnera ze dne 9. 3. 2012

4. smlouvy mezi ABRA Software a.s. a společností FlexiBee Systems s.r.o.:

• Licenční smlouva ze dne 1. 10. 2014

VIII. Posouzení, zda vznikla ovládané osobě ABRA Software a.s. 
újma, a posouzení jejího vyrovnání

V  Účetním období nevznikla ovládané osobě ABRA Software a.s. újma, není tedy důvod pro 
postup podle § 71 a § 72 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tj. nedošlo k ovlivnění, 
a tak ani ke vzniku povinnosti nahradit újmu.



IX. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi 
osobami podle článku II této zprávy

V  Účetním období nevznikla ovládané osobě ABRA Software a.s. žádná zvláštní výhoda či 
nevýhoda ze vztahů s osobami uvedenými v článku II této zprávy.

X. Závěr

1. Tato zpráva o  vztazích byla vypracována, projednána a  odsouhlasena představenstvem 
ovládané osoby ABRA Software a.s.

2. S touto zprávou o vztazích budou seznámeni akcionáři společnosti ABRA Software a.s.

3. Tato zpráva o  vztazích bude připojena k  výroční zprávě zpracovávané ovládanou osobou  
ABRA Software a.s. za  Účetní období a  spolu s  ní bude uložena do  Sbírky listin vedené 
obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

V Praze dne 5. září 2015

Ing. Martin Jirmann
místopředseda představenstva

Jakub Peitz
člen představenstva

Ing. Jaroslav Řasa,  
předseda představenstva

Ing. Petr Nejedlík,     
člen představenstva

Ing. Petr Vacek,     
člen představenstva




