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V Praze dne 23. 8. 2011

Vážení přátelé,

předkládám Vám výroční zprávu společnosti abra software a.s. 
za hospodářský rok 2011, který trval od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. 

ing. Martin Jirmann,
předseda představenstva abra software a.s.
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          KDo jE abRa softwaRE a.s.

společnost aBra software a.s. se zabývá vývojem, 
výrobou a distribucí informačních systémů pro větší, 
střední a menší podniky, známých pod obchodní 
značkou aBra®. systémy aBra® zahrnují oblasti 
finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje  
a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, 
dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se 
zákazníky a další oblasti. 

aBra software a.s. působí v České a slovenské 
republice. Na území uvedených států jsou klientům 
k dispozici vlastní pobočky a smluvní servisy, které 
poskytují kompletní služby v oblasti informačních 
systémů aBra®.

klademe velký důraz na spolehlivost, jistotu  
a stabilitu. aBra software a.s. má za cíl vytvářet 

výborné produkty a služby a ty poskytovat klientům 
za dostupné ceny. Věnujeme maximum energie 
technickým a technologickým inovacím. 

aBra software a.s. v roce 1996 (jako první 
ve svém oboru ve středoevropském regionu) 
zavedla a získala mezinárodní certifikát systému 
řízení jakosti dle Iso 9001 na celý proces vývoje, 
výroby, distribuce vlastních informačních systémů 
a návazných služeb. Tento certifikát je nejen stále 
obnovován, ale i rozšiřován pro další oblasti pod-
nikání.

aBra software se v průběhu hospodářského roku 
2008 začlenila do skupiny United software a.s., 
jíž je 100% dcerou. Tato skupina je vlastněna 
původními akcionáři aBra software a.s.
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INfoRMaCE o vÝvojI  sPoLEČNostI, ČINNostI 
a stÁvajÍCÍM hosPoDÁŘsKÉM PostavENÍ

2

V současnosti je aBra software a.s. akciovou společností s omezenou převoditelností akcií  
s vlastními konsolidovanými výnosy 132 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 ekonomických 
ukazatelů, tak i s ohledem na postavení na trhu.
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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. dále bude 
pokračovat výzkumná a vývojová práce na poli využití nových nástrojů a technologií pro potřeby Erp software. 

5   INfoRMaCE o aKtIvItÁCh v obLastI vÝZKUMU a vÝvojE

společnost průběžně zlepšovala stávající produktovou řadu aBra Gx a vyvíjela novou produktovou řadu, jejímž prvním 
zástupcem je aBra iGaTE, nástroj pro tvorbu špičkových manažerských výstupů. 
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INfoRMaCE o aKtIvItÁCh v obLastI 
oChRaNY ŽIvotNÍho PRostŘEDÍ 
a PRaCovNĚPRÁvNÍCh vZtaZÍCh
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 aKtIvItY v obLastI oChRaNY ŽIvotNÍho PRostŘEDÍ

společnost aBra software a.s. svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani je neznečišťuje. při své činnosti společnost využívá 
(pokud to jde) recyklovaný kancelářský papír, třídí odpadový papír a plasty.

PRaCovNĚPRÁvNÍ vZtahY

ke dni 30. 6. 2011 evidovala společnost průměrný počet 85 zaměstnanců, z toho ve vedení společnosti pracovalo 9 zaměstnanců.  
V mimoevidenčním stavu bylo 7 zaměstnanců (rodičovská dovolená). V hospodářském roce 2011 nebyli přijati do pracovního poměru  
absolventi. zvláštní pozornost je věnována zaměstnancům se zps (v současné době se jedná o 1 zaměstnance), dlouhodobě nemoc-
ným, 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.
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INfoRMaCE o oRGaNIZaČNÍCh 
sLoŽKÁCh PoDNIKU v ZahRaNIČÍ 
a DCEŘINÝCh sPoLEČNostECh
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 oRGaNIZaČNÍ sLoŽKY PoDNIKU v ZahRaNIČÍ

společnost aBra software a.s. nemá organizační složky podniku v zahraničí. 

DCEŘINÉ sPoLEČNostI

společnost aBra software a.s. má tyto dceřiné společnosti:

1. abRa software s.r.o.
Tato společnost se sídlem ve slovenské republice, v Bratislavě, Tomášikova 19, psČ 821 02, byla založena společenskou smlouvou ze 
dne 30. 4. 1993 a do obchodního rejstříku okresního soudu v Bratislavě zapsána dne 18. 7. 1994. podíl společnosti aBra software a.s.  
 v této společnosti činí 100%.
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PŘÍLohY

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
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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:      23. 8. 2011

Právní forma účetní jednotky:          akciová společnost

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

Odpovědná osoba za účetnictví:       Ing. petr Vacek   

Odpovědná osoba za účetní závěrku:       Blanka Michutová  



označení akTIVa Běžné účetní období Minulé úč.období Netto

Brutto korekce Netto

AktivA celkem 168 265 99 479 68 786 61 540
a. pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. dlouhodobý majetek 115 795 98 749 17 046 14 581
B.i. dlouhodobý nehmotný majetek 101 782 90 929 10 853 10 389
B.I.    1. zřizovací výdaje 0 0 0 0

         2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

         3. software 98 701 90 670 8 031 9 278

         4. ocenitelná práva 582 259 323 0

         5. Goodwill 0 0 0 0

         6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

         7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 499 0 2 499 1 111

         8. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B.ii. dlouhodobý hmotný majetek 12 795 7 820 4 975 2 200
B.II.   1. pozemky 0 0 0 0

         2. stavby 1 245 265 980 876

         3. samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 357 7 555 3 802 1 023

         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 193 0 193 301

         9. oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

RoZvaha v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)

A1 aKtIva
aKtIva



označení akTIVa Běžné účetní období Minulé úč.období Netto

Brutto korekce Netto

B.iii. dlouhodobý finanční majetek 1 218 0 1 218 1 992
B.III.  1. podíly v ovládaných a řízených osobách 1 218 0 1 218 1 992

         2. podíly v účetních jednotkách pod podstatným 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 finanční majetek 0 0 0 0

c. oběžná aktiva 51 913 730 51 183 46 542
c.i. zásoby 0 0 0 48
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 0 0 0 48

        6. poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

c.ii. dlouhodobé pohledávky 971 0 971 1 030
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 971 0 971 1 030

        6. dohadné účty aktivní 0 0 0 0

        7. Jiné pohledávky 0 0 0 0

        8. odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

RoZvaha v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)

A2 aKtIva



označení akTIVa Běžné účetní období Minulé úč.období Netto

Brutto korekce Netto

c.iii. krátkodobé pohledávky 13 400 730 12 670 11 033
C.III.  1. pohledávky z obchodních vztahů 10 628 730 9 898 6 685

         2. pohledávky - ovládající a řídící osoba 1 880 0 1 880 646

         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 448 0 448 3 554

         7. krátkodobé poskytnuté zálohy 157 0 157 121

         8. dohadné účty aktivní 21 0 21 27

         9. Jiné pohledávky 266 0 266 0

c.iv. krátkodobý finanční majetek 37 542 0 37 542 34 431
C.IV.  1. peníze 1 391 0 1 391 1 130

         2. Účty v bankách 36 151 0 36 151 33 301

         3. krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0

         4. pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

d.i. časové rozlišení 557 0 557 417
d.I.    1. Náklady příštích období 557 0 557 410

         2. komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

         3. příjmy příštích období 0 0 0 7

3 RoZvaha v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)

A3 aKtIva



RoZvaha v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)

3A4

označ. pasIVa stav v běžném účet. období stav v minulém účet. období 

pAsivA celkem 68 786 61 540
A. vlastní kapitál 25 377 14 267
A.i. základní kapitál 9 200 9 200
a.I.   1. základní kapitál 9 200 9 200

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

        3. změny základního kapitálu 0 0

A.ii. kapitálové fondy 989 1 283
a.II.    1. Emisní ážio 332 332

         2. ostatní kapitálové fondy 0 0

         3. oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 657 951

         4. oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0

A.iii. Fondy ze zisku 1 840 1 840
a.III.  1. zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1 840 1 840

         2. statutární a ostatní fondy 0 0

A.iv. výsledek hospodaření minulých let 842 199
a.IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 842 199

         2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

A.v. výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 12 506 1 745
B. cizí zdroje 23 347 29 295
B.i. rezervy 3 380 814
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 3 000 814

        4. ostatní rezervy 380 0

PasIva



RoZvaha v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)

3A5

označ. pasIVa stav v běžném účet. období stav v minulém účet. období 

B.ii. dlouhodobé závazky 834 977
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 826 946

       10. odložený daňový závazek 8 31

B.iii. krátkodobé závazky 19 133 27 504
B.III.   1. závazky z obchodních vztahů 1 669 2 708

         2. závazky - ovládající a řídící osoba 1 458 13 900

         3. závazky - podstatný vliv 0 0

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

         5. závazky k zaměstnancům 2 829 3 019

         6. závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 708 1 759

         7. stát – daňové závazky a dotace 1 311 1 130

         8. krátkodobé přijaté zálohy 12 0

         9. Vydané dluhopisy 0 0

       10. dohadné účty pasivní 145 154

        11. Jiné závazky 10 001 4 834

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 20 062 17 978
C.I.    1. Výdaje příštích období 297 295

         2. Výnosy příštích období 19 765 17 683

PasIva



vÝKaZ ZIsKU a ZtRÁtY, DRUhovÉ ČLENĚNÍ v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)

3A5

označ. Text stav v běžném účet. období stav v minulém účet. období 

i. tržby za prodej zboží 2 018 1 347
a. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 634 996

+ obchodní marže 384 351

ii. výkony 119 211 111 185

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 114 025 103 460

II.2. změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0

II.3. aktivace 5 186 7 725

B. Výkonová spotřeba 35 529 41 683

B.1. spotřeba materiálu a energie 3 870 4 013

B.2. služby 31 659 37 670

+ přidaná hodnota 84 066 69 853
C. osobní náklady 59 701 58 620

C.1. Mzdové náklady 43 552 42 902

C.2. odměny členům orgánů společnosti a družstva 54 76

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 812 14 477

C.4. sociální náklady 1 283 1 165

d. daně a poplatky 155 151

E. odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 8 746 8 990

III. Tržby z prodeje dM a materiálu 615 303

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 615 303

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0

F. zůstatková cena prodaného dM a materiálu 3 0

F.1. zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3 0

F.2. prodaný materiál 0 0

G. změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp.nákl. p.obd. 740 35

IV. ostatní provozní výnosy 735 997

h. ostatní provozní náklady 1 526 1 496

V. převod provozních výnosů 0 0

I. převod provozních nákladů 0 0

* provozní výsledek hospodaření 14 545 1 861



vÝKaZ ZIsKU a ZtRÁtY, DRUhovÉ ČLENĚNÍ v PLNÉM RoZsahU KE DNI 30. 6. 2011 
(V tisících Kč)3

A5

označ. Text stav v běžném účet. období stav v minulém účet. období 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 266 0

J. prodané cenné papíry a podíly 480 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 415 528

N. Nákladové úroky 696 837

XI. ostatní finanční výnosy 1 626 179

o. ostatní finanční náklady 242 384

XII. převod finančních výnosů 0 0

p. převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 889 -514
Q. daň z příjmů za běžnou činnost 2 928 505

Q.1. – splatná 3 000 456

Q.2. – odložená -72 49

** výsledek hospodaření za běžnou činnost 12 506 842
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 (+/-) 12 506 842
**** výsledek hospodaření před zdaněním 15 434 1 347
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ZPRÁva PŘEDstavENstva o PoDNIKatELsKÉ 
ČINNostI sPoLEČNostI a stavU jEjÍho
MajEtKU

www.abra.eu

Tato zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti aBra software a.s. za hospodářský rok 2011 
je vypracována pro účely výroční zprávy za hospodářský rok 2011, jakož i pro účely řádné valné hromady.

hlavní úkoly společnosti pro hospodářský rok 2011 byly dosaženy, a to jak na úrovni výnosů, tak na úrovni zisku.

I do budoucna se společnost zaměří na vývoj produktů určených pro podniky. Na prvním místě jde o sW aBra Gx, kde se 
kromě průběžného zapracovávání legislativních změn či funkčních rozšíření plánuje mj. i modernizaci uživatelského rozhraní.

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 jak meziroční růst počtu zákazníků, 
tak meziroční růst výnosů. stejně tak je nutno pozitivně hodnotit dosažený hospodářský výsledek. z hlediska zdrojů financování 
byla vytvořena dostatečná suma vlastních zdrojů jak na krytí investičních položek, tak i provozních potřeb. dobrá finanční situace 
se projevila i v hodnotách ukazatelů finanční stability.

pro příští rok je v plánu společnosti zvýšit přidanou hodnotu, zachovat stejnou míru ziskovosti i při vyšších plánovaných vývojových 
nákladech a zachovat současnou příznivou hospodářskou situaci společnosti.

d1
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vÝsLEDEK hosPoDaŘENÍ a NÁRoK Na PoUŽItÍ ZIsKU:

představenstvo v souladu se zákonem a se stanovami společnosti zajistilo vypracování účetní závěrky společnosti za hospodářský 
rok 2011. 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 2011 se ziskem ve výši 12 560 461,40 kč po zdanění.

představenstvo navrhuje, aby řádná valná hromada účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2011 schválila a rozhodla 
o tom, že zisk společnosti bude nejprve převeden na účet zisku minulých let a následně použit na výplatu dividendy.

d2

Ing. Martin jirmann   
předseda představenstva

Ing. Petr vacek
člen představenstva

Ing. Petr Nejedlík    
člen představenstva
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ZPRÁva DoZoRČÍ RaDY  
o KoNtRoLNÍ ČINNostI
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dozorčí rada společnosti aBra software a.s. se v průběhu hospodářského roku 2011 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 Ing. Martin Bok. 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 2011 žádné nesrovnalosti ve výkonu působnosti představenstva ani  
v uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti k 30. 6. 2011, 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 2011 s tím, že k výroční zprávě nemá žádné výhrady.

e

Ing. Martin bok
předseda dozorčí rady

Ing. Lenka Kaňková
člen dozorčí rady

Ing. Radek Šoupal
člen dozorčí rady
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