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Vážení zákazníci, obchodní partneři i kolegové,

je mi ctí pronést úvodní slovo k výroční zprávě 
společnosti Sabris CZ za 2019, shrnout 
události uplynulého roku a představit 
vám naše plány na další období.  

V roce 2019 dosáhla společnost Sabris CZ tržeb ve 
výši 292 095 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst 
10,63 %. Nicméně s ohledem na nutné investice do 
zvyšování a rozšiřování kvalif ikace našich zaměstnanců 
na straně jedné a odložením nebo zrušením některých 
plánovaných projektů na straně druhé, skončila 
společnost v mírné ztrátě.  Věříme ale, že investice do 
našich lidí velmi rychle zúročíme a že se v dalším období 
opět jako v předchozích letech podaří dosáhnout zisku.

Podívejme se na loňský rok ve větším detailu. 
Decentralizované řízení společnosti prostřednictvím 
Business Units posunulo rozhodovací pravomoci na 
úroveň ředitelů těchto jednotek. Zároveň na ně byla 
přenesena i zodpovědnost za ekonomické výsledky. 
Společně s majiteli jsme po roce provedli analýzu této 
organizační struktury a na jejím základě připravili  
změny pro rok 2020, které přispějí k lepší spolupráci  
s našimi zákazníky i partnery a zajistí lepší využití našich 
zdrojů. Zároveň jsme se rozhodli spojit řízení našich 
obchodních aktivit v České republice a na Slovensku.

I nadále intenzivně sledujeme trendy na ICT trhu.  
V oblasti SAP je kladen důraz na migrace/konverze 
z předchozích verzí SAP ERP na SAP S/4HANA a také 
na cloudová řešení. Pro snazší přechod na novou 
generaci systému SAP nabízíme zákazníkům Quick 
Scan analýzu, která jim poskytne ucelený přehled 
o tom, co je třeba udělat, na co se připravit a jak

spočítat náklady i přínosy přechodu na SAP S/4HANA. 
Pro rychlé nasazení SAP S/4HANA pak nabízíme 
vlastní přednastavené a lokalizované řešení 
S/4.CZ by Sabris, certif ikované společností SAP.

Pokud jde o oblast cloudových aplikací a služeb, 
začátkem roku 2019 jsme se stali součástí programu 
„SCP Accelerator“, organizovaného společností 
SAP pro partnery z regionu CEE. Pod dohledem 
odborníků ze SAP jsme tak vyvinuli naši vůbec první 
aplikaci ve vývojovém prostředí SAP Cloud Platform. 
Jde o B2B katalog pro zákazníky využívající systém 
SAP, oficiálním názvem GoodCatalogue.com, jehož 
hlavním prodejním kanálem bude SAP Market Place.

V oblasti procesní výroby, kde byly naše aktivity 
doposud zaměřeny na maso zpracující průmysl, jsme 
se začali soustředit i na další oblasti potravinářského 
průmyslu a nové regiony. Výsledkem je získání nového 
zákazníka na Slovensku, společnosti Mäspoma, 
která je významným výrobcem koření a kořenících 
směsí. Dodávané řešení bude postaveno na 
nejnovější verzi našeho řešení S2AP for Food.

Dalším naším úspěchem je získání významných 
ocenění: prestižní světové ocenění SAP Innovation 
Awards v kategorii Digital Trailblazer za IT řešení pro 
plně automatizovaný výrobní závod Cherkizovo Group 
v Rusku, na kterém se významně podílel český tým 
konzultantů a programátorů, a další dvě ocenění SAP 
v rámci České republiky: třetí místo za nejúspěšnější 
prodej licencí produktů SAP a cenu „Skokan roku“ za 
S/4.CZ řešení & SAP HCM Payroll Success Story. 

V loňském roce jsme zahájili úspěšnou obchodní 
spolupráci s předními konzultačními společnostmi 

Úvodní
slovo

hlavní
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PwC ČR a KPMG ČR. Naši stávající nabídku 
služeb jsme tak rozšířili o poradenství těchto 
renomovaných společností a společně se nám daří 
oslovovat jak stávající, tak i nové zákazníky.

Intenzivně spolupracujeme i s naším dalším strategickým 
partnerem, společností OpenText, zejména 
v oblasti dodávek řešení pro správu dokumentů 
a procesů s nejvyšší možnou přidanou hodnotou.

Je toho opravdu hodně, co se událo v minulém roce, 
a to jsem zmínil jen to nejdůležitější. Je však třeba 
dodat, že nic z toho by nebylo možné bez nasazení 
zaměstnanců společnosti Sabris. Velmi se ceníme 
jejich pracovního úsilí a za to jim patří velké díky.

A co připravujeme na příští rok? I v roce 2020 chceme 
být nablízku našim zákazníkům a pomáhat jim v řešení 
jejich provozních i rozvojových záměrů. Chceme se 
zaměřit na vyšší efektivitu našich obchodních aktivit a na 
nové podnikatelské záměry v oblastech, jako jsou nové 

typy služeb, nové produkty, zejména s využitím cloudu, 
i nové regiony. V neposlední řadě chceme potvrzovat 
své strategické postavení u našich hlavních obchodních 
partnerů, společností SAP, OpenText a Microsoft. 

V rámci celé skupiny Sabris se chceme soustředit na 
efektivní fungování a vnitřní rozvoj společnosti, zejména 
na plánování a koordinaci našich konzultačních zdrojů, 
včetně doplnění chybějících znalostí, úspěšný adaptační 
proces nových zaměstnanců a posilování motivace našich 
lidí. Chceme i nadále rozvíjet spolupráci s vysokými 
školami se zaměřením na Informační technologie 
a management a pokračovat v realizaci odborných 
přednášek pro studenty a dalších náborových aktivitách.

Je toho jistě spoustu, co bych zde mohl uvést, ale 
rád bych využil tuto možnost a poděkoval našim 
zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci, 
přízeň a projevenou důvěru v roce 2019.

Upřímně se těším na vzájemnou 
spolupráci i v následujícím roce.

V Praze dne 30. 3. 2019

Jan Gábriš
CEO
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Základní 
údaje

Popis účetní jednotky:

Název:

IČ:

Právní forma:

Datum vzniku společnosti:

Základní kapitál společnosti:  

Sídlo:

Účetní období:

Zapsána u:

Rozhodující předmět činnosti:

Členové statutárních a dozorčích 
orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

Ing. Sýkora Vladimír,  jednatel
Ing. Slížková Iva, jednatel

*) Společnost Sabris CZ s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 621/7, PSČ 
155 00, IČ: 04201523, vznikla v  souladu s projektem vnitrostátní fúze 
splynutím zanikající společnosti Sabris, s.r.o. a  zanikající společnosti 
SYCONIX, a.s., ze dne 12. 2. 2015.

Sabris CZ s. r. o.

04201523

společnost s ručením omezeným

26. 6. 2015*

20 000 000,- Kč

Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5

hospodářský rok 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244079

školící a poradenská činnost v oblasti software

Společnost Sabris CZ s.r.o. je vlastněna společností Sabris Holding, SE se sídlem v České republice a je součástí holdingové 

struktury společností Sabris.

Do holdingu dále patří společnosti Sabris shared services s.r.o. se sídlem v České republice, Abri Services s.r.o se sídlem 

v České republice, Sabris s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice, Sabris LLC a Sabris Solutions LLC se sídlem v Ruské 

federaci.
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Majetková spoluúčast v jiných společnostech vyšší než 20 %
ke dni 30. 9. 2019
Převod společnosti Sabris OOO do Sabris Holding bude dokončen v roce 2019.

Společníci mezi sebou neuzavřeli žádné dohody a smlouvy.

159 ( průměrný přepočtený počet)

Ke dni 1.10.2019 došlo k převodu podílu v Sabris OOO na Sabris Holding SE.

Společnost Sabris CZ s.r.o. skončila své hospodaření v uvedeném účetním období se ztrátou ve výši 1,659  tis. Kč. Ztráta 

bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Detailní ekonomické výsledky jsou obsahem kapitoly Účetní závěrka.

Tržby z prodeje služeb: 276 371 tis. Kč

Tržby z prodeje zboží: 15 724 tis. Kč

Provozní zisk:  16 422 tis. Kč

Název společnosti

Obrat: 313 347 tis. Kč

Sabris OOO

Sídlo

Gazetnyy pereulok 9 str.2, 125009 

Моskva, Ruská Federace

Výše podílu na základním jmění

100%

Smluvní dohody

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2019

Hospodářské výsledky za období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019. 



8

Jsme inovativní IT firma s friendly professional přístupem

Profil   
Sabris

V regionu střední a východní Evropy poskytujeme služby systémového integrátora a služby dlouhodobého 

charakteru prostřednictvím vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb.

Orientujeme se na odborné poradenství, business řešení a služby, které společnostem přinášejí významnou přidanou 

hodnotu, zvyšují jejich výkonnost a prosperitu.

Na projektech využíváme jak Best Practices, tak naše odborné znalosti odvětví, nasbírané během dlouholeté spolupráce 

s našimi zákazníky.

Tento přístup nám pomáhá porozumět individuálním potřebám společností a nabízet jim inovativní řešení v souladu  

s nejnovějšími ICT trendy a technologickým rozvojem v daném oboru.

Jsme dlouhodobě stabilní společností, chceme být spolehlivým partnerem a zvyšovat náš tržní podíl. Z toho důvodu 

neustále rozvíjíme naše portfolio, soustředíme se na zlepšování kvality dodávaných služeb a rozšiřování stávajících trhů.
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Produkty & řešení

Na platformě SAP a OpenText poskytujeme inovace pro podporu digitální transformace firem.

Na základě našich dlouholetých znalostí procesů v oblasti potravinářské a procesní výroby jsme vyvinuli 

vlastní řešení S2AP for Process Industry na principech Průmyslu 4.0, podporující plnou automatizaci.

Zaměřujeme se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblasti:

Máme prověřené kompetence v oblasti Business Analytics pro strategické řízení firem.

Zákazníkům využívajícím produkty Microsoft SharePoint nebo Office 365 nabízíme 

vlastní integrovanou nadstavbu TreeINFO pro správu dokumentů a procesů.

Food & Process Industry Retail & Logistics Automotive
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Výkonné vedení společnosti 
Sabris CZ

Jan Gábriš

Organizační struktura k 30. 9. 2019

CEO

Iva Slížková Jednatel, majitel, CFO

Vladimír Sýkora Jednatel, majitel

SABRIS CZ S.R.O.
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Aktuálně probíhající schválené 
projekty společnosti Sabris CZ:

Provoz centra sdílených služeb  
Sabris CZ v oboru ICT v letech 2017-2020
Cílem projektu je umožnit společnosti Sabris 
snadnější a dostupnější poskytování ICT služeb 
zákazníkům v mezinárodním rozsahu.

Vývoj nových inovativních produktů/řešení 
společnosti Sabris CZ v oblastech komunikace/
digitalizace a v oblasti automatizace
Cílem projektu je prostřednictvím nových ICT 
produktů/řešení podpořit růst, produktivitu  
a konkurenceschopnost společností. Součástí  
projektu je i vytvoření nových pracovních míst  
a rozvoj odborných znalostí zaměstnanců Sabris.

Naplňování obou těchto projektů 
probíhá do 31. prosince 2020.

Projekt „Vzdělávání Sabris“ v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost
Od roku 2017 jsme realizovali projekt 
zaměřený na rozvoj našich zaměstnanců 
v oblasti specializovaného IT. Naplňování 
projektu probíhalo do 28. února 2019.

V roce 2019 úspěšně proběhl ve společnosti 
Sabris CZ recertifikační audit systému 
řízení kvality dle ISO 9001:2015 a dozorový 
audit systému managementu bezpečnosti 
informací dle normy ISO/IEC 27001:2013.

Oblast certifikace se týká dodávek a implementací 
informačních technologií a systémů, včetně 
souvisejících služeb, strategického poradenství, 
systémové integrace a outsourcingu.

Významné události za období 
1. 10. 2018 - 30. 9. 2019

Dotační podpora z programu EU na rozvoj 
podnikání 

Audit systému řízení kvality a systému managementu 
bezpečnosti

Standardizace vývoje produktu 
S2AP for Process Industry 

Zákaznický průzkum za kalendářní rok 2018

V březnu 2019 realizovala společnost Sabris 
v rámci celé skupiny průzkum spokojenosti 
zákazníků za předchozí kalendářní rok 2018. 
Cílem průzkumu bylo zjistit, jak zákazníci vnímají 
spolupráci se Sabris a jak hodnotí kvalitu 
služeb poskytovaných v průběhu roku.

Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 274 osob 
z 89 firem, přičemž se podařilo dosáhnout 29% 
úspěšnosti získaných odpovědí. Jde o nejlepší 
výsledek za posledních 5 let v historii průzkumu. 
Z hlediska firem byla úspěšnost získaných 
odpovědí také velmi vysoká a činila 55 %.

Celková spokojenost zákazníků se Sabris ve 
2018 dosáhla 82 %, což je oproti loňskému roku 
narůst o 4 % (ze 78 %) a jde tak o vůbec nejlepší 
výsledek za posledních 5 let realizace průzkumu.

Vývojový tým Sabris pokračuje na vývoji  
a standardizaci našeho produktu S2AP for 
Process Industry. Aktuálně se připravujeme na 
proces certifikace řešení ze strany SAP, která 
je nezbytnou podmínkou pro úspěšný prodej 
řešení na našich i zahraničních trzích. 
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Úspěšná spolupráce se společností NKT

Společnost Sabris pomohla společnosti NKT 
vyřešit proces zpracování mezd pro téměř 
1000 zaměstnanců nově akvírovaného závodu 
ve Švédsku. Zákazníkovi jsme pomohli řídit fázi 
přechodu a nastavit procesy pro zpracování 
mezd na SAP HCM. Dlouhodobě poskytovaná 
služba nyní zahrnuje komplexní Business 
Process Outsourcing zpracování mezd včetně 
tisku a dodávky výplatních pásek z Čech.

Během procesu certifikace musíme splnit 
poměrně náročná kritéria, z toho důvodu byl na 
tento interní projekt sestaven speciální realizační 
výbor, zodpovědný za pravidelnou kontrolu 
přípravných prací ke složení certifikace.

Odkaz na video Success story na YouTube: 
https://youtu.be/T6VnoSc9oC4

Prestižní ocenění SAP Innovation Award pro našeho 
zákazníka Cherkizovo Group

Noví zákazníci SAP Business One

V létě 2019 jsme převzali údržbu systému SAP 
Business One u čtyř zákazníků končícího SAP 
partnera. Díky tomu jsme významně navýšili aktivity 
v oblasti poskytování služeb podpory tohoto 
řešení (jen v licencích šlo o nárůst o 40 %) a stali 
se tak jedním z předních SAP partnerů v České 
republice pro tuto oblast. Kromě uvedeného 
převzetí se nám podařilo v loňském roce dodat 
tři separátní projekty nových implementací.

Zákazník Sabris, společnost Cherkizovo Group, 
která patří mezi největší ruské výrobce masa, 
získal prestižní cenu SAP Innovation Awards 
2019 v kategorii „Digital Trailblazer“ za plně 
automatizovaný výrobní závod ve městě Kashira.

Závod na výrobu uzenin je jednou z nejvíce 
automatizovaných výrobních společností na světě.  
Je kompletně řízen systémy SAP S/4HANA a oborovým 
řešením S2AP for Food od společnosti Sabris. Jde  
o jediným projekt z Ruska a CIS zemí, který získal toto 
prestižní celosvětové ocenění udělované společností  
SAP.

Do kategorie „Digital Trailblazer“ byly nominovány 
společnosti, které s využitím platformy SAP 
významně změnily své podnikání ve smyslu rozvoje 
nových obchodních modelů, využití inovativních 
technologií, otevírání nových trhů nebo radikální 
změny výroby či dodávky produktů nebo služeb.
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Výzkum   
& inovace 

Řešení, která nasazujeme u našich zákazníků, 
posouvají společnosti výrazně kupředu. Abychom 
mohli tuto přidanou hodnotu garantovat, pečlivě 
sledujeme vývoj nových technologií ve světě a ty, 
které jsou relevantní pro oblast našeho podnikání, 
zapracováváme do našeho produktového portfolia.

Mezi technologie, které jsou ve světě stále více 
běžné, zatímco v České republice se teprve začínají 
prosazovat, patří cloudové služby na podnikové 
úrovni, Internet věcí, umělá inteligence, respektive 
strojové učení, využívání Big Data analytiky podporující 
informovanější rozhodnutí, digitální dvojčata, díky 
kterým lze modelovat rozvojové či komplikované situace 
ve výrobních podnicích ještě před jejich nasazením, 
blockchain, který zajišťuje digitální důvěryhodnost 
mezi subjekty, které si z principu nedůvěřují, kvantové 
počítače pro zrychlení výpočtů, konverzační systémy 
pro ovládání počítačového výstupu, mobilita a další.

Budoucnost vidíme i v dalších technologiích, které zatím 
nejsou příliš rozšířené. Patří se plně samostatní roboti, 
drony a plně samořiditelná auta, inteligentní asistenti 
s vysokou mírou autonomie, interface mezi lidským 
mozkem a počítačem, čím dál větší konvergence mezi 
člověkem a strojem, Biocomputing a pokročilá robotika.

Poznatky, které získáváme z celosvětových trendů, závěrů 
vědy, celosvětového i vlastního výzkumu aplikujeme 
do vývoje našich produktů. Využíváme zde moderní 
přístupy tvorby software, jako je například Design 
Thinking, SCRUM a další. Základním pravidlem Design 
Thinking tvorby software je úzká spolupráce s budoucími 
uživateli software, a to jak ve fázi funkčního návrhu, 
vývoje a tvorby uživatelského interface, tak i testování 
výsledných produktů a návrhu změn v produktech. 
SCRUM programovací přístup zase umožňuje vývojovému 
oddělení iterativní a inkrementální řízení vývoje. 
To nám umožňuje flexibilně reagovat na změnové 
požadavky zákazníka v průběhu vývojového projektu.

Jedna z inovativních aplikací, která vznikla právě 
tímto způsobem je GoodCatalogue.com – celosvětová 
cloudová služba pro zákazníky, kteří chtějí jednoduše 
a moderně prezentovat svým obchodním partnerům 
produkty ze svého systému SAP na webu.

Inovace jsou jedním z pilířů naší společnosti.



14

Společenská   
odpovědnost 
Jsme společensky odpovědnou společností. Snažíme 
se uplatňovat etický a odpovědný přístup v rámci 
našeho podnikání, ale i ve vztahu ke společnosti jako 
celku, bezprostřednímu okolí a životnímu prostředí.

Jako ICT společnost jsme aktivně zapojeni do digitální 
transformace. Naše řešení pomáhají společnostem 
v přechodu od papírových dokumentů k digitalizaci 
a automatizaci procesů. Námi vyvíjené softwarové 
produkty a postupy jsou šetrné k životnímu prostředí 
a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

Na životním prostředí nám záleží a vnímáme, že i menší 
kroky mohou pomoci – v roce 2019 jsme přistoupili 
k významnému omezení využití jednorázových plastů 
v naší společnosti, konkrétně nákup nápojů v PET lahvích, 
a nahradili je ekologickými výdejníky kohoutkové vody. 

V oblasti ekonomické dbáme na dodržování zákonů, 
nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem 

naší činnosti, v pracovně-právních i obchodních 
vztazích podporujeme společensky a právně 
konformní jednání, které je poctivé, etické, 
v souladu se zákony i dobrými mravy, a které chrání 
zaměstnance i naši společnost před trestním stíháním 
či negativními občansko-právními důsledky.

Dbáme na odpovědný, férový a otevřený přístup 
k zaměstnancům s cílem zajistit jim zdravé, 
spokojené a motivující pracovní prostředí, bez 
ohledu na jejich individuální odlišnosti. Každý 
rok se v průzkumu spokojenosti zaměstnanců 
ptáme, jak se ve firmě cítí a co by chtěli zlepšit. 

Podporujeme kreativitu a inovativní myšlení, 
snažíme se o kontinuální vzdělávání a rozvoj našich 
zaměstnanců kombinací mentoringu, získávání 
zkušeností na projektech či prostřednictvím 
různých školení, odborných kurzů a certif ikací.

Dlouhodobě se snažíme podporovat prospěšné 
věci v našem okolí. Aktivně se do nich 

Environmentální odpovědnost

Sociální odpovědnost 

Ekonomická odpovědnost
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Prodloužený víkend v rakouských 
alpách zaměřený na zimní sporty

Firemní cyklo-víkend do oblasti 
Děčínského Sněžníku

Sportovní den pro zaměstnance, 
jejich rodinné příslušníky a partnery

Účast na sportovních akcích Volkswagen 
Prague Marathon a Adventure Race

zapojujeme a upozorňujeme na to, že jsou mezi 
námi lidé, kteří se ne vlastní vinou dostali do 
obtížné situace a potřebují naši pomoc.

Několik příkladů našich aktivit v sociální oblasti v loňském 
roce:

Sbírka pro Diakonii Broumov 
„Nepotřebné věci potřebným“

Pomoc v rámci Českého červeného kříže

Vánoční sbírka pro kliniku dětské 
onkologie ve Fakultní Nemocnici v Brně

Dále společnost podporuje své zaměstnance ve sportu a týmových aktivitách, jako příklad uvádíme:
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Záměry společnosti
na další období
Rozvoj služeb a produktového portfolia

Inovativní business řešení na platformě SAP

Chceme pokračovat v úspěšném poskytování 
konzultačních služeb a jejich dalším rozvoji, v užší vazbě na 
konkrétní zákazníky (poradenství, supportní služby, sdílené 
služby a outsourcing). Se stávajícími produkty a službami 
chceme proniknout i na nové trhy a na základě analýzy 
konkrétních potřeb dané země chceme doplnit portfolio 
i o nová řešení v souladu s našimi oblastmi zájmu.

V oblasti SAP se chceme soustředit na získání vyššího 
podílu na trhu v oblasti inovativních business řešení, 
které podpoří růst a prosperitu zákazníků, konkrétně 
na implementace řešení SAP S/4HANA, aplikací v cloudu 
a Business Intelligence.  Pro první zmiňovanou oblast 
chceme využít našeho unikátního řešení S/4.CZ by Sabris, 
které představuje plně lokalizované řešení SAP S/4HANA 
pro české prostředí s funkcionalitou pro podporu více 
než 60 standardních podnikových procesů. Ve druhé 
a třetí oblasti, a nejen v nich, se stále více 
soustřeďujeme na oblast cloudové platformy 
poskytované společností SAP.

Konverze SAP ERP na SAP S/4HANA

Oborová řešení s přidanou hodnotou

S ohledem na novou generaci ERP systému od 
společnosti SAP – SAP S/4HANA, do jehož vývoje 
SAP masivně investuje prostředky a neustále 
doplňuje novou funkcionalitu, se kompatibilita 
s původními verzemi SAP ERP významně snižuje. 
Navíc jejich podpora končí v roce 2030.

Jsme připraveni pomáhat našim zákazníkům s včasným 
přechodem na tento nový systém a poskytnout jim 
odborné kapacity předního implementačního partnera 
SAP. Díky službě Quick Scan od nás získají kvalifikované
informace o připravenosti jejich SAP prostředí  
a mohou si přechod na nový systém naplánovat jak 
z pohledu časového, tak i finančního. Díky včasnému 
nasazení mohou využívat všech výhod a novinek SAP 
S/4HANA, tedy rychlejší a kvalitnější rozhodování 
v reálném čase, inovace, náskok před konkurencí, 
možnost snazšího provozu a mnoho dalšího.

Z hlediska orientace na oborová řešení se zaměříme 
především na ta odvětví, ve kterých můžeme 
nabídnout řešení s vyšší přidanou hodnotou. 
V našem případě se jedná především o oblast 
potravinářství a procesní výroby, automotive a retail.

Aktuálně dokončujeme novou verzi našeho 
oborového řešení S2AP, se kterou chceme oslovit 
zákazníky z oblasti potravinářství, chemické 
a farmaceutické výroby, jak v České republice, tak 
i zahraničí. V oblasti Automotive se chceme zaměřit 
na konsolidaci a další rozvoj našeho týmu, který 
pracuje hned na několika paralelních mezinárodních 
projektech. Zároveň chceme s našimi službami 
oslovit i další nové zákazníky z tohoto segmentu. 
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Řešení pro digitalizace dokumentů a procesů 

Zkvalitnění a rozšíření služeb Support centra

V této oblasti chceme využít naší unikátní kompetence 
pro řešení správy procesů a dokumentů s vazbou na 
systémy SAP. Mezi zákaznická řešení s vysokou přidanou 
hodnotou patří automatizované zpracování faktur 
a bezpapírová personalistika na platformě OpenText. 
Řešení jsme již úspěšně nasadili u několika zákazníků 
a chtěli bychom se zaměřit na získání dalších. Zároveň 
chceme investovat do školení našich konzultantů i 
na další produkty z portfolia OpenText a rozšířit tak 
nabídku pro naše zákazníky o další zajímavá řešení.

Naším cílem je i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat 
služby poskytované naším Sabris Support centrem 
pro naše stávající zákazníky a nabídnout služby 
profesionální aplikační a systémové podpory SAP i 
novým klientům, v různých režimech a na mezinárodní 
úrovni. V této souvislosti jsme pro definovali katalog 
služeb pro oblast bázové podpory, zahrnující služby 
v oblasti správy a profylaxe infrastruktury, na které 
zákazníci provozují svůj informační systém.

Ve spolupráci se společností Microsoft se chceme stále 
více orientovat na vývoj a prodej cloudových řešení. 
V prostředí SharePoint a Office 365 budeme i nadále 
poskytovat řešení správy dokumentů 
a procesů s využitím vlastní 
aplikace TreeINFO.



18

Účetní závěrka
2019 2018

AKTIVA CELKEM 417 746 410 255

B. Dlouhodobý majetek 309 895 254 896

B. I. Dlouhodobý  nehmotný majetek 55 885 40 435

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 211 909 214 461

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 42 101 0

C. Oběžná aktiva 104 108 150 845

C. I. Zásoby 13 457 16 734

C. II. Pohledávky 82 911 126 080

C. II.
1. Dlouhodobé pohledávky 5 608 45 578

C. II.
2. Krátkodobé pohledávky 77 303 80 502

C. IV. Peněžní prostředky 7 740 8 031

D. I Časové rozlišení aktiv 3 743 4 514

  2019 2018

PASIVA CELKEM 417 746 410 255

A. Vlastní kapitál 128 637 130 297

A. I. Základní kapitál 20 000 20 000

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 110 296 93 583

A. V.
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)
-1 659 16 714

B. + C. Cizí zdroje 285 869 276 106

C. I. Dlouhodobé závazky 222 101 234 392

C. II. Krátkodobé závazky 63 768 41 714

D. Časové rozlišení 3 240 3 852

ROZVAHA (v tis. Kč) ROZVAHA (v tis. Kč)

2019 2018

I. Úpravy hodnot a rezervy 
ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 477 17 445

VII. Ostatní finanční výnosy 598 2 457

K. Ostatní finanční náklady 698 3 644

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -17 180 -17 477

** Výsledek hospodaření 
před zdaněním (+/-) -758 18 529

L. Daň z příjmů 901 1 815

** Výsledek hospodaření 
po zdanění  (+/-) -1 659 16 714

*** Výsledek hospodaření za 
účetní období (+/-) -1 659 16 714

* Čistý obrat za účetní období 313 347 306 304

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)  2019 2018

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 276 371 246 680

II. Tržby za prodej zboží 15 724 17 350

A. Výkonová spotřeba 168 308 134 807

B. Změna stavu zásob 
vlastní činnosti (+/-) 3 276 5 399

C. Aktivace (-) -15 483 -12 790

D. Osobní náklady 134 986 115 254

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 4 307 3 150

III. Ostatní provozní výnosy 20 257 38 662

F. Ostatní provozní náklady 536 20 866

* Provozní výsledek 
hospodaření (+/-) 16 422 36 006

IV. Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku - podíly

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 397 1 155

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
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Zpráva   
auditora

Účetní závěrka společnosti Sabris CZ s.r.o. za hospodářský rok 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 byla ověřena nezávislým 
auditorem. Kopii zprávy auditora přikládáme. 

Prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti 
nebyly opomenuty či zkresleny.

V Praze dne 30. 3. 2020

Ing. Iva Slížková 
Jednatelka společnosti

Seznam příloh
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 30. 9. 2019

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 30. 9. 2019

Přehled o peněžních tocích v plném rozsahu ke dni 30. 9. 2019 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

Příloha k účetní závěrce k 30. září 2019 

Zpráva o vztazích za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

Přílohy
výroční zprávy
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Kontakt
Sídlo společnosti:
Sabris CZ s.r.o.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5

Tel.: +420 234 704 000
e-mail: info@sabris.com

Pobočka Brno:
Sabris CZ s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno 

Pobočka Olomouc: 
Sabris CZ s.r.o.
Dolní Hejčínská 36
779 00 Olomouc

Další společnosti Sabris:
Sabris Holding, SE
Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00

Sabris Solutions, SE
Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00

Sabris shared services s.r.o.
Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00

Sabris, s. r. o.
Prievozská 4B, Bratislava, 821 09

Sabris Sabris LLC
Gazetnyy pereulok 9 str.2, Моskva, 125009

Sabris Solutions LLC
Rozy Luxemburg Str., 64, office 304, Jekatěrinburg, 620026

www.sabris.com 

ssc.sabris.com

sharepointecm.cz 

Linkedin: Sabris

YouTube: Sabris



24




