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 Během celého roku 2012 pokračovala 
společnost ABS Jets v důležitých 

investicích do vlastní konkurenceschopnosti 
a v potřebných rekonstrukcích svých stávajících 

technických kapacit. Velké poděkování 
a respekt patří nejen akcionářům společnosti za 

vloženou důvěru, ale také všem zaměstnancům 
ABS Jets za vysoké pracovní nasazení 

a profesionalitu, s níž každý den přispívají 
k plnění strategických cílů společnosti.
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Úvodní slovo 
předsedy 
představenstva

Vážení kolegové,
obchodní partneři a akcionáři, přátelé,

Ing. David Kyjovský, MBA
předseda představenstva

dostává se Vám do rukou nová výroční zpráva, tentokrát za rok 2012.  
Rád bych zde proto zhodnotil uplynulý rok plný velkých změn nejen 
v naší společnosti, ale také na trhu, na němž působíme. Rok 2012 byl 
charakteristický mnoha klíčovými událostmi.

Velmi významným krokem v souvislosti s emisí dluhopisů, jež nese 
přívlastek „subjekt veřejného zájmu“ se stalo již druhé vyplacení 
kupónů majitelům našich obligací. I přes nepřízeň ekonomické 
situace, která se v mnoha ohledech projevila i v roce 2012, musím 
konstatovat, že můžeme být právem hrdí na výsledky, kterých ABS 
Jets společnými silami dosáhla. Zaznamenán byl nárůst provozního 
hospodářského výsledku, tržeb či provozních hodnot, jež nejlépe 
vykresluje 1 854 odbavených letů, tj. meziroční nárůst o 17, 34%.

Důležitou součástí provozu společnosti bylo zavedení nové aplikace 
AMOS, jež představovala dlouhodobě očekávanou investici na 
technickém úseku. V rámci posílení implementace nové strategie 
a reorganizace tohoto oddělení bylo rozhodnuto o přijetí nového 
technického ředitele pana Thierry Barrého, jehož cenné zkušenosti 
budou pro naši společnost velkým přínosem.

Z hlediska dalšího zviditelnění společnosti u široké veřejnosti a médií 
se ABS Jets prezentovala na několika výstavách ve světě, které 
přinesly celou řadu nových poptávek po jejích službách. Během roku 
docházelo také pravidelně k publikování tiskových zpráv v tuzemsku 
stejně jako v zahraničí.

V uplynulém roce bylo možné rovněž zaznamenat probíhající 
rekonstrukce jižního křídla hangáru C, kdy byla vybudována zcela 
nová centrální recepce. Tato část budovy bude dále rozšířena o několik 
kanceláří pro externí zákazníky, kteří budou využívat k  hangárování 
svých letadel náš hangár N a východní halu hangáru C.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za dobře 
odvedenou a obětavou práci. Poděkování též patří i akcionářům, 
klientům a obchodním partnerům za projevenou důvěru. Pevně 
věřím, že se nám i v nacházejícím roce podaří udržet stabilní rozvoj 
společnosti a její růst se bude vyvíjet správným směrem.
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Charakteristika 
společnosti

Vznik společnosti:

ABS Jets, a.s. („společnost”) vznikla 30. června 2004 zápisem do obchodního rejstříku.

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání společnosti je:

  provozování obchodní letecké dopravy,

  vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí 
a výrobků letecké techniky,

  poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha – Ruzyně Jih, zahrnující technické a provozní 
odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel,

  služby při předletové přípravě a monitorování letu,

  hostinská činnost,

  zprostředkování obchodu a služeb,

  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiných než základních služeb zajišťujících 
řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

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

Vlastnická struktura společnosti platná a účinná k 31. prosinci 2012:

ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD  50 % akcií
BRIDGEHILL LIMITED  50 % akcií

Sídlo společnosti: 

ABS Jets, a.s. 
K Letišti – Hangár C
161 00 Praha 6
Česká republika

Sídlo organizační složky v zahraničí:

ABS Jets, a.s., organizačná zložka
Letisko M.R. Štefánika
823 11 Bratislava
Slovenská republika
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Charakteristika 
společnosti

Identifikační číslo: 

271 63 628

Zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421

Členové představenstva k 31. prosinci 2012:

Ing. David Kyjovský, předseda 
Vladimír Peták, člen 
Mgr. Zdeněk Dvořák, člen

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2012:

Ing. Petr Horský, předseda 
Ing. Markéta Bobková, členka 
Ing. Stanislav Kučera, člen

Změny v obchodním rejstříku:

V průběhu roku 2012 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. 

Organizační struktura k 31. prosinci 2012:

viz Příloha č. 1
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Ekonomické 
činnosti 
společnosti

Aircraft Management
Správa a provoz letadel v privátním vlastnictví, poradenství

Zajišťování správy a provozu letadel v privátním vlastnictví se stalo 
již od počátku založení společnosti jednou z jejích klíčových činností. 
Letité zkušenosti velmi přispěly k viditelnému a nezpochybnitelnému 
náskoku vůči konkurenci, který je patrný jak v rozsahu, tak i v kvalitě 
poskytovaných služeb.

Do velmi významné skupiny se vedle správy a provozu řadí 
poradenské služby při výběru a koupi nových letadel. ABS Jets 
zajišťuje tyto služby komplexně, od samotného doporučení 
a vhodnosti daného typu letounu až po jeho konfiguraci, objednání, 
zajištění, financování, převzetí a dovozu na mateřskou základnu.

Stejně jako v minulých letech zůstává i nadále jedním z hlavních 
strategických cílů společnosti rozšiřování flotily o nejméně jeden 
nový letoun ročně. V roce 2012 došlo k aktivnímu zahájení provozu 
a rozlétání letounu Embraer Phenom 300, který se ukázal jako ideální 
dopravní prostředek v kategorii business jet pro lety v rámci Evropy, 
což potvrzuje i rostoucí poptávka na charterovém trhu.

Aktivity a opatření přijatá v uplynulých letech pomohly snížit provozní 
a finanční náročnost ve správě letadel externích zákazníků, čímž se 
podařilo udržet trend a stanovený cíl – ukázat business jet aviation 
jako standardní a efektivní alternativu v korporátní dopravě. Marke-
tingový plán zaměřený na podporu prodeje business jetů Embraer 
v Čechách a na Slovensku zahrnoval sérii prezentačních dní, stejně 
jako širokou mediální podporu, založenou na efektivitě využití tohoto 
druhu dopravy.

Stejně jako v uplynulých letech, ABS Jets již tradičně optimalizovala 
portfolio nabízených služeb, čímž došlo k vývoji nových postupů pro 
optimalizaci nákladů na provoz business jetů stávající flotily, tak jako 
pro každé další budoucí letadlo ve správě společnosti.  V roce 2012 
došlo zejména k optimalizaci IT aplikačního prostředí a lidských zdro-
jů, které přispěly k vyšší efektivitě, stabilizaci a nižším nákladům.
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Aircraft Maintenance
Údržba letadel

V návaznosti na rozšíření portfolia služeb (kompozitová dílna 
a  lakovna) se technickému úseku podařilo v uplynulém roce 
získat nové zákazníky. V rámci těžké údržby je nyní možné 
údržbu provádět na třech stojáncích souběžně pro operátory 
letadel typu Embraer Legacy 600-650 a Phenom 100. Úspěšné 
zavedení traťové údržby na letišti Borispol v Kyjevě vedlo 
k nárůstu poskytnutých služeb. Kromě této skutečnosti  byla pro 
naše zákazníky také nově zavedena nadstandardní podpora před 
odletem. Díky pokračujícím i novým klíčovým investicím v hangáru 
C a v oblasti technického a bezpečnostního vybavení si technický 
úsek udržel ty nejvyšší standardy na mezinárodním trhu společností 
zabývajících se údržbou a opravou letadel. Zavedení nového 
IT systému, které proběhlo v září 2012, zajistí do budoucna lepší 
přehlednost a celkové zefektivnění všech našich procesů.

Mezi hlavní cíle pro rok 2013 patří:

  Rozšíření současné hangárové kapacity, která povede k možnosti 
otevřít interior shop a rozšířit momentální skladovací kapacity

  Rozšíření podpory traťové údržby o další typy letadel

  Zabezpečení a další rozvoj veškerých našich postupů a procesů 
týkajících se údržby letadel. Klíčové v této oblasti bude  vytvoření 
manuálu řízení údržby, který se stane oficiálním dokumentem 
společnosti

  Posílení podnikové kultury a týmového ducha pro všechny za-Posílení podnikové kultury a týmového ducha pro všechny za-
městnance technického úseku za účelem zavedení „Just Culture“
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Executive Handling
Odbavení letadel

V průběhu roku 2012 se ABS Jets spolu s týmem agentů handlingu 
na letišti v Praze podařilo pokořit hranici 200 odbavených letů za 
měsíc. Celkově jsme díky výkonům v  roce 2012 získali více než 30% 
podíl na trhu odbavení letadel kategorie business aviation na naší 
domovské základně v Praze, což představuje oproti předchozímu 
roku nárůst o více než 10%.

Během celého roku byl zaznamenán zvýšený zájem o odbavení 
zahraničních státních letů, což svědčí o stále větším povědomí 
zahraničních provozovatelů o kvalitách služeb handlingu ABS Jets. 
Tyto služby byly stejně jako v předchozích letech prezentovány 
na různých mezinárodních výstavách. Mezi nejúspěšnější patřily 
tradičně výstavy EBACE ve Švýcarsku, NBAA v USA, veletrh 
ABACE v Číně či MEBA ve Spojených arabských emirátech.

Jedním z nejdůležitějších mezníků v roce 2012 se stalo výběrové 
řízení na dodavatele leteckých pohonných hmot pro naše základny 
v Praze a v Bratislavě, jehož výsledkem je očekávaná výrazná úspora 
provozních nákladů.

Rok 2012 byl důležitý i z pohledu prohlubující se spolupráce mezi 
ABS Jets a Letiště Praha, kde se jasně ukázalo, že pro provozovatele 
největšího vzdušného přístavu v České republice jsme důležitým 
strategickým partnerem.

Kromě množství nových klientů, kteří se rozhodli v Praze využívat 
služeb našeho handlingu, přivítala ABS Jets také několik nových 
klientů, kteří se rozhodli využít pražské hangáry naší společnosti 
a bázovat zde své stroje.
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Aircraft Sales
Prodej letadel

Podobně jako v minulých letech se rok 2012 nesl v duchu intenzivní 
spolupráce se strategickým partnerem společnosti, brazilským 
výrobcem business jetů Embraer na základě uzavřené smlouvy 
ASR (Authorized Sales Representative) o obchodním zastoupení 
pro prodej business jetů této značky v regionu České a Slovenské 
republiky. Rok 2012 znamenal další posílení obchodních vztahů 
s tímto strategickým partnerem a vytvořil ideální podmínky pro 
prodloužení smlouvy v příštím roce.

Odhad obchodního úseku ve vývoji pro rok 2012 předpokládal 
zvýšenou poptávku po letounech entry level (very light jets). Ve 
skutečnosti však poptávky směřovaly především k nově certifikova-
ným letounům Embraer Legacy 500 a Legacy 650. V prodeji letadel 
nicméně přetrvával útlum způsobený pokračující finanční krizí. 

I přesto upevnila ABS Jets ještě více svou pozici leadra v prodeji 
business jetů v České republice i na Slovensku. Tuto skutečnost pod-
pořil i fakt aktivního nabízení letounů všech kategorií prostřednictvím 
sítě privátních bankéřů a účastí na světových výstavách. 

Obchodně-marketingová strategie zaměřená na podporu prodeje 
business jetů se projevila v podobě prodejně-prezentačních dnů 
a  demo letů, jež společně s mediálními partnery a public relations 
přispěly k rozšíření zájmu o služby ABS Jets. Na zvýšení povědomí se 
též podílela prezentace nově otevřeného hangáru N na Letišti Praha 
a rovněž spolupráce s médii, kde jsme se zaměřili na  informování 
o výhodách létání business jety.
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Flight Planning 
Předletová příprava, plánování a monitoring letů

Rok 2012 se na operačním dispečinku společnosti ABS Jets nesl 
především ve znamení dalšího zdokonalování procesů plánování letů 
a výcviku dispečerů. Implementace záložního softwaru pro plánování 
letů včetně adekvátního výcviku personálu vstoupila do finální fáze. 
V průběhu roku rovněž probíhala spolupráce s týmem developerů pro 
další vývoj systému operativního řízení letů, a to zejména s ohledem 
na stále přísnější požadavky leteckých předpisů a rovněž ve snaze 
eliminovat časově náročné procesy při předletové přípravě letů.

Tým dispečerů ABS Jets se v roce 2012 věnoval mimo jiné 
i  poradenství v oblasti emisních schémat Evropské unie a svým 
aktivním přístupem při jednáních se v rámci tohoto společenství 

zasadil o zjednodušení daných procesů pro oblast business aviation. 
Zmíněné iniciativy budou s  podporou ABS Jets pokračovat 
i v následujícím roce.

Ke konci roku 2012 byla zaznamenána zvýšená poptávka po podpoře 
dodávaných letů nových majitelů letadel externích provozovatelů 
vedoucích přes komplikované oblasti (oceány, polární oblasti aj.). 
Tento fakt svědčí o etablování týmu dispečerů ABS Jets v daném 
segmentu trhu v celosvětovém měřítku, čemuž zajisté napomáhají 
i  pravidelné prezentace služeb na mezinárodních výstavách 
a veletrzích napříč trhy v USA, Číně, Spojených arabských emirátech 
a samozřejmě v Evropě.
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Flight Department 
Letový úsek

Letový úsek ABS Jets zaměstnával v roce 2012 trvale pro báze 
Praha a Bratislava celkem 41 členů posádek - 30 pilotů a 11 palubních 
průvodčí. Pro 5 letadel Embraer Legacy 600 se jednalo o 18 pilotů a 9 
palubních průvodčí, pro Learjet 60 XR se počet držel na 4 pilotech 
a 2 palubních průvodčí, s letadlem Cessna Citation Bravo létali 4 
piloti. V únoru 2012 byl zahájen počáteční výcvik dvou kapitánů a 2 
kopilotů pro letadlo Embraer Phenom 300.

Během roku posádky bezpečně odlétaly 3  430 letových hodin 
a provedly 2160 letů. Letadla ABS Jets v komerčním provozu denně 
odlétala v průměru 9 letových hodin a každé 4 hodiny provedla 
vzlet a přistání. Při náhodných kontrolách letadel ABS Jets místním 
leteckým úřadem v zahraničí nebyl zjištěn a zaznamenán žádný 
podstatný nález. Ani interní provozní audit, který byl proveden 
externím auditorem, ani audit ÚCL pro obnovení AOC neobjevily 
v letovém provozu a postupech žádné podstatné nedostatky. 

Splnění požadavků schválených výcvikových programů letového 
personálu vyžadovalo zorganizování 276 pozemních školení 
a výcviků na simulátorech. Každý pilot ABS Jets strávil na učebně 
nebo samostudiem na počítači v průměru za rok 36 hodin, palubní 

průvodčí 28 hodin, piloti odlétali na simulátorech při pravidelném 
výcviku a přezkoušení dohromady za rok více než 250 hodin. V roce 
2012 pokryli všechny výcviky a přezkoušení na simulátorech pro 
letadla Legacy vlastní instruktoři a examinátoři. 

Závěry z vyhodnocování letových zapisovačů byly průběžně 
promítány do výcviku posádek. Byl zahájen rozsáhlý proces 
standardizace provozních a výcvikových postupů mezi všemi typy 
provozovaných letadel.  

V rámci zvýšení efektivity a osobního portfolia absolvovalo několik 
kopilotů rozsáhlý pozemní a letový výcvik a získali licenci Dopravní 
pilot. Jedná se o další významný krok jak z hlediska osobní kvalifikační 
úrovně, tak z hlediska jejich větší využitelnosti v rámci letových 
posádek na jednotlivých typech letadel.

V roce 2012 oslavila společnost také další úspěch při získání ocenění 
Pilot Safety Award od asociace NBAA  za 5,500 letových hodin bez 
jakékoliv nehody nebo poškození zavazadel či zranění osob pro Štefana 
Kukuru, letového ředitele a vedoucího pilota Legacy ABS Jets.
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Charter&Brokerage, Travel Management 
Charter & Zprostředkování letadel, Zajištění cestovních služeb

Obchodní oddělení zajišťující charterové lety a návazné služby 
Travel Managementu dosáhlo ve své historii nejlepších výsledků. 
Nárůst v počtu odlétaných brokerovaných hodin se oproti roku 2011 
zvýšil o 62%, což reflektuje stále větší zájem o privátní létání. Tento 
trend odpovídal i potřebě rozšíření obchodního týmu a stálému 
zefektivňování jednotlivých obchodních procesů. V roce 2012 byl 
spuštěn vlastní systém AFOS pro účely charter/brokerage, který 
významně napomohl optimalizovat jednotlivé dílčí obchodní 
procesy a podpořil synergie napříč dalšími odděleními v rámci 
společnosti. Stejně jako v  minulých letech napomohl k uspokojení 
rostoucí poptávky stále více žádaný prodejní systém Avinode. 

Významnou součástí v oblasti podpory rostoucí poptávky byla 
zvýšená aktivita propagace charterového létání pro korporátní 
klientelu. Společnost ABS Jets v roce 2012 zorganizovala např. akci 
pod názvem Den s Embraerem, několik demo letů nebo se účastnila 
veletrhu Lodě na vodě, BMW Polo Slovakia Open 2012 a BMW 
Polo Czech Republic Open 2012. Ve spolupráci s ekonomickými 
a lifestylovými médii došlo k rozšíření širšího povědomí o létání 
s  business jety, a to především na základě porovnání konečných 
cen s obyčejnými lety v business třídě aerolinek. Obchodní tým též 
prezentoval služby ABS Jets na mezinárodních výstavách v oblasti 
business aviation v Ženevě a Moskvě.
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Zpráva 
o podnikatelské 
činnosti společnosti
Ochrana životního prostředí
Lidské zdroje 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Ochrana životního prostředí

ABS Jets se vždy snaží provozovat svoji obchodní 
činnost s maximální ohleduplností a s minimalizací 
dopadů své činnosti na životní prostředí. 

Veškeré zařízení a pozemní vybavení, které je 
v ABS Jets využíváno při údržbě letadlové techniky, 
je užíváno v souladu s uživatelskými příručkami 
a s ohledem na ochranu životního prostředí. Jsou 
dodržovány platné normy a legislativa. Pravidelně 
jsou prováděny audity dodržování všech norem 
a jsou prováděny nejen státem pověřenými 
složkami, ale i na vlastní žádost objednanými 
externími subjekty a pracovníky.

Společnost ABS Jets nemá vlastní zdroj pitné 
ani užitkové vody, jejich dodávka je součástí 
nájemní smlouvy. Odpady, ropné produkty a další 
specifické látky společnost likviduje dodavatelským 
způsobem. Tím je zajištěna maximální kontrola 
a kvalita prováděné likvidace odpadových látek.

Svůj přístup k životnímu prostředí chápe ABS Jets 
jako přirozenou součást společenské odpovědnosti 
a v tomto duchu se snaží jít příkladem.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost v roce 2012 nevynaložila žádné náklady na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Lidské zdroje 

Personální činnost v roce 2012 byla realizována v souladu s platnou legislativou v této 
oblasti. V roce 2012 došlo k personálnímu rozšíření společnosti a tím ke stabilizování 
chodu jednotlivých oddělení. K 31. 12. 2012 měla společnost ABS Jets celkem 195 
zaměstnanců. 

V průběhu roku 2012 investovala společnost do vzdělání svých zaměstnanců 
přes 11 994 tis. Kč. Z toho téměř 10 105 tis. Kč tvořily pravidelné výcviky letového 
personálu a 1 247 tis. Kč představoval výcvik pracovníků technického úseku. Kromě 
zefektivňování profesní struktury zaměstnanců věnovala společnost pozornost 
i  vytváření nových pracovních míst a zlepšování pracovních vztahů a komunikace 
na pracovišti. V  průběhu roku byl zaveden velmi sofistikovaný systém náboru 
zaměstnanců, který je možné doložit obsazením pozice vysoce kvalifikovaného 
zahraničního experta. Důležitým krokem se stal interní personální audit, jež přispěl 
ke konsolidaci činností jednotlivých pozic v rámci zvýšení výkonu stávajících činností 
zaměstnanců.

Podobně jako v minulých letech probíhal nadále rozvoj spolupráce se studenty vysokých 
škol, kterým byla poskytnuta možnost získat praxi a prohloubit si tak své znalosti. Neméně 
důležitým přínosem pro zaměstnance bylo také zlepšování jejich pracovního prostředí. 

V oblasti sociálního programu společnost i nadále podporovala kulturní, sportovní 
a vzdělávací zájmy zaměstnanců a přispívala na produkty penzijního připojištění. 

Stejně jako většina firem na trhu, i ABS Jets si uvědomuje, že nejdůležitějším zdrojem 
a potenciálem pro zlepšování služeb a tím i další růst společnosti je kvalifikovaná 
pracovní síla.
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Cíle společnosti 
a podnikatelský 
záměr pro rok 2013

Nejvýznamnější cíle společnosti ABS Jets pro rok 2013  
lze charakterizovat následujícími body:

  další rozšiřování  flotily ABS Jets minimálně o jeden letoun ročně 

  intenzivní získávání nových externích klientů pro služby handlingu, dispečinku a údržby 

  nárůst objemu charterových letů a zvýšení tržního podílu na evropském charterovém trhu 

  vyjednání výhodnějších podmínek u dodavatelů služeb 

  získání licence pro údržbu na další typy business jetů 

  centrální zastřešení obchodních aktivit všech úseků ABS Jets

  zvyšování kvality a komfortu pracovního prostředí pro zaměstnance

  zvýšení tržního podílu FBO na letišti v Praze

  rozšíření služeb poskytovaných organizační složkou v Bratislavě 

  vybudování plnohodnotného zázemí na letišti v Bratislavě

  intenzivní propagace značek ABS Jets a Embraer v médiích a zvyšování povědomí  o nich 
v rámci cílových skupin
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Cíle společnosti 
a podnikatelský 
záměr pro rok 2013

Podnikatelský záměr pro rok 2013

ABS Jets se stále řadí mezi vůbec nejrychleji 
rostoucí společnosti v oblasti soukromé letecké 
přepravy na trhu střední a východní Evropy. 
V rámci zachování a dalšího prohlubování tohoto 
trendu a  výsadního postavení ABS Jets si naše 
společnost musí klást vždy ty nejvyšší cíle.

Trh, na němž působíme, se neustále vyvíjí a roste. 
Společnost ABS Jets je jedním z hlavních 
iniciátorů tohoto růstu a zároveň jeho nedílnou 
součástí. Pouze maximální nasazení, neustálé 
rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb 
jsou tím, co nám pomůže obstát a ještě posílit 
naši pozici navzdory tvrdé světové konkurenci.

I v roce 2013 bude velký důraz kladen na 
zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných 
služeb ABS Jets včetně rozšiřování kvalifikace 
zaměstnanců a intenzivního získávání nových 
klientů a obchodních kontaktů. K tomu je zapotřebí 
nejenom optimalizace a zdokonalování našich 
vnitřních procesů, ale především i otevřenost 
a  srozumitelná komunikace společnosti navenek. 
Z těchto důvodů bude v příštím roce důležité 
pokračovat v propagaci a zviditelnění společnosti 
na celosvětovém trhu, ať už za pomoci prezentací 
v médiích či formou aktivní účasti na konferencích 
a veletrzích.

Získávání nových externích klientů zejména pro služby handlingu, dispečinku a údržby 
je dalším krokem ke zvyšování efektivity a snižování nákladů společnosti.

V oblasti údržby se nám v minulém roce podařilo udržet si stávající klientelu a získat 
nové zákazníky, což bychom rádi v roce 2013 ještě zintenzivnili, stejně jako je naším 
cílem získání licence na další typy business jetů. Kromě toho se budeme i nadále 
soustředit na snížení rizika diverzifikací na trhu těžké údržby jejím rozšířením i na velká 
letadla z produkce společnosti Bombardier.

Z hlediska obchodu plánujeme centrálně zastřešit veškeré obchodní aktivity všech 
úseků ABS Jets pod vedením obchodního oddělení. Vzhledem k dynamickému 
růstu společnosti je třeba podporovat vzájemnou spolupráci mezi odděleními 
a  maximálně využívat všech synergií. Cíle tohoto oddělení se mimo jiné opírají 
o  stanovisko prodeje alespoň jednoho malého letounu za rok či velkého letadla 
během následujících dvou let. Podobně jako u předchozích úseků je i pro obchodní 
oddělení důležité rozšířit portfolio našich externích klientů, a to nejméně o jedno 
letadlo svěřené do naší správy každý rok. 

Důležitým cílem pro nás bude v následujícím roce také směřovat aktivity charterového 
oddělení k maximální vytíženosti současné charterovací kapacity a získání většího tržního 
podílu na evropském charterovém trhu. 

Rekonstrukce hangárovacích a administrativních kapacit provedené v minulých 
letech se staly důležitou součástí renovace společnosti, ve které bychom rádi 
pokračovali i nadále, a to v podobě obnovy hangáru C v Praze a rozšíření služeb 
poskytovaných organizační složkou v Bratislavě. Letadlové náklady majitelů 
a  zvyšování tržního podílu FBO na našem domovském letišti v Praze jsou taktéž 
klíčovými cíli, kterých by společnost ráda dosáhla.
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Čestné 
prohlášení

ABS Jets, a.s. prohlašuje, že veškeré informace a údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Praze dne 3. června 2013

Ing. David Kyjovský, MBA
předseda představenstva
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Zpráva nezávislého 
auditora pro akcionáře 
společnosti 
ABS Jets, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 30. dubna 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ABS Jets, a.s., tj. výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2012, výkazu o úplném výsledku, výkazu 
změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod 
a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ABS Jets, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního 
orgánu účetní jednotky  
za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti ABS Jets, 
a.s. je odpovědný za sestavení účetní 
závěrky, která podává věrný a poctivý 
obraz v  souladu s  Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví ve znění 
přijatém Evropskou unií, a  za takový 
vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak ,  aby neobsahovala 
významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni 
dodržovat etické požadavky 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 vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je 
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení 
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému 
účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjád-
ření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ABS Jets, a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
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Zpráva nezávislého 
auditora pro akcionáře 
společnosti 
ABS Jets, a.s.

Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní 
závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán 
společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného 
ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy 
požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali 

přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které 
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou 
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje 
přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve 
všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní zá-
věrkou.

V Praze, dne 3. června 2013

KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Oprávnění číslo 71

Ing. Petr Sikora
Partner

Oprávnění číslo 2001
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Příloha účetní závěrky
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Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

                                                                                                                                Bod přílohy  2012  2011

Tržby  5  1 204 855  1 000 075
Náklady na prodej  6  -891 523  -717 795
Hrubá marže   313 332  282 280

Ostatní provozní výnosy  7  6 866  4 531
Personální náklady  8  -234 341  -217 098
Odpisy  13  -26 568  -15 896
Ostatní provozní náklady  9  -11 637  -9 638
Provozní výsledek hospodaření   47 652  44 179 

Finanční výnosy  10  49  51
Finanční náklady  11  -33 698  -28 672
Finanční výsledek hospodaření   -33 649  -28 621

Zisk před zdaněním   14 003  15 558

Daň z příjmů  12  - 3 054  -3 457
Zisk za účetní období   10 949  12 101

Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění)   --  --
Úplný výsledek celkem za účetní období   10 949  12 101

Celkový úplný hospodářský výsledek za účetní období   10 949  12 101
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VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI
                   
 

 Bod přílohy  2012  2011  1. ledna 2011

AKTIVA
Nehmotná aktiva  13   22 200   20 373   9 638
Pozemky, budovy a zařízení  13  465 502  470 525  267 840
Odložené daňové pohledávky  24  1 145  930  830
Dlouhodobý majetek celkem   488 847  491 828  278 308

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva  17  173 437  124 674  125 595
Splatné daňové pohledávky  19  254  3 446  2 135
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty    25 894  7 003  9 742
Zásoby  16  41 356  37 757  33 503
Oběžná aktiva celkem   240 941  172 880  170 975
Aktiva celkem   729 788  664 708  449 283

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál  18  74 000  74 000  74 000
Kapitálové a ostatní fondy   3 820  3 325  2 690
Výsledek hospodaření minulých let   68 293  57 839  46 373
Vlastní kapitál celkem   146 113  135 164  123 063

PASIVA
Dlouhodobé emitované dluhopisy  20  378 975  378 435  --
Úvěry  20  --  --  180 918
Jiné finanční závazky  20  1 844  1 889  2 295
Odložený daňový závazek  24  1 870  1 690  608
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky  21  16 227  17 325  14 157
Dlouhodobé závazky celkem   398 916  399 339  197 978 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Úvěry  20  70  19 305  17 941
Rezervy  19  6 175  4 073  3 935
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky  22  176 742  105 177  104 745
Jiné finanční závazky  20  1 772  1 650  1 621
Krátkodobé závazky celkem   184 759   130 205  128 242
Závazky celkem   583 675  529 544  326 220
Vlastní kapitál a závazky celkem   729 788  664 708  449 283

Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)
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VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU 

    
 
Stav k  1. lednu 2011  74 000 2 690 46 373 123 063
Čistý zisk / (ztráta) za účetní období -- -- 12 101 12 101
Úplný výsledek celkem za účetní období -- -- 12 101 12 101
Převod do zákonného rezervního fondu -- 635 -635 --
Stav k 31. prosinci 2011 74 000 3 325 57 839 135 164

 
    

 

Stav k 1. lednu 2012 74 000 3 325 57 839 135 164
Čistý zisk / (ztráta) za účetní období -- -- 10 949 10 949
Úplný výsledek celkem za účetní období -- -- 10 949 10 949
Převod do zákonného rezervního fondu -- 495 -495 --
Stav k 31. prosinci 2012 74 000 3 820 68 293 146 113
 

Základní kapitál

Základní kapitál

Kapitálové  
a ostatní fondy

Kapitálové  
a ostatní fondy

Výsledek  
hospodaření  
minulých let

Výsledek  
hospodaření  
minulých let

Vlastní kapitál  
celkem

Vlastní kapitál  
celkem

Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk/(ztráta) za účetní období  10 949 12 101
Úprava o:   

Daň z příjmů  3 054 3 457
Odpisy   26 568 15 896
Zisk(-) ztráta (+) z prodeje hmotného a nehmotného majetku  83 296
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje materiálu  -- -399
Čistý úrokový náklad  26 769 22 817
Změna stavu opravných položek   -119                  -181
Změna stavu rezerv  2 213 138
Nerealizované kurzové zisky/ztráty   183 -1 133

Provozní zisk před změnami pracovního kapitálu  69 700 52 992

Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv  -53 106 218
Změna stavu zásob (včetně příjmů z prodeje)  -3 599 -3 855
Změna stavu závazků z obchodních vztahů a jiných závazků   75 320 2 652
Peníze generované z (použité v) provozní činnosti  88 315 52 007
   
Zaplacené úroky  -25 876 -22 157
Zaplacená daň z příjmů  -813              -3 786
Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti  61 626 26 064
   
INVESTIČNÍ ČINNOST   
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku  -18 391 -215 997
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  -6 074 -12 376
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  1 059 914
Přijaté úroky  6 50
Peněžní tok generovaný z (použitý v) investiční činnosti  -23 400 -227 409
   

2012 2011
Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

FINANČNÍ ČINNOST   
Emise dluhopisů  -- 378 435
Přijaté úvěry a půjčky  77 1 519
Uhrazené úvěry a půjčky  -19 235 -181 450
Peněžní tok generovaný z (použitý ve) finanční činnosti  -19 158 198 504
   
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  19 068 -2 841
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období 7 003 9 742
Vliv změn směnných kurzů na peněžní prostředky  -177 102
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 25 894 7 003

2012 2011
Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)
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1. Charakteristika 
společnosti

Vznik společnosti:

ABS Jets, a.s. („společnost”) vznikla 30. června 2004 zápisem do obchodního rejstříku.

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání společnosti je:

  provozování obchodní letecké dopravy,

  vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí 
a výrobků letecké techniky,

  poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha – Ruzyně Jih, zahrnující technické a provozní 
odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel,

  služby při předletové přípravě a monitorování letu,

  hostinská činnost,

  zprostředkování obchodu a služeb,

  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiných než základních služeb zajišťujících 
řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

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

Vlastnická struktura společnosti platná a účinná k 31. prosinci 2012:

ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD  50 % akcií
BRIDGEHILL LIMITED  50 % akcií

Sídlo společnosti: 

ABS Jets, a.s. 
K Letišti – Hangár C
161 00 Praha 6
Česká republika

Sídlo organizační složky v zahraničí:

ABS Jets, a.s., organizačná zložka
Letisko M.R. Štefánika
823 11 Bratislava
Slovenská republika
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Identifikační číslo: 

271 63 628

Zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421

Členové představenstva k 31. prosinci 2012:

Ing. David Kyjovský, předseda 
Vladimír Peták, člen 
Mgr. Zdeněk Dvořák, člen

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2012:

Ing. Petr Horský, předseda 
Ing. Markéta Bobková, členka 
Ing. Stanislav Kučera, člen

Změny v obchodním rejstříku:

V průběhu roku 2012 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. 

Organizační struktura k 31. prosinci 2012:

viz Příloha č. 1

1. Charakteristika 
společnosti
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2. Pravidla pro 
sestavení účetní 
závěrky

Prohlášení o shodě
Tato účetní závěrka byla sestavena 
v  souladu s Mezinárodními standardy 
účetní ho výkaznictví (International 
Financial Reporting Standards, IFRS). 
Tato účetní závěrka představuje první 
úplnou sadu účetních výkazů sestavených 
v souladu s IFRS a  standardem IFRS 1 - 
prvotní aplikace Mezinárodních standardů 
finančního výkaznictví, ve znění přijatém 
Evropskou unií („EU IFRS“).  

Vysvětlení, jak přechod na IFRS ovlivnil 
vykazovanou finanční pozici, finanční výkon 
a cash flow společnosti, je uvedeno v bodě 30.
Tato účetní závěrka byla schválena 
představenstvem dne 30. dubna 2013.

Přijetí nových či revidovaných 
standardů 
Vydané standardy a interpretace, které 
dosud nebyly přijaty

Ke dni schválení této účetní závěrky byly 
vydány a schváleny ze strany EU následující 
standardy a interpretace, které však dosud 
nenabyly účinnosti. 

IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka
(účinný pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2013 nebo později) 

IFRS 10 nahrazuje IAS 27 Konsolidovaná 
a individuální účetní závěrka v části týkající 
se konsolidace a interpretaci SIC 12 
Jednotky zvláštního určení. 

IFRS 11 Společná uspořádání 
(účinný pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2013 nebo později) 

IFRS 11, Společná uspořádání, ruší a nahra-
zuje IAS 31 Podíly ve společných podnicích 
a SIC-13 Spoluovládané jednotky – nepe-
něžní vklady spoluvlastníka.

IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účet-
ních jednotkách 
(účinný pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2013 nebo později)

Společnost neočekává, že standardy IFRS 
10 – IFRS 12 budou mít při prvotním přijetí 
dopad na účetní závěrku. Na základě 
rozhodnutí Evropské unie by měly být 
standardy IFRS 10 – IFRS 12 aplikovány od 
počátečního dne prvního účetního období 
začínajícího 1. ledna 2014 nebo později.

IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou
(účinný pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2013 nebo později)

IFRS 13 nahrazuje pokyny k oceňování 
v  reálné hodnotě obsažené v jednotlivých 
IFRS jediným zdrojem pokynů k oceňování 
v reálné hodnotě. 

Společnost očekává, že standard IFRS 13 
nebude mít významný dopad na účetní 
závěrku, s výjimkou rozsáhlejších zveřejňo-
vaných informací v příloze k účetní závěrce.

IAS 12 Odložená daň: Zpětná získatelnost 
podkladových aktiv 
(účinné pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2013 nebo později)

Společnost neočekává, že tato novela bude 
mít při prvotní aplikaci významný dopad na 
účetní závěrku.

Novela IAS 19 Zaměstnanecké požitky
(účinná pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2013 nebo později) 

Společnost neočekává, že tato novela 
bude mít významný dopad na budoucí 
účetní závěrky.

IFRS, novely a interpretace 
IFRS čekající na schválení 
Evropskou unií 
Nové standardy, které mohou být relevant-
ní pro Společnost jsou uvedeny níže:

Nový standard a novela IFRS 9 Finanční 
nástroje 
(účinné pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2015 nebo později)
Nový standard nahrazuje pokyny v  IAS 39, 
Finanční nástroje: účtování a  oceňování, 
které se týkají klasifikace a oceňování 
finančních aktiv. Standard odstraňuje 
následující stávající kategorie IAS 39: držené 
do splatnosti, k prodeji a úvěry a pohledávky.
Finanční aktiva budou při prvotním zaúčto-
vání zařazena do jedné ze dvou kategorií: 
finanční aktiva oceňovaná v  zůstatkové 
hodnotě, nebo finanční aktiva oceňovaná 
v reálné hodnotě.

Novela IFRS 9 z roku 2010 nahrazuje 
pokyny IAS 39 Finanční nástroje: účtování 
a oceňování zejména ve vztahu k závazkům 
„označeným jako nástroje oceňované 
v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty“ v případě změn reálné hodnoty 
přiřaditelným změnám úvěrového rizika 
daného závazku. 

Společnost neočekává, že tento standard 
bude mít při prvotním přijetí vliv na ocenění 
finančních nástrojů. 
V souladu se standardem se změní klasifikace 
finančních nástrojů do příslušných kategorií.
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Zdokonalení IFRS 2009-2011 
(účinná pro roční období začínající 1. ledna 
2013 či později)

Zdokonalení obsahují 7 novel 5 standardů 
společně s následnými změnami jiných 
standardů a interpretací. Hlavní změny se 
týkají:
- opakované aplikace IFRS 1
- vysvětlení, že prvouživatel IFRS, který se 

rozhodne uplatnit osvobození výpůjčních 
nákladů, by neměl upravovat součást vý-
půjčních nákladů, která byla aktivována 
podle předchozích účetních postupů;

- vysvětlení, že zahajovací výkaz o finanční 
pozici je nezbytný pouze v  případě, kdy 
změna účetních postupů, retrospektivní 
úprava nebo reklasifikace má podstatný 
vliv na informace v tomto výkazu 
o  f inanční  pozic i ,  a  že s  výj imkou 
zveřejňovaných informací dle požadavků 
IAS 8 již není vyžadován další vysvětlující 
komentář týkající se zahajovacího výkazu 
o finanční pozici;

- objasnění klasifikace a účtování náhrad-
ních dílů, záložních a servisních zařízení;

- odstranění nesrovnalostí mezi IAS 32 
a IAS 12; 

- požadavku na zveřejnění dodatečných 
informací  ohledně ocenění celkových 
aktiv a závazků za určitý vykazovatelný 
segment pro mezitímní účetní výkaznictví;

- vysvětlení, že v rámci úplné sady výkazů 
účetní závěrky je vyžadováno pouze 
jedno srovnávací období, a to předchozí 
období; pokud jsou však připraveny 
dodatečné srovnávací informace, měly 
by být doplněny příslušným komentářem 
v příloze a měly by být v souladu s IFRS.

Společnost v současné době nepředpo-
kládá, že by tyto nové standardy a  inter-
pretace měly významný dopad na výsledek 
hospodaření a finanční pozici společnosti.

Způsob oceňování
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu 
nepřetržitého trvání účetní jednotky („going 
concern“) s použitím metody historických 
cen. Společnost nedrží ani nevydává finanční 
nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku 
nebo ztráty či finanční nástroje klasifikované 
jako realizovatelné, které by jinak byly 
oceněny reálnou hodnotou. Ostatní aktiva 
a pasiva jsou vykázána v zůstatkové hodnotě. 

Měna vykazovací a funkční 
měna
Tato účetní závěrka je vykázána 
v  českých korunách (Kč), které jsou 
současně funkční měnou společnosti. 
Finanční informace vykázané v Kč byly 
zaokrouhleny na celé tisíce.

Účetnictví organizační složky na Slovensku 
je pro daňové účely vedeno odděleně 
v eurech. Obraty všech účtů se přebírají 
jednou měsíčně a přepočítávají se denním 
kurzem ČNB používaným v příslušném 
měsíci v  účetnictví české účetní jednotky. 
Aktiva a pasiva v eurech jsou k rozvahovému 
dni přepočítána kurzem devizového 
trhu vyhlášeným ČNB. Kurzové rozdíly 
vyplývající z  přepočtu rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty k  rozvahovému dni jsou 
účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Účetní období
Běžným účetním obdobím společnosti je 
kalendářní rok končící 31. prosincem 2012.

Použití odhadů a úsudků
Při přípravě účetní závěrky v souladu 
s IFRS provádí vedení společnosti odhady 
a činí úsudky a předpoklady, které mají 
vliv na aplikaci účetních postupů a na 
vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů 
a nákladů. Skutečné výsledky se od těchto 
odhadů mohou lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně 
revidovány. Revize účetních odhadů jsou 
zohledněny v období, ve kterém je daný 
odhad revidován, a  ve všech dotčených 
budoucích obdobích. 

Informace o zásadních úsudcích při 
uplatňování účetních postupů, které mají 
nejvýznamnější vliv na částky vykázané 
v  účetní závěrce, jsou uvedeny v  násle-
dujících bodech:

- bod č. 3 – Společnost přezkoumává 
odhadovanou životnost pozemků, budov 
a  zařízení a nehmotných aktiv vždy ke 
konci ročního účetního období.

Informace o předpokladech a nejistotách, 
s nimiž je spojeno významné riziko nutnosti 
provést významnou úpravu v následujícím 
hospodářském roce, jsou uvedeny v násle-
dujících bodech:

- bod č. 28 – Závazky nevykázané v  roz-
vaze

2. Pravidla pro 
sestavení účetní 
závěrky
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3. Zásadní účetní 
postupy používané 
společností

(a) Dlouhodobý hmotný a ne-
hmotný majetek
(i) Zachycení a oceňování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek je evidován v pořizovací ceně, 
která zahrnuje cenu pořízení (vč. cla), 
náklady na dopravu a další náklady 
s pořízením související. 

Společnost účtuje o dlouhodobém 
hmotném a nehmotném majetku na 
majetkových účtech. Do hmotného 
majetku se zařazují předměty, které 
představují samostatné movité věci, 
jejichž ocenění je od 40 tis. Kč a doba 
použitelnosti delší než jeden rok, a do 
nehmotného majetku předměty, které 
představují samostatné nehmotné 
věci, jejichž ocenění je od 60 tis. Kč 
a mají provozně technické funkce delší 
než jeden rok. Hmotný majetek, jehož 
pořizovací cena je od 20 tis. Kč do 40 
tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok, eviduje společnost jako 
drobný majetek s dobou odepisování 
24 měsíců. V následující tabulce jsou 
uvedeny metody a doby odpisování 
podle skupin majetku:

Majetek     Počet let (event. od – do)

Budovy, haly a stavby 30

Stroje, přístroje a zařízení 2-5

Dopravní prostředky 4-10

Prostředky výpočetní techniky 2-5
Nehmotný majetek 3-10

(ii) Následné výdaje
Následné výdaje jsou aktivovány, 
pouze pokud je pravděpodobné, že 
Společnosti poplynou budoucí ekono-
mické užitky spojené s těmito výdaji. 
Všechny ostatní výdaje se zachycují 
jako náklad ve výsledku hospodaření 
v okamžiku jejich vynaložení. Účetní 
hodnota nahrazeného aktiva či nahra-
zené součásti se odúčtuje. 

(iii) Odpisování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek se odpisuje na základě 
pořizovací ceny a předpokládané doby 
životnosti – viz tabulka, rovnoměrně 
měsíčně, první odpis se uplatňuje 
v měsíci následujícím po datu zařazení 
do používání.

(b) Zásoby
Od roku 2012 společnost používá 
k  ocenění zásob metodu váženého 
aritmetického průměru pořizovacích 
c e n  m a t e r i á l u  s t e j n é h o  d r u h u . 
Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, 
celní poplatky, skladovací poplatky 
při dopravě a  dopravné za dodání 
do výrobního areálu. V předchozích 
letech byly zásoby oceňovány cenou 
pořízení a úbytek materiálu byl 
oceňován metodou FIFO.

Dopad změny metody ocenění zásob 
na vykázané zásoby k 31. prosinci 2012 
činí 361 tis. Kč. 

(c) Stanovení opravných 
položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky 
k dlouhodobému hmotnému majetku 
na základě porovnání zůstatkové hod-
noty budov a pozemků s jejich tržním 
oceněním.

Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny 
v  případech, kdy ocenění použité 
v účetnictví je přechodně vyšší než 
prodejní cena zásob snížená o náklady 
spojené s prodejem.

Rezervy
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 
je k rozvahovému dni tvořena na 
základě analýzy nevybrané dovolené 
za dané účetní období a průměrných 
mzdových nákladů včetně nákladů 
na sociální zabezpečení a  zdravotní 
pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

(d) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet 
transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. 
V průběhu roku účtuje společnost 
pouze o realizovaných kurzových 
ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou 
k  rozvahovému dni přepočítávána 
podle kurzu devizového trhu vyhlá-
šeného ČNB. Nerealizované kurzové 
zisky a ztráty jsou zachyceny ve 
výsledku hospodaření.
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(e) Výzkum a vývoj
Společnost nevynakládá náklady na 
výzkum a vývoj.

(f) Najatý majetek
Leasing, podle jehož podmínek 
společnost přejímá všechna rizika 
a benefity z vlastnictví je klasifikován jako 
finanční leasing. Při prvotním uznání je 
leasingové aktivum oceněno hodnotou, 
která je rovna ceně nižší z reálné hodnoty 
a současné hodnoty minimálních 
leasingových splátek. Následně je 
aktivum účtováno v souladu s účetní 
politikou pro aktiva. 

Společnost účtuje o majetku najatém 
na operativní leasing tak, že zahrnuje 
leasingové splátky do nákladů rovno-
měrně ve věcné a časové souvislosti 
po dobu trvání nájmu. 

(g) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá 
ze splatné daně a ze změny stavu 
v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vy-
počtený z daňového základu s použi-
tím daňové sazby platné v  první den 
účetního období a veškeré doměrky 
a vratky za minulá období.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů 
snížena o zaplacené zálohy na daň 
z příjmů, případná výsledná pohledáv-
ka je vykázána v položce Stát-daňové 
pohledávky.

Odložená daň vychází z veškerých 
dočasných rozdí lů  mezi  účetn í 
a  daňovou hodnotou aktiv a pasiv, 
případně dalších dočasných rozdílů 
(daňová ztráta), s použitím očekávané 
daňové sazby platné pro období, ve 
kterém budou daňový závazek nebo 
pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se 
účtuje pouze tehdy, je-li pravděpo-
dobné, že bude v následujících účetních 
obdobích uplatněna.

(h) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově 
rozlišené, tj. do období, s nímž časově 
i věcně souvisejí. 

V souladu s principem opatrnosti spo-
lečnost účtuje na vrub nákladů tvorbu re-
zerv a opravných položek na krytí všech 
rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke 
dni sestavení účetní závěrky známa.

(i) Finanční nástroje
(i) Nederivátové finanční nástroje
Nederivátové f inanční  nástroje 
zahrnují pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní pohledávky, peněžní 
prostředky a peněžní ekvivalenty, 
úvěry a půjčky a závazky z obchodních 
vztahů a ostatní závazky.

Společnost provádí prvotní zaúčtování 
úvěrů, půjček a pohledávek ke dni 
jejich vzniku. Společnost finanční 
aktivum odúčtuje, když smluvní práva 

na peněžní toky z  finančního aktiva 
vyprší nebo když převede práva na 
smluvní peněžní toky v rámci transakce, 
v rámci níž jsou převedena všechna 
rizika a užitky spojené s vlastnictvím 
finančního aktiva. Společnost odúčtuje 
finanční závazek, pokud dojde ke 
splnění, zrušení nebo skončení platnosti 
její smluvní povinnosti.

(ii) Pohledávky z obchodních vzta-
hů a ostatní pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů 
a ostatní pohledávky jsou finanční aktiva 
s pevně stanovenými nebo určitelnými 
platbami, která nejsou kótována na 
aktivním trhu. Tato aktiva jsou prvotně 
zaúčtována v reálné hodnotě navýšené 
o veškeré přímo přiřaditelné transakční 
náklady. Po prvotním zaúčtování 
jsou oceněna v  zůstatkové hodnotě 
(s  použitím metody efektivní úrokové 
míry), snížené o  ztráty ze snížení 
hodnoty. Krátkodobé neúročené 
pohledávky se nediskontují.

(iii) Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty
Peněžn í  p rost ředky  a  peněžn í 
ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost 
a  vklady na požádání. Bankovní 
účty a  vklady, které jsou splatné na 
požádání a tvoří nedílnou součást řízení 
peněžních prostředků společnosti, 
jsou pro účely přehledu o peněžních 
tocích vykázány jako složka peněžních 
prostředků a peněžních ekvivalentů. 

3. Zásadní účetní 
postupy používané 
společností
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(iv) Emitované dluhopisy
Společnost vydala dluhopisy ve formě 
na doručitele v zaknihované podobě, 
které byly přijaty k obchodování na 
volném trhu Burzy cenných papírů 
Praha, a.s. Jde o obligace s pevným 
úrokovým výnosem. Kupóny dluho-
pisu jsou vypláceny pololetně, vždy 
v březnu a v září. 

Emise je vydána podle českého práva 
a na území České republiky formou 
veřejné nabídky. Dluhopisy jsou účto-
vány v historické hodnotě. Nominální 
hodnota dluhopisu je snížena o prvotní 
transakční náklady, které jsou časově 
rozlišovány po dobu vydání dluhopisů.

(v) Úročené úvěry a půjčky
Úročené půjčky jsou prvotně 
zaúčtovány v reálné hodnotě snížené 
o  přiřaditelné transakční náklady. Po 
prvotním zaúčtování jsou úročené 
p ů j č k y  o c e n ě n y  v  z ů s t a t ko v é 
hodnotě, přičemž se případný rozdíl 
mezi pořizovací cenou a hodnotou 
při splacení zachycuje ve výsledku 
hospodaření po dobu půjčky s použitím 
metody efektivní úrokové míry.

Společnost klasifikuje tu část dlouho-
dobých úvěrů, jejíž doba splatnosti je 
kratší než jeden rok vzhledem k datu 
výkazu o finanční pozici, jako krátko-
dobou.

K datu sestavení účetní závěrky se 
nominální hodnota úvěrů navyšuje 
o nezaplacené úroky.

(vi) Závazky z obchodních vztahů 
a  ostatní závazky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní 
závazky jsou vykazovány v  nominální 
hodnotě, o níž se má za to, že se vzhle-
dem k jejich krátkodobým splatnostem 
rovná zůstatkové hodnotě.

(j) Snížení hodnoty
(i) Nederivátová finanční aktiva
Fi n a n č n í  a k t i v a ,  k t e r á  n e j s o u 
klasifikována jako nástroje oceňované 
v reálné hodnotě vykazované do zisku 
nebo ztráty, jsou vždy k datu účetní 
závěrky posuzována za účelem zjištění, 
zda existuje objektivní důkaz o tom, 
že došlo ke snížení jejich hodnoty. 
Hodnota finančního aktiva se snížila, 
pokud existuje objektivní důkaz snížení 
hodnoty v  důsledku jedné nebo více 
událostí, ke kterým došlo po prvotním 
zaúčtování aktiva, a pokud tato 
ztrátová událost (nebo události) měla 
vliv na odhadované budoucí peněžní 
toky daného aktiva, které lze spolehlivě 
odhadnout.

Objektivní důkazy o tom, že došlo 
ke snížení hodnoty finančních aktiv, 
zahrnují prodlení či neplacení ze strany 
dlužníka, náznaky konkurzu dlužníka či 
emitenta, nepříznivé změny v platební 
situaci dlužníků či emitentů.

Společnost stanoví opravné položky 
k pochybným pohledávkám na zákla-
dě vlastní analýzy platební schopnosti 
svých zákazníků a věkové struktury 
pohledávek. 

(ii) Finanční aktiva oceňována  
zůstatkovou hodnotou
Společnost zvažuje důkazy snížení 
hodnoty finančních aktiv oceňovaných 
zůstatkovou hodnotou (poskytnuté 
úvěry, pohledávky z obchodních vztahů 
a ostatní pohledávky) jak na úrovni 
jednotlivých aktiv, tak na společné 
úrovni. Všechna jednotlivě významná 
aktiva jsou posuzována z hlediska 
konkrétního snížení hodnoty. Ta, 
u nichž není zjištěno konkrétní snížení 
hodnoty, jsou následně posuzována 
společně z hlediska případného snížení 
hodnoty, které nastalo, avšak dosud 
nebylo zjištěno. Aktiva, která nejsou 
jednotlivě významná, jsou společně 
posuzována z hlediska snížení hodnoty 
tak, že se seskupí aktiva s podobnými 
charakteristikami rizik.

Při posuzování společného snížení 
hodnoty společnost používá historické 
trendy pravděpodobnosti prodlení, 
načasování úhrad a výše vzniklé ztráty, 
upravené o úsudek vedení ohledně 
toho, zda je vzhledem ke stávajícím 
hospodářským a úvěrovým podmínkám 
pravděpodobné, že skutečné ztráty 
budou oproti historickým trendům 
větší nebo menší.

Ztráta ze snížení hodnoty finančního 
akt iva  oceněného zůstatkovou 
hodnotou se vypočte jako rozdíl mezi 
jeho účetní hodnotou a současnou 
hodnotou odhadovaných budoucích 
peněžních toků diskontovaných 
původní efektivní úrokovou mírou 

3. Zásadní účetní 
postupy používané 
společností
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4. Změna vykázání 
ve srovnatelném 
účetním období

daného aktiva. Ztráty se zaúčtují do 
výsledku hospodaření a zohlední 
se na účtu opravných položek 
k  poskytnutým úvěrům, pohledávkám 
z obchodních vztahů a  ostatním 
pohledávkám či finančním aktivům 
drženým do splatnosti. Úrok z  aktiva 
se sníženou hodnotou se nadále 
účtuje. Pokud se v důsledku události, 
která nastala po zaúčtování snížení 
hodnoty, ztráta ze snížení hodnoty 
sníží, provede se storno tohoto snížení 
hodnoty prostřednictvím výsledku 
hospodaření.

(k) Základní kapitál
Kmenové akcie jsou klasifikovány 
jako základní kapitál. Externí náklady 
přímo přiřaditelné vydání nových akcií 
a akciových opcí jiné než v podnikové 
kombinaci jsou zaúčtovány jako snížení 

vlastního kapitálu po zohlednění 
daňového efektu. Náklady na vydání 
akcií vynaložené v přímé souvislosti 
s podnikovou kombinací jsou zahrnuty 
do pořizovací ceny akvizice. 

(l) Segmenty
Provozní segment je taková část 
společnosti, která se zabývá obchodními 
a k t i v i t a m i ,  k t e r ý m  j s o u  p ř í m o 
přiřaditelné výnosy a  náklady, včetně 
vnitropodnikových výnosů a  nákladů 
mezi jednotlivými segmenty společnosti. 
Pro provozní segmenty jsou k dispozici 
oddělitelné finanční informace. Provozní 
výsledky segmentů jsou pravidelně 
sledovány představenstvem, které 
rozhoduje o  alokaci zdrojů jednotlivým 
segmentům a hodnotí jejich výkon. 

Každý segment v rámci společnosti 
je periodicky vyhodnocován, výsledky 

vyhodnocení jsou hlášeny představen-
stvu. Reportované výsledky zahrnují 
položky přímo přiřaditelné k segmentu 
a takové, které mohou být smysluplně 
alokovány. 

Kapitálové výdaje segmentu zahrnují 
celkové náklady období k nabytí 
majetku a zařízení a nehmotných aktiv.

Základní formát segmentového 
reportingu je založen na provozních 
segmentech, které jsou ustanoveny 
na základě manažerské a interní 
reportingové struktury. Segmentové 
informace jsou prezentovány v souladu 
s provozními segmenty společnosti. 

Obchodní aktivity jsou rozděleny do 
šesti segmentů: dispečink, handling, 
hangáry, lety (včetně posádek), obchod 
a údržba.

Ceny mezi segmenty jsou založeny na 
cenách obvyklých.

Společnost k 31. prosinci 2012 poprvé sestavuje účetní závěrku podle IFRS (viz bod 2).

3. Zásadní účetní 
postupy používané 
společností
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5. Tržby 
(v tisících Kč)

6. Náklady na prodej 
(v tisících Kč)

7. Ostatní provozní  
výnosy 
(v tisících Kč)

Tržby za lety  740 438 603 744
Tržby z prodeje služeb  457 107 394 902
Ostatní  7 310 1 429
Celkem  1 204 855 1 000 075

Smluvní pokuty a úroky z prodlení  1 047 384
Pojistné plnění  1 015 784
Tržby za materiál  -- 399
Vrácené DPH   1 363 1 495
Předpisy pohledávek za zaměstnanci  848 850
Odpis závazků  80 431
Inventarizační rozdíly  90 --
Ostatní  2 423 188
Celkem  6 866 4 531

Nájem letadel  442 782 291 167

Letecké palivo  96 525 103 463

Náhradní díly na letadla  37 772 42 961

Letištní poplatky  40 397 38 724

Catering  21 756 25 957

Navigační poplatky  21 656 23 711

Handling  24 407 20 791

Poplatky za výměnu náhradních dílů  22 461 19 150

Ubytování  17 921 18 354

Ostatní služby  165 846 133 517

Celkem  891 523 717 795

Náklady na prodej nezahrnují přímo přiřaditelné náklady typu personálních nákladů a odpisů.

2012 

2012 

2012 

2011

2011

2011
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8. Personální náklady
(v tisících Kč)

9. Ostatní provozní 
náklady
(v tisících Kč)

Zaměstnanci 179 167 123 43 257 3 125
Vedoucí pracovníci 9 17 406 3 346 84
Celkem 188 184 529 46 603 3 209

Zaměstnanci 175  151 119 40 555 2 618
Vedoucí pracovníci 8 19  035 3 620 151
Celkem 183 170 154 44 175 2 769

Počet 
zaměstnanců

Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení a 

zdravotní pojištění

Náklady na sociální 
zabezpečení a 

zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Sociální 
náklady

Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2012:

Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2011:

Členům statutárních orgánů a dozorčí rady nejsou vypláceny žádné benefity.

Čistá ztráta z prodeje prodaného majetku a materiálu  83  296
Daně, poplatky a víza  1 776 1 412
Změna stavu rezerv a opravných položek, odpis pohledávek  2 213 1 216
Pojištění  6 813 6 249
Ostatní provozní náklady  752 465
Celkem  11 637 9 638

2012 2011
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10. Finanční výnosy
(v tisících Kč)

11. Finanční náklady
(v tisících Kč)

12. Splatná  
a odložená daň
(v tisících Kč)

Úrokové výnosy  6 50
Ostatní finanční výnosy  43 1
Celkem  49 51

Úrokové náklady  26 775 22 867
Čistá kurzová ztráta  3 585 2 795
Ostatní  3 338 3 010
Celkem  33 698 28 672

Splatná daň z příjmů:   
Splatná daň účetní období  3 089 2 475
Doměrky a vratky za minulá období  -- --
Srážková daň  -- --
 Splatná daň celkem  3 089 2 475
   
Odložená daň z příjmů:   
Vznik a zrušení přechodných rozdílů  -35 982
Odložená daň celkem  -35 982
Daň z příjmů celkem vykázaná ve výkazu o úplném hospodářském výsledku  3 054 3 457

2012 

2012 

2012 

2011

2011

2011Daň z příjmů vykázaná ve výkazu o úplném výsledku hospodaření

Odložená daň se počítá s použitím platných daňových sazeb, o nichž se předpokládá, že budou platit i v době, kdy se aktivum bude 
realizovat nebo pasivum vypořádávat. Podle české legislativy činí sazba daně z příjmů právnických osob 19% pro finanční roky končící 
v roce 2011 a 2012. 
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Zisk / (ztráta) za období před zdaněním  14 003  15 558
     
Daň z příjmů podle platné domácí daňové sazby 19% 2 661 19% 2 956
Efekt přechodných rozdílů mezi lokálním účetnictvím a IFRS 0,3% 51 -3,3% -515
Neodčitatelné náklady 12,9% 1 810 11,3% 1 762
Nezdanitelné příjmy  -10,2% -1 433 -11,1% -1 728

Daň z příjmů vykázaná ve výsledku hospodaření celkem 22% 3 089 15,9% 2 475

POŘIZOVACÍ CENA
Zůstatek k 1. lednu 2011  5 146  3 646 2 674 11 466
Přírůstky 1 186 733 10 455 12 374
Úbytky -- -- -- --
Přeúčtování -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2011 6 332 4 379 13 129 23 840
Zůstatek k 1. lednu 2012 6 332 4 379 13 129 23 840
Přírůstky 5 924 150 -- 6 074
Úbytky -- -151 -- -151
Přeúčtování 13 129 -- -13 129 --
Zůstatek k 31.prosinci 2012 25 385 4 378 --  29 763
     
OPRÁVKY     
Zůstatek k 1. lednu 2011 221 1 607 -- 1 828
Odpisy 1 167 472 -- 1 639
Oprávky k úbytkům -- -- -- --
Přeúčtování -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2011  1 388 2 079 -- 3 467
Zůstatek k 1. lednu 2012 1 388 2 079  -- 3 467
Odpisy 3 572  675  -- 4 247 
Oprávky k úbytkům -- -151 -- -151
Přeúčtování -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2012 4 960  2 603  -- 7 563 
     
Zůstatkové hodnoty    
Zůst. hodn. 1.1.2011 4 925 2 039 2 674 9 638
Zůst. hodn. 31.12.2011 4 944 2 300 13 129 20 373
Zůst. hodn. 31.12.2012 20 425 1 775 -- 22 200

%

Nedokončený 
nehmotný majetek

2012 

Jiný dlouhodobý 
nehm. majetek

%

Software

2011

Celkem

Odsouhlasení efektivní daňové sazby

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

13. Dlouhodobý 
majetek
(v tisících Kč)
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13. Dlouhodobý 
majetek
(v tisících Kč)

POŘIZOVACÍ CENA   
Zůstatek k 1.lednu 2011 74 134  139 921 16 057 13 352 2 936 50 170 800 297 370
Přírůstky -- 196 837 15 601 4 315 1 428 -- 57 218 238
Úbytky -- -- -100 -1 346 -195 -- -- -1 641
Přeúčtování -- 47 331 2 771 800 -- -50 102 -800 --
Zůstatek k 31.prosinci 2011 74 134 384 089 34 329 17 121 4 169 68 57 513 967
Zůstatek k 1. lednu 2012 74 134 384 089 34 329 17 121 4 169 68 57 513 967
Přírůstky -- 12 197 2 465 2 932 797 137 -- 18 528
Úbytky -- -492 -214 -881 -85 -68 -- -1 740
Přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2012 74 134 395 794 36 580 19 172 4 881 137 57 530 755

OPRÁVKY        
Zůstatek k 1. lednu 2011 -- 17 993 5 505 3 703 2 329 -- -- 29 530
Odpisy -- 7 155 3 877 2 592 633 -- -- 14 257
Oprávky k úbytkům -- -- -11 -183 -151 -- -- -345
Přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2011 -- 25 148 9 371 6 112 2 811 -- -- 43 442
Zůstatek k 1. lednu 2012 -- 25 148 9 371 6 112 2 811 -- -- 43 442
Odpisy -- 13 034 5 524 2 700 1 063 -- -- 22 321
Oprávky k úbytkům -- -11 -212 -221 -66 -- -- -510
Přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2012 -- 38 171 14 683 8 591 3 808 -- -- 65 253
        
Zůstatkové hodnoty        
Zůstatkové hodnota  
k 1. lednu 2011 74 134 121 928 10 552 9 649 607 50 170 800 267 840
Zůstatková hodnota 
k 31. prosinci 2011 74 134 358 941 24 958 11 009 1 358 68 57 470 525
Zůstatková hodnota 
k  31. prosinci 2012 74 134 357 623 21 897 10 581 1 073 137 57 465 502

Drobný  
majetek

Doprav.  
prostř.

Pozemky Stavby Stroje  
a zařízení

Nedok. 
hmotný 
majetek

Zálohy Celkem
(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Mezi nejvýznamnější přírůstky v roce 2012 patří pořízení softwaru na řízení údržby letadel za 8 098 tis. Kč, manažerského informačního systému 
v hodnotě 10 552 tis. Kč a technického zhodnocení Hangáru C za 11 989 tis. Kč. 

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2011 patří výstavba Hangáru N v hodnotě 218 064 tis. Kč, technické zhodnocení 
Hangáru C v celkové hodnotě 23 384 tis. Kč, pořízení mobilních obytných buněk pro základnu v Bratislavě v hodnotě 8 538 tis. Kč a pořízení 
mobilního přístřešku pro zakrytí zadní části letounu v hodnotě 3 159 tis. Kč. 
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14. Najatý majetek
(v tisících Kč)

16. Zásoby

15. Dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek 
nevykázaný  
v rozvaze
(v tisících Kč)

Operativní leasing
Společnost má najatý jeden osobní automobil. Roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2012 činily 575 tis. Kč (2011 - 444 tis. Kč). 
Nájemné z nevypověditelných operativních nájmů je splatné následovně:

Do jednoho roku 5 311 5 272
Od dvou do pěti let 21 244 21 244
Více než pět let 100 909 106 220
Celkem 127 464 132 736

Dlouhodobý hmotný majetek 13 444 10 084 6 462
Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 1 005 246 --
Celkem 14 449 10 330 6 462

2012 

31. prosince 2012 31. prosince 2011

2011

1. ledna 2011

Společnost má na základě dlouhodobého smluvního kontraktu, uza-
vřeného na dobu určitou do 19. července 2036, pronajatý pozemek 
pod hangárem N. Celkové náklady za rok 2012 činily 5  267 tis. Kč 
(2011 - 5 804 tis. Kč).

Dále má společnost uzavřenu smlouvu o dlouhodobém pronájmu na 
parkoviště před hangárem C a o pronájmu pozemku, na kterém jsou 

umístěny mobilní obytné buňky v Bratislavě. Celkové náklady na tyto 
pronájmy v roce 2012 činily 1 171 tis. Kč (2011 - 1 057 tis. Kč).

Společnost si dále pronajímá kancelář a INFO stánek na Terminálu 3 
letiště v Praze-Ruzyni, celkové náklady na tyto pronájmy v roce 2012 
činily 398 tis. Kč (2011 – 393 tis. Kč).

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 3(a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do 
nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě 
v používání, je následující:

Na základě inventury provedené k 31. prosinci 2012 byl zjištěn stav náhradních dílů, včetně vedlejších nákladů pořízení, v hodnotě 39 796 tis. Kč 
(2011 - 37 607 tis. Kč , 1. ledna 2011 – 33 499 tis. Kč). 
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17. Krátkodobé 
pohledávky 
z obchodních 
vztahů a ostatní 
pohledávky
(v tisících Kč)

Pohledávky z obchodních vztahů  132 598 92 456 83 935
Zálohy 4 776 3 490 3 444
Dohadné položky aktivní / Ostatní pohledávky 28 720 17 169 26 753
Náklady příštích období 6 730 7 123 6 322
Daňové pohledávky mimo splatné daně 613 4 436 5 141

Zůstatek ke konci období 173 437 124 674 125 595

Zůstatek k 1. lednu 2011 
72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč 72 000 
4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč 2 000 

Zůstatek k 31. prosince 2011 74 000
72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč 72 000 
4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč 2 000 

Zůstatek k 31. prosince 2012 74 000
72 akcií o nominální hodnotě 1 000 000 Kč 72 000
4 akcie o nominální hodnotě 500 000 Kč 2 000

Základní kapitál 74 000 

31. prosince 2012 31. prosince 2011 1. ledna 2011

Základní kapitál

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 133 532 tis. Kč 
(2011 - 93 509 tis. Kč, 1. ledna 2011 –85 169 tis. Kč), ze kterých 
65 731 tis. Kč (2011 - 29 529 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 36 945 tis. Kč) 
představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka 
k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2012 činila 934 tis. Kč 
(2011 - 1 053 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 1 234 tis. Kč).

(b) Dohadné účty aktivní ve výši 26 631 tis. Kč (2011 - 15 583 tis. Kč, 
1. ledna 2011 – 5 682 tis. Kč) zahrnují zejména nevyfakturované 
výnosy z údržby letounů a prodeje letů. 

(c) Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení 
nákladů na pronájem letounu ve výši 1 794 tis. Kč (2011 - 
2 093  tis. Kč, 1. ledna 2011 – 0 tis. Kč), nákladů na předplatné 
navigačních databází pro letouny a jiných databází pro provozní 
úseky společnosti ve výši 1 856 tis. Kč (2011 - 1 853 tis. Kč, 1. ledna 
2011 – 1 847 tis. Kč), pojištění 1 079 tis. Kč (2011 – 976 tis. Kč, 
1. ledna 2011 – 2 111 tis. Kč), a ostatních nákladů ve výši 2 001 tis. 
Kč (2011 - 2 201 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 2 364 tis. Kč).

Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 27.

18. Základní kapitál
(v tisících Kč)
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31. prosince 2012

31. prosince 2012

31. prosince 2011

31. prosince 2011

1. ledna 2011

1. ledna 2011

19. Rezervy a Splatné  
daňové pohledávky 
(v tisících Kč)

20. Finanční závazky  
(v tisících Kč)

Zůstatek k 1. lednu 2011 3 935 3 935
Tvorba  4 006  4 006
Čerpání -3 868 -3 868

Zůstatek k 31. prosinci 2011 4 073 4 073

Zůstatek k 1. lednu 2012  4 073 -- 4 073
Tvorba 5 505 670 6 175
Rozpuštění -4 073 -- -4 073
Čerpání -- -- --

Zůstatek k 31.prosinci 2012 5 505 670 6 175

Dlouhodobé finanční závazky   
Dlouhodobé emitované dluhopisy 378 975 378 435 --
Bankovní úvěry -- -- 180 918
Jiné finanční závazky 1 844 1 889 2 295

Celkem 380 819 380 324 183 213

Krátkodobé finanční závazky   
Bankovní úvěry 70 19 305 17 941
Jiné finanční závazky 1 772 1 650 1 621

Celkem 1 842 20 955 19 562

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou

Celkem

CelkemOstatní

V roce 2012 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 3 009 tis. Kč (2011 - 2 374 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 3 979 tis. Kč) snížena o zaplacené zálohy 
na daň z příjmů ve výši 3 263 tis. Kč (2011 - 5 820 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 6 114 tis. Kč) a výsledná pohledávka byla vykázána v položce Splatné 
daňové pohledávky.
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Celkový objem emise 150 3 000 450 000
Zpětný odkup 23 3 000 69 000

Zůstatek k 31.12.2011 127 -- 381 000

Zůstatek k 1.1.2012 127 3 000 381 000
Celkový objem emise -- -- --
Zpětný odkup -- -- --

Zůstatek k 31.12.2012 127 -- 381 000

počet ks

počet ks

Celkem

Celkem

nominální hodnota 1ks

nominální hodnota 1ks

 (a) Dlouhodobé emitované dluhopisy

Dne 30. září 2011 vydala společnost dluhopisy ve formě na 
doručitele v zaknihované podobě, které byly přijaty k obchodování 
na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Jde o  pětileté 
obligace s pevným úrokovým výnosem 6,5% p.a. v celkovém 
objemu 450 milionů korun splatné v roce 2016. Kupóny dluhopisu 
jsou vypláceny pololetně, vždy v březnu a v září. Nominální hodnota 
jednoho dluhopisu činí 3 000 tis. Kč. 

Emise je vydána podle českého práva a na území České republiky 
formou veřejné nabídky.

Prostředky získané emisí dluhopisů byly použity na splacení 
bankovního úvěru, ze kterého byla financována výstavba ABS Jets 
centra. Zpět odkoupené dluhopisy tvoří rezervu na další rozvoj 
společnosti. 

Prvotní transakční náklady ve výši 2 700 tis. Kč spojené s vydáním 
dluhopisů (smlouva o zajištění umístění dluhopisů a  mandátní 
smlouva o zabezpečení vydání tuzemské dluhopisové emise) jsou 
přiřazeny k účtům dluhopisů, tedy snižují hodnotu emise. Následně 
jsou rozpouštěny do úrokových nákladů po dobu emise. Výroční 
náklady emise (smlouva s agentem pro zajištění a smlouva s admi-
nistrátorem) jsou účtovány do nákladů v daném účetním období.
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(b) Úvěry

Úvěr A CZK 3M PRIBOR + 4% 30. 6. 2016 -- -- -- -- --

Úvěr B CZK 3M PRIBOR + 7% 1. 8. 2013 70 70 70 -- --

Jiný finanční závazek 1 CZK  15.8.2015 626 626 235 391 --

Jiný finanční závazek 2 CZK  15.3.2014 193 193 154 39 --

Jiný finanční závazek 3 CZK  15.11.2015 338 338 116 222 --

Jiný finanční závazek 4 CZK  1.9.2015 763 763 277 486 --

Jiný finanční závazek 5 CZK  9.6.2013 53 53 53 -- --

Jiný finanční závazek 6 CZK  9.6.2013 75 75 75 -- --

Jiný finanční závazek 7 CZK  9.6.2013 82 82 82 -- --

Jiný finanční závazek 8 CZK  8.8.2013 56 56 56 -- --

Jiný finanční závazek 9 CZK  16.5.2013 35 35 35 -- --

Jiný finanční závazek 10 CZK  1.12.2014 646 646 323 323 --

Jiný finanční závazek 11 CZK  1.10.2014 381 381 208 173 --

Jiný finanční závazek 12 CZK  15.4.2015 368 368 157 211 --

Dlouhodobé emitované dluhopisy CZK 6.50% 30.9.2016 387 975 387 975 -- 387 975 --

Celkem    391 661 391 661 1 841 389 820 --

Účetní 
hodnota 

Reálná 
hodnota 

Měna Nominální 
úroková 

sazba

Datum 
splatnosti

Splatno 
do 1 roku

Splatno 
od 1 roku 

do 5 let

Splatno 
nad 5 let

31. prosince 2012
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Úvěr A CZK 3M PRIBOR + 4% 30. 6. 2016 -- -- -- -- --

Úvěr B CZK 3M PRIBOR + 7% 1. 8. 2012 19 305 19 305 19 305 -- --

Jiný finanční závazek 1 CZK  15.8.2015 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 2 CZK  15.3.2014 347 347 154 193 --

Jiný finanční závazek 3 CZK  15.11.2015 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 4 CZK  1.9.2015 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 5 CZK  9.6.2013 159 159 106 53 --

Jiný finanční závazek 6 CZK  9.6.2013 225 225 150 75 --

Jiný finanční závazek 7 CZK  9.6.2013 246 246 164 82 --

Jiný finanční závazek 8 CZK  8.8.2013 140 140 84 56 --

Jiný finanční závazek 9 CZK  16.5.2013 121 121 86 35 --

Jiný finanční závazek 10 CZK  1.12.2014 969 969 323 646 --

Jiný finanční závazek 11 CZK  1.10.2014 588 588 207 381 --

Jiný finanční závazek 12 CZK  15.4.2015 527 527 158 369 --

Jiný finanční závazek 13 CZK  1.10.2012 105 105 105 -- --

Jiný finanční závazek 14 CZK  23. 11. 2012 112 112 112 -- --

Jiný finanční závazek 15 CZK  24.6.2013 -- -- -- -- --

Dlouhodobé emitované dluhopisy CZK 6.50% 30.9.2016 378 435 378 435 -- 378 435 --

Celkem    401 279 401 279 20 954 380 325 --

Účetní 
hodnota 

Reálná 
hodnota 

Měna Nominální 
úroková 

sazba

Datum 
splatnosti

Splatno 
do 1 roku

Splatno 
od 1 roku 

do 5 let

Splatno 
nad 5 let

31. prosince 2011
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Úvěr A CZK 3M PRIBOR + 4% 30. 6. 2016 180 918 180 918 -- 178 000 2 918

Úvěr B CZK 3M PRIBOR + 7% 1. 8. 2011 17 941 17 941 17 941 -- --

Jiný finanční závazek 1 CZK  15.8.2015 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 2 CZK  15.3.2014 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 3 CZK  15.11.2015 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 4 CZK  1.9.2015 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 5 CZK  9.6.2013 265 265 106 159 --

Jiný finanční závazek 6 CZK  9.6.2013 375 375 150 225 --

Jiný finanční závazek 7 CZK  9.6.2013 410 410 164 246 --

Jiný finanční závazek 8 CZK  8.8.2013 224 224 84 140 --

Jiný finanční závazek 9 CZK  16.5.2013 206 206 85 121 --

Jiný finanční závazek 10 CZK  1.12.2014 -- -- -- -- --

Jiný finanční závazek 11 CZK  1.10.2014 795 795 207 588 --

Jiný finanční závazek 12 CZK  15.4.2015 685 685 158 527 --

Jiný finanční závazek 13 CZK  1.10.2012 230 230 125 105 --

Jiný finanční závazek 14 CZK  23. 11. 2012 239 239 125 114 --

Jiný finanční závazek 15 CZK  24.6.2013 487 487 195 292 --

Dlouhodobé emitované dluhopisy CZK 6.50% 30.9.2016 -- -- -- -- --

Celkem    202 775 202 775 19 340 180 517 2 918

Účetní 
hodnota 

Reálná 
hodnota 

Měna Nominální 
úroková 

sazba

Datum 
splatnosti

Splatno 
do 1 roku

Splatno 
od 1 roku 

do 5 let

Splatno 
nad 5 let

1. ledna 2011
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Jiné finanční závazky představují nebankovní úvěry na nákup aut a strojů a jsou zajištěny smlouvou o zajišťovacím převodu práva.

Úvěry jsou zajištěny následovně:

V roce 2011 společnost čerpala Úvěr A ve výši 189 500 tis. Kč 
(2010 – 178 000 tis. Kč). Tento úvěr byl použit k výstavbě nového 
ABS Jets centra. Úroky z tohoto úvěru byly za rok 2011 celkem 
ve výši 13 912 tis. Kč (2010 – 2 918 tis. Kč). Úvěr spolu s úroky byl 
splacen 30. září 2011.

V případě Úvěru B se jedná o kontokorentní úvěr, jehož celkový 
úvěrový rámec činí 10 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěn biancosměnkou.

Společnost v roce 2012 eviduje dlouhodobé zálohy v souvislosti s provozem letadel ve výši 14 432 tis. Kč (2011 – 14 576 tis. Kč, 1. ledna 
2011 – 10 656 tis. Kč).

Ostatní dlouhodobé závazky jsou dále tvořeny dlouhodobým leasingem ve výši 1 794 tis. Kč (2011 – 2 749 tis. Kč, 1. ledna 2011 -  2 737 tis. Kč - 
viz bod č. 23) a jinými závazky ve výši 1 tis. Kč (2011 – 0 tis. Kč, 1. ledna 2011 -  764 tis. Kč). 

Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 27.

Úvěr A -- -- -- 178 000

Celkem -- -- -- 178 000

Zástavní právo k nemovitostem, 
směnečné ujednání, zástavní 
právo k pohledávkám, zástavní 
právo k věcem movitým

zajištění
Zůstatková hodnota Zůstatek úvěru

1. ledna  
2011

31.prosince 
2012

31.prosince 
2011

21. Dlouhodobé 
závazky 
z obchodních 
vztahů a ostatní 
závazky 
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22. Závazky 
z obchodních vztahů 
a ostatní závazky 
(v tisících Kč)

31. prosince 2012 31. prosince 2011 1. ledna 2011

Závazky z obchodních vztahů 122 662 55 085 67 714
Přijaté provozní zálohy 11 655 8 361 12 454
Krátkodobý finanční leasing 945 1 548 1 275
Ostatní závazky / Dohadné položky pasivní 38 341 37 918 21 317
Ostatní splatné daňové závazky 3 139 2 265 1 984

Zůstatek ke konci období 176 742 105 177 104 744

(a) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 122 662 tis. Kč (2011 - 
55 085 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 67 714 tis. Kč), ze kterých 54 734 tis. 
Kč (2011 - 19 537 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 14 608 tis. Kč) představují 
závazky po lhůtě splatnosti. Převážnou část krátkodobých přijatých 
záloh představují zaplacené zálohy na objednané lety.

(b) Dohadné účty pasivní ve výši 11 889 tis. Kč (2011 - 14 836 tis. Kč, 
1.  ledna 2011 – 6 560 tis. Kč) zahrnují dosud nevyfakturované 
náklady spojené s provozem letounů (handling, letištní poplatky, 
palivo apod.) a dosud nevyfakturované náklady spojené s údržbou 
letounů.

(c) Ostatní závazky / Dohadné položky pasivní obsahují také časové 
rozlišení kupónu z dluhopisů za období ří jen – prosinec ve výši 
6 191 tis. Kč (2011 – 6 191 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 0 tis. Kč).

(d) Ostatní závazky zahrnují také závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění ve výši 4 058 tis. Kč (2011 - 3 794 tis. Kč, 

1. ledna 2011 – 3 349 tis. Kč), z kterých 2 733 tis. Kč (2011 - 2 685 tis. 
Kč, 1. ledna 2011 – 2 370 tis. Kč) představují závazky ze sociálního 
zabezpečení a 1 324  tis. Kč (2011 - 1 109 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 
979 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné 
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

(e) Ostatní závazky dále obsahují závazky vůči zaměstnancům z titulu 
nevyplacených mezd za měsíc prosinec, které činí 12 746 tis. Kč 
(2011 – 11 104 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 9 910 tis. Kč).

(f) Daňové závazky činí 3 139 tis. Kč (2011 - 2 265 tis. Kč, 1. ledna 2011 – 
1 984 tis. Kč). Tato částka představuje především sražené zálohy 
na daň z příjmů zaměstnanců společnosti ABS Jets, a.s., které ne-
byly do 31. prosince 2012 odvedeny do státního rozpočtu. Žádné 
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
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23. Finanční leasing  
(v tisících Kč)

2012

Leasingové splátky 
celkem

Leasingové splátky 
celkem

Leasingové splátky 
celkem

2012

2011

1. ledna 2011

      Budoucí hodnota minimálních 
leasingových splátek

Současná hodnota minimálních 
leasingových splátekÚrok

2012

Splatno  
do 1 roku

Splatno  
do 1 roku

Splatno  
do 1 roku

2012

Splatno  
v následujících letech

Splatno  
v následujících letech

Splatno  
v následujících letech

2011

Zaplaceno k 
31.12.2012

Zaplaceno k 
31.12.2012

Zaplaceno k 
31.12.2012

2011

Splatno  
od 1 do 5 let

Splatno  
od 1 do 5 let

Splatno  
od 1 do 5 let

2011

Do jednoho roku 1 084 1 734   139   236    945  1 547
Od dvou do pěti let 1 932 3 023   138   279 1 794  2 750

Celkem 3 016 4 757 277 515 2 739 4 297

Osobní vozy 2 681 2 530 151 -- --
Stroje a zařízení 8 068 5 195 909 1 964 --

Celkem 10 749 7 725 1 060 1 964 --

Osobní vozy 2 829 2 291  388 150 --
Stroje a zařízení 8 068 3 849 1 346 2 873 --

Celkem 10 897 6 140  1 734 3 023 --

Osobní vozy 3 096 1 991  467 638 --
Stroje a zařízení 5 196 1 744 1 030 2 150 272

Celkem 8 292 3 735  1 497 2 788 272 

Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků a strojů a zařízení následovně:
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24. Odložené daňové 
pohledávky 
a závazky  
(v tisících Kč)

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
Byly vykázány následující odložené daňové pohledávky a (závazky):

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3 (g) byly pro výpočet odložené daně použity daňové sazby platné pro období, ve kterém 
budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny tj. pro rok 2012 a následující - 19% (2010 – pro rok 2011 a následující - 19%).

Pohyby dočasných rozdílů za účetní období

aktiva

Zůstatek  
k 31. prosinci  2012

Zůstatek  
k 31. prosinci  2011

Zůstatek 
k 1. lednu 2011

Vykázáno 
ve výsledku 

hospodaření

Vykázáno 
ve výsledku 

hospodaření

31. prosince 
2012

Přechodný rozdíl  
souvisí s těmito 
položkami:

31. prosince 
2011

31. prosince 
2011

31. prosince 
2011

31. prosince 
2012

31. prosince 
2012

závazky nettoaktiva závazky netto

Pozemky, budovy a zařízení -- -- -1 486 -1 203 -1 486 -1 203

Pohledávky z obchodních vztahů  
a ostatní pohledávky 99 156 -- -- 99 156

Emitované dluhopisy -- -- -384 -487 -384 -487

Rezervy 1 046 774 -- -- 1 046 774

Daňové aktivum (závazek) 1 145 930 -1 870 -1 690 -725 -760

Započtená daň -- -- -- -- -- --

Čisté daňové aktivum (závazek) 1 145 930 -1 870 -1 690 -725 -760

Celkem 1 145 930 -1 870 -1 690 -725 -760

Pozemky, budovy a zařízení -1  486 -283 -1 203  -595 -608

Pohledávky z obchodních vztahů  
a ostatní pohledávky 99 -57 156 73 83

Rezervy 1 046 272 774 27 747

Emitované dluhopisy -384 103 -487 -487 --

Celkem -725 35 -760 -982 222
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25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

V tomto oddílu jsou popsána finanční a provozní rizika, jimž je Společnost vystavena, a způsoby, jimiž tato rizika řídí.  
Nejdůležitějšími finančními riziky jsou pro Společnost:

  tržní riziko
• měnové riziko
• úrokové riziko

  úvěrové riziko

  likvidní riziko

  řízení kapitálu.

Finanční nástroje vedené společností jsou vymezeny v rámci účetního postupu pro finanční nástroje výše.

(a) Tržní riziko
Tržní riziko je riziko změny tržních cen, ovlivněných zejména kurzovými rozdíly a úrokovými sazbami, které ovlivní příjmy Společnosti nebo 
hodnotu finančních instrumentů. Cílem řízení tržního rizika je kontrolovat expozici společnosti kurzovému riziku v rámci přijatelných parametrů.

(i) měnové riziko
Finanční pozice a peněžní toky společnosti jsou ovlivňovány kolísáním platného směnného kurzu cizích měn. Společnost je vystavena měnovému riziku 
při prodeji, nákupu a půjčkách denominovaných v jiných měnách, než je česká koruna. Jde především o měny EUR a USD.

Ke dni 31. prosince 2012 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu: 

CZK USD CelkemEUR Ostatní

AKTIVA    
Peníze a peněžní ekvivalenty 15 029 10 608 199 58 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 205 152 -27 070 -2 111 -2 534 173 437
Celkem 220 181 -16 462 -1 912 -2 476 199 331

PASIVA     
Dlouhodobé emitované dluhopisy 378 975 -- -- -- 378 975
Úvěry 70 -- -- -- 70
Jiné finanční závazky 3 616 -- -- -- 3 616
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 148 864 34 359 10 869 -1 123 192 969
Celkem 531 525 34 359 10 869 -1 123 575 630
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CZK

Průměrný kurz

2012
Zisk

Průměrný kurz

USD CelkemEUR

Spotový kurz  
k vykazovanému dni

2011

31. prosince 2012 31. prosince 2011
Spotový kurz  

k vykazovanému dni

Ostatní

AKTIVA    
Peníze a peněžní ekvivalenty 5 632 1 100 194 77 7 003
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 119 124 -2 300 8 034 -184 124 674
Celkem 124 756  -1 200 8 228 -107 131 677

PASIVA     
Dlouhodobé emitované dluhopisy 378 435 -- -- -- 378 435
Úvěry 19 305 -- -- -- 19 305
Jiné finanční závazky 3 539 -- -- -- 3 539
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 82 151 31 949 7 686 716 122 502
Celkem 483 430 31 949 7 686 716 523 781

EUR  25,143 25,140 24,586 25,800
USD  19,583 19,055 17,688 19,940

EUR (5% posílení) 2 556 1 670
USD (5% posílení) 639 27

K 31. prosinci 2011 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu:

Během vykazovaného období platily následující významné směnné kurzy:

Analýza citlivosti 
Posílení (oslabení) české koruny k vykazovanému dni vůči měnám EUR a USD by vedlo ke zvýšení/snížení vlastního kapitálu o  částky 
uvedené v následující tabulce. Tato analýza vychází z odchylek ve směnných kurzech cizích měn, které Společnost považovala za dostatečně 
pravděpodobné na konci vykazovaného období. V tomto rozboru se předpokládá, že všechny ostatní proměnné, především úrokové sazby, 
zůstanou beze změny.

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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Oslabení české koruny vůči výše uvedeným měnám k rozvahovému dni by mělo stejný efekt ( jen s opačným znaménkem) za předpokladu, 
že všechny ostatní proměnné zůstanou stejné. Tento vývoj je ilustrativní, protože společnost řídí své měnové riziko z větší části přenesením 
(přefakturacemi) na zákazníka. Dále Společnost řídí měnové riziko pomocí smluv s bankami, díky nimž má přístup k výhodnějšímu financování.

(ii) úrokové riziko
Společnost je v současné době vystavena malému riziku výkyvů úrokových sazeb, protože nejvýznamnější úročené závazky, tedy zejména 
dluhopisy, mají fixní úrokovou sazbu. Níže uvedená tabulka uvádí údaje o rozsahu úrokového rizika Společnosti podle smluvní lhůty splatnosti 
finančních nástrojů. 

Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a pasiv a jejich smluvní data splatnosti ke dni 31. prosince 2012:

Do 1 roku Nedefinovaná splatnost 
nebo neúročené

1 rok až 5 let Celkem

AKTIVA    
Peníze a peněžní ekvivalenty -- -- 25 894 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva -- -- 173 437 173 437

Celkem -- -- 199 331 199 331
    
PASIVA    
Dlouhodobé emitované dluhopisy -- 378 975 -- 378 975
Úvěry 70 -- -- 70
Jiné finanční závazky 1 772 1 844 -- 3 616
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 1 094 1 724 190 151 192 969

Celkem 2 936 382 543 190 151 575 630

Čistý stav úrokového rizika 2 936 382 543 -9 180 376 299

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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Do 1 roku Nedefinovaná splatnost 
nebo neúročené

1 rok až 5 let Celkem

AKTIVA    
Peníze a peněžní ekvivalenty -- -- 7 003 7 003
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva -- -- 124 674 124 674

Celkem -- -- 131 677 131 677
    
PASIVA    
Dlouhodobé emitované dluhopisy -- 378 435 -- 378 435
Úvěry 19 305 -- -- 19 305
Jiné finanční závazky 1 650 1 889 -- 3 539
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 572 1 196 120 734 122 502

Celkem 21 527 381 520 120 734 523 781

Čistý stav úrokového rizika 21 527 381 520 -10 943 392 104

Úrokové riziko k 31. prosinci 2011:

K datu závěrky byl úrokový profil společnosti následující:

2012Fixní úrokové instrumenty
Účetní hodnota

2011

Finanční aktiva -- --
Finanční závazky 385 479 403 047

Analýza citlivosti 
Vzhledem k rozložení fixně a variabilně úročených závazků a aktiv by zvýšení variabilních úrokových sazeb bylo nevýznamné.

(b) Úvěrové riziko
(i) Ohrožení úvěrovým rizikem
Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která Společnosti hrozí, jestliže zákazník nebo protistrana v transakci s finančním nástrojem nesplní své 
smluvní závazky. Toto riziko vzniká především v oblasti pohledávek Společnosti za zákazníky. U likvidních prostředků je úvěrové riziko omezeno 
vzhledem ke skutečnosti, že protistranami jsou společnosti s vysokým úvěrovým ratingem.

Společnost tvoří opravnou položku na snížení hodnoty na základě odhadu ztrát, ke kterým může dojít u pohledávek z obchodních vztahů 
a u jiných pohledávek. Odhad je proveden na základě vlastní analýzy platební schopnosti zákazníků a věkové struktury pohledávek.

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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Podniky  
(nefinanční instituce)

Podniky  
(nefinanční instituce)

ke dni 31. prosince 2012

ke dni 31. prosince 2011

Finanční  
instituce

Finanční  
instituce

Banky

Banky

Fyzické 
osoby

Fyzické 
osoby

Stát, vláda

Stát, vláda

Celkem

Celkem

Peníze a peněžní ekvivalenty 454 -- -- 25 440 -- 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 170 522 614 415 -- 1 886 173 437

Celkem 170 976 614 415 25 440 1 886 199 331

Peníze a peněžní ekvivalenty 411 -- -- 6 592 -- 7 003
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 118 284 4 436 468 -- 1 486 124 674

Celkem 118 695 4 436 468 6 592 1 486 131 677

Úvěrové riziko podle typu protistrany

Česká 
republika

Česká 
republika

ke dni 31. prosince 2012

ke dni 31. prosince 2011

Irsko

Irsko

Aruba

Aruba

Kypr

Kypr

Ostatní

Ostatní

Slovenská 
republika

Slovenská 
republika

Celkem

Celkem

Peníze a peněžní ekvivalenty 23 487 2 407 -- -- -- -- 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 91 255 11 754 45 337 14 017 7 707 3 367 173 437

Celkem 114 742 14 161 45 337 14 017 7 707 3 367 199 331

Peníze a peněžní ekvivalenty 4 847 2 156 -- -- -- -- 7 003
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 28 373 8 262 19 595 3 327 11 026 54 091 124 674

Celkem 33 220 10 418 19 595 3 327 11 026 54 091 131 677

Úvěrové riziko podle teritorií

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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2012 2011

Do splatnosti (netto) 100 231 95 146
Po splatnosti (netto) 73 206 29 528

Celkem 173 437 124 674
  
A – aktiva, na něž byla vytvořena opravná položka (po lhůtě splatnosti a se snížením hodnoty)  

- brutto 934 1 054
- specifická opravná položka -934 -1 054
- všeobecná opravná položka -- --

Netto -- --

B – aktiva, na něž nebyla vytvořena opravná položka (po lhůtě splatnosti)  
- po lhůtě splatnosti < 30 dní 27 789 15 065
- po lhůtě splatnosti 31-60 dní 22 248 8 109
- po lhůtě splatnosti 61-90 dní 10 653 1 796
- po lhůtě splatnosti 91-180dní 5 035 2 739
- po lhůtě splatnosti 181-365 dní 6 547 461
- po lhůtě splatnosti >365 dní -- --

Netto 72 272 28 170

Celkem 73 206 29 224

(ii) Ztráty ze snížení hodnoty
Věková struktura finančních aktiv s výjimkou peněz a peněžních ekvivalentů, k rozvahovému dni:

Úvěrové riziko – snížení hodnoty finančních aktiv – pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva
25. Postupy řízení 

rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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U opravných položek na snížení hodnoty finančních aktiv během roku končícího dnem 31. prosince 2012, resp. 31. prosince 2011, byly vykázány 
tyto pohyby:

Stav ke dni 1. ledna 2011 1 234
Ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období 1 301
Zrušení (zúčtování ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období -241
Odepsané položky -1 240
Rozdíly z přepočtu cizích měn --

Stav ke dni 31. prosince 2011 1 054
Ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období 637
Zrušení (zúčtování ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období -754
Odepsané položky -3
Rozdíly z přepočtu cizích měn --

Stav ke dni 31. prosince 2012 934

Ztráty ze snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a jiných pohledávek ke dni 31. prosince 2012 a 31. prosince 2011 se týkají pohledávek, 
u nichž není předpoklad schopnosti uhradit nedoplatky, a to především v důsledku ekonomické situace. Společnost je přesvědčena (na základě 
analýz ratingu jednotlivých zákazníků), že částky nepostižené snížením hodnoty, které jsou více než 90 dní po lhůtě splatnosti, jsou dosud 
inkasovatelné. 

Z přehledu o plnění platebních podmínek zákazníků v minulosti Společnost usuzuje, že k pohledávkám z obchodních vztahů a jiným pohledávkám, 
které jsou ve lhůtě splatnosti, nebo jsou po lhůtě splatnosti do 90 dní, není třeba tvořit opravnou položku na snížení hodnoty.
Opravná položka na snížení hodnoty k finančním aktivům se používá k zachycení ztrát ze snížení hodnoty, nedojde-li Společnost k závěru, že 
dlužnou částku už nelze získat. V takovém případě se předmětné částky považují za nedobytné a odepíší se přímo proti finančním aktivům.

(c) Řízení likvidního rizika
Riziko likvidity je riziko, že se Společnost dostane do potíží s plněním povinností spojených s jejími finančními závazky, které se vypořádávají 
prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv. Vedení společnosti se zaměřuje na diverzifikaci zdrojů finančních prostředků. Tato 
diverzifikace dává společnosti flexibilitu a omezuje její případnou závislost na jediném zdroji financování. Likvidní riziko se vyhodnocuje 
především sledováním změn ve struktuře financování a porovnáním těchto změn se strategií Společnosti pro řízení rizika likvidity. 
Níže uvedená tabulka uvádí rozbor finančních závazků Společnosti v členění podle splatnosti, konkrétně podle doby, která zbývá od rozvahového dne 
do data smluvní splatnosti. Závazky, které nemají smluvně stanovenou dobu splatnosti, jsou seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“.

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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Nepředpokládá se, že by peněžní toky zahrnuté do rozboru splatnosti nastaly výrazně dříve nebo v podstatně větších objemech.

Splatnost finančních aktiv a závazků
Účetní 

hodnota

Účetní 
hodnota

ke dni 31. prosince 2012

ke dni 31. prosince 2011

Do  
3 měsíců

Do  
3 měsíců

3-12 
měsíců

3-12 
měsíců

 1 – 5 roky

 1 – 5 roky

Smluvní 
peněžní toky

Smluvní 
peněžní toky

Nedefinovaná 
splatnost 

nebo 
neúročené

Nedefinovaná 
splatnost 

nebo 
neúročené

Peníze a peněžní ekvivalenty 25 894 -- -- -- -- 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 173 437 -- -- -- -- 173 437
Celkem 199 331 -- -- -- -- 199 331

Dlouhodobé emitované dluhopisy 378 975 480 061 12 383 12 383 455 295 --
Zajištěné bankovní úvěry 70 70 70 -- -- --
Jiné zajištěné finanční závazky  3 616 3 616 515 1 257 1 844 --
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 192 969  193 191 338 756 1 946 190 151
Celkem 575 630  676 938 13 306 14 396 459 085 190 151

Peníze a peněžní ekvivalenty 7 003 -- -- -- -- 7 003
Pohledávky z obchodních vztahů a jiná aktiva 124 674 -- -- -- -- 124 674
Celkem 131 677 -- -- -- -- 131 677

Dlouhodobé emitované dluhopisy 378 435 504 826 12 383 12 383 480 060 --
Zajištěné bankovní úvěry 19 305 19 375 16 086 3 289 -- --
Jiné zajištěné finanční závazky  3 539 3 539 420 1 230 1 889 --
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 122 502 125 567 485 1 308 3 040 120 734
Celkem 523 781 653 307 29 374 18 210 484 989 120 734

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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26. Provozní segmenty  

(d) Řízení kapitálu
Snahou Společnosti je udržení silné kapitálové základny. Řízením kapitálu a optimalizací poměru dluhu k vlastnímu kapitálu hodlá Společnost 
zajistit předpoklady k nepřetržitému provozování podnikatelské činnosti a k maximalizaci výnosů pro akcionáře. 
Společnost není předmětem kapitálových požadavků uplatňovaných zvenčí.

Ke konci období vykazovala Společnost následující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:
2012 2011

Závazky celkem 583 675 529 544
Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty -25 894 -7 003
Čistý dluh 557 781 522 541
  
Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti 146 113 135 164
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3,8 3,9

Společnost vykonává své provozní aktivity v následujících segmentech:

DISPEČINK
Segment dispečink poskytuje služby  plánovaní letů, které 
zahrnují zejména dodávku kompletního letového plánu, zajištění 
přeletových a přistávacích povolení, monitorování letů a dodávku 
aktuálních informací o letovém provozu, o počasí, o handlingových 
společnostech na trati a další služby.

HANDLING
Handling zahrnuje především koordinaci letu s provozovatelem 
letiště, zajištění letištních slotů a parkovacího místa, monitorování 
ATC slotů, odvoz cestujících a posádky, transfer zavazadel 
k letadlu a od letadla, VIP salónek, čištění toalet a doplnění zásob 
vody a další. Od roku 2013 bude sledování odtažení letadla do 
hangáru a jeho parkování přesunuto do segmentu hangárování.

HANGÁRY 
Do segmentu hangáry spadá financování, údržba a odpis hangárů, 
poplatky za energie a úklid hangárů a nájmy od ostatních segmentů.

LETY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY  
V rámci segmentu lety jsou vykazovány transakce související 
s  lety klientů, zejména pronájem pilota a posádky letadla. Dále 
jsou zde zahrnuty prodeje letadel klientů třetím stranám v rámci 
optimalizace nákladů.

OBCHOD 
Obchodní služby se soustředí na zprostředkování služeb dle 
poptávky klientů.    

ÚDRŽBA
Služby údržby letadel zahrnují zejména instalaci avioniky a  její 
opravy, generální opravy a opravy dílů, prohlídky před nákupem, 
asistence při dodávce nových letadel, dlouhodobé skladování 
náhradních dílů, přestavbu interiéru, plánovanou a neplánovanou 
údržbu, kompletní management zachování letové způsobilosti 
a posouzení letové způsobilosti.

25. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)
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Informace o provozních segmentech

Externí výnosy 56 481 41 550 56 789 103 558 30 614 7 192 740 438 603 745 117 882 83 890 195 340 158 713 7 311 1 429 1 204 855 1 000 075

Výnosy mezi segmenty 2 584 1 489 1 140 3 -- -- -- -- -- -- 31 10 -- 7 3 755 1 509

Úrokové výnosy -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 6 49 6 50

Úrokové náklady -- -- -90  -141 -24 767  -20 319 -- -- --  -327 -75  -105 -1 068  -1 525 -26 000  -22 417

Odpisy -96 -793 -1 988 -2 157 -13 802 -7 300 -1 505 -483 -32 -12 -3 186 -1 984 -4 251 -1 461 -24 860 -14 190

Zisk/ztráta před zdaněním 7 055 2 239 8 783 34 262 -31 717  -44 386 20 956 11 181 29 628 35 216 25 489 15 383 -45 919 -41 045 14 275 12 850

Aktiva 161 3 821 10 624 14 146 362 917 437 378 4 129 1 473 28 39 13 880 6 210 92 071 9 170 483 810 472 237

     ObchodLety  
a související 

služby

Dispečink

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 20122011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Handling Hangáry Údržba Sdílené 
služby

Celkem
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26. Provozní segmenty  
(v tisících Kč)

2012

Ostatní

Ostatní

Provozní segmenty celkem

Provozní segmenty celkem

2011

Celkem

Celkem

VÝNOSY  
Výnosy provozních segmentů 1 201 300 1 000 149
Ostatní výnosy 7 310 1 435
Eliminace výnosů mezi segmenty -3 755 -1 509
Výnosy celkem 1 204 855 1 000 075
  
ZISK/(ZTRÁTA)  
Zisk nebo ztráta provozních segmentů 60 195 53 894
Ostatní zisky/(ztráty) -45 920 -41 044
Eliminace zisků/(ztrát) mezi segmenty -- --
Zisk před zdaněním celkem 14 275 12 850
  
AKTIVA  
Aktiva z reportovaných segmentů 391 739 463 066
Aktiva z ostatních segmentů 92 071 9 171
Jiná nealokovaná aktiva -- --
Aktiva celkem 483 810 472 237

Úrokové výnosy -- 6 6
Úrokové náklady -24 932 -1 068 -26 000
Odpisy -20 609 -4 251 -24 860

Úrokové výnosy 1 49 50
Úrokové náklady -20 892 -1 525 -22 417
Odpisy -12 729 -1 461 -14 190

Odsouhlasení výnosů, zisku/(ztráty), aktiv, závazků

Ostatní významné položky 2012

Ostatní významné položky 2011

Celkem 17 % obratu (2011 – 16 %) pocházelo v roce 2012 od jednoho zákazníka, celkem se jednalo o 206 889 tis. Kč  
(2011 - 159 131 tis. Kč) v následujících segmentech:  -  lety 193 498 tis. Kč (2011 – 152 198 tis. Kč),
 -  obchod 13 391 tis. Kč (2011 – 6 993 tis. Kč).
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27. Informace 
o spřízněných 
osobách  
(v tisících Kč)

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 17, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům 
ve společnosti.

(b) Transakce se spřízněnými osobami

Společnost využívá a prodává služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce se 
spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.

(c) Faktický koncern
Společnost nemá s žádným akcionářem uzavřenu ovládací smlouvu. Společnost nebude sestavovat zprávu o vztazích, protože nelze 
identifikovat ovládající osobu.  

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

Pohledávky k 31.12.

                        Tržby za služby za rok

                 Závazky k 31.12.

               Náklady na služby za rok

20102010

ABS PROPERTY LIMITED -- 3 779 1 510 -- -- 261
ABS PLANE LIMITED 2 682 4 834 3 379 3 475 -- 3 303
JET ONE LEGACY LIMITED 4 016 3 376 916 16 398 -- 6 570
Arthur Bradley & Smith, a.s. 11 688 6 928 1 462 6 281 298 319
Aero Group, a.s. 1 795 806 1 321 -- -- --
ABS Bravo Limited -- -- -- -- -- --

Celkem 20 181 19 723 8 588 26 154 298 10 453

ABS PROPERTY LIMITED -- 44 172 -- 23 176
ABS PLANE LIMITED 26 581 33 194 20 457 14 783
JET ONE LEGACY LIMITED 37 761 36 008 119 004 78 486
Arthur Bradley & Smith, a.s. 31 858 27 240 28 857 11 338
Aero Group, a.s. 5 948 7 533 -- --
ABS Bravo Limited -- -- 2 --

Celkem 102 148 148 147 168 320 127 783
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28. Závazky nevykázané 
v rozvaze  

29. Významná následná 
událost

30. Odsouhlasení mezi 
českými  
a IFRS výkazy

Společnost eviduje bankovní záruku vystavenou ve výši 15 000 GBP ve prospěch společnosti AIR BP LIMITED platnou do 21. března 2013 
a bankovní záruku ve výši 200 000 EUR ve prospěch společnosti ENI S.p.A. platnou do 31. prosince 2013.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku 
k 31. prosinci 2012.

Nejvýznamnějšími rozdíly mezi českými a IFRS předpisy jsou 
v případě Společnosti uznání finančního leasingu, uznání transakčních 
nákladů k dluhopisům a z nich vyplývající odložená daň. Splátky 
finančního leasingu jsou v českém účetnictví účtovány do nákladů, 
zatímco v IFRS je současná hodnota majetku pořízeného na 
finanční leasing aktivována a současně je uznána současná hodnota 
budoucích leasingových splátek. Aktivum je odpisováno, leasingové 
splátky jsou rozděleny na úmor závazku a související úrok. 

Transakční náklady související s emisí dluhopisů jsou v IFRS přiřazeny 
k závazku z emitovaných dluhopisů a časově rozlišovány, zatímco 
v českém účetnictví jsou účtovány do nákladů k datu svého vzniku.

Odložená daň vzniká z dodatečného rozdílu mezi IFRS a českými 
výkazy způsobeného jmenovanými doúčtováními.

Rozdíl ve vlastním kapitálu se projevuje v pozici výsledku hospodaření 
minulých let a je také způsoben výše uvedenými rozdíly mezi IFRS 
a Českými účetními standardy:

 LEASING: splátky účtované do nákladů dle Českých účetních 
standardů jsou stornovány  a nahrazeny úroky a odpisy  
(i retrospektivně),

  DLUHOPISY: úrokové náklady podle Českých účetních standardů 
jsou jednorázově stornovány a následně účtovány do výsledku 
hospodaření konzistentně s akruálním principem,

  odložený daňový výnos a náklad je účtován konzistentně.

Tyto rozdíly ovlivňují níže uvedené výkazy.
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IFRS AJEBod přílohy IFRSlokální GAAP

AKTIVA    
Nehmotná aktiva 13 22 200 -- 22 200
Pozemky, budovy a zařízení 13 461 803 3 699 465 502
Odložené daňové pohledávky 24 1 145 -- 1 145
Dlouhodobý majetek celkem  485 148 3 699 488 847
    
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 17 174 057 -620 173 437
Splatné daňové pohledávky 19 254 -- 254
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty  25 894 -- 25 894
Zásoby 16 41 356 -- 41 356
Oběžná aktiva celkem  241 561 -620 240 941
Aktiva celkem  726 709 3 079 729 788
    
VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 18 74 000 -- 74 000
Kapitálové a ostatní fondy  3 820 -- 3 820
Výsledek hospodaření minulých let  66 378 1 915 68 293
Vlastní kapitál celkem  144 198 1 915 146 113
    
PASIVA    
Dlouhodobé emitované dluhopisy 20 381 000 -2 025 378 975
Úvěry 20 -- -- --
Jiné finanční závazky 20 1 844 -- 1 844
Odložený daňový závazek 24 1 421 449 1 870
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 21 14 432 1 795 16 227
Dlouhodobé závazky celkem  398 697 219 398 916
    
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY    
Úvěry 20 70 -- 70
Rezervy 19 6 175 -- 6 175
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 22 175 797 945 176 742
Jiné finanční závazky 20 1 772 -- 1 772
Krátkodobé závazky celkem  183 814 945 184 759 
Závazky celkem  582 511 1 164 583 675
Vlastní kapitál a závazky celkem  726 709 3 079 729 788

Výkaz o finanční pozici

(v tisících Kč)

k 31. prosinci 2012
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IFRS AJEBod přílohy IFRSlokální GAAP

Tržby 5 1 204 855 -- 1 204 855
Náklady na prodej 6 -893 734 2 211 -891 523
Hrubá marže  311 121 2 211 313 332
    
Ostatní provozní výnosy 7 6 866 -- 6 866
Personální náklady 8 -234 341 -- -234 341
Odpisy 13 -24 860 -1 708 -26 568
Ostatní provozní náklady 9 -11 637 -- -11 637
Provozní výsledek hospodaření  47 149 503 47 652

Finanční výnosy 10 49 -- 49
Finanční náklady 11 -32 923 -775 -33 698
Finanční výsledek hospodaření  -32 874 -775 -33 649
    
Zisk před zdaněním  14 275 -272 14 003
    
Daň z příjmů 12 - 3 106 52 - 3 054
Zisk za účetní období  11 169 -220 10 949
    
Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění)   -- -- --
Úplný výsledek celkem za účetní období  11 169 -220 10 949
    
Celkový úplný hospodářský výsledek za účetní období  11 169 -220 10 949

Výkaz o úplném výsledku

(v tisících Kč)

za rok končící 31. prosincem 2012
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IFRS AJEBod přílohy IFRSlokální GAAP

AKTIVA    
Nehmotná aktiva 13 20 373 -- 20 373
Pozemky, budovy a zařízení 13 465 118 5 407 470 525
Odložené daňové pohledávky 24 -- 930 930
Dlouhodobý majetek celkem  485 491 6 337 491 828
    
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 17 125 921 -1 247 124 674
Splatné daňové pohledávky 19 3 446 -- 3 446
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty  7 003 -- 7 003
Zásoby 16 37 757 -- 37 757
Oběžná aktiva celkem  174 127 -1 247 172 880
Aktiva celkem  659 618 5 090 664 708
    
VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 18 74 000 -- 74 000
Kapitálové a ostatní fondy  3 325 -- 3 325
Výsledek hospodaření minulých let  55 705 2 134 57 839
Vlastní kapitál celkem  133 030 2 134 135 164
    
PASIVA    
Dlouhodobé emitované dluhopisy 20 381 000 -2 565 378 435
Úvěry 20 -- - --
Jiné finanční závazky 20 1 889 - 1 889
Odložený daňový závazek 24 260 1 430 1 690
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 21 14 576 2 749 17 325
Dlouhodobé závazky celkem  397 725 1 614 399 339
    
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY    
Úvěry 20 19 305 -- 19 305
Rezervy 19 4 073 - 4 073
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 22 103 835 1 342 105 177
Jiné finanční závazky 20 1 650 -- 1 650
Krátkodobé závazky celkem  128 863 1 342 130 205
Závazky celkem  526 588 2 956 529 544
Vlastní kapitál a závazky celkem  659 618 5 090 664 708

Výkaz o finanční pozici

(v tisících Kč)

k 31. prosinci 2011
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IFRS AJEBod přílohy IFRSlokální GAAP

AKTIVA    
Nehmotná aktiva 13 9 638 -- 9 638
Pozemky, budovy a zařízení 13 262 879 4 961 267 840
Odložené daňové pohledávky 24 208 622 830
Dlouhodobý majetek celkem  272 725 5 583 278 308
    
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 17  126 983 -1 388 125 595
Splatné daňové pohledávky 19 2 135 -- 2 135
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty  9 742 -- 9 742
Zásoby 16 33 503 -- 33 503
Oběžná aktiva celkem  172 363 -1 388 170 975
Aktiva celkem  445 088 4 195 449 283
    
VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 18 74 000 -- 74 000
Kapitálové a ostatní fondy  2 690 -- 2 690
Výsledek hospodaření minulých let  46 433 -60 46 373
Vlastní kapitál celkem  123 123 -60 123 063
    
PASIVA    
Úvěry 20 180 918 -- 180 918
Jiné finanční závazky 20 2 295 -- 2 295
Odložený daňový závazek 24 -- 608 608
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 21 11 419 2 738 14 157
Dlouhodobé závazky celkem  194 632 3 346 197 978
    
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY    
Úvěry 20 17 941 -- 17 941
Rezervy 19 3 935 -- 3 935
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 22 103 854 909 104 745
Jiné finanční závazky 20 1 621 -- 1 621
Krátkodobé závazky celkem  127 333 909 128 242
Závazky celkem  321 965 4 255 326 220
Vlastní kapitál a závazky celkem  445 088 4 195 449 283

k 1. lednu 2011
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IFRS AJEBod přílohy IFRSlokální GAAP

Tržby 5 1 000 075 -- 1 000 075
Náklady na prodej 6 -719 961 2 166 -717 795
Hrubá marže  280 114 2 166 282 280
    
Ostatní provozní výnosy 7 4 531 -- 4 531
Personální náklady 8 -217 098 -- -217 098
Odpisy 13 -14 190 -1 706 -15 896
Ostatní provozní náklady 9 -9 638 -- -9 638
Provozní výsledek hospodaření  43 719 460 44 179

Finanční výnosy 10 51 -- 51
Finanční náklady 11 -30 921 2 249 -28 672
Finanční výsledek hospodaření  -30 870 2 249 -28 621
    
Zisk před zdaněním  12 849 2 709 15 558
    
Daň z příjmů 12 -2 942 -515 -3 457
Zisk za účetní období  9 907 2 194 12 101
    
Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění)   -- -- --
Úplný výsledek celkem za účetní období  9 907 2 194 12 101
    
Celkový úplný hospodářský výsledek za účetní období  9 907 2 194 12 101

Výkaz o úplném výsledku

(v tisících Kč)

za rok končící 31. prosincem 2011

V ý r o č n í  z p r á v a  A B S  J e t s  2 0 1 2 6 8



Ing. David Kyjovský, MBA
Předseda představenstva

Vladimír Peták
Člen představenstva

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že údaje uvedené v prezentační části výroční zprávy ABS Jets a.s. za rok 2012 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti 
nebyly opomenuty ani zkresleny.

V Praze dne 3. června 2013

Údaje o osobách 
odpovědných za výroční 
zprávu a ověření  
účetní závěrky
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 Executive Jets Operator

Aircraft Management
Aircraft Maintenance

Executive Handling
Aircraft Sales

 Flight Planning
Charter & Brokerage

Consulting Services 
Travel Management
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general inquieries  +420 220 231 111 / absjets@absjets.com
aircraft maintenance  +420 724 164 774 / maintenance@absjets.com

executive handling  +420 220 112 111 / handling@absjets.com (24/7 operation)
flight planning  +420 220 111 832 / ops@absjets.com

ch arter & brokerage  +420 602 136 230 / sales@absjets.com (24/7 operation)
travel management  +420 725 781 187 / travel@absjets.com

K Letišti - Hangár C, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, Česká republika
www.absjets.com


