
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013



 Rok 2013 znamenal pro společnost ABS Jets důležitý krok v upevňování tržní pozice 
leadera v oboru soukromé letecké přepravy v regionu střední a východní Evropy. 

Realizované investice byly zaměřeny zejména na zvyšování konkurenceschopnosti 
společnosti v oblasti kvalitativních a technických norem a náboru a výcviku špičkového 

personálu. 

V uplynulém roce se také podařilo naplnit dlouhodobý strategický cíl spočívající 
v rozšiřování flotily nejméně o jedno letadlo ročně. Modernizací doznalo i kancelářské 

a servisní středisko.

Vše podstatné, co ABS Jets v úspěšném roce 2013 potkalo, najdete na stránkách 
této výroční zprávy. Každodenní poctivá práce všech zaměstnanců a důvěra našich 

akcionářů vytvářejí ideální podmínky k tomu, aby se i rok 2014 nesl v duchu další expanze 
a posilování naší tržní pozice.
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Úvodní slovo 
předsedy 
představenstva

Vážení kolegové, obchodní partneři a přátelé,

Ing. Marcel Dostal
předseda představenstva

jsem velmi rád, že výroční zpráva společnosti ABS Jets za rok 2013 se 
opět ponese v pozitivním duchu.

Rok 2013 v ABS Jets proběhl ve znamení růstu poptávky a dalších 
investic do naší konkurenceschopnosti. Technické zázemí bylo rozšířeno 
o tisíc čtverečních metrů hangarovácí kapacity, která byla využita pro 
potřeby údržby a servisu. Změn doznalo i naše administrativní zázemí, 
v němž jsme vytvořili nové prostory pro recepci, zasedací místnosti, 
nové zázemí pro servery a také nejmodernější technické vybavení pro 
potřeby výcviku a školení. Vytvoření nové WiFi infrastruktury přineslo 
stabilnější a bezpečnější řešení nejen pro zaměstnance, ale také pro 
zákazníky. Všechny tyto investice probíhaly s jediným cílem – umožnit 
nám pružně reagovat na nárůst poptávky po našich službách.

Tím, co nejlépe vypovídá o uplynulém roce, jsou naše obchodní 
výsledky. Divize údržby, provozu a servisu zaznamenala díky široké 
paletě nabízených služeb meziroční nárůst v počtu realizovaných 
projektů o 37 %. Výrazné oživení poptávky jsme zaregistrovali také 
v  oblasti prodeje letadel. Flotilu ABS Jets jsme rozšířili o nový stroj 
typu Embraer Legacy 650, který přibyl do naší správy. V uplynulém 
roce jsme zintenzivněli spolupráci s řadou výrobců, mezi nimiž 
je Bombardier, Cessna, Dassault nebo Gulfstream. Řady našich 
zaměstnanců v roce 2013 rozšířilo několik vysoce kvalifikovaných 
odborníků včetně nejvyššího managementu. 

Dařilo se nám i ekonomicky. I přes nepříznivou ekonomickou situaci, 
která se v mnoha ohledech projevila také v roce 2013, musím 
konstatovat, že můžeme být právem hrdí na výsledky, kterých ABS 
Jets společnými silami dosáhla.

K významným úspěchům minulého roku patří i rekordní počet 
odbavených letadel na pražském letišti. V průběhu loňského roku 
překročili kolegové z handlingu celkový počet 10 000 odbavených 
letadel. Za zmínku stojí také téměř čtyřicetiprocentní nárůst poptávky 
po službách údržby a zvýšený roční nálet celé naší flotily. Potvrzením 
vysoké kvality poskytovaných služeb je úspěšné absolvování 
kvalitativního auditu IS-BAO (International Standards for Business 
Aircraft Operations) a mezinárodního antikorupčního programu 
TRACE International.    

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

Jménem představenstva společnosti bych rád poděkoval lidem 
z ABS Jets za jejich příkladný přístup, vysoce kvalitní práci a osobní 
zainteresovanost na co nejlepším výsledku. Poděkování též patří 
akcionářům, klientům a obchodním partnerům za projevenou důvěru.  
Pro úspěch společnosti ABS Jets v loňském roce byly tyto faktory 
klíčové. Pevně věřím, že se nám i v nacházejícím roce podaří udržet 
stabilní rozvoj společnosti a její růst se bude vyvíjet správným směrem.

Přeji vám příjemné čtení,
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Profil společnosti Společnost ABS Jets byla založena roku 2004 a v současnosti provozuje flotilu dvanácti business jetů v kategoriích od light po super mid-size. 
ABS Jets má jednu z největších flotil letadel Embraer Legacy na světě. Společnost nabízí služby špičkové kvality, flexibilitu nepřetržitého pro-
vozu 24 hodin denně, 365 dnů v roce, a okamžitou reakci na jakýkoli požadavek služeb nebo asistence. Je jednou z mála společností v oblasti 
střední a východní Evropy, které jsou schopny splnit veškeré potřeby a očekávání zákazníků business jetů jak na zemi, tak ve vzduchu. Do port-
folia služeb ABS Jets patří: správa letadel, údržba letadel, executive handling a hangárování, prodej letadel, plánování letů a podpora leteckého 
provozu, charter a  brokerage, poradenské služby a travel management. ABS Jets je EASC (autorizované servisní středisko Embraer) pro 
údržbu specifických typů letadel.

Ocenění

ABS Jets je mezinárodně uznávaná společnost mnohokrát oceněná za vynikající podnikání, růst a ekonomickou stabilitu.  
Mezi získané ceny patří:

2009   Best Business Jet Operator Award od magazínu Overseas Living 

2011    Fast50 Award, udělená magazínem The New Europe. Tato cena se uděluje padesáti nejrychleji   
 rostoucím společnostem na světě. ABS Jets patřila mezi 5 vítězů v sekci „Private Aviation“

2011    ČEKIA Stability Award, ABS Jets se ocitla mezi TOP 7 společností v sektoru „Doprava & Logistika“  
 a získala nejvyšší rating AAA 

2012    NBAA Pilot Safety Award pro Štefana Kukuru (letový ředitel ABS Jets, vedoucí pilot Legacy) za   
 5 500 letových hodin bez jakékoli nehody, poškození zavazadel či zranění osob

2013    NBAA Commercial Business Flying Safety Award za 9 let provozu a 21 177 letových hodin bez   
 nehody zapříčiňující škodu na majetku nebo zranění osob

2013    NBAA Aviation Support Services Safety Award pro Michala Pazourka (vedoucí dispečinku ABS Jets)  
 za přispívání k bezpečnosti v obchodním letectví po 3 a více let bez nehody zapříčiňující poškození   
 majetku nebo zranění osob

ABS Jets has received the “best company in the 
field of business aviation in 2009“ award from the 
prestigious magazine Overseas Living.  In addition to 
the quality of the company’s services, the board also 
appreciated the comprehensive variety of services that 
ABS Jets offers to its clients.

Product portfolio 

 Aircraft Management 

 Executive Handling and Hangarage 

 Aircraft Maintenance 

 Flight Planning and OPS support 

 Travel Management 

 Charter & Brokerage 

 Consulting Services 

 Aircraft Sales (Embraer approved sales rep. for CZ & SK)

3.
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Version: 03/2011

ABS Jets obdržela titul „nejlepší společnost 
na poli business jet aviation v roce 2009“ od 
prestižního časopisu Overseas Living. Vedle 
vysoké kvality jejích služeb ocenila porota také 
komplexní škálu služeb, které ABS Jets svým 
klientům nabízí.
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Profil společnosti Asociační členství

NBAA (National Business Aviation Association)
EBAA (European Business Aviation Association)
RUBAA (Russian United Business Aviation Association)

Provozní střediska

Praha / LKPR od 2004 (hlavní sídlo)

Správa letadel
Údržba letadel
Executive handling, Hangárování
Prodej letadel a Poradenství
Charter a Brokerage
Plánování letů/Dispečinková podpora
Travel management

Bratislava / LZIB od 2007

Správa letadel
Lehká údržba letadel
Executive handling
Prodej letadel a Poradenství
Charter a Brokerage
Travel Management 

LKPR

LZIB
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Profil společnosti Korporátní informace

Hlavní sídlo Praha, Česká republika
ABS Jets, a.s. vznikla 30. června 2004 zápisem do obchodního rejstříku.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421. 

Sídlo společnosti je registrované:
K Letišti - Hangár C, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, Česká republika 

Kontaktní údaje:  

Web: www.absjets.com, Email: absjets@absjets.com
24/7 Sales: +420 602 136 230,    24/7 Handling: +420 725 747 997,    24/7 Dispečink: +420 602 316 636
Prodej letadel: +420 777 591 558 

Organizační složka Bratislava, Slovenská republika 
ABS Jets je provozována také prostřednictvím své organizační složky na Slovensku.  
Společnost vznikla 9. listopadu 2007. Organizační složka je registrována v  obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Bratislavě I, oddíl B, vložka 1523/B. 

Sídlo společnosti a doručovací adresa: 
Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava, Slovenská republika.

Kontaktní údaje:  

Web: www.absjets.com, Email: bts@absjets.com
24/7 Sales: +420 602 136 230,    24/7 Handling: +421 911 563 190,    24/7 Dispečink: +420 602 316 636
Prodej letadel: +420 777 591 558
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Profil společnosti

Obchodní činnost ABS Jets

Provozování letadel

ABS Jets s jednou z největších flotil letadel Embraer Legacy 600 a týmem vysoce kvalifikovaných profesionálů s mnohaletou praxí je perfektně 
připravená zvládat veškeré potřeby svých klientů z oblasti business aviation. ABS Jets provozuje ze dvou základen umístěných na letištích Praha 
a Bratislava. Poskytuje komplexní portfolio služeb. Společnost zaměstnává 30 pilotů a 11 palubních průvodčích, z toho 22 pilotů a 9 palubních 
průvodčích vyškolených pro letouny Embraer Legacy. V roce 2013 posádky ABS Jets bezpečně odlétaly 3 430 letových hodin během 2 160 letů. 
Letadlo ABS Jets denně odlétalo v průměru téměř deset letových hodin se vzletem každé dvě hodiny. Při žádné z bezpečnostních inspekcí ÚCL 
na letištích po celém světě nebyly odhaleny žádné podstatné nedostatky. Audit IS-BAO Mezinárodní rady obchodního letectví (IBAC) potvrdil 
soulad a dodržování všech norem a standardů.

Správa letadel

Management soukromě vlastněných letadel je jednou z hlavních obchodních činností ABS Jets již od jejího založení v roce 2004. V součas-
nosti ABS Jets komerčně provozuje flotilu osmi letadel, mezi něž patří pět Embraer Legacy 600, jeden Embraer Legacy 650, jeden Embraer 
Phenom 300 a jeden Bombardier Learjet 60XR a další business jety v privátním režimu.
Kromě výše zmíněných letadel, která podléhají dlouhodobým smlouvám, spravuje společnost na letištích Praha a Bratislava také letadla exter-
ních domácích i mezinárodních klientů. Kompletní flotila ABS Jets se skládá z dvanácti letadel.

Embraer Legacy  600/650                                        Learjet 60 XR                                                       Phenom 300 

Údržba letadel

Služby údržby letadel hrají v obchodních aktivitách ABS Jets ústřední roli. Efektivní služby údržby provádí tým techniků s mezinárodně uznávanou 
kvalifikací, kteří pečlivě dodržují požadavky výrobců i zákonných předpisů. ABS Jets je autorizovaným střediskem provádění údržby letounů registrova-
ných na Arubě (P4), ve Spojených arabských emirátech (A6), na Kajmanských ostrovech (VP), ostrově Man (M), Ukrajině (UR), v Turecku (SHY145), 
Rovníkové Guineji (3C) a všech zemích EASA. ABS Jets poskytuje podporu denní údržby (Line Maintenance a služby AOG), ale také složitější tech-
nické a servisní služby (Base Maintenance) pro letouny ve vlastní správě i všechny externí zákazníky. Od roku 2007 je ABS Jets EASC (Autorizovaným 
servisním střediskem Embraer) pro Base Maintenance jednotlivých typů civilních letounů.

Aircraft Management 

2006  2  Embraer Legacy 2 Cessna Bravo 

2007 3 Embraer Legacy 2 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR 

2008 4 Embraer Legacy 2 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR 

2009 5 Embraer Legacy 1 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR 

2010 6 Embraer Legacy 1 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR

8.

Version: 03/2011

Aircraft Management 

2006  2  Embraer Legacy 2 Cessna Bravo 

2007 3 Embraer Legacy 2 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR 

2008 4 Embraer Legacy 2 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR 

2009 5 Embraer Legacy 1 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR 

2010 6 Embraer Legacy 1 Cessna Bravo 1 Learjet 60 XR

8.

Version: 03/2011

ABS Jets performs all year, around-the-clock Line Maintenance on a wide variety  
of aircraft and is ready to assist during your stopover in Prague while you experience 

our VIP Executive Handling Services.

ABS Jets’ team of engineers are ready to carry out Base Maintenance on the 
Embraer Legacy 600, Embraer Phenom 100 (EASC – Embraer Authorised Service 

Center) or on the Cessna Citation Bravo. Among other essential services we can 
offer all scheduled Mx (up to C-check), engine and APU changes, structural 

repairs, modifications, interior refurbishments, paint repairs, exterior and interior 
cleaning, AD and SB implementation, avionics upgrades, and STC arrangements. 

ABS Jets is licenced to perform maintenance also for 
planes registered at Aruba (P4), United Arab Emirates 

(A6), Cayman Islands (VP) and Isle of Man (M).

You can rest assured that  
you and your investment  

are in the best hands
ABS Jets maintenance services are based on experience and 

expertise gained by maintaining it’s own fleet of executive jets.

Aircraft Maintenance

Aircraft Maintenance services include:

 VIP Major inspection and airframe modification /  
Avionics repair and installation services / On-site 

component overhaul and repair / Pre-purchase inspection 
/ Delivery assistance of new aircraft / Long term storage 

management /  Interior refurbishing / Scheduled and 
unscheduled maintenance / Comprehensive continuing 

airworthiness management / Airworthiness reviews

Authorised Service Centre145
PART

145
CAR
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Profil společnosti Executive Handling a hangárování

Executive Handling a hangárování patří k nejvýznamnějším složkám obchodní činnosti, co se týče celkových příjmů společnosti. ABS Jets je 
od roku 2008 autorizovaným FBO (Fixed-Based Operator) a handlingovým agentem v Praze a od roku 2009 autorizovaným handlingovým 
agentem v Bratislavě. Společnost poskytuje mimořádně kvalitní služby své vlastní flotile i externím zákazníkům. Má k dispozici prvotřídní zázemí 
pro cestující i posádky. Od roku 2004 navázala ABS Jets několik prestižních partnerství; k nejvýznamnějším z nich patří Universal Weather 
& Aviation, Jetex, Jeppesen, United Aviation Services, Skyplan a Base OPS. Ti všichni si zvolili ABS Jets jako svého partnera pro Českou 
a Slovenskou republiku. 
V roce 2013 překročil počet rotací letadel ABS Jets na letišti Praha dvě stovky za měsíc; přibližně polovinu tvořily služby pro externí klienty. Pro 
své služby hangárování letadel využívá ABS Jets své dva hangáry: Hangár C a nově vybudovaný Hangár N. Dohromady poskytují  9 000 m2 
hangárového prostoru; oba se nacházejí na letišti Praha. Také na letišti Bratislava vlastní ABS Jets nezbytné administrativní a technické zázemí.

Plánování letů

Operační dispečink ABS Jets zajišťuje služby plánování letů společnostem po celém světě. Zkušení a vysoce kvalifikovaní dispečeři využívají svých 
odborných znalostí plánování letů k optimalizaci efektivity letů za současné minimalizace nákladů. Dispečink připravuje kompletní letové plány, po-
volení k odletu a k přistání, oznámení NOTAM a další potřebnou dokumentaci. ABS Jets se postará také o ubytování v hotelích, přesuny posádek 
a další související služby. Plán letového plánování ABS Jets podporuje až 260 typů letounů. Dispečerský tým je dostupný 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, a je připraven ihned poskytnout odbornou pomoc, podporu a poradenství.

Prodej letadel a poradenské služby

ABS Jets poskytuje prodejní a poradenské služby firemním i individuálním klientům v oblasti nákupu, prodeje a financování letounů. V závislosti 
na jeho specifických potřebách provádějí poradci ABS Jets zákazníka celým složitým procesem koupě nového nebo staršího letadla a pomáhají 
mu s jeho výběrem (stáří, celkový počet letových hodin apod.) ABS Jets nabízí kompletní zákaznickou podporu. Společnost má zavedené pev-
né partnerství s SG Equipment Finance, předním specialistou na zprostředkování a poskytování financí na českém a slovenském trhu. Zákazníci 
díky tomu mohou využít mnoha kreativních řešení financování.

Flight Planning Provider

Flight Planning services include:

Full, computerized, worldwide flight plans / atc flight filing / 
Flight clearances and landing  permits /  Flight tracking (live 

and history) / Current information on air traffic and airspace / 
Worldwide satellite imagery and route weather briefings / Airport 

and fbo info along with runway analysis / notam briefings / 
Aircraft performance data / Worldwide grounds support 

Years of experience in managing their own fleet of aircraft means that  
ABS Jets excels in providing worldwide flight support to aircraft operators 

and third parties. Our flight planning system supports over 260 aircraft 
types. ABS Jets’ experienced and fully licensed Flight Planning operations 

team is ready to optimize your flight operations, reduce costs and 
professionally manage your aircraft.

Our experienced and fully qualified dispatchers apply their flight planning 
expertise to handle even the most complex international travel schedules. 

It doesn’t matter if it is a major airport or a small airport, ABS Jets 
dispatchers can handle all aspects of your flight plan.

As a tribute to the quality of our Flight Planning 
operations, ABS Jets is proud to have been selected 

as the exclusive flight planning provider for the full 
Embraer factory demonstration fleet. 

Increasing the safety and 
efficiency while lowering the cost 

of aircraft operations
Efficient, accurate and responsive – ABS Jets Flight Planning  

meets your requirements and objectives.
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Profil společnosti Charter a Brokerage

ABS Jets nabízí charterové a brokerské služby pro lety po celém světě, včetně obtížně dosažitelných destinací. Jednou z výhod cestování 
business jetem je, že je možné přistát na menších letištích umístěných blíž k vaší konečné destinaci, čímž se zkracuje doba pozemní přepravy. 
Vyhnete se tak zdržením při odbavení a přeplněným terminálům. Letadla a posádky ABS Jets jsou svým klientům k dispozici 24 hodin denně, 
365 dní v roce. Díky dlouhodobé a osvědčené spolupráci s partnery a dalšími provozovateli business jetů dokáže ABS Jets zprostředkovat i al-
ternativní letoun v případě, že nemá k dispozici svůj vlastní. Prostřednictvím neustálé propagace pro vybudování povědomí o business aviation 
dokázala ABS Jets posílit své postavení nejen na místním charterovém trhu, ale také mezinárodně. Kombinace rostoucího počtu charterových 
letů a přítomnosti společnosti na velkých mezinárodních událostech business aviation vedla k rozšíření sítě partnerských provozovatelů 
a expanzi její klientely. 

Travel Management

Služby Travel Managementu jsou dalším doplňkem ke škále služeb ABS Jets jejím klientům. Společnost poskytuje jen ty nejkvalitnější služby, 
které doprovázejí firemní či obchodní cestování; patří k nim:

dodatečná doprava – soukromá nebo komerční
nájem limuzín/automobilů
nájem vrtulníků a jachet
doprava na letiště/z letiště
rezervace VIP hal
hotelové ubytování
rezervace konferenčních místností – pro pořádání obchodních setkání aj.

ABS Jets je jednou z velmi mála společností ve střední a východní Evropě, které mají technické možnosti, finanční i lidské zdroje včetně 
odbornosti potřebných k podpoře a zavádění systémů, jež si vyžaduje provozování letadel na nejvyšší úrovni co do bezpečnosti a kvality. Piloti 
a posádky ABS Jets patří k nejzkušenějším a nejlépe vycvičeným profesionálům v oboru, kterým se dostalo i mnoho mezinárodních uznání.
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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 2013:
ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD  50 % akcií
BRIDGEHILL LIMITED  50 % akcií

Zápis v obchodním rejstříku:
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421

Zápis v obchodním rejstříku:
vedený u OS Bratislava I, odd. Po, vložka 1532/B

Sídlo společnosti: 
ABS Jets, a.s. 
K Letišti – Hangár C
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Česká republika

IČ: 271 63 628

Sídlo organizační složky v zahraničí:
ABS Jets, a.s., organizačná zložka
Letisko M. R. Štefánika
823 11 Bratislava
Slovenská republika

IČ: 43 811 914
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Charakteristika 
společnosti

Složení představenstva k 31. prosinci 2013:
Ing. Marcel Dostal, předseda
Vladimír Peták, člen

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013:
Ing. Petr Horský, předseda 
Ing. Markéta Bobková, členka
Ing. Stanislav Kučera, člen

Složení výboru pro audit k 31. prosinci 2013:
Ing. Jakub Kovář, předseda
Ing. Petr Horský, člen
Ing. Markéta Bobková, členka

Změny v obchodním rejstříku:
V průběhu roku 2013 byly v obchodním rejstříku provedeny následující změny:
Dne 4. dubna 2013 byl proveden zápis, že Ing. David Kyjovský byl dne 29. ledna 2013 opětovně zvolen do funkce člena představenstva 
a dne 13. února 2013 byl opětovně zvolen předsedou představenstva;
Dne 4. dubna 2013 byl proveden zápis, že Mgr. Zdeněk Dvořák byl dne 29. ledna 2013 opětovně zvolen do funkce člena představenstva;
Dne 4. dubna 2013 byl proveden zápis, že Vladimír Peták byl dne 29. ledna 2013 opětovně zvolen do funkce člena představenstva;
Dne 4. dubna 2013 byl proveden zápis, že Ing. Petr Horský byl dne 29. ledna 2013 opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady a dne 
8. února 2013 byl opětovně zvolen předsedou dozorčí rady;
Dne 4. dubna 2013 byl proveden zápis, že Ing. Stanislav Kučera byl dne 26. února 2013 opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady; 
Dne 17. června 2013 byl proveden výmaz Ing. Davida Kyjovského z funkce člena i předsedy představenstva (po jeho rezignaci projedna-
né dne 3. června 2013);
Dne 17. června 2013 byl proveden výmaz Mgr. Zdeňka Dvořáka z funkce člena představenstava (po jeho rezignaci projednané dne 
30. dubna 2013);
Dne 17. června 2013 byl proveden zápis, že Ing. Marcel Dostal byl dne 3. června 2013 zvolen členem představenstva a téhož dne i před-
sedou představenstva

Organizační struktura k 31. prosinci 2013:
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 je jed-
nou z klíčových činností společnosti od jejího založení. Dlouhodobé 
zkušenosti, kontakty a stabilní pozice ABS Jets v regionu střední a 
východní Evropy 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 služeb se vedle správy a provozu řadí 
poradenství při výběru a koupi nových letadel. ABS Jets zajišťuje 
tyto služby komplexně, od samotného doporučení a vhodnosti da-
ného typu letounu až po jeho konfiguraci, objednání, zajištění, finan-
cování, převzetí a dovozu na mateřskou základnu.

Management privátních letadel je jednou z hlavních obchodních 
činností společnosti ABS Jets již od jejího založení v roce 2004 a 
stejně jako v minulých letech zůstává i nadále jedním z nejdůležitěj-
ších strategických cílů společnosti rozšiřování flotily o nejméně jeden 
letoun ročně. V roce 2013 byla flotila společnosti ABS Jets doplněna 
o nové letadlo typu Legacy 650 od našeho významného partnera a 
výrobce Embraer. Zmíněný letoun byl následně zařazen do správy 
ABS Jets. V současné době provozuje společnost na komerční bázi 
flotilu osmi letadel - pět letounů typu Embraer Legacy 600, jeden 

Embraer Legacy 650, jeden Embraer Phenom 300 a jeden Bom-
bardier Learjet 60XR. K tomu lze připočítat ještě další business jety 
v privátním režimu. 

Kromě výše zmíněných letadel, která podléhají dlouhodobým smlou-
vám, spravuje společnost ABS Jets na letištích v Praze a v Bratislavě 
také letadla externích domácích i mezinárodních klientů. Kompletní 
flotila ABS Jets sestává z celkem dvanácti letadel.

Aktivity a opatření přijatá v uplynulých letech pomohly snížit provoz-
ní a finanční náročnost ve správě letadel našich zákazníků, čímž se 
podařilo udržet nastolený trend a stanovený cíl – ukázat business jet 
aviation jako standardní a efektivní alternativu v korporátní dopravě 
ve srovnání s běžnými komerčními linkovými lety. Marketingový plán 
aktivit zaměřený na podporu prodeje business jetů Embraer v Če-
chách a na Slovensku zahrnoval širokou mediální podporu založenou 
na časové a nákladové efektivitě využití tohoto druhu dopravy.

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2013 docházelo k optimalizaci 
v portfoliu nabízených služeb tak, aby bylo dosaženo maximální efek-
tivity a synergických efektů.
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Aircraft Maintenance
Údržba a servis letadel v privátním vlastnictví, technický úsek

Ve srovnání s rokem 2012 zaznamenala divize údržby, servisu 
a provozu letadel (MRO) meziroční nárůst v počtu realizovaných 
projektů o 37 %. Zakázky rostly zejména díky rozsáhlému portfoliu 
nabízených služeb a prokazatelným zkušenostem s produkty 
Embraeru.

Implementace Safety Management systému a přístupu “Just 
Culture” napříč celou společností umožnila přesnější interní 
reporting a účinnější sledování nesrovnalostí, což v konečném 
efektu urychluje proces postupného zlepšování služeb 
technického úseku.

Rozšíření technického úseku o dalších 1000 metrů čtverečních 
hangárovací kapacity, k němuž došlo na konci roku 2013, umožnilo 
uvolnění do té doby nevyužívaných prostor pro potřeby údržby. 
Do budoucna vytváří moderní a dostatečné zázemí, výborné 
výchozí podmínky pro další expanzi a tvorbu nových kapacit.

V roce 2014 se úsek údržby zaměří na 
následující aktivity:

  Rozšíření portfolia poskytovaných služeb o Interior Shop, a to ve 
spolupráci s jednou z významných společností specializujících 
se na interiérové vybavení v leteckém průmyslu.

  Implementace tzv. lean maintenance v rámci MRO ve spolu-
práci s pražským ČVUT, které umožní poskytování ještě lepších 
a efektivnějších služeb našim zákazníkům.

  Hledání dalšího prostoru pro spolupráci se strategickým partne-
rem společnosti, brazilským výrobcem business jetů Embraer SA.

  Rozšíření schopností údržby na základně tak, aby byla schopna 
poskytnout podporu dalším produktům strategického partnera 
Embraer.

  Pokračování v poskytování zavedených VVIP a „on time“ služeb 
pro všechny naše zákazníky, ať už v Praze, Bratislavě či kdekoliv 
jinde po světě.
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Executive Handling
Odbavení letadel

V roce 2013 zaznamenalo oddělení handlingu společnosti ABS Jets 
na Letišti Václava Havla v Praze další téměř 20% meziroční nárůst 
v počtu odbavených rotací letounů kategorie business aviation. 
Klíčem poptávek, který přispěl k dalšímu meziročnímu nárůstu, byli 
především domácí provozovatelé. Ti si společnost ABS Jets nově 
zvolili jako svého partnera pro služby odbavování. I díky tomuto 
nárůstu si ABS Jets drží již několikátým rokem pozici jednoznačné 
jedničky na trhu odbavování privátních letounů v Praze. Během 
roku 2013 došlo rovněž k naplnění stávající hangárovací kapacity 
společnosti ABS Jets v Praze.

Úseku handlingu při organizační složce společnosti ABS Jets na letišti 
M. R. Štefánika v Bratislavě se v roce 2013 podařilo udržet maximální 
kvalitu poskytovaných služeb s ohledem na objem odbavených 
letů letky ABS Jets v komerčním provozu. Velmi dobrých výsledků 
bylo dosaženo navzdory stále dočasnému zázemí, které zatím 
neumožňuje vytvořit vhodné podmínky srovnatelné s Prahou.

Z důvodu omezení přístupu na trh poskytování pozemních 
odbavovacích služeb v oblasti business aviation na bratislavském 
letišti a s tím spojené nemožnosti poskytovat adekvátní služby 
třetím stranám, působí tým handlingu společnosti ABS Jets v pozici 

supervizora. Dohled vykonává nad udržením standardů kvality 
odbavení při letech klientů třetích stran z portfolia ABS Jets, které 
je stále poskytováno výhradně lokální službou prostřednictvím 
handlingu provozovatele letiště.

Služby handlingu byly – podobně jako v předchozích letech – 
prezentovány na významných mezinárodních výstavách v Evropě 
i v zámoří. Za všechny lze zmínit tradiční veletrh ve švýcarské Ženevě 
či největší světovou výstavu business aviation v americkém San 
Antoniu. Právě na výstavě v San Antoniu reportovala společnost 
rekordní nárůsty v počtu odbavených letů na pražském letišti, a to 
především díky rostoucímu počtu přímých letů z teritoria severní 
Ameriky.

V první polovině roku došlo k uzavření smlouvy s novým 
významným partnerem v oblasti handlingu. Na základě exkluzivní 
smlouvy o spolupráci zajišťuje společnost ABS Jets handling pro 
všechny letouny této společnosti na území České republiky. Tento 
zahraničný klient přitom patří k jedním z největších světových hráčů 
na poli business aviation a světově nejrychleji rostoucí společností 
v daném oboru.
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Aircraft Sales
Prodej letadel

V roce 2013 se obchodní úsek společnosti ABS Jets zaměřil na 
prohlubování spolupráce s předními světovými dodavateli letadel 
ve snaze nabídnout klientům co možná nejširší výběr. Tato strategie 
přinesla významné rozšíření portfolia nabízených produktů. Ve 
spolupráci s významnými výrobci business jetů zorganizovala 
společnost několik demo letů pro potenciální kupce letadel. V rámci 
využití synergického efektu a nákladové optimalizace byla kupujícím 
nabízena možnost umístění letadel do flotily společnosti ABS Jets. 

Odhad obchodního úseku ve vývoji pro rok 2013 předpokládal, 
vzhledem k evropské hospodářské situaci, zvýšenou poptávku 
zejména po letounech kategorie entry level (very light jets). Ve 
skutečnosti však poptávky směřovaly především k nově certifikovaným 
letounům Embraer Legacy 500 a Legacy 650, Gulfstream 550 a 650, 
Bombardier Challenger 350 a řady Global nebo Dassault Falcon 
2000S. V prodeji letadel tak byl zaregistrován nárůst poptávek po 
nových business jetech, což přispělo k  zintenzivnění spolupráce 
s dalšími výrobci privátních letadel.

Flotila ABS Jets byla rozšířena o nové letadlo Embraer Legacy 
650, čímž společnost splnila dlouhodobý strategický cíl spočívající 
v rozšiřování flotily nejméně o jedno letadlo ročně.

V uplynulém roce ABS Jets ještě více upevnila svou pozici leadera 
v prodeji business jetů v České republice i na Slovensku. Tuto 
skutečnost podpořil i fakt aktivního nabízení letounů všech kategorií 
prostřednictvím sítě privátních bankéřů a dalších finančích skupin, 
jejichž představetelé prošli školením naší společnosti, a dále díky 
účasti 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 cílenými aktivitami 
v oblasti public relations přispěly k rozšíření povědomí o  službách 
společnosti ABS Jets. Na zvýšení povědomí se též podílela 
spolupráce s médii, kde jsme se zaměřili na informování o výhodách 
létání business jety a na představování jednotlivých typů business 
jetů klíčových světových výrobců.
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Flight Planning 
Předletová příprava, plánování a monitoring letů

Tým provozního dispečinku ABS Jets se podobně jako v předchozích 
letech věnoval dalšímu rozvoji svého know-how. Důležitým krokem 
bylo zavedení systému monitorování zátěže dispečerů v závislosti 
na aktuálním pracovním vytížení, což vedlo k další optimalizaci 
personálního obsazení jednotlivých pozic během nepřetržitého 
provozu oddělení. 

Zefektivněním některých činností bylo zároveň docíleno požadova-
ného zvýšení kapacity oddělení, což umožnilo akvizici dalších externích 
klientů. V roce 2013 jsme zaznamenali nárůst zájmu o plánování letů, ať 
již šlo o ad hoc lety nebo o spolupráci na dlouhodobé bázi. 

Provozní dispečink si jako svého partnera pro oblast plánování 
a  podpory letů vybral v roce 2013 hned několik nových klientů, a  to 
z řad zahraničních i domácích provozovatelů a výrobců letadel. Zájmu 
se těšila zejména naše služba outsourcingu operation control centra 

(OCC). Největší zájem pak přicházel především ze strany menších 
a  specializovaných společností, které zatím neplánují investovat do 
vlastního zázemí pro OCC. Spolupráce byla rozšířena i na americkém 
kontinentě a v Asii.

V roce 2013 se úsek dispečinku také velmi věnoval podpoře 
studentských projektů a odborným konzultacím absolventských prací. 
Ve spolupráci s ostatními odděleními společnosti ABS Jets byly služby 
plánování a monitorování letů prezentovány na světových výstavách 
věnovaných business aviation, zejména v americkém San Antoniu. 

Organizace NBAA (National Business Aviation Association) v  ko-
operaci se svou evropskou pobočkou EBAA (European Business 
Aviation Association) udělila Michalu Pazourkovi, vedoucí operačního 
a kontrolního centra společnosti ABS Jets, ocenění “Aviation Support 
Services Safety Award”.
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Flight Department 
Letový úsek

Letový úsek ABS Jets zaměstnával v roce 2013 trvale pro báze 
Praha a Bratislava celkem 41 členů posádek – 30 pilotů a 11 palubních 
průvodčí. Pro pětici letadel Embraer Legacy 600 se jednalo o 20 
pilotů a 9 palubních průvodčí, pro Learjet 60 XR se počet držel na 4 
pilotech a 2 palubních průvodčích, s letadlem Embraer Phenom 300 
létali 4 piloti. 

Během roku 2013 odlétaly posádky společnosti ABS Jets bezpečně 
celkových 3  146 letových hodin a provedly celkem 2  160 letů. 
Vynikající vytížení naší flotily nejlépe ilustruje fakt, že 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. Pravidelný audit 
Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) pro obnovení osvědčení leteckého 
provozovatele (AOC) neobjevil v letovém provozu a postupech 
žádné podstatné nedostatky. Po úspěšném externím auditu získala 
společnost ABS Jets certifikát IS-BAO.

Splnění požadavků schválených výcvikových programů letového 
personálu vyžadovalo zorganizování celkem 247 pozemních školení 
a výcviků na simulátorech. Každý pilot společnosti ABS Jets strávil 
na učebně nebo samostudiem na počítači v průměru za rok 30 
hodin, palubní průvodčí 16 hodin, piloti odlétali na simulátorech 
při pravidelném výcviku a přezkoušení dohromady za rok více než 
250 hodin. V roce 2013 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 a pokračoval proces standardizace 
provozních a výcvikových postupů mezi všemi typy provozovaných 
letadel.

Významným oceněním, které společnost ABS Jets v roce 2013 
obdržela a tím potvrdila dlouhodobý trend zvyšování kvality 
poskytovaných služeb na mezinárodní úrovni, bylo ocenění NBAA 
„Commercial Business Flying Safety Award“ za 9 let a celkem 21 177 
letových hodin bez nehody, zranění osob či poškození zavazadel.
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Charter&Brokerage, Travel Management 
Charter & zprostředkování letadel, zajištění cestovních služeb

Oddělení prodeje charterových letů spolu s oddělením travel 
managementem potvrdily trend z roku 2012 v růstu zájmu o privátní 
lety na českém a slovenském trhu. Zefektivnění obchodních procesů 
napomohlo akvizici nových klientů společnosti ABS Jets. 

Rok 2013 se nesl ve stále zvyšujícím se trendu v zájmu o privátní 
charterové lety. Vlastní flotilu, kterou tvoří letouny kategorie midsize 
a heavy jets doplňuje vhodně prodej letů s letouny externích 
operátorů - Brokerage. Oddělení prodeje charterových letů nabízí 
klientovi vždy optimální variantu na základě charakteru požadavku 
o privátní přepravu. Významný nárůst byl zaznamenán v celkovém 
počtu letových hodin u dálkových letů (kategorie ultra long range) 
o 68 % a na druhé straně také v segmentu malých tryskových letounů, 
tzv. light jets o 30 % oproti roku 2012.

Zároveň byl úspěšně dokončen vývoj plánovacího a prodejního 
systém AFOS do optimální podoby, což umocnilo dosahované 
synergie napříč dalšími odděleními v rámci společnosti.

Významnou součástí v oblasti podpory rostoucí poptávky byla 
zvýšená aktivita propagace charterového létání pro korporátní 
klientelu. Společnost ABS Jets v roce 2013 zorganizovala několik 
demo letů nebo se účastnila několika významných mezinárodních 
výstav v oblasti business aviation, a to např. v Ženevě či v Moskvě.  

Dále proběhlo několik workshopů pro představitele finančních 
skupin, kteří pomáhají ABS Jets získávat nové klienty. Ve spolupráci 
s ekonomickými a lifestylovými médii došlo k rozšíření širšího 
povědomí o létání business jety, a to především na základě porovnání 
konečných cen s cenami letů v business třídách komerčních aerolinek.
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Zpráva 
o podnikatelské 
činnosti společnosti
Společenská odpovědnost
Ochrana životního prostředí
Lidské zdroje 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společenská odpovědnost/ Corporate Social Responsibility

Bezpečnost
Společnost ABS Jets se cítí plně vázá-
na dodržováním a dokonce překračo-
váním všech požadavků kladených bez-
pečnostními standardy. Napříč firmou 
existují různé akreditace nad rámec 
požadovaných bezpečnostních norem, 
včetně např. akreditací IS-BAO, jejichž 
cílem je zachovat a zlepšit bezpečnost-
ní normy a zajistit soulad s požadavky 
příslušných leteckých úřadů. 

Emise a zatížení hlukem
ABS Jets si je vědoma toho, že jako aktivní člen leteckého odvětví má zodpovědnost za 
minimalizaci emisí. Společnost proto dbá o provozování letadel nejefektivnějšími možnými 
způsoby a aktivně se angažuje na všech úrovních od efektivního plánování letů až po optimalizaci 
hmotnosti letadel tak, aby minimalizovala množství spalin vypouštěných do ovzduší.

Kdykoli je to možné, společnost ABS Jets se snaží modernizovat svou flotilu a nahrazovat starší 
typy letadel novějšími, které jsou úspornější z pohledu spotřeby a emisí. 

Stejně tak si je ABS Jets vědoma faktu, že provozování letecké dopravy v několika regionálních 
centrech, zejména v Evropě, způsobuje zvýšenou hladinu hluku. Výcvik pilotů a snížená 
hmotnost letadel při startu přispívají k redukci hlukového zatížení, které naše letadla způsobují. 

Výcvik zaměstnanců a vztahy s nimi
Společnost ABS Jets každoročně investuje značné částky do vzdělávání a výcviku svého personálu, 
jak přímo na palubách, tak i v zázemí. Společnost se navíc zavázala sponzorovat odpovídající externí 
výcviky a školení, které přispívají k osobnímu a profesnímu rozvoji zaměstnanců. Vysoce efektivní 
a navzájem se doplňující vztahy mezi managementem a zaměstnanci jsou v ABS Jets běžné. Díky 
tomu se může opírat o vzdělané, schopné a motivované pracovníky.
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Ochrana životního prostředí

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

Veškerá zařízení a pozemní vybavení, které 
je ve společnosti 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 2013 nevynaložila žádné náklady na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Lidské zdroje 

Personální činnost v roce 2013 byla realizována v souladu s platnou legislativou v této 
oblasti. Hlavním cílem oddělení lidských zdrojů bylo zabezpečení stabilního růstu 
a rozvoje zaměstnanců společnosti. K 31. 12. 2013 měla společnost ABS Jets celkem 
191 zaměstnanců.

V  průběhu  roku  2013  investovala  ABS Jets  do  vzdělání  svých  zaměstnanců 
12  999 tis. Kč. Z toho 5 863 tis. Kč tvořily pravidelné výcviky letového personálu 
a  1  060 tis. Kč  představoval výcvik pracovníků technického úseku. Společnost se 
dále v roce 2013 zaměřila na implementaci jednotlivých standardů v procesu řízení 
lidských zdrojů a zvýšení efektivity profesní struktury zaměstnanců nejen aktualizací 
jejich pracovní náplně a rozšířením kompetencí.

Z technického pohledu došlo v roce 2013 k implementaci nového docházkového 
systému RON.

Stejně jako v předchozích letech pokračovala  během roku spolupráce se studenty 
vysokých škol, kterým společnost umožnila získat praxi a prohloubit si své znalosti. 

Pozornost byla též věnována zkvalitňování pracovního prostředí zaměstnanců. 
V oblasti sociálního programu společnost stejně jako v minulých letech podporovala 
kulturní, sportovní a vzdělávací zájmy zaměstnanců a přispívala na produkty 
penzijního připojištění.

Podobně 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 
pro rok 2014

Nejvýznamnější cíle společnosti ABS Jets pro rok 2014 lze charakterizovat následujícími body:

rozšiřování flotily společnosti ABS Jets minimálně o jeden business jet ročně 

intenzivní získávání nových externích klientů pro služby handlingu, plánování letů,  
charter & brokerage a údržby 

rozšíření typových oprávnění pro údržbu na další druhy business jetů 

zvyšování kvality, efektivity a ergonomie pracovního prostředí pro zaměstnance 

zvýšení tržního podílu FBO na letišti v Praze 

rozšíření portfolia služeb poskytovaných organizační složkou v Bratislavě

vybudování plnohodnotného zázemí na letišti v Bratislavě

intenzivní propagace značky ABS Jets v lokálních i mezinárodních médiích  
a zvyšování povědomí o ní v rámci cílových skupin 
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Podnikatelský 
záměr pro rok 2014

Podnikatelský záměr pro rok 2014

Společnost ABS Jets je jedním z největších operátorů na poli 
soukromé letecké přepravy v  regionu střední a východní Evropy. 
Stále se řadí také mezi vůbec nejrychleji rostoucí společnosti v tomto 
dynamickém oboru. V rámci zachování a dalšího prohlubování tohoto 
trendu a výsadního postavení společnosti ABS Jets si musíme klást 
jen ty nejvyšší cíle.

Růst zakázek, který jsme zaznamenali v roce 2013, dokládá, že 
prostor pro další rozvoj společnosti a jejích služeb existuje. Ať už 
formou teritoriální expanze, nebo cestou rozšiřování a zkvalitňování 
poskytovaných služeb. Trh, na němž působíme, se neustále vyvíjí 
a roste a společnost ABS Jets je nedílnou součástí tohoto vývoje.

I v roce 2014 budeme pokračovat v investicích do naší 
konkurenceschopnosti, které by měly přinést získávání nového know-
how, zvyšování kvality našich služeb, snižování nákladů a dosahování 
nových synergických efektů. Rozšiřování kvalifikace zaměstnanců 
je klíčové, protože se pohybujeme na trhu, na němž je úspěch 
společnosti přímo úměrný kvalitě a znalostem jejích zaměstnanců. 

I nadále přistupujeme k práci především jako k hledání nových 
cest a inovativních způsobů, jak optimalizovat širokou škálu zdrojů 
a  odborných znalostí a využít je k aktivitám společnosti ABS Jets. 
Jsme si vědomi toho, že neustálá modernizace naší flotily je důležitým 
prvkem udržení vyváženého leasingového portfolia a že investice do 
nových podnikatelských aktivit je nezbytná k  tomu, abychom udrželi 
krok s měnícími se potřebami našich zákazníků na dynamickém trhu. 
Řízení rizik v tomto prostředí není snadné, ale provoznímu oddělení 
se podařilo vyvinout řešení na míru pro klíčové zákazníky, které jim 
poskytuje skutečnou přidanou hodnotu a současně ochranu před 
ekonomickými výkyvy.

S interním zlepšováním musí jít ruku v ruce také intenzivní obchodní 
aktivita, tedy získávání nových klientů a obchodních kontaktů. 
Zejména pokud jde o služby handlingu, plánování letů, charter 
&  brokerage a údržby. Proto bude v příštím roce naším cílem 
také úspěšně propagovat dostupnost a výhody business aviation 
co nejširšímu spektru potenciálních zákazníků. Další zviditelnění 
a zvyšování povědomí o značce ABS Jets, ať už v médiích či formou 
aktivní účasti na konferencích a veletrzích, bude klíčové.

V oblasti výše zmíněných služeb se nám v uplynulém roce podařilo 
udržet si stávající klientelu a získat nové zákazníky, což bychom rádi 
v roce 2014  dále zlepšili. 

Nesmíme zapomenout ani na diverzifikaci aktivit. Proto bychom rádi 
rozšířili naše typová oprávnění pro údržbu na další druhy business 
jetů, abychom mohli být servisními partnery pro co nejvíce výrobců. 
Z pohledu teritoriální diverzifikace se chceme soustředit na naše 
aktivity na Slovensku, zejména pokud jde o rozšíření portfolia služeb 
poskytovaných na letišti M. R. Štefánika-Airport Bratislava (BTS), 
a to vybudováním plnohodnotného zázemí v podobě tzv. „FBO“ 
(Fixed Base Operator).

Strategickým cílem, který dlouhodobě plníme a i v roce 2014 v něm 
budeme pokračovat, je další rozšiření flotily nejméně o jeden nový 
letoun. 

Rekonstrukce hangárovacích a administrativních kapacit provedené 
v minulých letech se staly důležitou součástí renovace společnosti, 
ve které bychom také rádi nadále pokračovali, 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 27. května 2014

Ing. Marcel Dostal
předseda představenstva
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Zpráva nezávislého 
auditora pro akcionáře 
společnosti 
ABS Jets, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 24. dubna 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,  zprávu následujícího znení:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnostiABS Jets, a.s., tj. výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2013, výkazu o úplném výsledku, výkazu 
změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok 2013 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 pŕílohy 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 2013 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 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 27. května 2014

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

Ing. Petr Sikora
Partner

Oprávnění číslo 2001
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Příloha účetní závěrky
Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 sestavená v souladu s Mezinárodními účetními 
standardy upravenými právem Evropské unie
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Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

Bod přílohy 2013 2012

Tržby 4 1 297 231 1 204 855
Náklady na prodej 5 -968 103 -891 523
Hrubá marže 329 128 313 332

Ostatní provozní výnosy 6 10 100 6 866
Personální náklady 7 -248 653 -235 773
Odpisy 12 -30 551 -26 568
Ostatní provozní náklady 8 -12 582 -10 205
Provozní výsledek hospodaření 47 442 47 652

Finanční výnosy 9 70 49
Finanční náklady 10 -29 220 -33 698
Finanční výsledek hospodaření -29 150 -33 649

Zisk před zdaněním 18 292 14 003

Daň z příjmů 11 -4 405 -3 054

Zisk za účetní období 13 887 10 949

Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění) -- --
Úplný výsledek celkem za účetní období 13 887 10 949

Celkový úplný hospodářský výsledek za účetní období 13 887 10 949
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Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI
Bod přílohy 31.12.2013 31.12.2012

AKTIVA
Nehmotná aktiva 12 13 931 22 200
Pozemky, budovy a zařízení 12 459 218 465 502
Dlouhodobý majetek celkem 473 149 487 702

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 16 225 634 173 437
Stát – daňové pohledávky 11 -- 254
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 11 517 25 894
Zásoby 15 52 332 41 356
Oběžná aktiva celkem 289 483 240 941
Aktiva celkem 762 632 728 643

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál 17 74 000 74 000
Kapitálové a ostatní fondy 4 379 3 820
Výsledek hospodaření minulých let 81 621 68 293
Vlastní kapitál celkem 160 000 146 113

PASIVA
Dlouhodobé emitované dluhopisy 19 379 515 378 975
Jiné finanční závazky 19 582 1 844
Odložený daňový závazek 23 697 725
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 21 18 116 16 227
Dlouhodobé závazky celkem 398 910 397 771

Úvěry 19 13 040 70
Rezervy 18  -- 670
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 21 187 782 182 247
Stát – daňové závazky 11 1 579 --
Jiné finanční závazky 19 1 321 1 772
Krátkodobé závazky celkem 203 722 184 759
Závazky celkem 602 632 582 530
Vlastní kapitál a závazky celkem 762 632 728 643
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VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU Účetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

Základní kapitál Kapitálové a 
ostatní fondy

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Vlastní kapitál 
celkem

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 -- 495 -495 --
Stav k 31. prosinci 2012 74 000 3 820 68 293 146 113

Základní kapitál Kapitálové a 
ostatní fondy

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Vlastní kapitál 
celkem

STAV K 1. LEDNU 2013 74 000 3 820 68 293 146 113
Čistý zisk / (ztráta) za účetní období -- -- 13 887 13 887
Úplný výsledek celkem za účetní období -- -- 13 887 13 887
Převod -- 559 -559 --
Stav k 31. prosinci 2013 74 000 4 379 81 621 160 000
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHÚčetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

2013 2012

PROVOZNÍ ČINNOST
Zisk/(ztráta) za účetní období 13 887 10 949
Úprava o:

Daň z příjmů 4 405 3 054
Odpisy 30 551 26 568
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje hmotného a nehmotného majetku 8 83
Zisk (-) ztráta (+) z prodeje materiálu -- --
Čistý úrokový náklad 25 953 26 769
Změna stavu opravných položek -2 613 -119  
Změna stavu rezerv -670 2 213
Nerealizované kurzové zisky/ztráty 255 183
Provozní zisk před změnami pracovního kapitálu 71 776 69 700

Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv -49 583 -53 106
Změna stavu zásob (včetně příjmů z prodeje) -10 976 -3 599
Změna stavu závazků z obchodních vztahů a jiných závazků 7 601 75 320
Peníze generované z (použité v) provozní činnosti 18 818 88 315

Zaplacené úroky -25 283 -25 876
Zaplacená daň z příjmů -2 776 -813
Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti -9 241 61 626

INVESTIČNÍ ČINNOST
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku -15 649 -18 391
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku -368 -6 074
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 10 1 059
Přijaté úroky 1 6
Peněžní tok generovaný z (použitý v) investiční činnosti -16 006 -23 400
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHÚčetní 
závěrka
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

FINANČNÍ ČINNOST
Emise dluhopisů -- --
Přijaté úvěry a půjčky 12 970 77
Uhrazené úvěry a půjčky -1 844 -19 235
Peněžní tok generovaný z (použitý ve) finanční činnosti 11 126 -19 158

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -14 121 19 068
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období 25 894 7 003
Vliv změn směnných kurzů na peněžní prostředky -256 -177
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 11 517 25 894

2013 2012
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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 Václava Havla, zahrnujících 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 2013:

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 2013:

Ing. Marcel Dostal, předseda 
Vladimír Peták, člen

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2013:

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

Změny v obchodním rejstříku:

V průběhu roku 2013 byly provedeny následující změny v představenstvu Společnosti:

- Ing. David Kyjovský byl odvolán z představenstva Společnosti, 
- na  jeho místo předsedy představenstva Společnosti byl jmenován Ing. Marcel Dostal. 
- Zdeněk Dvořák byl odvolán z představenstva Společnosti.

Tyto změny byly k 17. červnu 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

Organizační struktura k 31. prosinci 2013:

viz Příloha č. 1

1. Charakteristika 
společnosti
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2. Pravidla pro 
sestavení účetní 
závěrky

Prohlášení o shodě
Účetní závěrka je sestavena v souladu 
s mezinárodními standardy účetního výkaz-
nictví (Mezinárodními účetními standardy 
IAS a Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví IFRS), které vydává Rada pro 
mezinárodní účetní standardy (IASB) a ve 
znění přijatém Evropskou unií.
Tato účetní závěrka byla schválena před-
stavenstvem dne 24. dubna 2014.

Účetní standardy vydané 
v poslední době
Při přípravě této účetní závěrky Společnost 
posoudila dopad nových či změněných 
standardů a interpretací, které musejí být 
povinně aplikovány pro účetní období 
začínající 1. lednem 2013 (níže nejsou uvedeny 
nové či změněné standardy a  interpretace, 
které se týkají jednak společností, které 
připravují účetní závěrku v souladu s  IFRS 
poprvé, tak i organizací působících ve 
veřejném sektoru, neboť tyto standardy 
a interpretace se na Společnost nevztahují).

IFRS 7 Započtení finančních aktiv a fi-
nančních závazků a související zveřejnění
Úpravy IFRS 7 vyžadují, aby účetní 
jednotky zveřejňovaly informace o právech 
na zápočet a související ujednání ( jako 
požadavky na poskytnutí zajištění) 
u finančních nástrojů, které se řídí 
vymahatelnými rámcovými smlouvami 
o vzájemném zápočtu nebo podobnými 
ujednáními.

Novela je účinná pro roční účetní období 
začínající 1. lednem 2013 či později, avšak 
nemá vliv na účetní závěrku Společnosti. 

IAS 1 Prezentace položek ostatního 
úplného výsledku
Úpravy IAS 1 zavádějí novou terminologii 
pro výkaz ostatního výsledku a výsledovku. 
Úpravy IAS 1 ponechávají možnost 
prezentovat zisk nebo ztrátu a ostatní 
úplný výsledek v jediném výkazu nebo 
ve dvou samostatných, ale navazujících 
výkazech. Úpravy IAS 1 vyžadují další 
zveřejnění v  ostatním úplném výsledku, 
aby byly položky ostatního úplného 
výsledku seskupeny do následujících dvou 
kategorií: položky, které nebudou následně 
reklasifikovány do hospodářského výsledku 
a položky, které mohou být následně 
reklasifikovány do hospodářského výsledku, 
pokud jsou splněny určité podmínky. 
Novela je účinná pro roční účetní období 
začínající 1. lednem 2013 či později, avšak 
nemá vliv na účetní závěrku Společnosti. 

Společnost dále posoudila nové standardy, 
novely standardů a interpretací účinných 
pro účetní období  po 1. lednu 2014. 
Předpokládá se, že žádná z těchto změn 
nebude mít významný vliv na účetní 
závěrku Společnosti.

IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka
(účinný pro roční účetní období začínající 
1. ledna 2014 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 2014 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 2014 nebo později)

Společnost neočekává, že standardy IFRS 
10, IFRS 11 a IFRS 12 budou mít dopad 
na účetní závěrku. Na základě rozhodnutí 
Evropské unie by měly být standardy 
IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 aplikovány od 
počátečního dne prvního účetního období 
začínajícího 1. ledna 2014 nebo později.

Úpravy IAS 32 Započtení finančních 
aktiv a finančních závazků a související 
zveřejnění
Úpravy IAS 32 vyjasňují stávající otázky po-
užití, které se vztahují k požadavkům na za-
počtení. Úpravy IAS 32 byly schváleny pro 
použití v EU v prosinci 2012 a jsou účinné 
v  EU pro roční období začínající 1. ledna 
2014 nebo po tomto datu. Je vyžadována 
jejich retrospektivní aplikace.

Úpravy IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 
Tyto drobné úpravy standardu IAS 36 se 
zabývají zveřejněním informací o zpětně 
získatelné částce aktiv, jejichž hodnota byla 
snížena, pokud tato částka vychází z reál-
né hodnoty snížené o náklady na prodej. 
Úpravy IAS 36 byly schváleny pro použití 
v EU v prosinci 2013 a jsou účinné v EU pro 
roční období začínající 1. ledna 2014 nebo 
po tomto datu.

Společnost nemá v plánu dřívější uplat-
ňování výše uvedených standardů. Spo-
lečnost neočekává, že tyto novely budou 
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mít významný dopad na budoucí účetní 
závěrky.

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. 

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 České národní banky (dále 
„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 2013.

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 vy-
kázané v  účetní závěrce, jsou uvedeny 
v následujících 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. 27 – Závazky nevykázané v  roz-
vaze

- bod č. 18 – Rezervy
- bod č. 16 – Opravné položky k pochyb-

ným pohledávkám

2. Pravidla pro 
sestavení účetní 
závěrky
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3. Významné účetní 
postupy používané 
Společností

Popsané účetní postupy byly použity 
konsistentně ve všech účetních obdobích 
vykázaných v této účetní závěrce.

(a) Dlouhodobý hmotný a ne-
hmotný majetek
(i) Zachycení a oceňování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek je evidován v pořizovací 
ceně snížené o oprávky a kumulované 
ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní 
postup 3 (i)). 

Pořizovací cena zahrnuje výdaje, 
které jsou přímo přiřaditelné pořízení 
daného majetku a zahrnuje zejména 
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.

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

(iii) Odpisování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek se odpisuje na základě 
pořizovací ceny a předpokládané 
doby životnosti, rovnoměrně 
měsíčně, první odpis se uplatňuje v 
měsíci následujícím po datu zařazení 
do používání. Najatý majetek je 
odpisován po dobu trvání nájmu 
nebo po dobu životnosti majetku, a 
to vždy po tu, která je kratší, pokud 
není dostatečně jisté, že Společnost 
najatý majetek na konci trvání 
nájmu získá do vlastnictví. Pozemky 
se neodpisují.

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

(b) Zásoby
Společnost používá k ocenění zásob 
metodu váženého aritmetického prů-
měru pořizovacích cen materiálu stej-
ného druhu. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení, celní poplatky, sklado-
vací poplatky při dopravě a dopravné 
za dodání do výrobního areálu. 

(c) Rezervy
Rezerva se vykáže, pokud má Společ-
nost v důsledku minulé události sou-
časný smluvní nebo mimosmluvní zá-
vazek, který lze spolehlivě odhadnout, 
a je pravděpodobné, že k vypořádání 
závazku bude nezbytný odtok pro-
středků představujících ekonomický 
prospěch. Pokud je dopad význam-
ný, rezervy se stanoví diskontováním 
očekávaných budoucích peněžních 
toků sazbou před zdaněním, která 
odráží aktuální tržní stanovení časové 
hodnoty peněz a případně rizik speci-
fických pro daný závazek. Změna dis-
kontu rezerv se vykazuje jako finanční 
náklad. 

(d) Transakce v cizích měnách
Transakce v cizích měnách se přepo-
čítávají na funkční měnu Společnosti 
kurzem platným k datu transakce dle 
ČNB. Aktiva a pasiva denominovaná 
v zahraniční měně se k datu účetní zá-
věrky přepočítávají na funkční měnu 
kurzem platným v daný den. Kurzo-
vý zisk/ztráta u peněžních položek je 
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rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou ve 
funkční měně k začátku období, upra-
vený o efektivní úrokovou míru a plat-
by během období, a zůstatkovou 
hodnotou v cizí měně přepočtenou 
kurzem platným na konci období. 

Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu 
cizích měn se vykazují jako zisk nebo 
ztráta ve výkazu o úplném výsledku. 

(e) Najatý majetek
Najatý majetek, u něhož Společnost 
přejímá v podstatě všechna rizika 
a užitky spojené s vlastnictvím, je kla-
sifikován jako finanční leasing. Najatý 
majetek je při prvotním zachycení 
oceněn reálnou hodnotou nebo sou-
časnou hodnotou minimálních lea-
singových splátek, přičemž se použije 
nižší z těchto dvou hodnot.

Po prvotním zachycení je o daném 
majetku účtováno v souladu s  účet-
ním postupem vztahujícím se na daný 
majetek. O leasingových splátkách je 
účtováno tak, jak je uvedeno v účetním 
postupu 3(g).

Vlastníkem užívané nemovitosti 
pořízené formou finančního leasingu 
se vykazují v reálné hodnotě nebo 
současné hodnotě minimálních 
leasingových plateb k okamžiku vzniku 
nájmu (podle toho, která z těchto dvou 
hodnot je nižší), snížené o oprávky 
a ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní 
postup 3(i)). 

Ostatní nájmy, které nejsou finančním 

leasingem jsou operativním leasingem. 
O leasingových splátkách je účtováno 
tak, jak je uvedeno v účetním postupu 
3(g). 

(f) Daň z příjmů
Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odlože-
nou daň. Splatná i odložená daň z příjmů 
se vykazuje do výsledku hospodaření 
s výjimkou případů, kdy se týká položek 
zaúčtovaných přímo ve vlastním kapitálu 
nebo v ostatním úplném výsledku.

Splatná daň zahrnuje odhad daňového 
závazku nebo daňové pohledávky ze 
zdanitelných příjmů nebo ztráty běžné-
ho roku s použitím daňových sazeb plat-
ných nebo uzákoněných k datu účetní 
závěrky 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 pohledávka 
je vykázána v položce Stát - daňové 
pohledávky. Pokud je výsledkem závazek, 
pak je vykázán v položce Stát – daňové 
závazky.

Odložená daň se vykáže ve vztahu 
k dočasným rozdílům mezi účetní 
a  daňovou hodnotou aktiv a závazků. 
Odložená daň se vypočte s použitím 
daňových sazeb, které budou dle 
očekávání platné pro dočasné rozdíly 
v okamžiku jejich využití a které byly 
uzákoněny k datu účetní závěrky.

Odložené daňové pohledávky a závazky 
jsou kompenzovány, pokud ze zákona 

existuje právo kompenzace splatných 
daňových závazků a pohledávek a tyto 
se vztahují k daním vybíraným stejným 
daňovým úřadem a Společnost má 
v  úmyslu vypořádat splatné daňové 
závazky a pohledávky v čisté výši nebo 
pokud budou daňové závazky a pohle-
dávky realizovány současně.

O odložené daňové pohledávce se 
účtuje pouze v rozsahu, v jakém je prav-
děpodobné, že v následujících účetních 
obdobích bude k dispozici zdanitelný 
zisk, proti kterému bude moci být tato 
pohledávka uplatněna. Odložené da-
ňové pohledávky se revidují vždy k datu 
účetní závěrky a snižují se v rozsahu, 
v jakém je nepravděpodobné, že bude 
realizováno související daňové využití.

(g) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozli-
šené, 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) Splátky operativního leasingu
Platby v rámci operativního 
leasingu se účtují do výsledku 
hospodaření rovnoměrně po dobu 
trvání leasingového vztahu. Přijaté 
pobídky k uzavření smlouvy jsou do 
výsledku hospodaření účtovány jako 
nedílná součást celkových nákladů 
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na operativní leasing po dobu trvání 
nájmu.

(ii) Splátky finančního leasingu
Minimální leasingové platby v rámci 
finančního leasingu se rozdělují na 
finanční náklady a snížení nesplace-
ného závazku. Finanční náklady jsou 
alokovány do jednotlivých období 
během doby leasingu tak, aby byla 
zajištěna konstantní úroková sazba 
u zbývajícího zůstatku závazku.

(h) Finanční nástroje
(i) Nederivátová finanční aktiva
Nederivátová finanční aktiva zahrnují 
investice do majetkových a dluhových 
cenných papírů, poskytnuté úvěry, po-
hledávky z obchodních vztahů a ostat-
ní pohledávky a peněžní prostředky 
a peněžní ekvivalenty.

Společnost provádí prvotní zaúčtování 
úvěrů a pohledávek ke dni jejich vzniku. 
Všechna ostatní finanční aktiva jsou 
prvotně zaúčtována k datu obchodu, 
což je datum, kdy se Společnost stane 
účastníkem smluvních ustanovení 
daného nástroje.

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 v podstatě všechna 
rizika a užitky spojené s vlastnictvím 
finančního aktiva. Případný podíl 
na těchto převedených finančních 

aktivech, který si Společnost vytvoří 
nebo ponechá, se zaúčtuje jako 
samostatné aktivum či závazek.

Finanční aktiva a závazky se započtou 
a ve výkazu o finanční pozici uvedou 
v  čisté částce jen tehdy, pokud Spo-
lečnost má právní nárok tyto částky 
započítat a má v úmyslu provést vy-
pořádání v čisté výši nebo realizovat 
příslušné aktivum a zároveň vypořádat 
příslušný závazek.

Pohledávky z obchodních vztahů 
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, viz 
účetní postup 3(i).

Peněžní prostředky a peněžní ekviva-
lenty
Peněžní prostředky a peněžní ekvi-
valenty zahrnují hotovost a  vklady se 
splatností do 3 měsíců od data poří-
zení, které jsou vystaveny nevýznam-
nému riziku změn reálné hodnoty 
a  které Společnost používá při řízení 
svých krátkodobých peněžních závaz-
ků. 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 slož-
ka peněžních prostředků a  peněžních 
ekvivalentů

(ii) Nederivátové finanční závazky
Nederivátové finanční závazky zahrnují 
úvěry a půjčky, vydané dluhopisy, 
bankovní kontokorenty a závazky 
z obchodních vztahů a ostatní závazky.

Společnost provádí prvotní zaúčto-
vání vydaných dluhových cenných 
papírů a podřízených závazků ke dni 
jejich vzniku. Všechny ostatní finanční 
závazky (včetně finančních závazků 
označených jako nástroje oceňované 
v reálné hodnotě vykazované do zisku 
nebo ztráty) jsou prvotně zaúčtovány 
k datu obchodu, což je datum, kdy se 
Společnost stane účastníkem smluv-
ních ustanovení daného nástroje.

Společnost odúčtuje finanční závazek, 
pokud dojde ke splnění, zrušení nebo 
skončení platnosti jejích smluvních 
povinností.

Společnost řadí nederivátové 
finanční závazky do kategorie ostatní 
finanční závazky. Tyto finanční 
závazky jsou prvotně zaúčtovány v 
reálné hodnotě snížené o veškeré 
přímo přiřaditelné transakční 
náklady. Po prvotním zaúčtování 
jsou tyto finanční závazky oceněny 
v zůstatkové hodnotě s  použitím 
metody efektivní úrokové míry.

3. Významné účetní 
postupy používané 
Společností
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Metoda efektivní úrokové míry je 
metoda výpočtu zůstatkové hodnoty 
finančního závazku a alokace 
úrokového nákladu za dané období. 
Efektivní úroková míra je úroková míra, 
která přesně diskontuje odhadované 
budoucí peněžní platby po očekávanou 
dobu trvání finančního závazku nebo 
případně po kratší období zůstatkovou 
hodnotu finančního závazku.

Úročené úvěry, půjčky a bankovní 
kontokorenty
Úročené úvěry a půjčky jsou prvotně 
zaúčtovány v reálné hodnotě snížené 
o veškeré přímo přiřaditelné transakční 
náklady. Po prvotním zaúčtování jsou 
úročené úvěry a půjčky oceněny v zů-
statkové hodnotě s použitím metody 
efektivní úrokové míry.
Společnost běžně používá bankovní 
kontokorenty k financování svých krát-
kodobých závazků.
Související finanční náklady, včetně 
prémií při splacení úvěru a přímých ná-
kladů na poskytnutí úvěru, jsou časově 
rozlišovány do výsledku hospodaření 
za použití metody efektivní úrokové 
míry a zvyšují účetní hodnotu daného 
nástroje v rozsahu, v jakém nejsou vy-
pořádány v období vzniku.
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.

Transakční náklady
Splatné dluhopisy jsou prvotně zaúč-
továny ve výši odpovídajících příjmů z 
vydaných dluhopisů snížených o trans-
akční náklady. 
Transakční náklady související s dlu-
hopisy zahrnují poplatky a provize 
poskytnuté zprostředkovatelům, po-
radcům, makléřům a dealerům a od-
vody regulatorním orgánům a burzám. 
Transakční náklady jsou časově roz-
lišovány do výsledku hospodaření za 
použití metody efektivní úrokové míry.

Závazky z obchodních vztahů a ostatní 
závazky
Závazky z obchodních vztahů a ostat-
ní závazky jsou prvotně zaúčtovány v 
reálné hodnotě snížené o veškeré pří-
mo přiřaditelné transakční náklady. Po 
prvotním zaúčtování jsou tyto závazky 
oceněny v zůstatkové hodnotě s pou-
žitím metody efektivní úrokové míry.

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.

(i) Snížení hodnoty
(i) Nefinanční aktiva
Účetní hodnoty nefinančních aktiv 
kromě odložených daňových pohle-
dávek jsou vždy k datu účetní závěrky 
prověřovány za účelem zjištění, zda 
existuje náznak snížení hodnoty. Po-
kud jakýkoliv takový náznak existuje, 
odhadne se zpětně získatelné částka 
daného aktiva.

Zpětně získatelná částka aktiva je ur-
čena jako jejich hodnota z užívání nebo 
jejich reálná hodnota snížená o náklady 
na prodej, a to podle toho, která z těch-
to hodnot je vyšší. Pro zjištění hodnoty 
z užívání se odhadované budoucí pe-
něžní toky diskontují na jejich součas-
nou hodnotu pomocí diskontní sazby 
před zdaněním, která odráží aktuální 
tržní stanovení časové hodnoty peněz 
a rizik specifických pro dané aktivum. 
Společnost tvoří opravné položky k 
dlouhodobému hmotnému majetku 
na základě porovnání zůstatkové hod-
noty budov a pozemků s jejich tržním 
oceněním.

U zásob jsou opravné položky jsou vy-
tvářeny v případech, kdy ocenění pou-
žité v účetnictví je přechodně vyšší než 
prodejní cena zásob snížená o náklady 
spojené s prodejem. 

(ii) Nederivátová finanční aktiva
Finanční aktiva, která nejsou klasifiko-
vána jako nástroje oceňované v reálné 
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hodnotě vykazované do zisku nebo 
ztráty, jsou vždy k datu účetní závěr-
ky posuzována za účelem zjištění, zda 
existuje objektivní důkaz o tom, že do-
šlo ke snížení jejich hodnoty. Hodnota 
finančního aktiva se snížila, pokud exis-
tuje 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 odhado-
vané budoucí peněžní toky daného 
aktiva, které lze spolehlivě odhadnout.

Objektivní důkazy o tom, že došlo ke 
snížení hodnoty finančních aktiv, za-
hrnují 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 po-
hledávek. 

Finanční aktiva oceňována zůstatko-
vou 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 aktiva, 
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 
aktiva oceněného zůstatkovou hod-
notou se vypočte jako rozdíl mezi jeho 
účetní hodnotou a současnou hod-
notou odhadovaných budoucích pe-
něžních toků diskontovaných původní 
efektivní úrokovou mírou daného akti-
va. Ztráty se zaúčtují do výsledku hos-
podaření a zohlední se na účtu oprav-
ných 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 sníže-
ní hodnoty prostřednictvím výsledku 
hospodaření.

(j) 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. 

(k) Segmenty
Provozní segment je taková část 
Společnosti, která se zabývá obchodními 
aktivitami, kterým jsou přímo 
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 ma-
jetku a zařízení a nehmotných aktiv.

Základní formát segmentového 
reportingu je založen na provozních 
segmentech, které jsou ustanoveny 
na základě manažerské a interní 

3. Významné účetní 
postupy používané 
Společností
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reportingové struktury. Segmentové 
informace jsou prezentovány v souladu 
s provozními segmenty Společnosti. 

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

Ceny mezi segmenty jsou založeny na 
cenách obvyklých.

(l) Finanční výnosy a finanční 
náklady
Finanční výnosy zahrnují úrokové výnosy 
z investovaných finančních prostředků 
(bankovní úroky, úroky z  poskytnutých 
úvěrů), výnosy z dividend, zisky 
z  prodeje realizovatelných finančních 
aktiv, zisky z derivátových nástrojů, 
které se účtují do výsledku hospodaření, 
a přeúčtování částek (ztrát), které byly 
dříve zaúčtovány v  ostatním úplném 
výsledku. 

Úrokové výnosy jsou účtovány do vý-
sledku hospodaření v okamžiku jejich 
vzniku s použitím metody efektivní 
úrokové míry. Výnosy z dividend jsou 
účtovány do výsledku hospodaření 
k  datu vzniku nároku Společnosti na 
jejich vyplacení.

Finanční náklady zahrnují úrokové 
náklady na úvěry a půjčky, na finanční 
leasing a na vystavené dluhopisy, 
úrokové poplatky týkající se finančního 
leasingu, bankovní poplatky, ztráty z 
prodeje realizovatelných finančních 

aktiv, ztráty z derivátových nástrojů, 
které se účtují do výsledku hospodaření, 
a přeúčtování částek (zisků), které byly 
dříve zaúčtovány v  ostatním úplném 
výsledku. 

Výpůjční náklady, které nejsou přímo 
přiřaditelné pořízení či výstavbě způ-
sobilého aktiva, jsou účtovány do vý-
sledku hospodaření s pomocí metody 
efektivní úrokové míry.

Kurzové rozdíly jsou vykazovány 
v čisté výši jako finanční výnosy nebo 
finanční náklady v závislosti na tom, 
zda je výsledkem kurzových pohybů 
čistý zisk nebo čistá ztráta.

(m) Spřízněné strany
Spřízněná strana je osoba nebo účetní 
jednotka, která je spřízněná s účetní 
jednotkou sestavující účetní závěrku 
(„vykazující účetní jednotka“).

Osoba nebo blízký člen rodiny této 
osoby jsou spřízněni s vykazující účetní 
jednotkou, pokud tato osoba: 

(i) vykonává kontrolu či společnou 
kontrolu nad vykazující účetní jednot-
kou;

(ii) má podstatný vliv na vykazující 
účetní jednotku; nebo

(iii) je členem klíčového vedení vyka-
zující účetní jednotky nebo její mateř-
ské společnosti.

Účetní jednotka je spřízněná s vyka-
zující účetní jednotkou, pokud platí 

některá z těchto podmínek:

(i) Účetní jednotka a vykazující účetní 
jednotka jsou členy téže skupiny (což 
znamená, že všechny mateřské, dceři-
né a sesterské podniky jsou vzájemně 
spřízněné).

(ii) Jedna účetní jednotka je přidruže-
ným nebo společným podnikem jiné 
účetní jednotky (nebo přidruženým či 
společným podnikem člena skupiny, je-
jímž členem je i druhá účetní jednotka).

(iii) Obě účetní jednotky jsou společ-
nými podniky téže třetí strany.

(iv) Jedna účetní jednotka je společ-
ným podnikem třetí účetní jednotky 
a  druhá účetní jednotka je přidruže-
ným podnikem třetí účetní jednotky.

(v) Účetní jednotka je plánem požit-
ků po skončení pracovního poměru 
ve prospěch zaměstnanců vykazující 
účetní jednotky, nebo účetní jednotky, 
která je spřízněna s vykazující účetní 
jednotkou. Je-li samotná vykazující 
účetní jednotka takovýmto plánem, 
finančně přispívající zaměstnavatelé 
jsou rovněž spřízněni s vykazující účet-
ní jednotkou.

(vi) Účetní jednotka je ovládána nebo 
spoluovládána osobou uvedenou 
v bodě (a).

(vii) Osoba uvedená v bodě (a) má 
podstatný vliv na účetní jednotku nebo 
je členem klíčového vedení účetní 
jednotky (nebo jejího mateřského 
podniku).

3. Významné účetní 
postupy používané 
Společností
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(n) Změny účetních politik

Za účelem zachování věrného a  po-
ctivého zobrazení aktiv a pasiv Spo-
lečnosti byl závazek z titulu nevybrané 
dovolené k 31. prosinci 2013 ve výši 
5  290 tis. Kč (2012 – 5 505 tis. Kč) 
v souladu s IAS 37 Rezervy, podmíně-

ná aktiva a podmíněné závazky reklasi-
fikován z rezerv do závazků a vykázán 
v položce Závazky z obchodních vzta-
hů a ostatní závazky. Tato změna byla 
v  rámci zachování porovnatelnosti 
provedena i pro rok 2012.

Dále bylo v souladu s IAS 12.74 (a) pro-
vedeno započtení odložené daňové 
pohledávky a odloženého daňového 
závazku, které bylo v rámci zachování 
porovnatelnosti provedeno i pro rok 
2012.

4. Tržby 
(v tisících Kč)

2013 2012

Tržby za lety 728 897 740 438
Tržby z prodeje služeb 562 095 457 107
Ostatní 6 239 7 310
Celkem 1 297 231 1 204 855

2013 2012

Nájem letadel 482 838 442 782
Letecké palivo 88 676 96 525
Náhradní díly na letadla 52 109 37 772
Letištní poplatky 37 110 40 397
Catering 23 371 21 756
Navigační poplatky 21 074 21 656
Handling 24 681 24 407
Poplatky za výměnu náhradních dílů 34 795 22 461
Ubytování 16 416 17 921
Ostatní služby 187 033 165 846
Celkem 968 103 891 523

5. Náklady na prodej 
(v tisících Kč)

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

3. Významné účetní 
postupy používané 
Společností
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6. Ostatní provozní  
výnosy 
(v tisících Kč)

2013 2012

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 442 1 047
Pojistné plnění 2 065 1 015
Tržby za materiál -- --
Vrácené DPH 674 1 363
Předpisy pohledávek za zaměstnanci 1 074 848
Odpis závazků 886 80
Inventarizační rozdíly 757 90
Ostatní 4 202 2 423
Celkem 10 100 6 866

Počet 
zaměstnanců

Mzdové náklady Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 

pojištění

Sociální 
náklady

Změna z titulu 
nevybrané 

dovolené

Vedoucí pracovníci 8 17 762 1 732 81 -143
Zaměstnanci 176 176 739 50 121 3 138 -777
Celkem 184 194 501 51 853 3 219 -920

Počet 
zaměstnanců

Mzdové náklady Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 

pojištění

Sociální 
náklady

Změna z titulu 
nevybrané 

dovolené

Vedoucí pracovníci 9 17 406 3 346 84 1 312
Zaměstnanci 179 167 123 43 257 3 125 120
Celkem 188 184 529 46 603 3 209 1 432

7. Personální náklady
(v tisících Kč)

Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2013:

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

Členům statutárních orgánů a dozorčí rady nejsou vypláceny žádné benefity.
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8. Ostatní provozní 
náklady
(v tisících Kč)

2013 2012

Čistá ztráta z prodeje prodaného majetku a materiálu 8 83
Daně, poplatky a víza 1 833 1 776
Změna opravných položek a odpis pohledávek 2 613 781
Pojištění 6 429 6 813
Ostatní provozní náklady 1 699 752
Celkem 12 582 10 205

2013 2012

Úrokové výnosy 1 6
Ostatní finanční výnosy 69 43
Celkem 70 49

2013 2012

Úrokové náklady 25 953 26 775
Čistá kurzová ztráta 256 3 585
Ostatní 3 011 3 338
Celkem 29 220 33 698

9. Finanční výnosy
(v tisících Kč)

10. Finanční náklady
(v tisících Kč)
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11. Splatná  
a odložená daň
(v tisících Kč)

Daň z příjmů vykázaná ve výkazu o úplném výsledku

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 2012 a 2013. 
V roce 2013 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 4 353 tis. Kč (2012 - 
3 009 tis. Kč), snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 

2 774 tis. Kč (2012 - 3 263 tis. Kč) a výsledný závazek ve výši 1 579 
tis. Kč byl vykázán v položce Stát – daňové závazky. V roce 2012 
byla výsledkem snížení rezervy na daň z příjmů o zaplacené zálohy 
pohledávka ve výši 254 tis. Kč, jež byla vykázána v položce Stát - 
daňové pohledávky

2013 2012

Splatná daň z příjmů:
Splatná daň účetní období 4 433 3 089
Doměrky a vratky za minulá období -- --
Srážková daň -- --
 Splatná daň celkem 4 433 3 089

Odložená daň z příjmů:
Vznik a zrušení přechodných rozdílů -28 -35
Odložená daň celkem -28 -35
Daň z příjmů celkem vykázaná ve výkazu o úplném hospodářském výsledku 4 405 3 054

Odsouhlasení efektivní daňové sazby
% 2013 % 2012

Zisk / (ztráta) za období před zdaněním 18 292 14 003

Daň z příjmů podle platné domácí daňové sazby 19 % 3 475 19 % 2 661
Efekt přechodných rozdílů mezi lokálním účetnictvím a IFRS 0,3 % 55 0,3 % 51
Neodčitatelné náklady 14,0 % 2 557 12,9 % 1 810
Nezdanitelné příjmy -9,0 % -1 654 -10,2 % -1 433
Daň z příjmů vykázaná ve výsledku hospodaření celkem 24 % 4 433 22 % 3 089
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12. Dlouhodobý 
majetek
(v tisících Kč)

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek Software Jiný dlouhodobý 
nehm. majetek

Nedokončený  
nehmotný majetek

Celkem

Zisk / (ztráta) za období před zdaněním 18 292 14 003

POŘIZOVACÍ CENA
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
Zůstatek k 1. lednu 2013 25 385 4 378 -- 29 763
Přírůstky  279 -- 89 368
Úbytky -- -- -- --
Přeúčtování -- -582 -- -582
Zůstatek k 31. prosinci 2013 25 664 3 796 89 29 549

OPRÁVKY
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 
Zůstatek k 1. lednu 2013 4 960 2 603 -- 7 563
Odpisy 7 730 325 -- 8 055
Oprávky k úbytkům -- -- -- --
Přeúčtování -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2013 12 690 2 928 -- 15 618

Zůstatkové hodnoty
Zůst. hodn. 31.12.2012 20 425 1 775 -- 22 200
Zůst. hodn. 31.12.2013 12 974 868 89 13 931
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Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2013 patří technické zhodnocení, v podobě částečné rekonstrukce, provedené na 
Hangáru C v hodnotě 11 074 tis. Kč a pořízení nového diskového úložiště pro firemní servery v hodnotě 1 401 tis. Kč.

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. S výjimkou majetku popsaného v bodě 19, není majetek zatížen 
zástavním právem

(b) Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Stroje  
a zařízení

Doprav. 
prostř.

Drobný 
majetek

Nedok. 
hmotný 
majetek

Zálohy Celkem

POŘIZOVACÍ CENA
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
Zůstatek k 1. lednu 2013 74 134 395 794 36 580 19 172 4 881 137 57 530 755
Přírůstky -- 11 074 2 868 827 793 85 61 15 708
Úbytky -- -- -273 -- -233 -- -57 -563
Přeúčtování -- 582 -- -- -- -- -- 582
Zůstatek k 31. prosinci 2013 74 134 407 450 39 175 19 999 5 441 222 61 546 482

OPRÁVKY
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
Zůstatek k 1. lednu 2013 -- 38 171 14 683 8 591 3 808 -- -- 65 253
Odpisy -- 13 688 4 366 3 361 1 081 -- -- 22 496
Oprávky k úbytkům -- -- -270 -- -215 -- -- -485
Přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2013 -- 51 859 18 779 11 952 4 674 -- -- 87 264

Zůstatkové hodnoty
Zůst. hodn. k 31.12.2012 74 134 357 623 21 897 10 581 1 073 137 57 465 502
Zůst. hodn. k 31.12.2013 74 134 355 591 20 396 8 047 767 222 61 459 218

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

15. Zásoby

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

Operativní leasing

Společnost měla v roce 2013 najatý jeden osobní automobil, jehož nájem v roce 2013 skončil. Roční náklady týkající se tohoto nájmu 
v roce 2013 činily 402 tis. Kč (2012 - 575 tis. Kč). 
Nájemné z nevypověditelných operativních nájmů je splatné následovně:

Společnost má na základě dlouhodobých smluvních kontraktů v pronájmu pozemek pod hangárem N, parkoviště před hangárem C a pozemek 
v Bratislavě. Společnost si dále pronajímá kancelář a INFO stánek na letišti Václava Havla. Celkové náklady na pronájem v roce 2013 činily 
6 949 tis. Kč (2012 – 6 836 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 2013 byl zjištěn stav zásob v hodnotě 52 332 tis. Kč (2012 – 41 356 tis. Kč).

2013 2012

Do jednoho roku 5 486 5 311
Od dvou do pěti let 21 944 21 244
Více než pět let 98 748 100 909
Celkem 126 178 127 464

31. prosince 2013 31. prosince 2012

Dlouhodobý hmotný majetek 17 285 13 444
Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 1 248 1 005
Celkem 18 533 14 449
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16. Krátkodobé 
pohledávky 
z obchodních 
vztahů a ostatní 
pohledávky
(v tisících Kč)

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 140 438 tis. Kč 
(2012 - 133 532 tis. Kč), ze kterých 42 706 tis. Kč (2012 - 65 731 tis. 
Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka 
k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2013 činila 3 547 tis. Kč 
(2012 – 934 tis. Kč).

(b) Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2013 ve výši 75 207 tis. Kč 
(2012 - 26 631 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 0 tis. Kč (2012 - 1 794  tis. 
Kč), nákladů na předplatné navigačních databází pro letouny 
a jiných databází pro provozní úseky Společnosti ve výši 2 485 
tis. Kč (2012 - 1 856 tis. Kč), pojištění 1 078 tis. Kč (2012 – 1 079 tis. 
Kč), a ostatních nákladů ve výši 995 tis. Kč (2012 - 2 001 tis. Kč).

Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 26.

17. Základní kapitál
(v tisících Kč)

31. prosince 2013 31. prosince 2012

Pohledávky z obchodních vztahů 136 891 132 598
Zálohy 5 740 4 776
Dohadné položky aktivní / Ostatní pohledávky 77 617 28 720
Náklady příštích období 4 558 6 730
Daňové pohledávky mimo splatné daně 828 613
Zůstatek ke konci období 225 634 173 437

Základní kapitál

Zůstatek k 31. prosinci 2012 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. prosinci 2013 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 
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18. Rezervy 
(v tisících Kč)

19. Finanční závazky  
(v tisících Kč)

Ostatní Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2012 --  --
Tvorba 670 670
Rozpuštění -- --
Čerpání -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2012 670 670

Ostatní Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2013 670 670
Tvorba -- --
Rozpuštění -670 -670
Čerpání -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2013 -- --

31. prosince 2013 31. prosince 2012

Dlouhodobé finanční závazky
Dlouhodobé emitované dluhopisy (a) 379 515 378 975
Bankovní úvěry -- --
Jiné finanční závazky (b) 582 1 844
Celkem 380 097 380 819

31. prosince 2013 31. prosince 2012

Krátkodobé finanční závazky
Bankovní úvěry (b) 13 040 70
Jiné finanční závazky (b) 1 321 1 772
Celkem 14 361 1 842
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 (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 30. září 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 republi-
ky formou veřejné nabídky.

Prostředky získané emisí dluhopisů byly použity na splacení ban-
kovního úvěru, ze kterého byla financována výstavba hangáru 

v  roce 2012. Společnost v roce 2011 odkoupila zpět emitované 
dluhopisy o celkové nominální hodnotě 69 000 tis. Kč. Odkoupe-
né dluhopisy tvoří rezervu na další rozvoj Společnosti. 

Prvotní transakční náklady ve výši 2 700 tis. Kč spojené s vydá-
ním dluhopisů (smlouva o zajištění umístění dluhopisů a mandát-
ní 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 administrátorem) jsou účtovány do nákladů v daném 
účetním období.

počet ks nominální hodnota 1ks celkem

Zůstatek k 1. lednu 2012 127 3 000 381 000
Celkový objem emise -- -- --
Zpětný odkup -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2012 127 -- 381 000

počet ks nominální hodnota 1ks celkem

Zůstatek k 1. lednu 2013 127 3 000 381 000
Celkový objem emise -- -- --
Zpětný odkup -- -- --
Zůstatek k 31. prosinci 2013 127 -- 381 000

19. Finanční závazky  
(v tisících Kč)
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(b) Úvěry a jiné finanční závazky

31. prosince 2013 Měna Nominální 
úroková 

sazba

    Datum 
splatnosti

Reálná 
hodnota 

Účetní 
hodnota 

Splatno do 1 
roku

Splatno od 
1 roku do 

5 let
Úvěr KTK* VUB CZK 1M PRIBOR 

+ 1,9 %
7.5.2014 12 027 12 027 12 027 --

Úvěr KTK* JT CZK 3M PRIBOR 
+ 7 %

1. 8. 2014 12 12 12 --

ABS PR kreditní karty CZK neurčité 1 001 1 001 1 001 --
Celkem 13 040 13 040 13 040 --

Jiný finanční závazek 1 CZK 15.11.2015 450 450 235 215
Jiný finanční závazek 2 CZK 15.3.2014 39 39 39 --
Jiný finanční závazek 3 CZK 15.11.2015 222 222 116 106
Jiný finanční závazek 4 CZK 1.9.2015 485 485 277 208
Jiný finanční závazek 10 CZK 1.12.2014 323 323 323 --
Jiný finanční závazek 11 CZK 1.10.2014 173 173 173 --
Jiný finanční závazek 12 CZK 15.4.2015 211 211 158 53
Celkem 1 903 1 903 1 321 582

*kontokorentní úvěr

19. Finanční závazky  
(v tisících Kč)
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31. prosince 2012 Měna Nominální 
úroková 

sazba

    Datum 
splatnosti

Reálná 
hodnota 

Účetní 
hodnota 

Splatno do 1 
roku

Splatno od 
1 roku do 

5 let
Úvěr B CZK 3M PRIBOR 

+ 7 %
1. 8. 2013 70 70 70 --

Celkem 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 368 368 158 210
Celkem 3 616 3 616 1 772 1 844

Jiné finanční závazky představují nebankovní úvěry na nákup aut 
a strojů a jsou zajištěny smlouvou o zajišťovacím převodu práva 
k těmto položkám majetku.

V roce 2013 Společnost čerpala kontokorentní úvěr KTK VÚB 
s možností čerpání až do výše

20 000 tis. Kč, jehož zůstatek k 31. prosinci 2013 činí 12 027 tis. Kč 
(2012 – 0 tis. Kč). Úvěr je zajištěn vlastní biancosměnkou a byl 
čerpán za účelem financování provozních potřeb.

V případě úvěru KTK JT se jedná o kontokorentní úvěr, jehož 
celkový úvěrový rámec činí 10 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěn bian-
cosměnkou.

19. Finanční závazky  
(v tisících Kč)
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Společnost v roce 2013 eviduje dlouhodobé zálohy v souvislosti s provozem letadel ve výši 14 925 tis. Kč (2012 – 14 432 tis. Kč).

Ostatní dlouhodobé závazky jsou dále tvořeny dlouhodobým leasingem ve výši 1 093 tis. Kč (2012 – 1 794 tis. Kč), podrobněji popsaným v 
bodě 22 této přílohy,  a jinými závazky ve výši 2 098 tis. Kč (2012 – 1 tis. Kč). 

Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 26.

20. Dlouhodobé závazky 
z obchodních vztahů 
a ostatní závazky 

21. Krátkodobé 
závazky 
z obchodních 
vztahů a ostatní 
závazky 

31. prosince 2013 31. prosince 2012

Závazky z obchodních vztahů (a) 77 022 122 662
Přijaté provozní zálohy 28 203 11 655
Krátkodobý finanční leasing 691 945
Ostatní závazky / Dohadné položky pasivní (b) 78 158 43 846
Ostatní splatné daňové závazky (c) 3 708 3 139
Zůstatek ke konci období 187 782 182 247

(a) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 77 022 tis. Kč 
(2012 - 122 662 tis. Kč), ze kterých 26 525 tis. Kč (2012 - 54 734 
tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Převážnou část 
krátkodobých přijatých záloh představují zaplacené zálohy na 
objednané lety.

(b) Ostatní závazky / Dohadné položky pasivní

Dohadné účty pasivní ve výši 44 535 tis. Kč (2012 - 11 889 tis. Kč) 
zahrnují dosud nevyfakturované náklady spojené s provozem 
letounů (handling, letištní poplatky, palivo apod.) a dosud 
nevyfakturované náklady spojené s údržbou letounů.

Ostatní závazky obsahují:

•	 časové rozlišení kupónu z dluhopisů za období říjen – prosinec 
ve výši 6 191 tis. Kč (2012 – 6 191 tis. Kč).

•	 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

ve výši 5 767 tis. Kč (2012 - 4 058 tis. Kč), ze kterých 3 374 
tis. Kč (2012 - 2 733 tis. Kč) představují závazky ze sociálního 
zabezpečení a 2 393 tis. Kč (2012 - 1 324 tis. Kč) představují 
závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků 
nejsou po lhůtě splatnosti.

•	 závazky vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd za 
měsíc prosinec, které činí 14 101 tis. Kč (2012 – 12 746 tis. Kč).

•	 závazek vůči zaměstnancům  z titulu rezervy na nevybranou 
dovolenou ve výši 5 290 tis. Kč (2012 – 5 505 tis. Kč), který je 
popsán výše v bodě 7 této přílohy.

(c) Daňové závazky 

Daňové závazky činí 3 708 tis. Kč (2012 - 3 139 tis. Kč). Tato částka 
představuje především sražené zálohy na daň z příjmů zaměst-
nanců Společnosti ABS Jets, a.s., které nebyly do 31. prosince 
2013 odvedeny do státního rozpočtu. Žádné z těchto závazků 
nejsou po lhůtě splatnosti.
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22. Finanční leasing  
(v tisících Kč)

Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků a strojů a zařízení následovně:

Budoucí hodnota minimálních  
leasingových splátek

         Úrok Současná hodnota minimálních 
leasingových splátek

 2013  2012 2013 2012  2013   2012

Do jednoho roku 704 1 084 87   139 617    945
Od dvou do pěti let 1 104 1 932 51   138 1 053 1 794
Celkem 1 808 3 016 138 277 1 670 2 739

2013 Leasingové splátky 
celkem

Zaplaceno k 
31.12.2013

Splatno  do 
1 roku

Splatno od 1 do 
5 let

Splatno 
v následujících 

letech
Osobní vozy 2 681 2 681 -- -- --
Stroje a zařízení 8 068 6 122 791 1 155 --
Celkem 10 749 8 803 791 1 155 --

2012 Leasingové splátky 
celkem

Zaplaceno k 
31.12.2012

Splatno  do 
1 roku

Splatno od 1 do 
5 let

Splatno 
v následujících 

letech
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 --
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23. 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 2013 a následující - 19% (2012 – pro rok 2012 a následující - 19%).

Pohyby dočasných rozdílů za účetní období

Přechodný rozdíl souvisí 
s těmito položkami:

31. prosince 
2013

aktiva

31. prosince 
2012

aktiva

31. prosince 
2013

závazky

31. prosince 
2012

závazky

31. prosince 
2013

netto

31. prosince 
2012

netto
Pozemky, budovy a zařízení -- -- -1 965 -1 486 -1 965 -1 486
Pohledávky z obchodních vztahů 
a ostatní pohledávky

545 99 -- -- 545 99

Emitované dluhopisy -- -- -282 -384 -282 -384
Závazky z nevybrané dovolené 1 005 1 046 -- -- 1 005 1 046
Daňové aktivum (závazek) 1 550 1 145 -2 247 -1 870 -697 -725
Započtená daň -1 550 -1 145 1 550 1 145 -- --
Čisté daňové aktivum (závazek) -- -- -697 -725 -697 -725
Celkem -- -- -697 -725 -697 -725

Zůstatek k 31. 
prosinci  2013

Vykázáno 
ve výsledku  

hospodaření 
2013

Zůstatek k 31. 
prosinci  2012

Vykázáno 
ve výsledku  

hospodaření 
2012

Pozemky, budovy a zařízení -1 965 -479 -1 486 -283
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 545 446 99 -57
Závazky z nevybrané dovolené 1 005 -41 1 046 272
Emitované dluhopisy -282 102 -384 103
Celkem -697 28 -725 35
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24. 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 hod-
notu finančních instrumentů. Cílem řízení tržního rizika je kontrolovat expozici Společnosti vůči 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 2013 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu: 

CZK EUR USD Ostatní Celkem

AKTIVA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3 025 7 869 564 59 11 517
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 143 037 62 538 20 059 -- 225 634
Celkem 146 062 70 407 20 623 59 237 151

PASIVA
Dlouhodobé emitované dluhopisy 379 515 -- -- -- 379 515
Úvěry 13 040 -- -- -- 13 040
Jiné finanční závazky 1 903 -- -- -- 1 903
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 123 212 44 824 37 455 407 205 898
Celkem 517 670 44 824 37 455 407 600 356

Poznámka: Částky uvedené v tabulce jsou již po přepočtu kurzem uvedeným na další straně, jsou tedy uvedeny v tisících Kč.

V ý r o č n í  z p r á v a  A B S  J e t s  2 0 1 3 5 9



Průměrný kurz

2013
Zisk

Průměrný kurz
Spotový kurz  

k vykazovanému dni

2012

31. prosince 2013 31. prosince 2012
Spotový kurz  

k vykazovanému dni

EUR  25,974 27,425 25,143 25,140
USD  19,565 19,894 19,583 19,055

EUR (5% posílení) -1 279 2 556
USD (5% posílení) 842 639

K 31. prosinci 2012 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu:

Během vykazovaného období platily následující 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.

24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

CZK EUR USD Ostatní Celkem

AKTIVA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 15 029 10 608 199 58 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 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 ostatní závazky 154 369 34 359 10 869 -1 123 198 474
Celkem 537 030 34 359 10 869 -1 123 581 135
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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.

(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. 

K datu závěrky byl úrokový profil Společnosti následující:

24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

                            Účetní hodnota

Fixní úrokové instrumenty 2013 2012
Finanční aktiva -- --
Finanční závazky 394 458 385 479

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.
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24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

ke dni 31. prosince 2013 Podniky 
(nefinanční 

instituce)

Stát, 
vláda

Finanční 
instituce

Banky Fyzické 
osoby

Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 397 -- -- 11 120 -- 11 517
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 222 956 828 -- -- 1 850 225 634
Celkem 223 353 828 -- 11 120 1 850 237 151

ke dni 31. prosince 2012 Podniky 
(nefinanční 

instituce)

Stát, 
vláda

Finanční 
instituce

Banky Fyzické 
osoby

Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 454 -- -- 25 440 -- 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 170 522 614 415 -- 1 886 173 437
Celkem 170 976 614 415 25 440 1 886 199 331

ke dni 31. prosince 2013 Česká 
republika

Slovenská 
republika

Irsko Rakousko Kypr Britské 
panenské 

ostrovy

Ostatní Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 8 796 2 721 -- -- -- -- -- 11 517
Pohledávky z obchodních vztahů a ostat-
ní pohledávky 

75 735 11 338 41 123 25 582 16 207 12 144 43 505 225 634

Celkem 84 531 14 059 41 123 25 582 16 207 12 144 43 505 237 151

ke dni 31. prosince 2012 Česká 
republika

Slovenská 
republika

Irsko Rakousko Kypr Britské 
panenské 

ostrovy

Ostatní Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 23 487 2 407 -- -- -- -- -- 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a ostat-
ní pohledávky 

91 255 11 754 45 337 611 7 707 954 15 819 173 437

Celkem 114 742 14 161 45 337 611 7 707 954 15 819 199 331

Úvěrové riziko podle typu protistrany

Úvěrové riziko podle teritorií
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(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

24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč) 2013 2012

Do splatnosti (netto) 176 343 100 231
Po splatnosti (netto) 49 291 73 206
Celkem 225 634 173 437

A – aktiva, na něž byla vytvořena opravná položka
(po lhůtě splatnosti a se snížením hodnoty)

- bruto 3 547 934
- specifická opravná položka -3 547 -934
- všeobecná opravná položka -- --

Netto -- --
B – aktiva, na něž nebyla vytvořena opravná položka (po lhůtě splatnosti)

- po lhůtě splatnosti < 30 dní 24 445 27 789
- po lhůtě splatnosti 31-60 dní 11 093 22 248
- po lhůtě splatnosti 61-90 dní 2 586 10 653
- po lhůtě splatnosti 91-180 dní 2 277 5 035
- po lhůtě splatnosti 181-365 dní 5 398 6 547
- po lhůtě splatnosti >365 dní -55 --

Netto 45 744 72 272
Celkem 49 291 73 206
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U opravných položek na snížení hodnoty finančních aktiv během roku končícího dnem 31. prosince 2013, resp. 31. prosince 2012, byly vykázány 
tyto pohyby:

Ztráty ze snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a jiných pohledávek ke dni 31. prosince 2013 a 31. prosince 2012 se týkají pohledávek, 
u nichž není předpoklad schopnosti uhradit nedoplatky, a to především v důsledku ekonomické situace. Společnost je přesvědčena (na zákla-
dě 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 pohledáv-
kám, 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 a očekávaných smluvních peněžních toků (včetně úroků). Závazky, které nemají 
smluvně stanovenou dobu splatnosti, jsou seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“.

24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

Stav ke dni 1. ledna 2012 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 vykázané během období 2 534
Zrušení (zúčtování ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období -14
Odepsané položky --
Rozdíly z přepočtu cizích měn 93

Stav ke dni 31. prosince 2013 3 547
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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 závazků24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

ke dni 31. prosince 2013 Účetní 
hodnota

Smluvní 
peněžní 

toky

Do 3 
měsíců

3 – 12 
měsíců

1 – 5 roky Nedefinovaná 
splatnost nebo 

neúročené
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 11 517 -- -- -- -- 11 517
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 225 634 -- -- -- -- 225 634
Celkem 237 151 -- -- -- -- 237 151
Dlouhodobé emitované dluhopisy 379 515 455 295 6 191 18 574 430 530 --
Úvěry 13 040 13 040 -- 13 040 -- --
Jiné zajištěné finanční závazky 1 903 1 903 368 953 582 --
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 205 898 205 898 -- -- -- 205 898
Celkem 600 356 676 136 6 559 32 567 431 112 205 898

ke dni 31. prosince 2012 Účetní 
hodnota

Smluvní 
peněžní 

toky

Do 3 
měsíců

3 – 12 
měsíců

1 – 5 roky Nedefinovaná 
splatnost nebo 

neúročené
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 25 894 -- -- -- -- 25 894
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 173 437 -- -- -- -- 173 437
Celkem 199 331 -- -- -- -- 199 331
Dlouhodobé emitované dluhopisy 378 975 480 061 12 383 12 383 455 295 --
Úvěry 70 70 70 -- 0 --
Jiné zajištěné finanční závazky 3 616 3 616 515 1 257 1 844 --
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 198 474  201 514 338 756 1 946 198 474
Celkem 581 135  685 261 13 306 14 396 459 085 198 474
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25. 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:

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 A HANGÁROVÁNÍ
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, doplnění zásob 
vody a další.

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  (včetně posádek)
V rámci segmentu lety jsou vykazovány transakce související s lety 
klientů, zejména pronájem 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.

24. Postupy řízení 
rizik a zveřejňování 
informací  
(v tisících Kč)

2013 2012

Závazky celkem 602 632 582 530
Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty -11 517 -25 894
Čistý dluh 591 115 556 636

Celkový vlastní kapitál připadající držitelům vlastního kapitálu Společnosti 160 000 146 113
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3,7 3,8
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Informace o provozních segmentech

Dispečink Handling 
a hangárování

Hangáry Lety a související 
služby

Obchod Údržba Sdílené služby Ostatní Celkem

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Externí výnosy 43 372 56 481 98 052 56 789 8 434 30 614 728 897 740 438 163 526 117 882 248 711 195 340 6 239 7 311 -- -- 1 297 231 1 204 855

Výnosy mezi segmenty 2 456 2 584 2 384 1 140 -- -- -- -- -- -- -- 31 -- -- -- -- 4 840 3 755

Tržby za provozní segmenty 45 828 59 065 100 436 57 929 8 434 30 614 728 897 740 438 163 526 117 882 248 711 195 371 6 239 7 311 -- -- 1 302 071 1 208 610

Úrokové výnosy -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 6 -- -- 1 6

Úrokové náklady -- -- -60 -90 -24 783 -24 767 -- -- -- -- -36 -75 -396 -1 068 -678 -775 -25 953 -26 775

Odpisy -86 -96 -1 533 -1 988 -15 216 -13 802 -1 260 -1 505 -375 -32 -4 642 -3 186 -6 526 -4 251 -913 -1 708 -30 551 -26 568

Zisk/ztráta před zdaněním 5 513 7 055 49 716 8 783 -51 544 -31 717 7 092 20 956 28 607 29 628 30 573 25 489 -51 376 -45 919 -289 -272 18 292 14 003

Pozemky, budovy, zařízení  
a nehmotná aktiva

74 161 11 779 10 624 357 515 362 917 3 378 4 129 17 28 10 094 13 880 87 507 92 071 2 785 3 892 473 149 487 702
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25. Provozní segmenty  
(v tisících Kč)

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

Ostatní významné položky 2013

Ostatní významné položky 2012

Celkem 15 % obratu (2012 – 17 %) pocházelo v roce 2013 od jednoho zákazníka, celkem se jednalo
o 199 454 tis. Kč (2012 - 206 889 tis. Kč) v následujících segmentech :  -  lety 189 686 tis. Kč (2012 – 193 498 tis. Kč)
  -  obchod 9 768 tis. Kč (2012 – 13 391 tis. Kč).

2013 2012

Výnosy
Výnosy provozních segmentů 1 295 832 1 201 300
Ostatní výnosy 6 239 7 310
Eliminace výnosů mezi segmenty -4 840 -3 755
Výnosy celkem 1 297 231 1 204 855

Zisk/(ztráta)
Zisk nebo ztráta provozních segmentů 69 957 60 195
Ostatní zisky/(ztráty) -51 665 -46 192
Eliminace zisků/(ztrát) mezi segmenty -- --
Zisk před zdaněním celkem 18 292 14 003

Pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva
Z reportovaných segmentů 382 857 391 739
Z ostatních segmentů 87 507 92 071
Jiná nealokovaná aktiva 2 785 3 892
Celkem 473 149 487 702

Provozní segmenty celkem Ostatní Celkem

Úrokové výnosy 1 -- 1
Úrokové náklady -24 879 -1 074 -25 953
Odpisy -23 112 -7 439 -30 551

Provozní segmenty celkem Ostatní Celkem

Úrokové výnosy -- 6 6
Úrokové náklady -24 932 -1 843 -26 775
Odpisy -20 609 -5 959 -26 568
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26. Informace 
o spřízněných 
osobách  
(v tisících Kč)

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 16, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů ke spřízněným 
podnikům.

(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.  

                         Pohledávky k 31.12.                             Závazky k 31.12.

2013 2012 2013 2012

ABS PLANE LIMITED 14 017 2 682 -- 3 475
JET ONE LEGACY LIMITED 1 800 4 016 14 337 16 398
Arthur Bradley & Smith, a.s. -- 11 688 -- 6 281
Aero Group, a.s. 264 1 795 -- --
ABS Bravo Limited -- -- -- --

Celkem 16 081 20 181 14 337 26 154

                        Tržby za služby za rok                Náklady na služby za rok

2013 2012 2013 2012

ABS PLANE LIMITED 29 698 26 581 12 217 20 457
JET ONE LEGACY LIMITED 53 018 37 761 129 861 119 004
Arthur Bradley & Smith, a.s. 1 929 31 858 -- 28 857
Aero Group, a.s. 5 974 5 948 -- --
ABS Bravo Limited -- -- -- 2

Celkem 90 619 102 148 142 078 168 320
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27. Závazky nevykázané 
v rozvaze  

28. Informace  
o odměnách  
statuárním  
auditorům

29. Významná následná 
událost

Společnost eviduje bankovní záruku vystavenou ve výši 15 000 GBP ve prospěch Společnosti AIR BP LIMITED platnou do 21. března 2014 
a bankovní záruku ve výši 200 000 EUR ve prospěch Společnosti ENI S.p.A. platnou do 31. prosince 2015.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku  
k 31. prosinci 2013.

2013 2012

Povinný audit 550 556
Jiné ověřovací služby -- --
Daňové poradenství -- --
Jiné neauditorské služby -- 200
Celkem 550 756
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Ing. Marcel Dostal
Předseda představenstva

Vladimír Peták
Člen představenstva

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že údaje uvedené v prezentační části výroční zprávy ABS Jets a.s. za rok 2013 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti 
nebyly opomenuty ani zkresleny.

V Praze dne 27. května 2014

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

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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