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V roce 2014 podnikla společnost ABS Jets významný krok k potvrzení své čelní pozice na trhu 
privátního letectví ve střední a východní Evropě. Její investice směřovaly v první řadě ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v oblasti kvalitativních i technických standardů a k náboru špičkového 
personálu.

V květnu 2014 prestižní publikace Aviation Week’s Show News jmenovala generálního ředitele 
ABS Jets Vladimíra Petáka jedním z deseti nejlepších ředitelů evropských privátních leteckých 
společností, které zdokonalují celé průmyslové odvětví díky chytrému marketingu a inovacím 
stejně tak jako vytváření regulačních opatření.

Společnosti se také podařilo splnit svůj dlouhodobý strategický cíl rozšiřovat vlastní flotilu ne-
jméně o jedno letadlo za rok a modernizovat své administrativní servisní středisko. Tato výroční 
zpráva shrnuje všechno podstatné, co se v roce 2014 v ABS Jets událo. Pečlivá a vytrvalá každo-
denní práce zaměstnanců a důvěra akcionářů představují ideální podmínky pro to, aby ABS Jets 
mohla i v roce 2015 nadále rozšiřovat a posilovat svou pozici na trhu.
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v roce 2014 dosáhla společnost ABS Jets 
významného milníku: oslavila desáté výročí 
své existence. Firma, jež vznikla v roce 2004 
jako skromný provozovatel charterových 
letů a poskytovatel údržbových služeb 
s pouhými dvěma letadly a personálem 
dvaceti lidí, se proměnila v předního 
evropského hráče na poli privátního letectví 
s flotilou třinácti letadel a 216 zaměstnanci. 
Nepsaným cílem ABS Jets bylo od samého 
počátku stát se nejlepším provozovatelem 
business jetů v celém průmyslovém odvětví.

Uplynulý rok se vyznačoval dalším 
rozšiřováním a posilováním naší pozice 
na klíčových trzích a růstem našich aktivit 
v dalších tržních oblastech. ABS Jets 
prokázala svou způsobilost v oblasti  
„One-stop-shop“ pro provozovatele business 
jetů i pro cestující do Evropy, z Evropy nebo 
přes Evropu. Nyní Vám s radostí předkládám 
Výroční zprávu ABS Jets plnou vynikajících 
úspěchů v každém z našich oddělení.

Posádky ABS Jets bezpečně odlétaly 3 700 
letových hodin a obsloužily 2 100 letů. 
Do naší flotily přibyl další letoun Embraer 
Legacy 650. U strojů Legacy 600 a Gulfstream 
550 jsme přešli od privátního ke komerčnímu 
provozu. Došlo k rozšíření dispečinku 
ABS Jets, abychom vyhověli výraznému 

nárůstu v počtu zakázek pro americké i čínské 
klienty. Technické oddělení ABS Jets zvýšilo 
počet projektů kompletních technických 
služeb o 19 % a současně jsme překročili 
milník 50 000 normohodin práce ročně.

Počátkem roku uzavřela ABS Jets partnerství 
s výrobcem letadel Embraer Executive 
Jets při poskytování technických služeb 
pro všechny typy letounů Embraer během 
zimních olympijských her v ruském Soči. 
Společnost Honeywell schválila ABS Jets 
jako své autorizované servisní centrum a 
autorizovaného prodejce avioniky. Ruský 
úřad pro letectví certifikoval ABS Jets 
k provádění údržby letadel s ruskou registrací 
(RA) ve všech teritoriích Ruska. Následně 
začali naše MRO služby využívat čtyři noví 
klienti. Technické oddělení ve spolupráci 
s Českým vysokým učením technickým 
v Praze začalo zavádět program „lean 
maintenance“ („zeštíhlené údržby“), který 
povede ke snížení doby uzemnění letadel.

Společnost ABS Jets se také účastnila 
několika mezinárodních akcí, které si 
strategicky zvolila tak, aby šířila povědomí 
o svých službách a získávala novou 
poptávku. Díky často vydávaným tiskovým 
zprávám dosáhla ABS Jets širokého 
mediálního pokrytí doma i v zahraničí.

Výkonnost a úspěšnost společnosti nejlépe 
dokládají její finanční výsledky. Jak uvidíte 
v následujících podrobných údajích, ABS Jets 
je zdravá firma, která udržuje dobrou 
rovnováhu mezi investicemi a příjmy a umí 
si zajistit solidní pozitivní finanční výsledky.

Můžeme se proto s hrdostí ohlédnout 
za rokem plným mimořádných výkonů 
a nepřetržitého růstu, díky nimž zůstává 
společnost ABS Jets provozovatelem 
executive jets a poskytovatelem údržbových 
služeb světové třídy. Značná část jejího 
úspěchu se zakládá na vynikajícím duchu 
a motivaci 216 vysoce kvalifikovaných 
profesionálů. Za celé představenstvo 
naší společnosti bych chtěl těmto lidem 
poděkovat za jejich vzorný přístup, vysoce 
kvalitní práci i osobní nasazení. Jsme 
zavázáni také svým váženým akcionářům, 
klientům a obchodním partnerům za jejich 
důvěru v ABS Jets. V pozitivním rozvíjení 
společnosti a v jejím pokroku správným 
směrem budeme nadále pokračovat.

Přeji Vám příjemné čtení.

Vážení kolegové, obchodní partneři,
akcionáři a přátelé,

Ing. Marcel Dostal
Předseda představenstva 

Team více než 200 zaměstnanců13

Přes 12,000 odbavených letů 
NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
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Společnost ABS Jets byla založena roku 2004 a v současnosti provozuje flotilu 
třinácti 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 provozu 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 portfolia 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, presented by Overseas Living Magazine 

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

2014    Ocenění za Top10 Leaders of European Business Aviation

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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Y

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.

Profil společnosti
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Praha Kyjev
Bratislava

Asosiační 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

Hlavní sídlo Praha,  
Česká republika
ABS Jets, a.s. vznikla 30. června 2004 zápisem do obchod-
ního rejstříku. Společnost je zapsána v v obchodním rejstříku ve-
deném 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: info@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, která vznikla 9. listopadu 2007. 
Organizační složka je registrována v  obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Bratislavě I, oddíl B, vložka 1523/B.

Sídlo organizační složky 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

Profil společnosti
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SPRÁVA LETADEL

Management soukromě vlastněných letadel 
je jednou z hlavních obchodních činností 
ABS Jets již od jejího založení v roce 2004. 
V současnosti ABS Jets komerčně provozuje 
flotilu jedenácti letadel, mezi něž patří 
šest Embraer Legacy 600, dva Embraer 
Legacy 650, jeden Gulfstream G550, 
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 externích domácích i mezinárodních 
klientů. Kompletní flotila ABS Jets se skládá 
z třinácti letadel.

ŮDRŽBA 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 registrovaných na Arubě (P4), 
v Rusku (RA), 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 technické 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 
specifických typů civilních letounů.

PROVOZOVÁNÍ LETADEL

ABS Jets s jednou z největších flotil leta-
del Embraer Legacy 600 a týmem vysoce 
kvalifikovaných profesionálů s mnohaletou 
praxí je perfektně připravená zvládat veške-
ré potřeby svých klientů z oblasti business 
aviation. ABS Jets provozuje ze dvou základen 
umístěných na letištích Praha a Bratislava. 
Poskytuje komplexní portfolio služeb. Spo-
lečnost zaměstnává 34 pilotů a 18 palubních 
průvodčích, z toho 26 pilotů a 14 palubních 
průvodčích vyškolených pro letouny Embraer 
Legacy. V roce 2014 posádky ABS Jets bez-
pečně odlétaly 3 700 letových hodin během 
2 100 letů. Letadlo ABS Jets denně odlétalo 
v průměru téměř deset letových hodin se 
vzletem každé čtyři hodiny. Při žádné z bez-
pečnostních 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. 

Obchodní činnost ABS Jets

Profil společnosti
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EXECUTIVE HANDLING 
& HANGAR SERVICES

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 2014 překročil počet rotací letadel 
ABS Jets na letišti Praha dvě stě padesát 
za měsíc; přibližně polovinu tvořily služ-
by pro externí klienty. Pro své služby 
hangárování letadel využívá ABS Jets své 
dva hangáry: Hangár C a nově vybudo-
vaný Hangár N. Dohromady poskytují 
10 000 m2 hangárového prostoru; oba 
se nacházejí na letišti Praha. Také na le-
tišti 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, povolení k odletu 
a přistání, oznámení NOTAM a další potřeb-
nou 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 zákaz-
níka celým složitým procesem koupě nového 
nebo staršího letadla a pomáhají mu s jeho 
výběrem (stáří, celkový počet letových hodin 
apod.) ABS Jets nabízí kompletní zákaz-
nickou podporu. Společnost má zavedené 
pevné 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.

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 alternativní 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 či komerční
• nájem limuzín/automobilů
• nájem vrtulníků a jachet
• doprava na/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 zdroje i 
lidskou kompetenci a odbornost potřebnou 
k podpoře a zavádění systémů, jež si vyžadu-
je provozování letadel na nejvyšší úrovni 
bezpečnosti a ochrany. Piloti a posádky 
ABS Jets patří k nejzkušenějším a nejlépe 
vycvičeným profesionálům v oboru, kterým 
se dostalo i mnoho mezinárodních uznání.

Profil společnosti
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SÍDLO SPOLEČNOSTI: 

ABS Jets, a.s. 
K Letišti – Hangár C
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Česká republika
IČ: 271 63 628

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

SÍDLO ORGANIZAČNÍ 
SLOŽKY V ZAHRANIČÍ:
ABS Jets, a.s., organizačná zložka
Letisko M. R. Štefánika
823 11 Bratislava
Slovenská republika
IČ: 43 811 914

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

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, testování, 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,

• cateringové služby,

• 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 PLAT-
NÁ A ÚČINNÁ K 31. PROSINCI 2014:

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

Profil společnosti
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Dokonalost provozu je nezbytnou podmín-
kou růstu. Společnost ABS Jets byla založena 
roku 2004 a je jedním z nejrychleji rostoucích 
provozovatelů letadel kategorie executive 
jet v Evropě. Se základnami v Praze (Česká 
republika) a Bratislavě (Slovensko) je ABS Jets 
jedním z předních hráčů na trhu privátního 
letectví ve střední a východní Evropě. Společ-
nost vlastní flotilu třinácti letadel a zaměstnává 

216 vysoce kvalifikovaných profesionálů. 
Poskytuje prvotřídní charterové a brokerské 
služby, specializuje se na správu a prodej leta-
del, travel management, executive handling, 
hangárování, ale i plánování a podpory letů. 
ABS Jets je na základě Part 145 certifikovaná 
pro provádění údržby letadel a současně je 
autorizovaným servisním střediskem letounů 
Embraer. Letový provoz a servis letadel provádí 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro celosvěto-
vou klientelu a je schopná okamžitě zareagovat 
na jakýkoli obchodní či osobní požadavek 
služeb. Společnost ABS Jets již prokázala své 
schopnosti v oblasti „One-stop-shop“ pro pro-
vozovatele business jetů i cestující do Evropy, 
z Evropy nebo přes Evropu. ABS Jets si vysoce 
cení své klientely a stará se o ni s veškerou péčí 
jak ve svém regionu, tak i jinde po celém světě.

Provozovatel executive jets

Obchodní aktivity
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Správa letadel v privátním vlastnictví je 
jednou z hlavních činností společnos-
ti ABS Jets již od jejího založení v roce 
2004. Aktivity a opatření, které během 
let podnikla, napomohly výraznému sní-
žení provozních a finančních požadavků 
na správu letadel zákazníků. Společnosti 
dovolily vyvinout a zachovat nový trend 
a současně dosáhnout jejího vlastního cíle, 
kterým bylo prezentování privátního letectví 
jako efektivní alternativy firemní přepravy 
k plánovaným letům komerčních aerolinek.

Strategickým cílem bylo od samého 
počátku rozšiřování vlastní flotily každý 

rok nejméně o jedno letadlo. V roce 2014 
společnost ABS Jets komerčně provozovala 
letku jedenácti letadel: šesti strojů Embraer 
Legacy 600, dvou letounů Embraer 
Legacy 650, jednoho Embraera Phenom 
300, jednoho Gulfstreama 550, jednoho 
Bombardiera Learjet 60XR a několika 
business jetů určených pro privátní provoz. 
Vedle uvedených letadel, která spadají pod 
smlouvy o dlouhodobém provozování, 
spravuje společnost také letadla externích 
domácích i mezinárodních klientů na 
pražském a bratislavském letišti.
Vedle správy a provozu letadel je významnou 
součástí činnosti ABS Jets také poskytová-

ní poradenských služeb při výběru a koupi 
nových letadel. Tyto služby poskytuje spo-
lečnost komplexně, počínaje doporučením 
vhodnosti daného typu letounu přes jeho 
konfiguraci, následné objednání, nákup, 
zajištění financování, převzetí až po jeho 
dopravení na mateřskou základnu. Dlouhole-
té a intenzivní zkušenosti, kontakty a vyni-
kající reputace, které se ABS Jets ve střední 
a východní Evropě těší, jí dávají jasný 
a nezpochybnitelný náskok před konkurencí.

Správa letadel

Obchodní aktivity

Výroční zpráva 2014    Strana 25



Vysoce efektivní údržbové služby provádí tým 
techniků s mezinárodně uznávanou kvali-
fikací za pečlivého dodržování požadavků 
výrobců i zákonných předpisů. Rok 2014 
se do kronik technického oddělení zapíše 
špičkovými výkony a úspěchy. Díky 19% 
nárůstu počtu projektů kompletních tech-
nických služeb překonala společnost v roce 
2014 milník 50 000 normohodin ročně.

Společnost ABS Jets získala souhlas ruského 
úřadu pro letectví k provádění a certifika-
ci údržby letadel s ruskou registrací (RA), 
a proto může zajišťovat pohotovou podporu 
ve všech ruských teritoriích. Společnost se 
díky tomu proměnila v preferované údrž-
bové centrum letadel Embraer Legacy 
provozovaných v zemích SNS. Výsledkem 
bylo získání čtyř dalších zákazníků u MRO 
služeb. V současnosti je společnost ABS Jets 
autorizována k provádění údržby letounů 
registrovaných v zemích EASA, dále v Rusku 
(RA), na Arubě (P4), ve Spojených arabských 
emirátech (A6), na Kajmanských ostrovech 
(VP), ostrově Man (M), Ukrajině (UR), 
v Turecku (TC) a Rovníkové Guineji (3C).
ABS Jets zajišťuje odbornou podporu denní 
údržby (Line Maintenance a služby AOG), 
stejně jako složitější technické a servisní služby 
(Base Maintenance) pro vlastní spravované 
letouny i všechny externí zákazníky. V roce 
2014 se ABS Jets stala také autorizovaným 
servisním centrem společnosti Honeywell 

úrovně 1 a rovněž autorizovaným prodejcem 
avioniky. Od roku 2007 je ABS Jets 
autorizovaným servisním střediskem 
Embraer (EASC) pro  lehkou a těžkou 
údržbu a záruční práce na specifických 
typech business jetů. Kvalitu a spolehlivost 
práce týmu údržby uznala i společnost 
Embraer, o čemž svědčí vzájemná spolupráce 
na zimních olympijských hrách v ruském 
Soči, kde oba subjekty přímo na místě 
zajišťovaly okamžitou technickou podporu.

V posledním čtvrtletí roku 2014 začala 
ABS Jets společně s Českým vysokým učením 
technickým v Praze zavádět výcvikový 
program na principech „lean maintenance“ 
(„zeštíhlené údržby“). Program, jenž se 
zakládá na japonské filosofii kaizen, si dává 
za cíl uskutečnit pozitivní kulturní změny 
pravidelného charakteru s výsledkem 
zdokonalení pracovních metod a výrobních 
procesů. Již nyní se projevily jeho pozitivní 
dopady na snížení doby uzemnění letadel.

Růst technického úseku ABS Jets 
souvisí v první řadě s jeho výkonností, 
efektivitou a prokazatelnými 
zkušenostmi s výrobky Embraer.

Údržba letadel

Obchodní aktivity
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ABS Jets nabízí charterové a brokerské 
služby pro lety po celém světě, to znamená 
i ve skutečně obtížně dosažitelných 
destinacích. V roce 2014 společnost 
ABS Jets posílila své postavení na lokálních, 
regionálních i mezinárodních charterových 
trzích. Docházelo k širšímu používání 
flotily vlastních letadel ABS Jets s cílem 
dostát požadavkům externích klientů na 
volném trhu, nicméně významnou součást 
její kapacity stále využívali majitelé letadel 
v důsledku svých profesionálních aktivit. 
Cílem obchodního oddělení společnosti 
je nabídnout optimální charterová řešení, 
která naplní všechny potřeby a očekávání 
jejích zákazníků v oblasti privátní i obchodní 
vzdušné přepravy. Firma zaznamenala 
také výrazný, zhruba 70% nárůst v počtu 
letových hodin v úseku super mid-size. Díky 
dlouhodobé a osvědčené spolupráci s partnery 
a dalšími provozovateli business jetů dokáže 
ABS Jets zprostředkovat i alternativní letoun 
v případě, že nemá k dispozici svůj vlastní.

Díky rostoucí poptávce po charterových 
službách prošlo obchodní oddělení 
ABS Jets ve druhé polovině roku důkladnou 
reorganizací, jejíž součástí byly i personální 

změny. Novou vedoucí oddělení Charter 
& Brokerage se stala žena, která se vrátila 
po mateřské dovolené, ve společnosti 
začínala jako operační dispečerka v roce 
2004, tedy v roce jejího založení, a později 
se stala hlavní dispečerkou. Cílem 
společnosti je dosáhnout maximální 
synergie při zavádění ověřených provozních 
postupů a procesů, ale také v oblasti 
obchodování s volnou kapacitou letadel.

S pomocí neustávajícího procesu propagačních 
činností a prostřednictvím nepřetržité 
publicity v médiích vytváří společnost 
ABS Jets povědomí o svých službách 
i výhodách privátního letectví obecně. Pořádá 
proto různé prezentace včetně zvláštních akcí 
pro zástupce privátních bank a finančních 
institucí. Rostoucí počet charterových 
letů ABS Jets pro rozšiřující se portfolio 
zákazníků, společně s rozšiřováním sítě 
partnerských provozovatelů letadel, je 
výsledkem přítomnosti této společnosti 
na velkých mezinárodních konferencích 
a výstavách z oblasti privátního letectví.

Charter  
a zprostředkování letadel

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

• dodatečná doprava,
• nájem limuzín/automobilů,
• nájem vrtulníků a jachet,
• doprava na letiště/z letiště,
• rezervace VIP hal,
• hotelové ubytování,
• rezervace konferenčních místností – pro 

pořádání obchodních setkání atd.

ABS Jets je jednou z velmi mála společností ve střední a východní 
Evropě, které disponují takovými technickými schopnostmi, 
finančními zdroji, lidskými dovednostmi a odborností, aby mohly 
podporovat a zavádět systémy potřebné pro provozování letadel 
na nejvyšší úrovni bezpečnosti a ochrany. Piloti a posádky ABS Jets 
patří k nejkvalifikovanějším a nejlépe vycvičeným profesionálům 
v oboru, kterým se za to dostává i mezinárodního uznání.

Travel Management

Obchodní aktivity
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Odbavení 
letadel

V roce 2014 společnost ABS Jets odbavila na 
pražském Letišti Václava Havla svůj 10 000. let. 
Zaznamenala téměř dvacetiprocentní meziroč-
ní navýšení co do počtu rotací letadel určených 
pro privátní letectví. Společnost byla svědkem 
stále vzrůstající poptávky po handlingových 
službách již od doby, kdy se v roce 2008 stala na 
letišti autorizovaným handlingovým agentem. 
Současný nárůst aktivit oddělení handlingu je 
z největší části výsledkem velkého počtu zahra-
ničních klientů provozujících lety do Prahy, 
ale rovněž rozšiřování vlastní flotily ABS Jets a 
vzestupu dopravy obecně. Aby dostála rostoucí 

poptávce a aktivitám, přijala společnost do 
svého týmu další kvalifikované členy a pořídila 
nejmodernější vybavení a technologie, aby 
zajistila nejvyšší kvalitu svých služeb. V roce 
2014 společnost ABS Jets významně investo-
vala do oddělení výcviku svých zaměstnanců. 
Všichni členové týmu executive handlingu 
prošli výcvikem a certifikací výrobce busi-
ness jetů Gulfstream, aby mohli odbavovat 
a provozovat také různé typy jeho letadel.

V roce 2014 byla hangárovací kapacita 
ABS Jets v Praze opět naplněna. K tomu, 

že je společnost preferovaným poskytova-
telem služeb v oboru, přispívá také fakt, 
že má k dispozici deset tisíc čtverečních 
metrů hangárovacího prostoru. ABS Jets 
poskytuje veškeré služby pozemní podpory 
a hangárování flotile sedmi letadel svého 
českého zákazníka Aeropartner. Vedle 
toho nabízí ABS i dispečerské služby.

Handlingovému úseku ABS Jets na Letišti 
M. R. Štefánika v Bratislavě se daří zacho-
vávat si vynikající kvalitu svých služeb 
vzhledem k objemu komerčních letů ABS 

Jets. Svých výjimečných výsledků dosáhl 
i navzdory tomu, že toto zařízení je pouze 
provizorní a zdejší podmínky se v součas-
né době nedají s těmi v Praze srovnávat.

Úspěch služeb executive handlingu ABS 
Jets se zakládá na třech zásadních prvcích. 
Společnost má oddaný tým s odborností 
potřebnou pro letouny od kategorie very 
light po heavy jets.. Už sama skutečnost, 
že je zavedeným provozovatelem 
business jetů, poskytuje společnosti tu 
konkurenční výhodu, že plně chápe 

potřeby a požadavky nejnáročnějších 
zákazníků. Ke klientům se tu vždy chovají 
s  úctou a na základě stejných vysokých 
kvalitativních standardů, jaké si firma 
u těchto služeb stanovila pro svou vlastní 
flotilu i pro majitele letadel hned na samém 
počátku, když svůj provoz zahajovala.

Obchodní aktivity
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ABS Jets provozuje letové oddělení, které 
se stará o vlastní firemní flotilu letadel, 
ale nabízí služby plánování letů také dalším 
provozovatelům po celém světě. Systém 
plánování letů podporuje až 260 typů 
letadel. Zkušení a vysoce kvalifikovaní 
dispečeři využívají své odborné znalosti 
k optimalizaci každého letu a současné 
minimalizaci nákladů. Dispečink ABS Jets 
připravuje kompletní letové plány, povolení 
k odletu a k přistání, NOTAMy a veškerou 
potřebnou dokumentaci. Tým je dostupný 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je připraven 
poskytnout ihned odbornou pomoc, podporu 
a poradenství. ABS Jets se dokáže postarat 
i o související zařizování a služby, jako je 
ubytování v hotelích či přesuny posádek.

V roce 2014 se dispečink ABS Jets výrazně 
rozrostl a také kapacity plánování letů 
se rozšířily v souladu s rostoucí poptávkou. 
Provozovatelé a majitelé privátních letadel 

v zahraničí služby plánování letů čím dál častěji 
částečně nebo kompletně svěřují externím 
partnerům, protože nemají v úmyslu investovat 
do vytváření vlastních dispečinků. Rostoucí 
důvěra ze strany klientů z amerických zemí 
je pro společnost velikým povzbuzením. 
Smlouvy podepsané s čínskými klienty zase 
dokazují, že kompetence a služby ABS Jets 
jsou již oceňovány skutečně po celém světě.

ABS Jets se řídí odlišným pojetím, než jaké 
se od společností poskytujících plánování 
letů obvykle očekává. Její filosofie se zakládá 
na osobním přístupu. Dispečeři každého 
svého klienta velmi dobře znají a klienti 
zase znají tým ABS Jets, díky čemuž je 
vzájemná komunikace o mnoho jednodušší 
a efektivnější. Klíčovým prvkem je tu 
porozumění potřebám pilotů. Ke každému 
zákazníkovi se u ABS Jets chovají tak, jako by 
byl členem posádky její vlastní flotily letadel. 
Mezi týmem letové podpory a týmem klienta 

panuje přátelská, až rodinná atmosféra. 
Dispečeři jsou vždy výborně informováni 
o aktuálních letech. Oddělení plánování 
letů se v roce 2014 zúčastnilo několika 
neobvyklých projektů. Český výrobce letadel 
potřeboval letecky doručit své zboží na 
některá z nejnáročnějších horských letišť 
v Nepálu. Kompletní plánování letů a letová 
podpora byly svěřeny společnosti ABS Jets. 
Společnost také podobně jako v předchozích 
letech intenzivně přispěla k podpoře a vedení 
studentských projektů v oblasti leteckého 
dispečinku a vedle toho poskytla odborné 
poradenství při tvorbě diplomových prací.

Dispečink ABS Jets i nadále rozšiřuje svou 
vědomostní základnu, zavádí nové prvky 
a procesy pro zvýšení bezpečnosti letového 
i pozemního provozu, ale také optimalizuje 
personální záležitosti v průběhu celého 
čtyřiadvacetihodinového provozu oddělení.

Plánování letů

Obchodní aktivity
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V roce 2014 se oddělení prodeje letadel 
zaměřilo na rozšíření své spolupráce s předními 
světovými výrobci business jetů. To společnosti 
umožňuje nabízet svým zákazníkům pestrou 
škálu možností koupě letadla. Výsledkem této 
strategie bylo výrazné rozšíření produktového 
portfolia. Ve spolupráci s velkými výrobci 
business jetů uspořádala společnost ABS Jets 
několik předváděcích letů pro potenciální 
budoucí zákazníky. Díky své synergické 
dynamice a optimalizaci nákladů je společnost 
ABS Jets schopna propagovat i služby 
správy letadel. Umožňuje jí to také nabízet 
potenciálním zákazníkům konkurenční 
podmínky koupě letadel, pokud se jejich 
letadlo stane součástí flotily ABS Jets. Úspěchy 
prodejního týmu ABS Jets při zvyšování 
poptávky po nových, odlišných typech letadel 

vedou k ještě užší spolupráci s nejrůznějšími 
výrobci business jetů. Navýšení počtu prodejů 
letadel tímto oddělením bylo výsledkem 
schopnosti reagovat na rostoucí poptávku 
po nově certifikovaných letounech jako 
Embraer Legacy 500 a 650, Gulfstream 550 
a 650, Bombardier Learjet 75, Challenger 
350 a řady Global i Dassault Falcon 2000S.

Společnost ABS Jets upevnila svou vůdčí 
pozici v oblasti prodeje business jetů v České 
republice a na Slovensku. V roce 2014 byl 
prodán další Embraer Legacy 650, který 
následně přibyl do flotily spravovaných 
letadel, takže dlouhodobý strategický cíl 
společnosti přidat do flotily alespoň jedno 
letadlo ročně byl opět splněn. ABS Jets 
pomáhala také s dodáním čtyř dalších letadel 

do České republiky: Embraer Phenom 
300, Legacy 600 a 650 a Gulfstream 550.
Obchodní oddělení ABS Jets se soustředí 
na zdokonalování spolupráce s předními 
mezinárodními dodavateli letounů, aby 
společnost byla schopna předložit svým 
potenciálním klientům ještě širší škálu 
možností. Eventuálním kupujícím nabízí 
možnost začlenit jejich letadlo do flotily 
ABS Jets s kompletní paletou výhod pro 
majitele. Nejrůznější typy letadel nabízela 
společnost také prostřednictvím profesionálů 
z oblasti bankovních a finančních institucí, 
kteří se zúčastnili jejích speciálních 
informačních seminářů. Propagační činnost 
s cílem vytváření povědomí o výhodách 
soukromého létání pomohla vytvořit 
ještě větší zájem o služby ABS Jets. 

Prodej letadel

Obchodní aktivity
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ABS Jets v roce 2014 postupně navýšila 
flotilu letadel o jedno letadlo Legacy 650, 
jeden tryskový letoun Embraer Legacy 600 
a jedno letadlo úplně nového typu Gulfstream 
G550. Vzhledem k tomuto novému letadlu 
bylo zapotřebí zvýšit celkový počet pilotů 
a letušek. Ke konci roku zaměstnávalo 
oddělení letů ve své pražské a bratislavské 
centrále na stálý pracovní poměr celkem 52 
členů posádek – 34 pilotů a 18 letušek. Pro 
8 letadel typu Embraer Legacy 600 jsme 
zaměstnávali celkem 26 pilotů a 14 letušek, 
pro letadlo LR60XR - 4 piloty a 2 letušky 
a pro nové letadlo G550 - 4 piloty a 2 letušky.  

V průběhu roku 2014 posádky ABS 
Jets bezpečně odlétaly 3 700 letových 
hodin a obsloužily 2 100 letů. Vynikající 
zužitkování flotily nejlépe ilustruje 
průměrný počet deseti letů denně se vzletem 
nebo přistáním každé čtyři hodiny.
Aby dostála novým evropským regulacím 
a aby obdržela schválení od úřadu pro letectví, 
aktualizovala společnost v roce 2014 všechny 
části své provozní příručky. Pravidelný 
audit Úřadu pro civilní letectví, prováděný 
za účelem obnovení Osvědčení leteckého 
dopravce (AOC), neukázal žádné nedostatky 
v letovém provozu, ani pracovních postupech. 
Ani místní úřady pro letectví v zahraničí 
během náhodných inspekcí letounů ABS Jets 

neodhalily žádná významná pochybení.
Splnit požadavky schválených výcvikových 
programů leteckého personálu si vyžádalo 
provedení celkem 234 výcvikových akcí na 
zemi i v simulátorech. Každý pilot ABS Jets 
strávil průměrně 27 hodin v učebně nebo 
samostudiem u počítače, palubní průvodčí 
dokončili 14hodinový výcvik. Každý z pilotů 
odlétal 16 hodin na simulátoru; všichni piloti 
strávili na simulátorech dohromady přes 250 
hodin za rok. Veškerý výcvik i zkoušení na 
simulátorech letadel typu Legacy pokryli 
interní instruktoři a zkoušející. Závěry 
z vyhodnocení záznamů letových dat se 
nepřetržitě sledovaly a využívaly k dalšímu 
výcviku posádek a k neustálému procesu 
standardizace operačních a výcvikových 
postupů na všech typech letadel.

ABS Jets vycvičila piloty strojů Embraer 
Legacy a získala povolení k provozu 
za nízké viditelnosti. Letadla Embraer 
Legacy smějí nyní startovat při minimální 
viditelnosti 125 metrů a přistávat 
s viditelností 300 metrů a spodní vrstvou 
oblačnosti ve výšce pouze 30 metrů.

Letové oddělení

Obchodní aktivity
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Společenská 
odpovědnost firmy
BEZPEČNOST
Společnost ABS Jets se cítí silně zavázána k plnění, a ještě lépe překonávání, veškerých požadavků 
bezpečnostních norem. Společnost vlastní řadu různých certifikátů, které převyšují vyžadované 
bezpečnostní normy, včetně certifikátu IS-BAO, jehož cílem je zachovávat a zdokonalovat bez-
pečnostní standardy a zajišťovat plnění veškerých požadavků příslušných úřadů pro letectví. 

EMISE A HLUKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ 
Společnost ABS Jets si uvědomuje, že jakožto aktivní člen leteckého sektoru má zodpovědnost 
také za minimalizaci emisí škodlivin. Z toho důvodu usiluje o to provozovat svá letadla co 
možná nejefektivnějším způsobem a současně se aktivně zapojuje do všech úrovní efektivního 
plánování letů, včetně optimalizace hmotnosti letadel, aby minimalizovala množství výfukových 
plynů vypouštěných do ovzduší. Kdykoli je to možné, snaží se ABS Jets inovovat svou flotilu, 
nahrazovat starší typy letadel novějšími, která jsou šetrnější co do spotřeby a množství emisí. 
Stejně tak rozumí tomu, že provozování letecké dopravy v několika regionálních centrech, 
zejména v Evropě, vede ke zvyšování hladin hluku. 

VÝCVIK PERSONÁLU A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Společnost ABS Jets investuje každoročně značné částky do vzdělání a výcviku svého letec-
kého i pozemního personálu. Dále pravidelně sponzoruje související externí výcviky a kurzy 
přispívající k osobnímu i profesnímu rozvoji svých zaměstnanců. Efektivní a zdvořilé vztahy 
mezi managementem a zaměstnanci jsou u ABS Jets standardem. Díky tomu společnost ví, 
že se na své dobře vycvičené, způsobilé a motivované zaměstnance může kdykoli spolehnout.

Obchodní zpráva
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Ochrana  
životního prostředí
Společnost ABS Jets vždy usiluje o to provozovat své podnikání s maximálními ohledy 
a minimálními dopady na životní prostředí. Veškeré zařízení a pozemní vybavení 
potřebné k údržbě leteckých technologií používá v souladu s uživatelskými příručkami 
a s ohledem na ochranu životního prostředí. Přísně dodržuje veškeré platné standardy 
a legislativu. Pravidelně se provádějí audity splňování veškerých norem a tyto audity 
jsou prováděny nejen ze strany orgánů zmocněných vládou, ale také na základě 
žádostí ze strany samotné společnosti, tedy externími subjekty a komisemi.

ABS Jets nemá k dispozici svůj vlastní zdroj pitné a provozní vody; zajišťuje si ji na základě 
nájemní smlouvy. Likvidaci odpadu, ropných produktů a dalších specifických látek zadává 
externím firmám, čímž zajišťuje maximální úroveň kontroly a kvality likvidace odpadních látek.
ABS Jets považuje svůj přístup k životnímu prostředí za přirozenou součást své firemní 
společenské odpovědnosti a usiluje o to, aby se v tomto ohledu stala příkladem pro ostatní.

Obchodní zpráva
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Lidské zdroje
Personální otázky se v roce 2014 řešily vždy v souladu s platnou legislativou v této 
oblasti. Na konci roku měla společnost ABS Jets 216 zaměstnanců. Počet zaměstnanců 
se zvýšil o několik studentů z univerzit a odborných škol, kteří začali pracovat v  jako 
praktikanti už během studia s cílem získat zkušenosti a rozšířit své znalosti v oboru.

V uplynulém roce investovala společnost částku 16 421 tis. Kč  do vzdělávání svých 
zaměstnanců. Z toho bylo 4 755 tis. Kč vynaloženo na pravidelný trénink letových 
posádek a dalších 4 190 tis. Kč na výcvik zaměstnanců technického oddělení.

V rámci firemního sociálního programu přispívala společnost ABS Jets na důchodové 
pojištění a rovněž podporovala kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity svých zaměstnanců. 

V roce 2014 věnovala firma velkou pozornost zefektivňování struktury odborné pracovní 
síly. Pracovala na zdokonalení svého pracovního prostředí či postupů interní komunikace.

Oddělení lidských zdrojů ABS Jets uvažuje již dopředu o případné potřebě dalšího 
lidského kapitálu pro společnost a provádí plánování, aby těmto potřebám vyhovělo, což 
je nezbytností pro zdokonalování jejích služeb. Zručná a kvalifikovaná pracovní síla je 
nejvýznamnějším zdrojem pro vynikající výkony a plnění všech potřeb náročné klientely. 
V náborových a výběrových postupech se oddělení soustředí na aktuální kvalifikaci a osobnost 
kandidátů, ale zároveň zkoumá i jejich potenciál k rozvoji nových služeb u ABS Jets.

Obchodní zpráva
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ABS Jets bude nadále rozšiřovat svou flotilu nejméně o jedno letadlo ročně. 

Zintenzivní své snahy o získání nových externích klientů v oblasti nákupu letadel,  
executive handlingu, plánování letů, údržby letadel, charterových a brokerských služeb.

Získá nové licence na údržbu dalších typů business jetů.

Bude dále nepřetržitě zvyšovat kvalitu a efektivitu výkonů svých zaměstnanců 
a zdokonalí jejich ergonomiku pracovního prostředí.  

Zvýší tržní podíl služeb FBO a ground handlingu na letišti v Praze.

Pobočka společnosti na letišti v Bratislavě rozšíří portfolio svých služeb.  

Společnost zvýší propagaci své značky a povědomí o škále nabízených služeb, a to jak 
v místních, tak v mezinárodních médiích, na průmyslových konferencích a veletrzích.
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Společnost ABS Jets si dokázala vybudovat 
pozici jednoho z největších provozovatelů na poli 
privátního letectví ve střední a východní Evropě 
a současně jednoho z velkých hráčů v oblasti mimo 
tento region. ABS Jets je v tomto dynamickém 
segmentu letectví jednou z nejrychleji rostoucích 
společností. Aby v tomto trendu i nadále pokračovala 
a posilovala svou pozici, stanovuje si ty nejvyšší 
výkonnostní normy. Zvýšení poptávky a následně i 
počtu získaných nových kontraktů dokazuje, že stále 
existuje prostor pro další rozvoj společnosti a jejích 
služeb. Tento rozvoj lze realizovat buď teritoriální 
expanzí, nebo rozšiřováním a zdokonalováním 
škály poskytovaných služeb. Trh, na němž se 
společnost pohybuje, se neustále dále rozvíjí a roste, 
přičemž  je nedílnou součástí tohoto pokroku.
V roce 2015 bude společnost i nadále investovat do 
své konkurenceschopnosti, což povede k nabývání 
dalšího know-how, zvyšování kvality služeb, 
snižování nákladů a navazování nových synergií.

Zdokonalování profesních způsobilostí týmu je 
zásadní záležitostí, protože společnost se pohybuje 
na trhu, kde jsou všechny úspěchy přímo úměrné 
kvalitě výkonů a odbornosti zaměstnanců.

ABS Jets ještě zintenzivní svou snahu 
o vyhledávání nových, inovativních 
způsobů optimalizace dostupné široké 
škály zdrojů a odborných znalostí 
a o jejich využití ve své činnosti.

Je samozřejmostí, že také nepřetržité 
inovování flotily je klíčovým aspektem 
zachování vyváženého portfolia pronájmů.

Dále jsou nezbytné investice do nových 
obchodních aktivit, aby společnost 
udržela krok s neustále se měnícími 
potřebami a požadavky zákazníků tohoto 
dynamického tržního segmentu.

Řízení rizik v tomto prostředí není sice 
snadným úkolem, ale ABS Jets jej má přesto 
pod kontrolou. Provozní oddělení vyvíjí pro 
své klíčové zaměstnance řešení šitá na míru, aby 
jim poskytovalo skutečnou přidanou hodnotu 
a ochranu před hospodářskými výkyvy.

Zvyšování obratu prostřednictvím získávání 
nových klientů a vytváření sítí jde vždy 
ruku v ruce s interními vylepšeními, zvláště 
v oblastech executive handlingu, plánování 
letů, charteringu a brokerage a údržby 
letadel. Cílem společnosti pro příští rok 
bude propagace dostupnosti a výhod 
privátního letectví v nejširším možném 
okruhu potenciálních zákazníků.

Zásadním úkolem společnosti zůstane také 
intenzivnější propagace značky ABS Jets, 
zvyšování povědomí o rozsahu jejích služeb 

v médiích, ale i při účasti na konferencích, 
veletrzích a výstavách. Co se týče nabízených 
služeb, ABS Jets si v uplynulém roce dokázala 
udržet jak svou existující klientelu, tak získat i 
nové zákazníky. Tento proces bude v roce 2015 
pokračovat, a to například diverzifikací činností 
společnosti. To je také hlavním důvodem, proč 
se ABS Jets pokusí získat licence pro údržbu 
a servis dalších typů business jetů. Společnosti 
to umožní proměnit se v servisního partnera co 
do největšího možného počtu výrobců letadel.

Co se týče rozšiřování teritoriálního, zaměří 
se společnost ABS Jets na své aktivity na 
Slovensku. Zvláště se to týká rozšíření portfolia 
poskytovaných služeb na Letišti M. R. Štefánika 
v Bratislavě a výstavby plnohodnotných 
zařízení FBO (Fixed-Based Operator).
Strategickým cílem, který byl v roce 2014 opět 
splněn, bylo rozšiřování flotily nejméně o jedno 

letadlo za rok; o tento cíl bude společnost 
opět usilovat i v roce nadcházejícím.
Renovace hangárových a administrativních 
kapacit v předchozích letech se osvědčila 
jako hodnotná součást firemní schopnosti 
obnovy. Zdokonalování zařízení a kapacit 
bude pokračovat dále, a to buď renovací 
Hangáru C v Praze, anebo rozšířením služeb 
poskytovaných bratislavskou pobočkou.

Rovněž redukce nákladů spojených s letadly 
pro majitele a zvyšování tržního podílu 
FBO na domovské základně na pražském 
letišti patří ke klíčovým cílům, o jejichž 
dosažení bude společnost usilovat.
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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 15. června 2015

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

Na základě provedeného auditu jsme dne 30. dubna 2015 vydali 
k účetní zavěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu 
následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní zavěrky společnosti ABS Jets, 
a.s., tj. výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2014, výkazu o úplném 
výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích 
za rok 2014 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých 
významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje 
o společnosti ABS Jets, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní 
závěrky.“

Odpovědnost statutárnního 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, mezinárodnímy auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 

s těmito předpisy jsme povinní 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 podávajíci 
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 vyjádření 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 2014 a nákladů, 
výnosů a výsledku jeho hospodáření a peněžních toků za rok 2014 
v souladu s Mezinárodnímy standardy ůčetního výkaznictví ve znění 
přijatém Evropskou unií.“

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 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 
závěrkou.

V Praze dne 15. června 2015
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2014 sestavená  
v souladu s Mezinárodními účetními standardy 
ve znění přijatém právem Evropské unie
Název společnosti: ABS Jets, a.s.
Sídlo společnosti: K Letišti – Hangár C, 161 00 Praha 6
Právní forma: akciová společnost
Identifikační číslo: 271 63 628
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Výkaz o úplném výsledku
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč)

Bod přílohy 2014 2013
Tržby 4 1 344 914 1 297 231

Náklady na prodej 5 -993 060 -968 103

Hrubá marže 351 854 329 128

Personální náklady 7 -258 789 -248 653

Odpisy 12 -30 529 -30 551

Ostatní provozní výnosy 6 8 924 10 100

Ostatní provozní náklady 8 -10 511 -12 582

Provozní výsledek hospodaření 60 949 47 442

Finanční výnosy 9 15 70

Finanční náklady 10 -31 203 -29 220

Finanční výsledek hospodaření -31 188 -29 150

Zisk před zdaněním 29 761 18 292

Daň z příjmů 11 -6 652 -4 405

Zisk za účetní období 23 109 13 887

Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění) -- --

Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 23 109 13 887
   

Příloha k účetní závěrce na stranách 5 až 47 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Výkaz o finanční pozici 
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč)

Bod přílohy 31.12.2014 31.12.2013

Aktiva

Nehmotná aktiva 12 8 654 13 931

Pozemky, budovy a zařízení 12 458 388 459 218

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobá aktiva 2 777 --

Dlouhodobý majetek celkem 469 819 473 149

Zásoby 15 61 106 52 332

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá aktiva 16 237 942 225 634

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 33 287 11 517

Oběžná aktiva celkem 332 335 289 483

Aktiva celkem 802 154 762 632

Vlastní kapitál

Základní kapitál 17 74 000 74 000

Kapitálové a ostatní fondy 5 061 4 379

Výsledek hospodaření minulých let a běžného období 104 048 81 621

Vlastní kapitál celkem 183 109 160 000

Pasiva

Dlouhodobé emitované dluhopisy 19 380 055 379 515

Jiné dlouhodobé finanční závazky 19 -- 582

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobé závazky 20 20 827 18 116

Odložený daňový závazek 23 643 697

Dlouhodobé závazky celkem 401 525 398 910

Úvěry 19 2 455 13 040

Stát – daňové závazky 11 3 116 1 579

Jiné krátkodobé finanční závazky 19 582 1 321

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky 21 211 367 187 782

Krátkodobé závazky celkem 217 520 203 722

Závazky celkem 619 045 602 632

Vlastní kapitál a závazky celkem 802 154 762 632

Příloha k účetní závěrce na stranách 5 až 47 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Výkaz změn vlastního kapitálu 
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč)

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 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

Základní kapitál

Kapitálové 
a ostatní 

fondy
Výsledek hospodaření 

minulých let Vlastní kapitál celkem

Stav k 1. lednu 2014 74 000 4 379 81 621 160 000

Čistý zisk za účetní období -- -- 23 109 23 109

Úplný výsledek celkem za účetní období -- -- 23 109 23 109

Převod -- 682 -682 --

Stav k 31. prosinci 2014 74 000 5 061 104 048 183 109

Příloha k účetní závěrce na stranách 5 až 47 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

Výkaz o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč)

Bod přílohy 2014 2013

PROVOZNÍ ČINNOST

Zisk za účetní období 23 109 13 887

Úprava o:

Daň z příjmů 11 6 652 4 405

Odpisy 12 30 529 30 551

Zisk (-) ztráta (+) z prodeje hmotného a nehmotného majetku -131 8

Zisk (-) prodeje materiálu -5 --

Čistý úrokový náklad 10 25 694 25 953

Změna stavu opravných položek 6, 8 -617 -2 613

Změna stavu rezerv 18 -- -670

Nerealizované kurzové ztráty  -- 255

Provozní zisk před změnami pracovního kapitálu 85 231 71 776

Změna stavu pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv 16 -13 764 -49 583

Změna stavu zásob (včetně příjmů z prodeje) 15 -8 769 -10 976

Změna stavu závazků z obchodních vztahů a jiných závazků 21 21 334 7 601

Peněžní toky generované z provozní činnosti 84 032 18 818

Zaplacené úroky -25 148 -25 283

Zaplacená daň z příjmů 11 -5 169 -2 776

Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti 53 715 -9 241

INVESTIČNÍ ČINNOST

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 -20 785 -15 649

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 12 -7 -368

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 12 131 10

Přijaté úroky -- 1

Peněžní tok použitý v investiční činnosti -20 661 -16 006

FINANČNÍ ČINNOST

Přijaté úvěry a půjčky 19 2 455 12 970

Uhrazené úvěry a půjčky 19 -13 040 -1 844

Peněžní tok generovaný z (použitý ve) finanční činnosti -10 585 11 126

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 22 469 -14 121

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období 11 517 25 894

Vliv změn směnných kurzů na peněžní prostředky -699 -256

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 33 287 11 517

Příloha k účetní závěrce na stranách 5 až 47 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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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 Hav-
la, zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavova-
cí 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 nemovitos-
tí, bytů a nebytových prostor,

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské-
ho zákona.  

Vlastnická struktura Společnosti  
platná a účinná k 31. prosinci 2014:  
• ARTHUR, BRADLEY & SMITH  LTD  50% akcií 
• BRIDGEHILL LIMITED   50% akcií

Sídlo společnosti:
ABS Jets, a.s.
K Letišti – Hangár C
161 00 Praha 6
Czech Republic

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

Identifikační číslo:
271 63 628

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

Členové představenstva k 31. prosinci 2014:
Ing. Marcel Dostal, předseda 
Vladimír Peták, člen

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2014:
• Petr Horský, předseda
• Ing. Markéta Bobková, člen
• Stanislav Kučera, člen

Změny v obchodním rejstříku:
V průběhu roku 2014 byly provedeny následující změny v zápisech 
v obchodním rejstříku: 
• Počet členů statutárního orgánu: 3
• Třetí člen statutárního orgánu nebyl do okamžiku schválení této 

účetní závěrky zvolen.
• Počet členů dozorčí rady: 3
• Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem 

podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společ-
nostech a družstvech.

Rozhodnutím valné hromady z 19. června 2012 byl zřízen výbor pro 
audit.

Organizační struktura k 31. prosinci 2014:
viz Příloha č. 1  
 

2. Pravidla pro sestavení účetní závěrky
Prohlášení o shodě
Účetní závěrka je sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetní-
ho výkaznictví (Mezinárodními účetními standardy IAS a Mezinárodní-
mi standardy účetního výkaznictví IFRS), které vydává Rada pro meziná-
rodní účetní standardy (IASB) a ve znění přijatém Evropskou unií.

Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 30. dubna 2015.

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 2014 (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 10 Konsolidovaná účetní závěrka (účinný pro roční účetní obdo-
bí 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 začína-
jící 1. ledna 2014 nebo později)  
IFRS 11, Společná uspořádání, ruší a nahrazuje IAS 31 Podíly ve spo-
lečných podnicích a SIC-13 Spoluovládané jednotky – nepeněžní 
vklady spoluvlastníka.

• IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách (účinný pro 
roční účetní období začínající 1. ledna 2014 nebo později) 
Společnost vyhodnotila, že standardy IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 
nemají dopad na účetní závěrku, protože Společnost nemá ve svém 
majetku žádné finanční investice.

• Úpravy IAS 32 Započtení finančních aktiv a finančních závazků a sou-
visející zveřejnění 
Úpravy IAS 32 vyjasňují stávající otázky použití, které se vztahují 
k požadavkům na započtení. 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 později. Je vyžadována jejich retrospek-
tivní aplikace.

• Úpravy IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 
Tyto drobné úpravy standardu IAS 36 se zabývají zveřejněním infor-
mací o zpětně získatelné částce aktiv, jejichž hodnota byla snížena, po-
kud tato částka vychází z reálné 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 později. 
 
Novely IAS 32 a IAS 36 nemají významný dopad na výsledek hospo-
daření a finanční pozici Společnosti.

Společnost v současné době provádí analýzu pravděpodobných dopadů 
níže uvedených nových standardů a novel standardů dosud neúčinných 
k 31. prosinci 2014 a dosud nepřijatých Evropskou unií:

• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2010-2012 a 2011-2013 (účinné 
pro roční účetní období začínající 1. července 2014) a následující 
Roční zdokonalení - cyklus 2012-2014 (účinný pro roční účetní 
období začínající 1. lednem 2016 nebo později))

• IFRS 9 Finanční nástroje (účinný pro roční účetní období začínají-
cí 1. ledna 2018 nebo později)

• IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (účinný pro roční účetní 
období začínající 1. ledna 2017 nebo později)

Způsob oceňování
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní 
jednotky („going concern“) s použitím metody historických cen. Společ-
nost 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. 
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Aktiva a pasiva v eurech jsou k rozvahovému dni přepočítána kurzem 
devizového trhu vyhlášeným ČNB. Kurzové rozdíly vyplývající z přepo-
čtu rozvahy a výsledku hospodaření k rozvahovému dni jsou účtovány 
do výkazu o úplném výsledku.

Účetní období
Běžným účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok končící 31. 
prosincem 2014.

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. Sku-
tečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Revize účetních 
odhadů jsou zohledněny v období, 

ve kterém je daný odhad revidován, a ve všech dotčených budoucích 
obdobích. 

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

bod č. 16 – Opravné položky k pochybným pohledávkám

bod č. 18 – Rezervy

bod č. 27 – Závazky nevykázané v rozvaze

Změny účetních politik
Při přípravě účetní závěrky byly aplikovány účetní politiky konzistent-
ně s politikami aplikovanými pro účetní závěrku k 31. prosinci 2013, 
a to s přihlédnutím k výše uvedené analýze dopadů standardů a novel 
standardů povinně aplikovaných pro účetní období začínající 1. lednem 
2014.

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

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný 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 majet-
ku na majetkových účtech. Do hmotného majetku se zařazují po-
zemky a stavby, včetně budov, a to bez ohledu na jejich pořizovací 
cenu a dobu použitelnosti, a 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 pravděpodob-
né, 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 hodno-
ta 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, o němž Společnost účtuje 

podle bodu 3(b) (i), 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 (příp. od – do)

Budovy, haly a stavby

Stroje, přístroje a zařízení 2-5

Dopravní prostředky 4-10

Prostředky výpočetní techniky 2-5

Nehmotný majetek 3-10

(b) Najatý majetek

(i) Finanční leasing

Najatý majetek, u něhož Společnost přejímá v podstatě všechna 
rizika a užitky spojené s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční 
leasing. Najatý majetek je při prvotním zachycení oceněn reálnou 
hodnotou nebo současnou hodnotou minimálních leasingových 
splátek, přičemž se použije nižší z těchto dvou hodnot.

Po prvotním zachycení je o daném majetku účtováno v souladu 
s účetním postupem vztahujícím se na daný majetek. Leasingové 
platby v rámci finančního leasingu se rozdělují na finanční náklady 
a snížení nesplaceného závazku. Finanční náklady jsou alokovány 
do jednotlivých období během doby leasingu tak, aby byla zajištěna 
konstantní úroková sazba u zbývajícího zůstatku závazku. Zbývající 
zůstatek závazku z finančního leasingu je vykázán jako Ostatní 
krátkodobé závazky, pro závazky splatné do 12 měsíců od konce 
běžného účetního období, a jako Ostatní dlouhodobé závazky, pro 
závazky splatné v období delším než 12 měsíců od konce běžného 
účetního období.

3. Významné účetní postupy používané Společností
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(ii) Operativní leasing

Najatý majetek, u něhož významnou část rizik a užitků nese jiná 
strana (pronajímatel), je klasifikován jako operativní leasing.

Platby, včetně předplaceného nájemného, v rámci operativního 
leasingu (snížené o přijaté pobídky k uzavření smlouvy od prona-
jímatele) se účtují do výsledku hospodaření rovnoměrně po dobu 
trvání leasingového vztahu.

(c) Zásoby

Společnost používá k ocenění zásob metodu váženého aritmetického 
průměru pořizovacích cen materiálu stejného druhu. Pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě 
a dopravné za dodání do výrobního areálu.

(d) Rezervy

Rezerva se vykáže, pokud má Společnost v důsledku minulé události 
současný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který lze spolehlivě od-
hadnout, a je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný 
odtok prostředků představujících ekonomický prospěch. Pokud je do-
pad významný, rezervy se stanoví diskontováním očekávaných budou-
cích peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží aktuální tržní 
stanovení časové hodnoty peněz a případně rizik specifických pro daný 
závazek. Změna diskontu rezerv se vykazuje jako finanční náklad.

(e) Transakce v cizích měnách

Transakce v cizích měnách se přepočítávají na funkční měnu Společ-
nosti kurzem platným k datu transakce dle ČNB. Aktiva a závazky 
denominované v zahraniční měně se k datu účetní závěrky přepočítávají 
na funkční měnu kurzem platným v daný den. Kurzový zisk/ztráta 
u peněžních položek je rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou ve funkční 
měně k začátku období, upravený o efektivní úrokovou míru a platby 
během období, a zůstatkovou hodnotou v cizí měně přepočtenou kur-
zem platným na konci období. 

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

(f ) Splatná a odložená daň z příjmů

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou 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 pohledáv-
ky ze zdanitelných příjmů nebo ztráty běžného roku s použitím daňo-
vých sazeb platných 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 - da-
ňové 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 
pravděpodobné, že v následujících účetních obdobích bude k dispozici 
zdanitelný zisk, proti kterému bude moci být tato pohledávka uplatně-
na. Odložené daňové 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 obecně účtují časově rozlišené, tj. do období, 
s nímž časově i věcně souvisejí.

V souladu s principem opatrnosti Společnost účtuje na vrub nákladů 
tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehod-
nocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

Společnost vykonává své provozní aktivity v několika segmentech, kdy 
o výnosech v jednotlivých segmentech účtuje následovně:
• Údržba: Výnosy jsou účtovány v měsíci ve kterém byla údržba 

dokončena. 
• Handling: Výnosy jsou účtovány v měsíci, kdy byla daná rotace 

dokončena. 
• Hangárování: Výnosy jsou účtovány v měsíci, s nimž služba věcně 

souvisí. U ad-hoc hangárování je výnos účtován v měsíci odletu. 
• Lety a související služby: Výnosy jsou účtovány v měsíci ukončení letu. 
• Obchod: Výnosy jsou účtovány paušálně za daný měsíc, případně 

měsíc dokončení letu u brokerage služeb. 
• Hangáry: Výnosy jsou účtovány v měsíci, se kterým služba věcně 

souvisí.
• Dispečink: Výnosy jsou účtovány v měsíci, se kterým služba věcně 

souvisí.

Pro všechny segmenty platí, že výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do 
období, se kterým věcně souvisí. Segmenty jsou dále popsány v bodech 
3 (k) a 25.

(h) Finanční nástroje

(i) Nederivátová finanční aktiva

Nederivátová finanční aktiva zahrnují investice do majetkových 
a dluhových cenných papírů, poskytnuté úvěry, pohledávky 
z obchodních vztahů a ostatní 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 samo-
statné aktivum či závazek.

Finanční aktiva a závazky se započtou a ve výkazu o finanční pozici 
uvedou v čisté částce jen tehdy, pokud Společnost má právní nárok 

tyto částky započítat a má v úmyslu provést vypořádání 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 hodno-
tě (s použitím metody efektivní úrokové míry), snížené o ztráty ze 
snížení hodnoty, viz účetní postup 3(i).

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují hotovost a vkla-
dy se splatností do 3 měsíců od data pořízení, které jsou vystaveny 
nevýznamnému riziku změn reálné hodnoty a které Společnost 
používá při řízení svých krátkodobých peněžních závazků. Ban-
kovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání a tvoří nedílnou 
součást řízení peněžních prostředků Společnosti, jsou pro účely 
přehledu o peněžních tocích vykázány jako složka peněžních pro-
středků 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 zaúčtování 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 smluvních 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 oceně-
ny v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.
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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 prvot-
ním zaúčtování jsou úročené úvěry a půjčky oceněny v zůstatkové 
hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry.

Společnost běžně používá bankovní kontokorenty k financování 
svých krátkodobých závazků.

Související finanční náklady, včetně prémií při splacení úvěru 
a přímých nákladů 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 
vypořádány v období vzniku.

Společnost klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů, jejíž doba 
splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu výkazu o finanční 
pozici, jako krátkodobou.

K datu sestavení účetní závěrky se nominální hodnota úvěrů navy-
šuje o nezaplacené úroky.

Transakční náklady
Splatné dluhopisy jsou prvotně zaúčtovány ve výši odpovídajících 
příjmů z vydaných dluhopisů snížených o transakční náklady. 

Transakční náklady související s dluhopisy zahrnují poplatky 
a provize poskytnuté zprostředkovatelům, poradcům, makléřům 
a dealerům a odvody regulatorním orgánům a burzám. Transakční 
náklady jsou časově rozlišovány do výsledku hospodaření za použití 
metody efektivní úrokové míry.

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky jsou prvotně zaúčto-
vány v reálné hodnotě snížené o veškeré přímo přiřaditelné transakční 
náklady. Po prvotním zaúčtování jsou tyto závazky oceněny v zůstat-
kové hodnotě s použitím 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 cen-

ných papírů Praha, a.s. Jde o obligace s pevným úrokovým výnosem. 
Kupóny dluhopisu 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 účtovány v historické hod-
notě. 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 
pohledávek jsou vždy k datu účetní závěrky prověřovány za účelem 
zjištění, zda existuje náznak snížení hodnoty. Pokud jakýkoliv takový 
náznak existuje, odhadne se zpětně získatelné částka daného aktiva.

Zpětně získatelná částka aktiva je určena jako jejich hodnota 
z užívání nebo jejich reálná hodnota snížená o náklady na prodej, 
a to podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. Pro zjištění hod-
noty z užívání se odhadované budoucí peněžní toky diskontují na 
jejich současnou 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 zůstat-
kové hodnoty budov a pozemků s jejich tržním oceněním.

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

(ii) Nederivátová finanční aktiva

Finanční aktiva, která nejsou klasifikována jako nástroje oceňované 
v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty, jsou vždy k datu 
účetní závěrky posuzována za účelem zjištění, zda existuje objek-
tivní důkaz o tom, že došlo ke snížení jejich hodnoty. Hodnota 
finančního aktiva se snížila, pokud existuje objektivní důkaz snížení 
hodnoty v důsledku jedné nebo více událostí, ke kterým došlo po 
prvotním zaúčtování aktiva, a pokud tato ztrátová událost (nebo 
události) měla vliv na odhadované budoucí peněžní toky daného 
aktiva, které lze spolehlivě odhadnout.

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

Finanční aktiva oceňována zůstatkovou hodnotou

Společnost zvažuje důkazy snížení hodnoty finančních aktiv 
oceňovaných zůstatkovou hodnotou (poskytnuté úvěry, pohledávky 
z obchodních vztahů a ostatní pohledávky) jak na úrovni 
jednotlivých aktiv, tak na společné úrovni. Všechna jednotlivě 
významná aktiva jsou posuzována z hlediska konkrétního snížení 
hodnoty. Ta 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 prav-
děpodobné, že skutečné ztráty budou oproti historickým trendům 
větší nebo menší.

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

Ztráta ze snížení hodnoty finančního aktiva oceněného zůstatkovou 
hodnotou se vypočte jako rozdíl mezi jeho účetní hodnotou 
a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních 
toků diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou daného 
aktiva. Ztráty se zaúčtují do výsledku hospodaření a zohlední se 
na účtu opravných položek k poskytnutým úvěrům, pohledávkám 
z obchodních vztahů a ostatním pohledávkám či finančním aktivům 
drženým do splatnosti. Úrok z aktiva se sníženou hodnotou se nadále 
účtuje. Pokud se v důsledku události, která nastala po zaúčtování 
snížení hodnoty, ztráta ze snížení hodnoty sníží, provede se storno 
tohoto snížení hodnoty prostřednictvím výsledku hospodaření.

(j) Základní kapitál

Kmenové akcie jsou klasifikovány jako základní kapitál. Externí náklady 
přímo přiřaditelné vydání nových akcií a akciových opcí jiné než v pod-
nikové kombinaci jsou zaúčtovány jako snížení vlastního kapitálu po 
zohlednění daňového efektu. 

(k) Segmenty

Provozní segment je taková část Společnosti, která se zabývá obchodní-
mi aktivitami, kterým jsou přímo přiřaditelné výnosy a náklady, včetně 

vnitropodnikových výnosů a nákladů mezi jednotlivými segmenty 
Společnosti. Pro provozní segmenty jsou k dispozici oddělitelné finanč-
ní informace. Provozní výsledky segmentů jsou pravidelně sledovány 
představenstvem, které rozhoduje o alokaci zdrojů jednotlivým segmen-
tům a hodnotí jejich výkon. 

Každý segment v rámci Společnosti je periodicky vyhodnocován,  
výsledky vyhodnocení jsou hlášeny představenstvu. Reportované  
výsledky zahrnují položky přímo přiřaditelné k segmentu a takové, 
které mohou být smysluplně alokovány. 

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

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

Obchodní aktivity jsou rozděleny do šesti segmentů: dispečink, hand-
ling a hangárování, hangáry, lety  a související 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), a přeúčto-
vání částek (ztrát), které byly dříve zaúčtovány v ostatním úplném 
výsledku. 

Úrokové výnosy jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku 
jejich vzniku s použitím metody efektivní úrokové míry. 

Finanční náklady zahrnují úrokové náklady na úvěry a půjčky, na 
finanční leasing a na vystavené dluhopisy, úrokové poplatky týkající se 
finančního leasingu, bankovní poplatky, přeúčtování částek (zisků), kte-
ré byly dříve zaúčtovány v ostatním úplném výsledku. 

Výpůjční náklady, které nejsou přímo přiřaditelné pořízení či výstavbě 
způsobilého aktiva, jsou účtovány do výsledku 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 pohy-
bů čistý zisk nebo čistá ztráta.
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(m) Spřízněné strany

a) Spřízněná strana je osoba nebo účetní jednotka, která je spříz-
něná s účetní jednotkou sestavující účetní závěrku („vykazující 
účetní jednotka“).

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

(i) vykonává kontrolu či společnou kontrolu nad vykazující 
účetní jednotkou;

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

(iii) je členem klíčového vedení vykazující účetní jednotky nebo 
její mateřské společnosti.

b)  Účetní jednotka je spřízněná s vykazující účetní jednotkou, 
pokud platí některá z těchto podmínek: 

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

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

(iii) Obě účetní jednotky jsou společnými podniky téže třetí 
strany.

(iv) Jedna účetní jednotka je společným podnikem třetí účetní 

jednotky a druhá účetní jednotka je přidruženým podnikem 
třetí účetní jednotky.

(v) Účetní jednotka je plánem požitků 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 spřízně-
ni s vykazující účetní 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).

4. Tržby 
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 2014 2013

Tržby za lety 761 954 728 897

Tržby z prodeje služeb 582 960 562 095

Ostatní -- 6 239

Celkem 1 344 914 1 297 231

Detailní analýza tržeb dle jednotlivých segmentů je uvedena v segmentové analýze v bodě 25.

5. Náklady na prodej
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 2014 2013

Nájem letadel* 402 695 482 838

Letecké palivo 110 241 88 676

Náhradní díly na letadla 56 427 52 109

Letištní poplatky 45 146 37 110

Catering 24 681 23 371

Navigační poplatky 26 098 21 074

Handling 30 332 24 681

Poplatky za výměnu náhradních dílů 26 964 34 795

Ubytování 23 539 16 416

Školení a semináře 16 421 12 999

Nájem pracovní síly 11 552 8 620

Stravné 10 549 7 708

Opravy letadel 55 714 12 947

Opravy náhradních dílů 17 816 18 174

Cestovné 8 347 10 618

Nájem pozemků a budov 9 335 7 411

Změnová služba 7 232 4 677

Ostatní služby 109 971 103 879

Celkem 993 060 968 103

* Náklady na nájem letadel jsou detailněji popsány v bodě 13. 

Náklady na prodej nezahrnují přímo přiřaditelné náklady typu personálních nákladů a odpisů.
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6. Ostatní provozní výnosy
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 2014 2013

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 965 442

Pojistné plnění 859 2 065

Čistý zisk z prodeje materiálu 5 --

Čistý zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 131 --

Vrácené DPH 1 182 674

Předpisy pohledávek za zaměstnanci 1 560 1 074

Odpis závazků 221 886

Rozpuštění opravných položek 1 310 --

Inventarizační rozdíly 306 757

Ostatní 2 385 4 202

Celkem 8 924 10 100

7. Personální náklady
Průměrný počet vedoucích pracovníků, zaměstnanců a osobní náklady za rok 2014:

Počet zaměstnanců Mzdové náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení a 

zdravotní pojištění Sociální náklady

Změna personálních 
nákladů z titulu 

nevybrané dovolené Celkem

Vedoucí pracovníci 7 19 654 3 627 50 173 23 504

Zaměstnanci 194 180 983 50 774 3 218 310 235 285

Celkem 201 200 637 54 401 3 268 483 258 789

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

Počet zaměstnanců Mzdové náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení a 

zdravotní pojištění Sociální náklady

Změna personálních 
nákladů z titulu 

nevybrané dovolené Celkem

Vedoucí pracovníci 8 17 762 1 732 81 -143 19 432

Zaměstnanci 176 176 739 50 121 3 138 -777 229 221

Celkem 184 194 501 51 853 3 219 -920 248 653

Členům statutárních orgánů a dozorčí rady nebyly v roce 2014 ani v roce 2013 vyplaceny žádné benefity s výjimkou personálních nákladů zahrnutých do nákladů vedoucích pracovníků 
uvedených výše.

8. Ostatní provozní náklady
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 2014 2013

Čistá ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -- 8

Daně, poplatky a víza 2 070 1 833

Tvorba opravných položek a odpis pohledávek 693 2 613

Pojištění 6 661 6 429

Ostatní provozní náklady 1 087 1 699

Celkem 10 511 12 582

9. Finanční výnosy

za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 2014 2013

Úrokové výnosy -- 1

Ostatní finanční výnosy 15 69

Celkem 15 70

10. Finanční náklady
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 2014 2013

Úrokové náklady 25 694 25 953

Čistá kurzová ztráta 3 049 256

Ostatní 2 460 3 011

Celkem 31 203 29 220

11. Splatná a odložená daň
Daň z příjmů vykázaná ve výkazu o úplném výsledku 

Year ended 31 December 2014 / All amounts are shown in thousands of Czech crowns “TCZK” 2014 2013

Splatná daň z příjmů:

Splatná daň účetní období 6 621 4 433

Doměrky a vratky za minulá období 85 --

Srážková daň -- --

 Splatná daň celkem 6 706 4 433

Odložená daň z příjmů:

Vznik a zrušení přechodných rozdílů -54 -28

Odložená daň celkem -54 -28

Daň z příjmů celkem vykázaná ve výkazu o úplném hospodářském výsledku 6 652 4 405

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 závazek vypořádávat. Podle české 
legislativy činí sazba daně z příjmů právnických osob 19 % pro finanční roky končící v roce 2013 a 2014. 
V roce 2014 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 6 710 tis. Kč (2013 - 4 353 tis. Kč) snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 3 679 tis. Kč (2013 - 2 774 tis. Kč). Doplatek za 
minulá léta na dani z příjmů činí 85 tis. Kč (2013 – 0 tis. Kč). Výsledný závazek ve výši 3 116 tis. Kč (2013 – 1 579 tis. Kč) je vykázán v položce Stát – daňové závazky.
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11. Splatná a odložená daň (pokračování)
Odsouhlasení efektivní daňové sazby

za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) % 2014 % 2013

Zisk / (ztráta) za období před zdaněním 29 761 18 292

Daň z příjmů podle platné domácí daňové sazby 19% 5 655 19% 3 475

Efekt přechodných rozdílů mezi lokálním účetnictvím a IFRS 0.2% 54 0.3% 55

Neodčitatelné náklady 3.7% 1 107 14.0% 2 557

Nezdanitelné příjmy -0.4% -110 -9.0% -1 654

Daň z příjmů vykázaná ve výsledku hospodaření celkem 23% 6 706 24% 4 433

12. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) Software
Jiný dlouhodobý 

nehm. majetek

Nedokončený 
nehmotný 

majetek Celkem

Pořizovací cena

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

Zůstatek k 1. lednu 2014 25 664 3 796 89 29 549

Přírůstky 2 480  --  -- 2 480

Úbytky -44  --  -- -44

Přeúčtování 89  -- -89                                   --

Zůstatek k 31. prosinci 2014 28 189 3 796 -- 31 985

Oprávky

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

Zůstatek k 1. lednu 2014 12 690 2 928 -- 15 618

Odpisy 7 303 454 -- 7 757

Oprávky k úbytkům -44 -- -- -44

Přeúčtování -- -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2014 19 949 3 382 -- 23 331

Zůstatkové hodnoty

Zůst. hodn. 31.12.2013 12 974 868 89 13 931

Zůst. hodn. 31.12.2014 8 240 414 -- 8 654
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12. Dlouhodobý majetek (pokračování)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek    Pozemky Stavby

Stroje, zařízení 
a dopravní 
prostředky

  Drobný 
majetek

Nedok. hmotný 
majetek Total

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. lednu 2013 Zálohy Celkem 55 752 4 881 137 57 530 755

Přírůstky -- 11 074 3 695 793 85 61 15 708

Úbytky -- -- -273 -233 -- -57 -563

Přeúčtování -- 582 -- -- -- -- 582

Zůstatek k 31. prosinci 2013 74 134 407 450 59 174 5 441 222 61 546 482

Zůstatek k 1. lednu 2014 74 134 407 450 59 174 5 441 222 61 546 482

Přírůstky -- 16 584 3 801 1 321 1 068 -- 22 774

Úbytky -- -- -1 852 -212 -- -- -2 064

Přeúčtování -- -- 61 -- -- -61 --

Zůstatek k 31. prosinci 2014 74 134 424 034 61 184 6 550 1 290 -- 567 192

Oprávky

Zůstatek k 1. lednu 2013 -- 38 171 23 274 3 808 -- -- 65 253

Odpisy -- 13 688 7 727 1 081 -- -- 22 496

Oprávky k úbytkům -- -- -270 -215 -- -- -485

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2013 -- 51 859 30 731 4 674 -- -- 87 264

Zůstatek k 1. lednu 2014 -- 51 859 30 731 4 674 -- -- 87 264

Odpisy -- 14 284 7 581 907 -- -- 22 772

Oprávky k úbytkům -- -- -1 020 -212 -- -- -1 232

Přeúčtování -- -- 147 -147 -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2014 -- 66 143 37 439 5 222 -- -- 108 804

Zůstatkové hodnoty

Zůst. hodn. 31.12.2013 74 134 355 591 28 443 767 222 61 459 218

Zůst. hodn. 31.12.2014 74 134 357 891 23 745 1 328 1 290 -- 458 388

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2014 patří odkup technického zhodnocení od nájemce po ukončení nájmu provedené na Hangáru C v hodnotě  
12 598 tis. Kč, rekonstrukce v hodnotě 3 986 tis. Kč a pořízení nových licencí pro skladový systém v hodnotě 2 231 tis. Kč.
Mezi nejvýznamnější přírůstky 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. S výjimkou majetku popsaného v bodě 19, není majetek zatížen zástavním právem.

Stroje, zařízení a dopravní prostředky zahrnují také stroje a zařízení pořízené formou finančního leasingu. Celková zůstatková hodnota těchto strojů a zařízení k 31. prosinci 2014 činí  
2 170 tis. Kč (2013 – 2 785 tis. Kč). 

13. Najatý majetek
Operativní leasing
Společnost má na základě dlouhodobých smluvních kontraktů v pronájmu pozemek pod hangárem N, parkoviště před 
hangárem C a pozemek v Bratislavě. Společnosti si dále pronajímá nebytový prostor v Kunovicích, kancelář a INFO stánek 
na letišti Václava Havla. Celkové náklady na pronájem v roce 2014 činily 7 797 tis. Kč (2013 – 6 949 tis. Kč).

Nájemné z nevypověditelných operativních nájmů je splatné následovně:

za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Do jednoho roku 5 563 5 486

Od dvou do pěti let 22 253 21 944

Více než pět let 94 571 98 748

Celkem 122 387 126 178

Náklady na nájem letadel uvedené v bodě 5 představují náklady na pronajatá letadla od spřízněných a třetích stran k tomuto účelu přímo určených. 
Společnost sama přímo nedisponuje vlastními letadly, ale na základě poptávky od zákazníků si formou zvláštního operativního leasingu pronajímá 
letadla, která dále nabízí k pronájmu svým zákazníkům. Výše nákladů na nájem letadel se odvíjí od typu pronajímaného letadla a množství na-
létaných hodin za dobu pronájmu. Výše výnosů z uskutečněných letů se také odvíjí od typu pronajímaného letadla a množství nalétaných hodin za 
dobu pronájmu letadla zákazníkovi. Celková doba zvláštního operativního leasingu u jednotlivých letadel je výrazně nižší než doba jejich životnosti. 
Společnost si takto formou zvláštního dlouhodobého operativního leasingu pronajímá 10 letadel a v případě zvýšené poptávky ze strany zákazníků 
si krátkodobě dodatečně pronajme potřebné množství letadel, aby zvýšené poptávce vyhověla. Celkové náklady na nájem letadel v roce 2014 činily 
402 695 tis. Kč (2013 – 482 838 tis. Kč).
Společnost v roce 2013 ukončila nájem osobního automobilu, jehož roční náklady v roce 2013 činily 402 tis. Kč. V roce 2014 Společnost neměla 
v nájmu žádný automobil. 

14. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze
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: 

za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Dlouhodobý hmotný majetek 19 401 17 285

Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 1 596 1 248

Celkem 20 997 18 533
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15. Zásoby
Na základě inventury provedené k 31 prosinci 2014 byl zjištěn stav zásob v hodnotě 61 106 tis. Kč (2013 – 52 332 tis. Kč). 
Jedná se z 90 % o náhradní díly do letounů, kde mezi nejdražší položky patří náhradní díly do motorů a nahrávací zařízení.

16. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá aktiva
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Pohledávky z obchodních vztahů (a) 162 321 136 891

Zálohy 12 062 5 740

Dohadné položky aktivní (b) 50 199 75 207

Ostatní pohledávky 4 186 2 410

Náklady příštích období (c) 7 056 4 558

Daňové pohledávky mimo splatné daně 2 118 828

Zůstatek ke konci období 237 942 225 634

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí v netto hodnotě 162 321 tis. Kč (2013 - 140 438 tis. Kč), ze kterých 69 469 tis. Kč  
(2013 - 42 706 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2014 činila  
2 238 tis. Kč (2013 – 3 547 tis. Kč).

(b) Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2014 ve výši 50 199 tis. Kč (2013 - 75 207 tis. Kč) zahrnují zejména nevyfakturované výnosy z údržby 
letounů a prodeje letů. 

(c) Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na předplatné navigačních databází pro letouny a jiných databází pro 
provozní úseky Společnosti ve výši 3 705 tis. Kč (2013 - 2 485 tis. Kč), pojištění 1 125 tis. Kč (2013 – 1 078  tis. Kč), školení 973 tis. Kč  
(2013 – 0 tis. Kč) a ostatních nákladů ve výši 1 253 tis. Kč (2013 – 995 tis. Kč).

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

17. Základní kapitál
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) Základní kapitál

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

Zůstatek k 31. prosinci 2014 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 

18. Rezervy 
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) Ostatní Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2013 670 670

Tvorba -- --

Rozpuštění -670 -670

Čerpání -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2013 -- --

V roce 2014 společnost nevytvořila ani nečerpala žádné rezervy.

19. Finanční závazky 
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Dlouhodobé finanční závazky

Dlouhodobé emitované dluhopisy (a) 380 055 379 515

Jiné finanční závazky (b) -- 582

Celkem 380 055 380 097

za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Krátkodobé finanční závazky

Bankovní úvěry (b) 2 455 13 040

Jiné finanční závazky (b) 582 1 321

Celkem 3 037 14 361

(a) Dlouhodobé emitované dluhopisy
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 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

Number of bonds Nominal value per bond Total

Zůstatek k 1. lednu 2014 127 3 000 381 000

Celkový objem emise -- -- --

Zpětný odkup -- -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2014 127 -- 381 000

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 republiky formou veřejné nabídky.
Prostředky získané emisí dluhopisů byly použity na splacení bankovního 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. 
Prvotní transakční náklady ve výši 2 700 tis. Kč spojené s vydáním dluhopisů (smlouva o zajištění umístění dluhopisů a mandátní smlouva o za-
bezpečení 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.
Závazky Společnosti vyplývající z emitovaných dluhopisů jsou zajištěny zástavním právem k budovám hangárů a pozemku ve vlastnictví Společnos-
ti. V době emise čistá účetní hodnota budov hangárů a pozemku sloužících jako zajištění činila 422 649 tis. Kč. Poměr hodnoty zajištění k výši 
závazků z emitovaných dluhopisů činil v době emise 93,2 %. S výše uvedeným odkoupením části emitovaných dluhopisů v roce 2011 se poměr 
hodnoty zajištění k výši závazků ještě zvýšil. Čistá účetní hodnota budov hangárů a pozemku sloužících jako zajištění k 31. prosinci 2014 činila  
429 578 tis. Kč.
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19. Finanční závazky (pokračování)
(b) Úvěry a jiné finanční závazky

31. prosince 2014 
Měna

Nominální 
úroková sazba

Datum 
splatnosti Reálná hodnota Účetní hodnota Splatno do 1 roku Splatno

od 1 roku do 5 let

Úvěr KTK* JT CZK 3M PRIBOR 
+ 7%

30/7/2015 5 5 5 --

Úvěr KTK* KB CZK 13% p.a. 20/1/2015 2 450 2 450 2 450 --

Celkem 2 455 2 455 2 455 --

Jiný finanční závazek 1 CZK 15/8/2015 215 215 215 --

Jiný finanční závazek 3 CZK 15/11/2015 106 106 106 --

Jiný finanční závazek 4 CZK 1/9/2015 208 208 208 --

Jiný finanční závazek 12 CZK 15/4/2015 53 53 53 --

Celkem 582 582 582 --

* kontokorentní úvěr

31. prosince 2013 

v tisících Kč Měna
Nominální 

úroková sazba
    Datum 
splatnosti Reálná hodnota Účetní hodnota Splatno do 1 roku

Splatno od 1 roku 
do 5 let

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 indefinite 1 001 1 001 1 001 --

Celkem 13 040 13 040 13 040 --

Jiný finanční závazek 1 CZK 15.8.2015 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

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 2014 společnost čerpala kontokorentní úvěr KTK KB ve výši 2 450 tis. Kč s možností čerpání až do výše 5 000 tis. Kč. Dále v roce 2014 
Společnost splatila kontokorentní úvěr KTK VÚB s možností čerpání až do výše 30 000 tis. Kč, jehož zůstatek k 31. prosinci 2013 činil  
12 027 tis. Kč. 
V případě úvěru KTK JT se jedná o kontokorentní úvěr, jehož celkový úvěrový rámec činí 10 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěn biankosměnkou.

20. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní dlouhodobé závazky
Společnost k 31. prosinci 2014 eviduje dlouhodobé zálohy přijaté v souvislosti s provozem letadel ve výši 18 496 tis. Kč (2013 – 14 925 tis. Kč).
Ostatní dlouhodobé závazky jsou dále tvořeny dlouhodobým leasingem ve výši 349 tis. Kč (2013 – 1 093 tis. Kč), podrobněji popsaným v bodě 22 
této přílohy, a jinými závazky ve výši 1 982 tis. Kč (2013 – 2 098 tis. Kč). 
Informace o transakcích se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 26.

21. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky
za rok končící 31. prosincem 2014 / v tisících Kč (tis. Kč) 31. prosince 2014 31. prosince 2013

Závazky z obchodních vztahů (a) 117 161 77 022

Přijaté provozní zálohy (a) 22 500 28 203

Krátkodobý finanční leasing 731 691

Dohadné položky pasivní (b) 35 609 44 535

Ostatní závazky (b) 31 422 33 623

Ostatní splatné daňové závazky (c) 3 944 3 708

Zůstatek ke konci období 211 367 187 782

(a) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů  
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 117 161 tis. Kč (2013 - 77 022 tis. Kč), ze kterých 17 723 tis. Kč (2013 - 26 525 tis. Kč) 
představují závazky po lhůtě splatnosti. Převážnou část krátkodobých přijatých záloh představují zaplacené zálohy na údržby letounů (výměny 
a opravy ND, opravy letadel, a další).

(b) Dohadné položky pasivní / Ostatní závazky 
Dohadné účty pasivní ve výši 35 609 tis. Kč (2013 - 44 535 tis. Kč) zahrnují dosud nevyfakturované náklady spojené s pronájmem a provozem 
letounů (handling, letištní a přeletové 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 (2013 – 6 191 tis. Kč).
• závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 5 293 tis. Kč (2013 - 5 767 tis. Kč), ze kterých 3 078 tis. Kč 

(2013 - 3 374 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 2 215 tis. Kč (2013 - 2 393 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 11 852 tis. Kč (2013 – 14 101 tis. Kč).
• závazek vůči zaměstnancům  z titulu závazků z nevybrané dovolené ve výši 5 768 tis. Kč (2013 – 5 290 tis. Kč), který je popsán výše v bodě 7 

této přílohy.

(c) Daňové závazky  
Daňové závazky činí 3 944 tis. Kč (2013 - 3 708 tis. Kč). Tato částka představuje především sražené zálohy na daň z příjmů zaměstnanců 
Společnosti ABS Jets, a.s., které nebyly do 31. prosince 2014 odvedeny do státního rozpočtu. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
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22. Finanční leasing
Budoucí hodnota minimálních 

leasingových splátek
              Úrok Současná hodnota minimálních 

leasingových splátek

 2014  2013 2014 2013  2014   2013

Do jednoho roku 789 704 45 87 744 617

Od dvou do pěti let 366 1 104 6 51 360 1 053

Celkem 1 155 1 808 51 138 1 104 1 670

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

2014 Leasingové splátky celkem Zaplaceno k 31.12.2014 Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujících 
letech

Osobní vozy -- -- -- -- --

Stroje a zařízení 4 268 3 114 789 366 --

Celkem 4 268 3 114 789 366 --

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 --

23. Odložené daňové pohledávky a závazky
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

Byly vykázány následující odložené daňové pohledávky a (závazky):
31. prosince 2014 31. prosince 2013 31. prosince 2014 31. prosince 2013 31. prosince 2014 31. prosince 2013

 aktiva aktiva závazky závazky netto netto

Přechodný rozdíl souvisí s těmito
položkami:

Pozemky, budovy a zařízení -- -- -1 901 -1 965 -1 901 -1 965

Pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní aktiva

342 545 -- -- 342 545

Emitované dluhopisy -- -- -180 -282 -180 -282

Závazky z nevybrané dovolené 1 096 1 005 -- -- 1 096 1 005

Daňové aktivum (závazek) 1 438 1 550 -2 081 -2 247 -643 -697

Započtená daň -1 438 -1 550 1 438 1 550 -- --

Čisté daňové aktivum (závazek) -- -- -643 -697 -643 -697

Celkem -- -- -643 -697 -643 -697

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3 (f ) byly pro výpočet odložené daně použity daňové sazby platné pro období, ve kterém 
budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. pro rok 2014 a následující – 19 % (2013 – pro rok 2013 a následující – 19 %).

Pohyby dočasných rozdílů za účetní období:
Zůstatek k 31. Prosinci 2014 Vykázáno ve výsledku 

hospodaření 2014
Zůstatek k 31. prosinci 2013 Vykázáno ve výsledku 

hospodaření 2013

Pozemky, budovy a zařízení -1 901 64 -1 965 -479

Pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní aktiva

342 -203 545 446

Závazky z nevybrané dovolené 1 096 91 1 005 -41

Emitované dluhopisy -180 102 -282 102

Celkem -643 54 -697 28

24. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací
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 a úrokovému riziku v rámci přijatel-
ných 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 2014 byla Společnost vystavena měnovému riziku v následujícím rozsahu: 
CZK EUR USD Ostatní Celkem

Aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 15 076 16 468 1 659 84 33 287

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva* 126 754 90 285 23 349 331 240 719

Celkem 141 830 106 753 25 008 415 274 006

Závazky

Dlouhodobé emitované dluhopisy 380 055 -- -- -- 380 055

Úvěry 2 455 -- -- -- 2 455

Jiné finanční závazky 582 -- -- -- 582

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky* 118 181 68 491 44 805 717 232 194

Celkem 501 273 68 491 44 805 717 615 286

  * obsahuje krátkodobou i dlouhodobou část

Poznámka: Částky uvedené v tabulce jsou již po přepočtu kurzem uvedeným níže, jsou tedy uvedeny v tisících Kč.
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24. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací (pokračování)
K 31. prosinci 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 aktiva* 143 037 62 538 20 059 -- 225 634

Celkem 146 062 70 407 20 623 59 237 151

Závazky

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

Během vykazovaného období platily následující směnné kurzy:
31. prosince 2014 31. prosince 2013

Průměrný kurz Spotový kurz  
k vykazovanému dni

Průměrný kurz Spotový kurz  
k vykazovanému dni

EUR 27.533 27.725 25.974 27.425

USD 20.746 22.834 19.565 19.894

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.

Zisk / (Ztráta)

2014 2013

EUR (5% posílení) -1 038 -1 279

USD (5% posílení) 996 842

Oslabení české koruny vůči výše uvedeným měnám k rozvahovému dni by mělo stejný efekt (jen s opačným znaménkem) za předpokladu, že všech-
ny 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, tj. emitované dluhopisy, 
jsou úročeny fixní úrokovou sazbou. Závazek z emitovaných dluhopisů k 31. prosinci 2014 činil 380 055 tis. Kč (2013 – 379 515 tis. Kč). Fixně 
úročené instrumenty nejsou vystaveny riziku ze změny tržních úrokových sazeb. 

K datu účetní závěrky byl úrokový profil Společnosti nesoucí úrokové riziko následující:
Účetní hodnota

Variabilně úročené instrumenty 2014 2013

Finanční aktiva -- --

Finanční závazky 3 037 14 943

Analýza citlivosti 
Vzhledem k rozložení fixně a variabilně úročených aktiv a závazků by zvýšení tržních 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.

Úvěrové riziko podle typu protistrany:

ke dni 31. prosince 2014

Podniky 
(nefinanční 

instituce) Stát, vláda
Finanční 
instituce Banky Fyzické osoby Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 473 -- -- 32 814 -- 33 287     

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva* 229 212 2 118 -- -- 9 389 240 719

Celkem 229 685 2 118 -- 32 814 9 389 274 006

* obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část

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 aktiva* 222 956 828 -- -- 1 850 225 634

Celkem 223 353 828 -- 11 120 1 850 237 151

* obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část
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24. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací (pokračování)
Úvěrové riziko podle teritorií

ke dni 31. prosince 2014
Česká 

republika
Slovenská 
republika Irsko Rakousko Kypr

Britské 
panenské 
ostrovy Rusko Ostatní Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 32 635 652 -- -- -- -- -- -- 33 287

Pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní aktiva*

77 907 22 909 34 760 9 163 24 676 12 719 9 993 48 592 240 719

Celkem 110 542 23 561 34 760 9 163 24 676 12 719 9 993 48 592 274 006

* Obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část.

ke dni 31. prosince 2013
Česká 

republika
Slovenská 
republika Irsko Rakousko Kypr

Britské 
panenské 
ostrovy Rusko Ostatní Celkem

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 8 796 2 721 -- -- -- -- -- -- 11 517

Pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní aktiva*

75 735 11 338 41 123 25 582 16 207 12 144 5 041 38 464 225 634

Celkem 84 531 14 059 41 123 25 582 16 207 12 144 5 041 38 464 237 151

* Obsahuje dlouhodobou i krátkodobou část.

(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
2014 2013

Do splatnosti – krátkodobé a dlouhodobé (netto) 171 250 176 343

Po splatnosti – krátkodobé a dlouhodobé (netto) 69 469 49 291

Celkem 240 719 225 634

A – aktiva, na něž byla vytvořena opravná položka (po lhůtě splatnosti)

- brutto 2 238 3 547

- specifická opravná položka -2 238 -3 547

- všeobecná opravná položka -- --

Netto -- --

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

- po lhůtě splatnosti < 30 dní 27 191 24 445

- po lhůtě splatnosti 31-60 dní 10 262 11 093

- po lhůtě splatnosti 61-90 dní 8 582 2 586

- po lhůtě splatnosti 91-180 dní 10 863 2 277

- po lhůtě splatnosti 181-365 dní 10 055 5 398

- po lhůtě splatnosti >365 dní 278 -55

Netto 67 231 45 744

Celkem 69 469 49 291

U opravných položek na snížení hodnoty finančních aktiv během roku končícího dnem 31. prosince 2014, resp. 31. prosince 2013, byly vykázány 
tyto pohyby:

Stav ke dni 1. ledna 2013 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

Ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období 470

Zrušení (zúčtování ztráty ze snížení hodnoty vykázané během období) -1 797

Odepsané položky --

Rozdíly z přepočtu cizích měn 18

Stav ke dni 31. prosince 2014 2 238

Ztráty ze snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a ostatních aktiv ke dni 31. prosince 2014 a 31. prosince 2013 se týkají položek, 
u nichž není předpoklad schopnosti uhradit nesplacené závazky na straně zákazníků, a to především v důsledku ekonomické situace. Společnost je 
přesvědčena (na základě analýz ratingu jednotlivých zákazníků), že částky nepostižené snížením hodnoty, které jsou více než 90 dní po lhůtě splat-
nosti, jsou dosud inkasovatelné. 

Z přehledu o plnění platebních podmínek zákazníků v minulosti Společnost usuzuje, že k pohledávkám z obchodních vztahů a ostatním aktivům, 
které jsou ve lhůtě splatnosti, nebo jsou po lhůtě splatnosti do 90 dní, není třeba tvořit opravnou položku na snížení hodnoty. U pohledávek po 
splatnosti více než 90 dní Společnost posuzuje potřebu vytvářet opravné položky individuálně v jednotlivých případech na základě platební schop-
nosti odběratele a jeho plnění platebních podmínek v minulosti.
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 do 
výsledku hospodaření.

(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 peněžních prostředků, peněžních ekvivalentů 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“.
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24. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací (pokračování)
Splatnost finančních aktiv a závazků

ke dni 31. prosince 2014 Účetní hodnota
Smluvní peněžní 

toky Do 3 měsíců 3 – 12 měsíců 1 – 5 roky

Nedefinovaná 
splatnost nebo 

neúročené

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 240 719 -- -- -- -- 240 719

Celkem 240 719 -- -- -- -- 240 719

Dlouhodobé emitované dluhopisy 380 055 430 530 6 191 18 574 405 765 --

Úvěry 2 455 2 455 2 455 -- -- --

Jiné zajištěné finanční závazky 582 582 -- 582 -- --

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 232 194 232 194 -- -- -- 232 194

Celkem 615 286 665 761 8 646 19 156 405 765 232 194

Splatnost finančních aktiv a závazků

ke dni 31. prosince 2013 Účetní hodnota
Smluvní peněžní 

toky Do 3 měsíců 3 – 12 měsíců 1 – 5 roky

Nedefinovaná 
splatnost nebo 

neúročené

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 225 634 -- -- -- -- 225 634

Celkem 225 634 -- -- -- -- 225 634

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

Nepředpokládá se, že by peněžní toky zahrnuté do rozboru splatnosti nastaly výrazně dříve nebo v podstatně větších objemech.

(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:
2014 2013

Závazky celkem 619 045 602 632

Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty -33 287 -11 517

Čistý dluh 585 758 591 115

Celkový vlastní kapitál připadající držitelům 
vlastního kapitálu Společnosti

183 109 160 000

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.2 3.7

25. Provozní segmenty
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 leta-
del 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.
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25. Provozní segmenty (pokračování)
Informace o provozních segmentech

Dispečink Handling a hangárování Hangáry Lety a související služby Obchod Údržba Sdílené služby Ostatní Celkem

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Externí výnosy 42 167 43 372 109 734 98 052 4 041 8 434 761 954 728 897 121 398 163 526 305 620 248 711 -- 6 239 -- -- 1 344 914 1 297 231

Výnosy mezi segmenty 2 644 2 456 7 285 2 384 -- -- 5 956 -- 1 110 -- 914 -- 18 -- -- -- 17 927 4 840

Tržby za provozní segmenty 44 811 45 828 117 019 100 436 4 041 8 434 767 910 728 897 122 508 163 526 306 534 248 711 18 6 239 -- -- 1 362 841 1 302 071

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

Úrokové náklady -- -- -34 -60 -24 772 -24 783 -- -- -- -- -21 -36 -240 -396 -627 -678 -25 694 -25 953

Odpisy -91 -86 -1 580 -1 533 -16 024 -15 216 -1 278 -1 260 -39 -375 -4 594 -4 642 -6 167 -6 526 -756 -913 -30 529 -30 551

Zisk/ztráta před zdaněním 5 535 5 513 22 095 49 716 5 925 -51 544 6 160 7 092 18 823 28 607 21 901 30 573 -50 393 -51 376 -285 -289 29 761 18 292

Pozemky, budovy, zařízení a nehmotná 
aktiva

87 74 2 351 11 779 365 831 357 515 2 767 3 378 55 17 10 257 10 094 82 234 87 507 3 460 2 785 467 042 473 149

Přírůstky nehmotných aktiv -- -- -- 70 -- -- -- 128 -- -- 249 170 2 231 -- -- 2 480 368

Přírůstky hmotných aktiv 69 -- 2 -- 17 420 12 040 791 187 70 -- 3 351 2 763 1 071 718 -- -- 22 774 15 708

Výnosy 2014 2013

Výnosy provozních segmentů 1 362 841 1 295 832

Ostatní výnosy -- 6 239

Eliminace výnosů mezi segmenty -17 927 -4 840

Výnosy celkem 1 344 914 1 297 231

Zisk/(ztráta)

Zisk nebo ztráta provozních segmentů 80 439 69 957

Ostatní zisky/(ztráty) -50 678 -51 665

Eliminace zisků/(ztrát) mezi segmenty -- --

Zisk před zdaněním celkem 29 761 18 292

Pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva

Z reportovaných segmentů 381 348 382 857

Z ostatních segmentů 82 234 87 507

Jiná nealokovaná aktiva 3 460 2 785

Celkem 467 042 473 149
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25. Provozní segmenty (pokračování)
Odsouhlasení výnosů, zisku/(ztráty), aktiv, závazků

Ostatní významné položky 2014 Provozní segmenty celkem Ostatní Celkem

Úrokové výnosy -- -- --

Úrokové náklady -25 067 -627 -25 694

Odpisy -23 606 -6 923 -30 529

Ostatní významné položky 2013 Provozní segmenty celkem Ostatní Celkem

Úrokové výnosy 1 -- 1

Úrokové náklady -24 879 -1 074 -25 953

Odpisy -23 112 -7 439 -30 551

Celkem 13 % obratu (2013 – 15 % obratu) pocházelo v roce 2014 od jednoho zákazníka, celkem se jednalo o 170 827 tis. Kč  
(2013 – 199 454 tis. Kč) v následujících segmentech:
• lety 162 523 tis. Kč (2013 – 189 686 tis. Kč),
• obchod 8 304 tis. Kč (2013 – 9 768 tis. Kč).

26. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích, popsaných v bodech 16 a 21, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů ke spřízněným podnikům.

                 Pohledávky k 31.12.                  Závazky k 31.12.

2014 2013 2014 2013

Aero Group, a.s. -- 264 -- --

Celkem -- 264 -- --

(b) Transakce se spřízněnými osobami
Tržby za služby za rok Náklady na služby za rok

2014 2013 2014 2013

Arthur Bradley & Smith a.s. -- 1 929 -- --

Aero Group, a.s. 1 042 5 974 -- --

Total 1 042 7 903 -- --

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.

27. Závazky nevykázané v rozvaze
Společnost eviduje bankovní záruku vystavenou ve výši 200 000 EUR ve prospěch Společnosti ENI S.p.A. platnou do 31. prosince 2015 a bankovní 
záruku ve výši 15 000 GBP ve prospěch společnosti AIR BP LIMITED platnou do 31. března 2016.

28. Informace o odměnách statutárním auditorům
2014 2013

Povinný audit 550 550

Jiné ověřovací služby -- --

Daňové poradenství -- --

Jiné neauditorské služby -- --

Celkem 550 550

29. Významná následná událost
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné významné násled-
né události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2014.

Datum: Podpis statutárního orgánu: 

30. dubna 2015

Ing. Marcel Dostal Vladimír Peták

předseda představenstva člen představenstva
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