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Úvodní slovo
prezidenta společnosti

WING
celkoVě byl rok 2014
Velmi úSpěšným

Rok 2014 byl pro Aero v mnoha ohledech přelomový.
K nejzásadnějšímu vývoji došlo v oblasti vlastních produktů, tedy na poli divize Defence & MRo. Aeru se po mnoha letech
snažení podařilo získat zákazníky pro uskladněné letouny L-159A patřící Armádě České republiky. Prvním zákazníkem je
v USA sídlící firma Draken International, jež je jedním z největších soukromých provozovatelů vojenských letounů na světě,
poskytujících výcvikové služby ozbrojeným silám USA. Letouny L-159A tak budou sloužit potřebám USAF a letectva
námořnictva spojených států.
Druhým zákazníkem pro L-159 se stal Irák, který počátkem roku znovuobnovil jednání o nákupu letounů, jež velmi rychle pokročila kupředu, až vyústila v uzavření smlouvy mezi Aerem a ministerstvem obrany Iráku v dubnu 2014. Oba programy přispějí k takřka ztrojnásobení flotily letounů L-159 v provozu, přičemž zahájení dodávek očekáváme v druhé polovině roku 2015.
Třetím velmi významným milníkem pro Aero bylo zahájení prací na přípravě nové generace letounu L-39 pro potřeby pilotního výcviku vojenských pilotů v 21. století. Aero veřejně oznámilo spuštění projektu v jeho první fází, jíž je zástavba motoru,
na Farnborough Air Show v červnu 2014. První let letounu L-39 s novým motorem Williams FJ-44M očekáváme v létě 2015.
Divize aerostructures pokračovala ve vývoji a dodávkách svých dvou nejdůležitějších programů – dodávek náběžných hran
křídla pro regionální dopravní letouny Bombardier CSeries a 4 balíčků leteckých struktur pro vojenský transportní letoun
Embraer KC-390.
„Build to print“ program dodávek trupových panelů pro letouny Airbus A321 byl výrazně zpožděn oproti původnímu plánu,
nicméně v závěru roku se podařilo dosáhnout všech nezbytných schválení a zahájit práce na první sériové sadě.
Ostatní programy divize Aerostructures úspěšně plnily svůj plán dodávek, především pak programy kokpitů pro vrtulníky
Sikorsky UH-60M, také například výroba částí podvozků pro letouny rodiny Airbus A320. Závěr roku bohužel přinesl významné
snížení dodávek vrtulníků Sikorsky S-76D, jež bude také velmi výrazně ovlivňovat hospodaření společnosti v roce 2015.
V průběhu roku Aero dále navýšilo své výrobní kapacity nezbytné pro úspěšný náběh programů CSeries, KC-390 a A321.
Navýšilo také počet svých pracovníků o více než 400 a celkový počet zaměstnanců tak překročil 2000. Aero zároveň zahájilo několik významných investic, včetně nákupu špičkového 6metrového obráběcího centra pro výroby velkých profilů,
především pro program KC-390.
Třetím klíčovým tématem roku 2014 nicméně bylo zvyšování efektivity. Za tímto účelem Aero vyčlenilo své kapacity v oblastech
výroby dílů, speciálních procesů, montáží a podpůrných procesů kvality, nákupu výrobní technologie do nové divize operations.
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Celkově byl rok 2014 velmi úspěšným, Aero sice nesplnilo všechny své cíle stanovené na konci roku 2013, ale přesto byl rok
2014 nejúspěšnějším v historii firmy. Výhled výsledků pro rok 2015 je stejný nebo lehce horší jako výsledky roku 2014,
především z důvodu propadu dodávek vrtulníků S-76D, nicméně díky programové diverzifikaci posledních let bude tento
propad alespoň částečně kompenzován náběhem plné výroby panelů pro Airbus A321 a dodávkami divize Defence & MRO.
Od roku 2016 se pak začnou plně projevovat sériové dodávky pro programy CSeries a KC-390, jež budou nadále klíčovým
tahounem růstu společnosti.

WING
dopravního letounu

A320

Aero dodává podsestavy na podvozky letounů rodiny
Airbus A320 společnosti Messier-Bugatti-Dowty.
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WING
neuStále rozšiřujeme SVé portfolio
zákAzníků o přední záStupce SVětoVého
leteckého průmySlu

Profil společnosti

korporátní profil
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále jen Aero) je akciová společnost, která vznikla dne 15. prosince 2011 (jako společnost TULAREO a.s., její nový název AERO Vodochody AEROSPACE a.s. byl do obchodního rejstříku zapsán 19. 9. 2012).
Společnost sídlí v Odoleně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. p. 374, PSČ 250 70. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne
15. prosince 2011 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17749, IČ: 24194204, DIČ: CZ24194204.
Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je dle Projektu rozdělení společnosti AERO Vodochody a.s. nástupnickou
společností společnosti AERO Vodochody a.s., navazuje tak na bohatou historii stavby letounů v Aeru.
Do konce roku 2006 vlastnila téměř 100 % akcií AERO Vodochody a.s. Česká konsolidační agentura. Dne 4. ledna 2007
se jediným akcionářem AERO Vodochody a.s. stala skupina Penta, která ve stejném roce zahájila projekt restrukturalizace
společnosti. V letech 2007 až 2011 dosáhlo AERO Vodochody a.s. kumulovaného čistého zisku ve výši 1 523 mil. Kč.
K 1. 1. 2012 byla výrobní část společnosti AERO Vodochody a.s. odštěpena do společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.,
jejímž 100% vlastníkem je rovněž skupina Penta. Základní kapitál Aera činí 1 002 mil. Kč a je v plné výši splacen. V roce 2014
dosáhlo Aero zisku 226,5 mil. Kč.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice. Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní letecké techniky. Zaměřuje se především na spolupráci s předními leteckými výrobci v mezinárodních kooperačních projektech a v rámci vojenského programu je dlouholetým partnerem ozbrojených sil několika zemí, zejména Armády České
republiky. Má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle AS 9100/ISO 9001 a je držitelem všech relevantních atestů a certifikátů společnosti jako celku i dílčích procesů dle národních i mezinárodních norem. Pro vlastní finální výrobu je držitelem
oprávnění k jednotlivým činnostem, tj. oprávnění k vývoji, výrobě, údržbě a výcviku údržby. Pro subdodavatelskou činnost je
držitelem dílčích schválení Systému řízení jakosti a zvláštních procesů od jednotlivých zákazníků nebo v rámci akreditace NADCAP.

Divize aerostructures
Divize Aerostructures společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je dodavatelem 1. a 2. řádu pro přední světové letecké
výrobce. Aero se soustředí především na výrobu a montáž komplexních konstrukcí letounů s vysokým stupněm finalizace produktu včetně integrace a testování systémů, řízení dodávek a výstupní kontroly. Společnost Aero rovněž disponuje značným
potenciálem v oblasti výroby podvozků a kompozitů. Divize Aerostructures se podílí na všech fázích životního cyklu komerčních i vojenských projektů, přičemž spojuje rozsáhlé zkušenosti společnosti v oblasti leteckého průmyslu, získané během
více než devadesáti let její existence, s aplikací nejmodernějších technologií, testovacích metod a zásad tzv. štíhlé výroby.
Aero neustále rozšiřuje své portfolio zákazníků o přední zástupce světového leteckého průmyslu. Od roku 2009 společnost
usiluje o spojení výrobních programů a risk-sharingových projektů do vyváženého souboru vysoce perspektivních kontraktů.
Mezi hlavní zákazníky divize Aerostructures patří společnosti Sikorsky Aircraft Corporation (programy S-76D, UH-60M, S-70i),
Embraer (KC-390), Sonaca (Bombardier CSeries), Alenia Aermacchi (Airbus A321, C-27J), Messier-Bugatti-Dowty (Airbus
A320) a Latecoere (Embraer E-170/190).

Divize Engineering

Aero je historicky největší výrobce
proudových cvičných letounů na světě,
což jednoznačně deklaruje kvalitu
a efektivitu vývoje.
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Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. zajišťuje komplexní inženýring – od koncepčního návrhu po testování a certifikaci všech konstrukcí a systémů letounů s využitím nejmodernějších inženýrských postupů. Díky své flexibilní a efektivní
struktuře divize nabízí širokou škálu služeb v oblasti vývoje produktů – od přípravy inženýrských vývojových balíčků v rámci
risk-sharingových programů (jako jsou programy CSeries a KC-390) až po inženýringové služby pro originální výrobce zahrnující vývoj konstrukcí letounů či služby podpory. Aero disponuje více než 150 zkušenými vývojáři včetně konstruktérů,
analytiků, technických pracovníků a systémových specialistů. Aero rovněž disponuje rozsáhlými technickými zkušenostmi
s vývojem komerčních i vojenských letounů.

WING
diVize operAtionS rozšiřuje
technické možnoSti AerA

Profil společnosti

Divize Defence & MRo

Divize operations

Divize Defence & MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje jak
na podporu a rozvoj svých finálních výrobků – letounů L-39, L-59 a L‑159, tak i na poskytování nejrůznějších služeb
v oblastech leteckého opravárenství, modernizací, modifikací a zkoušek letecké techniky.

Divize Operations zahrnuje většinu ze všech provozních prostředků a kapacit Aera. Divize vznikla v dubnu roku 2014.
Divize Operations slouží výhradně interním zákazníkům, konkrétně divizím Aerostructures a Defence & MRO. K 31. prosinci
2014 zaměstnávala 1593 lidí, což z ní činí největší divizi společnosti.

Systém L-159, který spolu s letouny L-159 ALCA/B/T zahrnuje integrovanou logistickou podporu, pozemní výcvikový systém,
prostředky plánování a vyhodnocování letů a další vybavení, je úspěšně zaveden ve Vzdušných silách Armády ČR. Jednomístné lehké bojové letouny L-159 ALCA byly do výzbroje AČR zařazeny v roce 2000, dvoumístné cvičné letouny L-159T
v roce 2007. Letouny L-159 plní široké množství úkolů od pokračovacího a operačního výcviku, přes podporu pozemních
vojsk až po průzkumné mise a protivzdušnou obranu. Pravidelně se účastní mezinárodních cvičení v rámci NATO (Tactical
Leadership Programme, NATO Air Meet, Clean Hunter nebo Flying Rhino). V oblasti letounů L-39 a L-59 Aero nadále
pokračovalo v podpoře jejich uživatelů. Pro zákazníky letounů L-39/L-59 divize Defence & MRO nabízí široké portfolio
služeb od prodlužování životnosti a generálních oprav až po modernizaci veškerých systémů letounu.

Hlavní provozní oblasti soustředěné v divizi operations jsou:
• Výrobní technika
• Strategický nákup, zadávání zakázek, logistika
• Výroba dílů – obrábění, tváření plechů, svařování, zpracování potrubí a další
• Speciální procesy – povrchové úpravy, tepelné zpracování, lakování a další
• Výroba kompozitů
• Montáže
• Sledování kvality včetně nedestruktivního testování
• Údržba

Vedle programů spojených s letadly vlastní výroby nabízí divize Defence & MRO zákazníkům služby spojené s modifikacemi a zkouškami jejich letadel. Pro zabezpečení činností divize Defence & MRO disponuje Aero kapacitami v oblasti
konstrukčního návrhu letadel a leteckých výrobků, kapacitami v oblasti logistiky, letovou zkušebnou, dále pak prostory
a přípravkovým i testovacím vybavením pro výrobu a údržbu letadel. Prostřednictvím dceřiné společnosti Clarex zajišťuje
i podporu a údržbu proudových motorů DV-2.

klíčové projekty divize operations realizované v roce 2014:
1. Lidské zdroje: Pokračoval razantní nárůst počtu dělníků a techniků související s náběhem programů KC-390, CSeries a A321.
2. Rozšíření technologických možností díky:
a. Převzetí automatické nýtovací stanice od švédské společnosti Broetje a její zavedení do provozu. Zařízení se používá
zejména na trupové panely v rámci projektu A321 a také při výrobě na KC-390.
b. Rozhodnutí pořídit šestimetrové CNC obráběcí centrum od britské společnosti Sherman.
Cíle divize operations pro rok 2015:
1. Vylepšit kvalitu a dodržování dodacích lhůt
2. Restrukturalizace organizace Operations v souladu s nejlepší praxí v odvětví
3. Přezkoumání, modifikace a nová implementace klíčových procesů a funkcí pro stabilizaci budoucích aktivit
4. Představení jednotného systému řízení k zajištění konzistence ve všech činnostech provozu

Divize Defence & MRO
se zaměřuje na podporu
a rozvoj svých finálních
výrobků – letounů L-39,
L-59 a L‑159.
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WING
diVize engineering úSpěšně zAhájilA
Spolupráci S externími pArtnery mimo rámec
progrAmů AeroStructureS cSerieS A kc-390

Profil společnosti

Strategické cíle

Cíle pro rok 2015

Rok 2014 znamenal pokračování stejných klíčových témat započatých v roce 2013. Aero pokračovalo v programu outsourcingu a implementaci systému WING jak v rámci Aera, tak u svých dodavatelů.

• Získání dalších zákazníků pro program generálních oprav letounů L-39 a také zákazníků pro remotorizaci letounů L-39
motorem Williams FJ-44
• Zálet a veřejné předvedení remotorizovaného letounu L-39 s motorem Williams
• Získání dalších externích programů pro divizi Engineering
• Vykrytí propadu dodávek vrtulníků S-76D
• Plnohodnotné zahájení dodávek programu A321
• Zvýšení včasnosti výroby (OTD) a snížení nákladů na kvalitu
• Pokračování ve zlepšování systémů řízení s důrazem na pokročilé funkce vyšší efektivitu plánování výroby, řízení
neshod, zvýšení přehledu o průběhu výrobních operací
• Zahájení dodávek letounů L-159 v rámci programů Draken a Irák

Pro divizi Aerostructures byly jedním z hlavních úkolů zahájení dodávek a rozjezd sériové výroby programu Airbus A321,
přičemž tento úkol byl splněn pouze částečně a zůstává tak důležitým cílem pro rok 2015. V rámci programů Bombardier
CSeries a Embraer KC-390 Aero úspěšně pokračovalo v dodávkách prvních sériových, respektive prvních zkušebních kusů.
V závěru roku došlo k výraznému přehodnocení objednávek společnosti Sikorsky v rámci programu vrtulníku S-76D.
Z důvodu řešení dodatečných certifikačních podmínek a s tím souvisejícím zpožděním dodávek vrtulníků operátorům došlo
k odložení části dodávek pro rok 2014 a značné části pro rok 2015 až do roku 2016.
Divize Defence & MRO úspěšně pokračovala v programu generálních oprav letounů L-39 a L-59 pro své zahraniční zákazníky, velmi úspěšně probíhal i vývoj remotorizovaného řešení letounů L-39 motorem Willliams FJ44. Při přípravě projektů
dodávek zakonzervovaných letounů L-159 zákazníkům Draken International a iráckému letectvu došlo ke zpožděním,
způsobeným především pomalým procesem získávání vývozních povolení. Oproti tomu se podařilo úspěšně pokročit v jednáních s několika zákazníky o generálních opravách letounů L-39, s předpokladem uzavření v průběhu roku 2015.
Divize Engineering úspěšně zahájila spolupráci s externími partnery mimo rámec programů Aerostructures CSeries
a KC-390. Divize se stala partnerem italského výrobce Tecnam, pro kterého vyvíjí podvozek, zatímco pro společnost
Embraer realizovala vývojové práce na letounu KC-390, nad rámec programu divize Aerostructures.

Cíle pro období do roku 2017
• Získání nového Design to Build programu pro divizi Aerostructures (výrobní program s odpovědností za vývoj dané části
struktury letadla)
• Dodávka prvních sad pro remotorizaci letounu L-39
• Získání zákazníků pro cvičný proudový letoun nové generace L-39NG
• Zahájení sériových dodávek programu Embraer KC-390
• Zahájení stavby nové výrobní haly

Portfolio firem
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je 100% vlastníkem společnosti Clester Trading a.s., která je jediným vlastníkem
společnosti Clarex Investments a.s. Společnost Clarex Investments a.s. byla založena s cílem zajistit generální opravy motorů
pro letouny L-59, což s úspěchem plní. Rozšířením portfolia výrobních a servisních schopností skupiny Aero podporuje
stávající zákazníky letounů L-59, a zároveň tvoří potenciál rozvoje společnosti v oblasti vojenské (servis, údržba a opravy).
Program KC-390 je jedním ze dvou rish-sharingových projektů Aera.
V říjnu 2014 byl představen první prototyp letounu.
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WING
víceúčelového vojenského transportního letounu

KC-390

Aero je partnerem brazilské společnosti Embraer ve vývoji
a výrobě nového vojenského transportního víceúčelového
letounu KC-390.

16, 17 | Výroční zpráva AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

WING
V roce 2014 Aero oSlAVilo 95. Výročí
A řAdí Se tAk mezi nejStArší Výrobce
letecké techniky nA SVětě

Historie Aera

Počátky

Proudový věk

Firma Aero byla založena dne 25. února 1919 se sídlem na pražském Starém Městě a výrobními prostory v Praze-Bubenči.
V roce 2014 oslavila 95. výročí a řadí se tak mezi nejstarší výrobce letecké techniky na světě. Aero se od počátku zaměřilo
na vývoj a výrobu letadel, leteckých dílů a opravy letadel a již v roce 1919 zalétalo svůj první vlastní typ – letoun Aero A-1. Brzy
následovala objednávka ministerstva obrany na sériovou výrobu tohoto typu navrženého pro výcvik vojenských pilotů –
typického produktu mnohem vzdálenější budoucnosti.

V roce 1953 byla ve Vodochodech vybudována nová zařízení navržená zcela pro výrobu proudových letounů a v tomtéž roce
zahájila provoz. Výroba, ve které bylo zapojeno několik československých leteckých závodů, se zaměřila na velkosériovou
licenční výrobu sovětského letounu MiG-15 a z něj odvozených typů. Nadzvukové letouny MiG-19 a MiG-21 byly vyráběny
v Aeru během 60. a 70. let a razily cestu výrobních schopností pro tuzemské programy proudových cvičných letounů
L-29 Delfín a L-39 Albatros.

Expanze

Vlastní proudové letouny

Následovaly výkonnější typy výcvikových letounů a po přesunu výroby do nového závodu v Praze v městské části Vysočany
(1923) byl položen základ pro novou rodinu průzkumných, bombardovacích a cvičných dvouplošníků typu Aero A-11 a A-12.
Vojenští piloti se brzy stali slavnými lámáním rekordů a vítězstvím v závodech v letadlech značky Aero. Aero, v té době
soukromý podnik vlastněný Dr. Vladimírem Kabešem, se stalo hlavním dodavatelem pro ministerstvo obrany a pro ministerstvo veřejných prací (civilní letectví).

Ve druhé polovině 50. let se stávala potřeba proudových výcvikových letounů stále více a více naléhavou. Výsledkem soustředěného úsilí při vývoji optimalizovaného draku a tuzemského proudového motoru byl zálet letounu L-29 v roce 1959.
Definitivní krok na cestě Aera k masové výrobě proudových cvičných letounů nastal v létě roku 1961 poblíž Moskvy: letoun
L-29 Delfín zvítězil v porovnávacích zkouškách tří různých prototypů a byl vyhlášen nejvhodnějším cvičným letounem zemí
celého východního bloku. Výroba a dodávky pokračovaly hladce po dobu dalších deseti let, během kterých byla vyvinuta
druhá generace mnohem výkonnějších a mnohem efektivnějších letounů L-39. Výroba L-39 zaměstnávala výrobní a montážní haly Aera během 70. a 80. let. Řada letectev po celém světě stále využívá vynikající výcvikové kvality tohoto cenově
přijatelného letadla.

Brzy následovali první zahraniční zákazníci, počínaje Finskem. Během první republiky přineslo Aero mnoho československých prvenství: zkonstruovalo prototyp prvního tuzemského bojového letounu, navrhlo první jednoúčelový kabinový
přepravní letoun, první dvoumotorový letoun, první hydroplán s plováky tuzemské konstrukce, představilo vyztužený
hornokřídlý jednoplošník a též razilo cestu praktického návrhu dřevěné konstrukce samonosného křídla.

Válečná výroba
Rozšířené možnosti byly plně využity a později rozvinuty během německé okupace, kdy Aero vyrábělo poloskořepinové
konstrukce s nosným potahem s plným vybavením pro průzkumné a výcvikové úkoly - Focke-Wulf Fw 189 a Siebel Si 204.
Ihned po skončení války pokračovalo znárodněné Aero ve výrobě a v opravách letadel. Modifikované německé typy letadel
byly vyráběny pro československé vojenské i civilní letectvo. Krátce po válce byl představen nový pozoruhodný tuzemský typ
– vysoce výkonný dvoumotorový celokovový čtyřmístný letoun Aero 45.

18, 19 | Výroční zpráva AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Rodina letounů L-39 Albatros v průběhu doby značně expandovala a vytvořila perfektní základ pro další vývoj. Nástup 90. let
přinesl začlenění západní avioniky a standardů a také výkonnějšího amerického motoru a globálního vybavení, a tím zahájení
nové kapitoly života společnosti. Nový systém boje a výcviku L-159 zahrnul nejen pokročilé cvičné a lehké bojové letouny
L-159, ale i integrovanou logistickou podporu, prostředky plánování a vyhodnocování letu a pozemní výcvikový systém.

Novodobá historie
V roce 2000 se Aero pustilo novým směrem a získalo první kooperační program – kompletní vrtulník S-76 připravený pro
instalaci dynamických částí pro americkou firmu Sikorsky Aircraft Corporation. V roce 2007 se stala stoprocentním
vlastníkem Aera investiční skupina Penta a zahájila restrukturalizaci společnosti. Aeru se otevřely dveře na celosvětový
trh a začalo získávat další kooperační programy, včetně prvních risk-sharingových. Firma se tak stala prvotřídním
partnerem nejvýznamnějších světových leteckých společností.

WING
1919–1999

Aero v datech

1919


1921

aero – V Praze založena firma Aero
– továrna létadel
a-1, první vojenský letoun
vlastní konstrukce

a-10, první civilní dopravní letoun



1923

a-11, rodina vojenských dvouplošníků
(bombardéry a průzkumné letouny)

De Havilland DH-50, dopravní letoun
v britské licenci



1929

a-100, rodina vojenských dvouplošníků
(bombardéry a průzkumné letouny)



1937

MB-200, celokovový bombardér
vyrobený ve francouzské licenci
(Marcel Bloch)
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1953

1938

a-304, dvoumotorový dolnoplošný
vojenský letoun

1954



a-300, dvoumotorový dolnoplošný
bombardér



1939

C4/C-104 (Bucker Bu-131 Jungmann)
cvičný a akrobatický dvouplošník

1958

1943


ae-45, dvoumotorový civilní letoun


C-3 (Siebel Si-204D), dvoumotorový
vojenský letoun

1959


1962

Zálet letounu MiG-21 Fishbed, nadzvukového bojového letounu vyrobeného
v sovětské licenci (1962–1972
dodáno 194 letounů)


Aero se přestěhovalo z Prahy do nových
prostor ve Vodochodech




a-34 “Blackbird”, první z rodiny
sportovních a cvičných
lehkých
dvouplošníků

1947






1925

1932

1968

Zálet proudového cvičného letounu
vlastní konstrukce L-39 albatros
(1971–1999 dodáno více než 2 900
letounů)


Zálet letounu MiG-15, proudového
bojového letounu vyrobeného v sovětské
licenci (1954–1962 dodáno
3 405 letounů)

1986

Zálet proudového cvičného letounu
vlastní konstrukce L-39MS – pro export
L-59 Super Albatros (1992–1996
dodáno 60 letounů)


Zálet letounu MiG-19 Farmer, nadzvukového bojového letounu vyrobeného
v sovětské licenci
(1958–1962
dodáno 103 letounů)

1997

Zálet letounu L-29 Delfín, prvního
proudového cvičného letounu navrženého
v Československu (1963–1974 dodáno
3 500 letounů)

1998





Zálet jednomístného lehkého bitevníku
L-159 aLCa (české letectvo
objednalo 72 letounů)
Založení společného
podniku s tchajwanskou firmou AIDC
k vývoji a výrobě civilního letounu Ae270
Příchod firmy Boeing do Aera
(vlastnil 35 % akcií)

WING
2000–2014

Aero v datech

2000

Dodávka prvního letounu L-159 českému
letectvu

2005

Zahájení výroby leštěných potahů dveří
pro cestující pro letoun Boeing 757

Letoun ae270 získal typový certifikát EASA
Vláda ČR oznámila zahájení privatizace
Aera

Zahájení výroby vrtulníku S-76
pro Sikorsky Aircraft Corporation

2001

Zahájení výroby sady dílů a podsestav
letounu Boeing 767 pro BAE SYSTEMS
(dnes Spirit AeroSystems)



2002

Zálet dvoumístného pokročilého
cvičného letounu L-159B

2006

2009
Letoun ae270 získal typový certifikát
FAA, projekt je v současnosti zastaven

Podepsán první kontrakt na mezinárodní
risk-sharingový projekt s belgickou
společností SoNaCa
Vlastníkem Aera se stala skupina Penta
Pokročilé cvičné letouny L-159T1 dodány
českému letectvu
Ukončen společný podnik s AIDC
Zahájena výroba střední části křídla
C-27J Spartan pro firmu Alenia
Aeronautica



2004

2010
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Podepsána smlouva na výrobu kokpitu
pro vojenský vrtulník Black Hawk UH-60M
se společností Sikorsky
Dokončení převodu výroby z Technometry
Radotín a.s.

Odchod firmy
Boeing z Aera







2012

Společnost PZL Mielec vybrala Aero
jako dodavatele mezinárodní verze
kokpitů vrtulníku S-70i



2013



Dokončena dodávka letounů L-159
českému letectvu



Aero navýšilo základní kapitál
ve společnosti Letiště Vodochody, a.s.
nepeněžním vkladem
Aero pořídilo formou koupě společnost
Rotortech Aero Composites Limited



Aero se stalo partnerem Embraeru
v oblasti vývoje, designu a výrobě
letounu kC-390. Zodpovídá za vývoj
a výrobu náběžné hrany křídla,
technologický vývoj a výrobu všech
sedmi dveří, rampy a zadní části trupu
Aero rozšířilo kontrakt se společností
Messier-Bugatti-Dowty o výrobu
podvozků pro letoun airbus a320

Aero pořídilo formou koupě společnost
Clarex Investments a.s.

2007

2011




Zahájení výroby kanónových dveří letounu
F-18 Super Hornet pro Boeing St. Louis

Zahájena výroba podsestav dveří
Embraer 170/190 pro firmu Latecoere
Podepsána smlouva na výrobu závěsníků
JaS-39 Gripen s firmou SAAB

Aero podepsalo dlouhodobou rámcovou
smlouvu o pozáruční podpoře letky L-159

Zálet prvního prototypu letounu ae270



2008

Aero bylo vybráno společností Alenia
Aermacchi jako dodavatel trupových
panelů sekce 14a pro letoun airbus a321



2014

Zahájen vývoj letounu L-39NG, nové
generace legendárního cvičného letounu
Aero uzavřelo strategické
partnerství s firmou
Draken International

WING
lehkého bojového letounu

L-159

L-159 spojuje dlouholeté zkušenosti Aera z vývoje vojenských proudových letadel, které řadí Aero mezi historicky
největší výrobce této kategorie letounů na světě.
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WING
Organizační struktura

LaDISLaV ŠIMEk
President

DIEGo ToMaz
Řed. Business excel.

MICHaL FLíDR
VP Finance

ToMaS VLčEk
Ředitel HR

zDENěk MLEJNEk
Řed. zajištění kvality

PETR řEHoř
Ředitel Strategie

DIVIzE aERoSTRUCTURES

DIVIzE DEFENCE & MRo

DIVIzE oPERaTIoNS

MoNIka koWaLCzykoVá
EVP Aerostructures

JaN ŠTECHR
EVP Defence & MRO

HaGEN HELM
COO

DaVID PaCoLa
Ředitel Security

DIVIzE ENGINEERING
VP ENGINEERING

MICHaL kRoFTa
Ředitel Výrobní programy

BD & Sales

VLaDIMíR MüLLER
Dir. Assy operations

MICHaL kaPRáLEk
Design

JoSEF ŠoNSký
Ředitel BD & Sales

PETR kUDRNa
VP D&MRO Programy

JaN PRIŠkIN
Ředitel Nákup

ToMáŠ HIBŠ
Stress

RENaTa LJUBIC
Vývojové programy

MILoŠ TRNoBRaNSký
Ředitel Operations

zDENěk MLEJNEk
Řed. Kontrola kvality

MaRTIN ŽaLoUDík
Configuration

DITa ŠPIčákoVá
Kontrakty, realizace prodeje

MaRTIN CERHa
Kontrola kvality

RoMaN LaToCHa
Ředitel Výroba

PaVEL LaNDoVSký
Business Development

kaREL kLíMa
Strategický nákup

PaVEL koCoUR
Kompozity
MILaN VokaTý
Plánování
JIří HUBáLEk
Výrobní inženýrství
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Představenstvo k 31. prosinci 2014

Dozorčí rada k 31. prosinci 2014

předseda:
členové:

předseda:
členové:

Ladislav Šimek
Petr Brychta, Dominika Kalinová

Zdeněk Sýkora
Jan Borýsek, Jan Kříž

Vedení společnosti k 31. prosinci 2014
Ladislav Šimek
Petr Řehoř
Michal Flídr

President
Director Strategic Projects
VP Finance

Tomáš Vlček
Director Human Resources
David Pacola
Director Security
Diego Manreza Tomaz Director Business Excellence

Vedení divize aerostructures
Monika Kowalczyková
Michal Krofta
Josef Šonský
Karel Klíma

EVP Aerostructures
Director Production Programs
Director Business Development & Sales
Ředitel pro strategický nákup

Vedení divize operations
Hagen Helm
Jan Priškin
Zdeněk Mlejnek
Roman Latocha

Chief Operations Officer
Director Supply Chain
Director Quality Assurance
Manufacturing Director

Vedení divize Defence& MRo
Jan Štechr
Miloš Trnobranský
Petr Kudrna

EVP Defence& MRO
Director MRO Operations
VP Defence& MRO Programs

Vedení divize Development, Design &Engineering
Gerrard McCluskey
Michal Kaprálek
Tomáš Hibš
Martin Žaloudík

VP Development Design &Engineering
Head of Design
Head of Stress
Head of Configuration

WING
Klíčové události roku 2014

Leden

červenec

Únor

Srpen

 Otevření nové haly na výrobu podvozků
 Uzavřen kontrakt na dodávku panelů Global7000/8000 společnosti Bombardier

 První let větší verze dopravního letounu Bombardier CSeries – CS300

Březen

 Dodávka prvních prototypů na program KC-390

Duben

 Uzavřen kontrakt s Irákem o prodeji L-159
 Vytvořena divize Operations

květen

 Uzavřen kontrakt se společností Draken International o prodeji L-159
 Dodávka první sady panelů pro Airbus A321
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 Aero představilo nový projekt cvičného proudového letounu L-39NG
 Podpis financování projektu KC-390 Embraer

 Dokončena dodávka a zahájen zkušební provoz nýtovacího automatu Broetje
 Areál Aera navštívil ministr průmyslu a obchodu Mládek

říjen

 Roll out letounu KC-390
 Nastoupil VP Operations Hagen Helm

Prosinec

 Počet pracovníků společnosti překročil 2000

WING
L-39
Aero dodalo více než 2 900 kusů několika verzí tohoto
úspěšného proudového cvičného letounu. V roce 2015
Aero plánuje veřejně představit novou generaci tohoto
letounu - L-39NG.
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WING
diVize AeroStructureS uSiluje
o roVnoVáhu mezi riSk-ShAringoVými
A trAdičními zAkázkAmi

Zpráva o obchodní činnosti

Divize aerostructures

Programy divize aerostructures

Rozvojová strategie divize Aerostructures se zaměřuje na tři klíčové oblasti, konkrétně montážní celky letounů, podvozky
a kompozity.

Sikorsky S-76

Divize usiluje o dlouhodobou rovnováhu mezi vývojovými (risk-sharingovými) programy a tradičními zakázkami. V souladu
s touto strategií divize neustále rozvíjí své vývojové zdroje a schopnosti, k čemuž v roce 2012 přispěl i vznik samostatné
divize Design and Engineering,

Hlavní události v divizi aerostructures za rok 2014
• Aero bylo firmou Bombardier Aerospace vybráno jako dodavatel panelů palivové nádrže pro globální řadu business jet
letounů typu 7000/8000.
• Byla obnovena smlouva mezi společností Aero a firmou Messier-Bugatti-Dowty na zvýšený objem výroby částí podvozků
pro současnou řadu A320 i pro novou řadu strojů A320 NEO.
• Po získání typového osvědčení v roce 2012 byly u prvních zákazníků nasazeny do provozu vrtulníky Sikorsky S-76D.
• Vzhledem k nárůstu poptávky zákazníků Aero navýšilo dodávky kokpitů pro stroje UH-60M a S-70i.
• Společnosti Embraer byla dodána první sada prototypů zadní části trupu, nakládací rampy a dveří kabiny letounu KC-390.
• V říjnu 2014 byl letoun KC-390 poprvé představen a o 3 měsíce později následoval první let.

Popis programu
• Sikorsky S-76 je úspěšný dvoumotorový civilní vrtulník střední kategorie s maximální vzletovou hmotností 6 tun, určený
pro přepravu až 12 cestujících.
• Od zahájení výroby v roce 1982 dodala společnost Sikorsky zákazníkům především ze Spojených států, Kanady, Evropy
a Dálného východu více než 800 strojů.
• Aero vyrábí vrtulníky S-76 od roku 2000 a dosud dodalo více než 350 strojů.
• V roce 2011 Aero zahájilo sériovou výrobu verze S-76D, která postupně nahradila předchozí model S-76C++.
• Od roku 2012 Aero podstatně posílilo výrobu typu S-76D, jehož první kusy byly provozovatelům dodány v prosinci 2013.
Produkt a role společnosti aero
• Kompletně sestavený a vybavený drak vrtulníku připravený k instalaci dynamických částí (motory, převodovka, rotory).
• Plná odpovědnost za výrobu a dodavatelský řetězec.
• Výroba zhruba 8 000 různých typů součástí a komponent včetně potrubí a elektrických svazků.
• Instalace avionických, hydraulických, elektrických a palivových systémů včetně jejich testování.
• Odpovědnost za poprodejní podporu.
Budoucnost programu
• Aero ve střednědobém horizontu předpokládá roční dodávky kolem 25 kusů vrtulníku S-76D.

Aero vyrábí kompletní
vrtulník S-76 připravený
k instalaci dynamických
částí pro amerického
zákazníka Sikorsky
Aircraft Corporation.
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WING
bylA dodánA prVní SAdA
prototypů zAdní čáSti trupu, nAkládAcí
rAmpy A dVeří kAbiny letounu kc-390

Zpráva o obchodní činnosti

Embraer kC-390

Bombardier CSeries

Popis programu
• Nový víceúčelový transportní vojenský letoun střední velikosti určený pro přepravu nákladu i osob. Je přímým
konkurentem letounu C-130 Hercules výrobce Lockheed Martin.
• Projekt iniciovaly brazilské vzdušné síly.
• Brazilské vzdušné síly objednaly 28 letounů a zavázaly se z části financovat jejich vývoj.
• Zájem o nákup letounů projevily po Brazílii také Kolumbie, Chile, Argentina, Portugalsko a Česká republika.
• Aero je strategickým risk-sharingovým partnerem společnosti Embraer.
• Letoun byl představen v říjnu 2014, první let se uskutečnil 3. února 2015; stroj by měl být uveden do služby v průběhu
roku 2016.

Popis programu
• Bombardier CSeries je nový jednouličkový dopravní letoun určený pro komerční lety na krátké a střední vzdálenosti.
Dvě verze letounu (CS100 a CS300) pojmou od 100 do 150 cestujících.
• Cílem letounů CSeries je dosáhnout nejnižších provozních nákladů v dané třídě díky moderní konstrukci draku a nové
generaci motorů.
• Aero je vývojovým a risk-sharingovým partnerem belgické společnosti Sonaca.
• Aero je výhradním dodavatelem pevné náběžné hrany křídla.
• První let prototypu se uskutečnil 16. září 2013.
• Harmonogram postupu programu byl ovlivněn technickými problémy. V současnosti je certifikace plánována na konec roku 2015.

Produkt a role společnosti aero
• Aero plně odpovídá za vývoj, industrializaci, podporu při certifikaci a výrobu pevné náběžné hrany křídla.
• Aero plně odpovídá za industrializaci a výrobu všech dveří, nákladové rampy a zadní části trupu II.

Produkt a role společnosti aero
• Plně sestavená a vybavená pevná náběžná hrana křídla (FLE) připravená k montáži na letoun.
• Aero plně odpovídá za konstrukci, industrializaci, certifikaci a výrobu.

Budoucnost programu
• Po náběhu programu v roce 2016 Aero očekává dodávky 18 až 21 sad ročně.
• V roce 2014 registrovala společnost Embraer zájem o 60 letounů.

Budoucnost programu
• Ke konci roku 2014 měla společnost Bombardier 243 závazných objednávek; 88 předběžných objednávek, 202 opcí a 23 práv na koupi.
• V letech 2012–2014 společnost Aero dodala dle požadavků zákazníka 12 FLE v konfiguraci pro letoun CS100 a 2 FLE
v konfiguraci pro letoun CS300.
• Od roku 2015 bude postupně nabíhat výroba sériových celků určených k expedici tak, aby byl podpořen milník uvedení
do provozu a aby bylo možné uspokojit poptávku trhu.

Aero uzavřelo
s brazilskou společností
Embraer kontrakt
na vývoj a výrobu částí
nového víceúčelového
vojenského transportního
letounu KC-390.
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Aero v roce 2009
podepsalo na pařížské
airshow svůj první
risk-sharingový kontrakt,
jehož předmětem
je vývoj, industrializace,
produkce a dodávka
náběžné hrany křídla
pro dopravní letouny řady
CSeries kanadského
výrobce Bombardier.

WING
Vzhledem k nárůStu poptáVky
zákAzníků Aero nAVýšilo dodáVky
kokpitů pro Stroje uh-60m A S-70i

Zpráva o obchodní činnosti

Sikorsky UH-60M a S-70i Black Hawk

alenia C-27J Spartan

Popis programu
• Vrtulníky řady Sikorsky S-70/UH-60 jsou v současnosti nejběžnějším typem vojenského transportního vrtulníku.
• UH-60M je nejnovější verze využívaná ozbrojenými silami USA a v řadě dalších zemí prostřednictvím amerického
programu prodeje vojenského materiálu (FMS); S-70i je exportní verze.
• Smlouva mezi Aerem a společností Sikorsky na dodávky kokpitů pro UH-60M byla uzavřena v roce 2010 jako smlouva
se dvěma dodavateli; první kokpit byl dodán v červnu 2011. V roce 2014 Aero dodalo 51 kokpitů.
• Aero je dodavatelem společnosti Sikorsky PZL Mielec v Polsku a dodává kokpity pro mezinárodní verzi stroje Black Hawk: S-70i.
• Program má velmi stabilní, dlouhodobý výhled.
• Aero předložilo SAC nabídku na Multi-year 9 smlouvu pro roky 2018–2023.

Popis programu
• Alenia C-27J je vojenský taktický transportní letoun, který unese až 11,5 tuny nákladu.
• Hlavním uživatelem letounu jsou vzdušné síly USA, dalšími například státy střední a východní Evropy.
• Od roku 2007 je Aero výhradním dodavatelem střední části křídla (centroplánu), která je klíčovou strukturální a systémovou jednotkou celého letounu.
• V roce 2014 dodalo Aero pět středních částí křídla.

Produkt a role společnosti aero
• Aero dodává plně vybavený kokpit vrtulníků UH-60M a S-70i.
• Aero vyrábí díly a zajišťuje montáž kokpitů včetně instalace elektrických svazků a bezpečnostních součástí.
Budoucnost programu
• Dlouhodobý výhled programu UH-60M počítá do roku 2026 s výrobou 1 360 vrtulníků pro potřeby ozbrojených sil USA
(mimo exportu).
• Zatím bylo dodáno zhruba 500 kusů UH-60M.
• Cílem společnosti Aero je udržet 50% podíl na celkových dodávkách.

Aero se podílí na výrobě
hned dvou typů vrtulníků
Black Hawk. Model
UH-60M dodává
společnosti Sikorsky
Aircraft Corporation,
model S-70i pak polské
společnosti PZL Mielec,
součásti koncernu SAC.
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Produkt a role společnosti aero
• Plně smontovaný a vybavený a odzkoušený centroplán připravený k montáži na letoun.
• Aero plně odpovídá za výrobu včetně řízení dodavatelského řetězce a za poprodejní podporu.
• Centroplán obsahuje integrální nádrže, závěsy pro instalaci motorů a mechanické systémy křídla, palivové a hydraulické rozvody a elektrické svazky. Všechny systémy jsou testovány společností Aero.
Budoucnost programu
• V nadcházejících deseti letech se očekává prodej 350 kusů letounů kategorie C-27J po celém světě.
• Austrálie v roce 2013 podepsala zakázku na deset letounů pro australské vzdušné síly, další kampaně probíhají.
• Pro nadcházející roky Aero počítá s dodávkou kolem 6 centroplánů ročně.

Aero se podílí
na výrobě vojenského
transportního letounu
C-27J Spartan.
Pro italského zákazníka
Alenia Aermacchi dodává
kompletní střední část
křídla (centroplán)
připravenou k finální
montáži na letoun.

WING
Aero Vyrábí podVozky
pro Všechny cVičné A bojoVé
letouny z VlAStní produkce

Zpráva o obchodní činnosti

alenia - trupové panely sekce 14a pro a321

Výroba podvozků

Popis programu
• Airbus A321 je prodlouženou verzí standardního typu A320 a jedná se o největší z řady strojů A320 dodávaných firmou
Airbus bezpočtu leteckých společností.
• Smlouva se společností AleniaAermachci na dodávku trupových panelů sekce 14A byla podepsána v roce 2012.
Aero je jedním ze dvou dodavatelů.

Popis programu
• Aero je originálním výrobcem podvozků pro malé letouny a dodavatelem komponent pro podvozky velkých dopravních letounů.
• Pro českou firmu Aircraft Industries Aero navrhuje a vyrábí podvozky pro jejich 19místný dvoumotorový turbovrtulový
dopravní letoun L-410 Turbolet.
• Aero od roku 2010 dodává společnosti Messier-Bugatti-Dowty podsestavy podvozků pro rodinu letounů Airbus A320
(A318/319/320), jednouličkových dopravních letounů středního doletu, které jsou v současnosti nejlépe prodávanými
letouny na světě.
• Aero vyrábí podvozky pro všechny cvičné a bojové letouny z vlastní produkce.

Produkt a role společnosti aero
• Aero provádí montáž čtyř panelů sekce 14A: levého a pravého bočního panelu, vrchního a spodního panelu.
• Aero plně odpovídá za výrobu a za dodavatelský řetězec.
• V roce 2015 Aero zavede automatické nýtování panelů.
• Aero rovněž odpovídá za poprodejní podporu.
Budoucnost programu
• Poptávka trhu po verzi A321 již několik let narůstá, současné objednávky zajistí pro nadcházející roky stabilní objemy dodávek.
• Pro rok 2015 Aero očekává dodávku 35 celků určených k expedici a tento počet by se měl v roce 2016 dále zvýšit.

Produkt a role společnosti aero
• Aero dodává podvozkové podsestavy pro letoun Airbus A320 společnosti Messier-Bugatti-Dowty, která je čelním světovým výrobcem podvozků.
• Aero vyrábí kompletní příďový a hlavní podvozek pro letoun L-410 Turbolet.
• Aero je držitelem typového certifikátu pro podvozky všech letounů vlastní produkce, tj. L-39/59/159 a Ae270.
Budoucnost programu
• V případě dodávek pro Messier-Bugatti-Dowty Aero očekává postupný nárůst výroby v souladu s neustále stoupající
poptávkou po strojích řady A320 a v návaznosti na rozšiřované portfolio produktů.
• V nadcházejících letech Aero očekává roční dodávku přibližně 21 kompletů pro letoun L-410.

Rodina letounů A320
představuje nejrychleji
se prodávající letadlo
na světě. Aero se podílí
hned na několika
letounech této rodiny.
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Aero vyrábí podvozky
pro letoun L-410 Turbolet
společnosti
Aircraft Industries.

WING
diVize engineering umožňuje
Aeru být Silným pArtnerem
klíčoVých leteckých Výrobců

Zpráva o obchodní činnosti

Další programy

Divize Engineering

Embraer 170/190

V roce 2013 došlo k vyčlenění sekce Engineering jako samostatné divize nabízející komplexní integrované portfolio služeb
v oblasti vývoje leteckých konstrukcí. Jedná se o další krok v rámci naplňování strategického záměru Aera stát se silným
partnerem klíčových leteckých výrobců nejen v oblasti výroby, ale též na poli vývoje.

• S více než 1 100 vyrobenými kusy patří stroje řady E-Jets mezi komerčně nejúspěšnější letouny určené především pro
regionální linky.
• Aero je partnerem společnosti Latecoere již od roku 2007 a je jediným výrobcem závěsů a vnitřních konstrukcí všech dveří.
• V roce 2014 Aero zahájilo proces přípravy nabídky pro novou generaci letounů E-Jets E2.
• První dodávku pro E2 Aero plánuje na polovinu roku 2015 a první let stroje E2 by se měl uskutečnit v roce 2016.
• Připravované tři verze strojů E-Jets druhé generace by měly být uvedeny do provozu v letech 2018-2020.

F/a-18E/F Super Hornet
• Aero je jedním ze dvou dodavatelů kanónových dveří pro letouny F/A-18E/F Super Hornet.
• Dodávky byly zahájeny v roce 2001.
• V květnu 2013 Aero dodalo 500. kus.

Vytvoření samostatné divize zajistí dlouhodobý rozvoj nejen pokud jde o schopnosti a zkušenosti v oblasti designu, ale již
v současnosti divize Engineering generuje i samostatné obchodní aktivity v podobě čistě vývojových zakázek, u kterých
lze očekávat konzistentní růst.
Mezi úkoly divize Engineering patří:
• Vývoj inženýrských řešení pro risk-sharingové programy, tj. vývoj konstrukcí letounů v rámci mezinárodních vývojových
programů, jejichž výroba je následně realizována divizí Aerostructures.
• Řízení konfigurace napříč všemi procesy s kompletní správou dokumentace.
• Služby výrobní podpory napříč všemi projekty společnosti Aero.
• Nezávislé inženýrské služby pro externí klienty ve formě vývoje balíčků strukturálních prací, poradenství u zákazníka,
podpory při certifikaci a dalších.
klíčové schopnosti divize Engineering:
• Koncepční a podrobný design
• Analýza
• Testování
• Certifikace
• Produkční podpora
• Koordinační pracoviště
• Technické publikace
• Konstrukce nástrojů a přípravků

Aero se podílí na výrobě
letounu F/A-18E/F Super
Hornet. Pro amerického
zákazníka Boeing
St. Louise dodává
kanónové dveře.
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WING
jSme Schopni reAlizoVAt
komplexní VýVoj letounu
Včetně certifikAce

Zpráva o obchodní činnosti

aktuální programy divize Engineering:
Bombardier CSeries – mezinárodní risk-sharingový program
zákazník: SONACA a.s.
Úloha aera: Vývoj a výroba pevné náběžné hrany křídla dopravního letounu
Stav: Probíhá (od roku 2009)
Embraer kC-390 – mezinárodní risk-sharingový program
zákazník: Embraer a.s.
Úloha aera: Vývoj a výroba pevné náběžné hrany křídla vojenského transportního letounu. Výroba nákladové rampy, zadní
části trupu a všech dveří vojenského transportního letounu.
Stav: Probíhá (od roku 2011)
Embraer kC-390 – inženýrské služby
zákazník: Embraer a.s.
Úloha aera: Vývoj FTI vybavení a instalací vojenského transportního letounu; aerodynamický kryt napojení křídla na trup.
Stav: Probíhá (od roku 2013)

Vývoj kompozitového křidélka pro letoun L-39
zákazník: Divize Defence & MRO
Úkol: Vývoj kompozitového křidélka pro letoun L-39 s cílem prodloužit životnost oproti běžné struktuře.
Stav: Dokončeno v roce 2013
Hlavní reference
Divize Engineering v plném rozsahu navazuje na zkušenosti Aera s vývojem vlastních produktů. Společnost Aero je schopná
realizovat komplexní vývoj letounu včetně certifikace.
kompletní vývoj vojenských letounů
• L-39 Albatros
• L-59 Super Albatros
• L-159 A/B
• Ae270 Ibis
• Vývoj a certifikace (udělená v roce 2005) jednomotorového turbovrtulového dopravního letounu.

Tecnam P2012 – inženýrské služby
zákazník: Tecnam a.s.
Úloha aera: Vývoj, výroba prototypu, testování a certifikace příďového a hlavního podvozku
Stav: Probíhá (od roku 2014)
Programy aero – inženýrské služby
zákazník: Divize Aerostructures
Úloha aera: Služby podpory napříč všemi programy ve formě průmyslového inženýrství, výrobní podpory a řízení konfigurace.
Stav: Probíhá (od roku 2013)

Aero Ae270 Ibis
je jednomotorový
dopravní letoun
s kapacitou 8 cestujících
vyráběný v konsorciu
IBIS Aerospace Ltd.
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WING
Zpráva o obchodní činnosti

Divize Defence & MRo
Hlavní oblastí činnosti divize v roce 2014 byla podpora letounů L-159 Armády ČR v rámci plnění smlouvy o pozáručním
servisu (FOSS) – předmětem smlouvy jsou dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu, opravy, technické konzultace
a zdokonalování systému údržby. Aero také pokračuje v programu vylepšení funkcí letounu L-159 – v roce 2014 byla úspěšně
dokončena výroba křídla letounu L-159 s integrální palivovou nádrží, která vytvoří prostor pro větší množství paliva v letounu,
čímž se významně zvýší jeho dolet.
V dubnu 2014 byl podepsán kontrakt na dodávku 12 letounů L-159 z majetku MO ČR iráckému letectvu a následně
v červenci 2014 byl podepsán kontrakt na dodávku 18 letounů L-159 z majetku MO ČR americké společnosti Draken.
Letouny budou sloužit v rámci taktického letového výcviku pilotů americké armády.
Divize se dále zaměřuje na podporu letounů L-59 v Tunisku, v rámci níž se daří úspěšně provádět generální opravy (GO)
a následné dodávky motorů DV-2 po GO. Byla podepsána smlouva FOSS (Follow On Support and Services) na rok 2014
a pokračuje se v plnění kontraktu na generální opravu 6 letounů L-59, který byl uzavřen v lednu 2013.
Divize se aktivně zabývá též podporou zákazníků provozujících letouny L-39. Probíhalo plnění kontraktů v Alžírsku
(prodlužování životnosti letounů a dodávka náhradních dílů) a generální opravy letounů L-39 dle kontraktu, který byl
uzavřen v únoru 2013. Pokračuje se s generálními opravami letounů L-39ZA v Bulharsku, kontrakt na další letoun byl
podepsán v prosinci 2014. Pro zkvalitnění výcviku na letounech L-39 divize ve spolupráci s firmou SPEEL Praha vyvíjí
průhledový displej (HUD) vhodný pro použití v letounech L-39. Systém v roce 2014 prošel řadou náročných zkoušek
a letových testů a je připraven k sériovým dodávkám.
S ohledem na řešení potřeb našich zákazníků byl ve spolupráci s americkou společností Williams zahájen projekt
remotorizace letounů L-39, jehož výsledkem bude v roce 2015 instalační kit umožňující zástavbu motoru Williams FJ-44M
do stávajících letounů L-39 místo motoru AI-25TL. Letoun L-39 s motorem FJ-44M bude mít nejen lepší výkonové
charakteristiky, ale též ekonomičtější provoz vzhledem nižší spotřebě paliva motoru FJ-44M. V oblasti řešení budoucích
výcvikových potřeb zákazníků divize zahájila práce na projektu letounu nové generace L-39NG s cílem nabídnout moderní
cvičný letoun s nízkou akviziční cenou a vylepšenými letovými vlastnostmi při zachování velmi snadné údržby.
V rámci oprávnění provádět zákaznické modifikace civilních letounů bylo provedeno mnoho desítek instalací systému EFB
(Electronic Flight Bag), což je elektronický informační systém, který pomáhá posádce řešit letový management, zejména
na letounech kategorie A320, A330.
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V progrAmu pokrAčujeme Ve Vylepšení
funkcí letounu l-159 – V roce 2014 bylA
úSpěšně dokončenA VýrobA křídlA letounu
l-159 S integrální pAliVoVou nádrží

Skutečnosti očekávané v roce 2015
• Dokončení generální opravy druhé poloviny ze 17 letounů L-39 v Alžírsku
• Podpis dodatku na generální opravu dalších dvou letounů L-59 v Tunisku
• Jednání o kontraktu na dodávku náhradních dílů a modernizaci letounů ve Vietnamu
• Získání objednávky na opravu posledních dvou letounů v Bulharsku
• Dokončení přestavby letounu L-39 na motor Williams FJ-44M a zahájení letových zkoušek
• Práce na projektu L-39NG (Next Generation)
• Zahájení jednání s MO ČR o provedení PP2000 na letounech L-159T1
• Podpis kontraktu na 6-8 generálních oprav letounů L-39
Programy divize Defence& MRo
Podpora letounů L-159 sloužících v armádě čR
• Plnění smlouvy o pozáručním servisu (FOSS) – předmětem smlouvy jsou dodávky náhradních dílů a spotřebního
materiálu, opravy a technické konzultace a zdokonalování systému údržby
• Zahájení prací na PP2000 letounů L-159T1
Podpora letounů L-159 sloužících u zahraničních zákazníků
• Oprava letounů a dodávka logistického vybavení v rámci dodávky letounů do Iráku
• Oprava letounů a dodávka logistického vybavení v rámci dodávky letounů společnosti Draken
Podpora letounů L-59 v Tunisku
• Dodávka motorů po generální opravě
• Plnění smlouvy o pozáručním servisu (FOSS) na rok 2014
• Plnění smlouvy na generální opravu šesti letounů L-59
Podpora zákazníků a letounů L-39
• Plnění smlouvy na generální opravu 17 letounů z Alžírska
• Plnění kontraktu na prodloužení životnosti letounů L-39 na Slovensku
• Plnění kontraktu na generální opravu L-39 v Bulharsku
• Plnění kontraktu FOSS na podporu provozu L-39 v Armádě České republiky
Rozvojové projekty
• Práce na instalaci motoru Williams FJ-44M do letounu L-39
• Práce na koncepci letounu L-39NG
• Modernizační prvky letounu L-159 vedoucí ke zvýšení užitné a bojové hodnoty letounu

WING
dopravního letounu

CSeries CS110/CS130
Letoun CSeries, na jehož vývoji a výrobě se Aero podílí,
má díky nové konstrukci draku a moderním motorům
mimořádně nízkou spotřebu.
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WING
diVize AeroStructureS
Se nA celkoVých tržbách
podílelA 75,6 %

Hospodaření společnosti

Také v roce 2014 skončilo hospodaření Aera v černých číslech, kterých je dosahováno od roku 2007, kdy společnost převzala
skupina Penta. V roce 2014 Aero vytvořilo čistý zisk ve výši 226,5 mil. Kč. Bilanční suma k 31. prosinci 2014 činila 5 686,8
mil. Kč, vlastní kapitál pokrýval 25,4 % aktiv a dosáhl výše 1 442,2 mil. Kč.

Tržby
Během roku 2014 společnost vygenerovala tržby ve výši 4 076,8 mil. Kč. Hlavní zdroj tržeb představovaly tržby za vlastní
výrobky a služby, které dosáhly hodnoty 3 809,8 mil. Kč. Za prodané zboží Aero utržilo 119,3 mil. Kč. Tržby za prodaný materiál a majetek činily 147,7 mil. Kč, z toho 109,7 mil. Kč představovaly tržby za majetek odprodaný do zpětného leasingu.
Na výši tržeb pozitivně působil růst měnového kurzu. V roce 2014 vyvezlo Aero výroby, zboží a služby o hodnotě 3 525,6 mil. Kč.
Divize Aerostructures se na celkových tržbách podílela 75,6 %. Na tržbách divize se rozhodující měrou podílela výroba
pro společnost Sikorsky, jež i nadále zůstává klíčovým odběratelem společnosti. Nově se však na tržbách divize kooperací
podílely dodávky programu KC-390. V následujících letech se díky růstu dodávek pro letouny KC-390, A321 a CS 100/300
očekává další diverzifikace tržeb divize.
Tržby divize Defence & MRO narostly v porovnání s předchozím rokem o 249,5 mil. Kč. K růstu obratu divize významně
přispěly kontrakty na GO L-39 pro ministerstva obrany Alžíru a Bulharska a kontrakt na GO L-59 pro ministerstvo obrany
Tuniska. Na celkových tržbách se divize podílela 20,6 %.
Zbývající divize se na tržbách společnosti podílely 3,8 %.
.

Výsledek hospodaření
Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2014 dosáhl 226,5 mil. Kč. Skládal se z 504,6 mil. Kč provozního zisku, 278,8 mil.
Kč ztráty ve finančním výsledku a 0,7 mil. Kč mimořádného zisku.
V roce 2014 vytvořilo Aero provozní zisk ve výši 504,6 mil. Kč. Pokles dodávek vrtulníků S-76 se podařilo vyrovnat ziskem
na ostatních programech. Do provozního výsledku se také promítly úspory dosažené implementací systému WING.
Ve výsledku z finanční činnosti vznikla ztráta ve výši 278,8 mil. Kč. Do hodnoty finančního výsledku se negativně promítlo
oslabení české koruny vůči americkému dolaru a euru. Ztráta z přecenění čerpaných úvěrů v zahraničních měnách v roce
2014 činila 208,9 mil. Kč. Z kurzových rozdílů ostatních výsledkově přeceňovaných položek získalo Aero 7,4 mil. Kč. Na nákladové úroky bylo v roce 2014 vynaloženo 45,3 mil. Kč. Na poskytnutých půjčkách a úročených vkladech Aero vydělalo
3,9 mil. Kč. Náklady na bankovní poplatky a pojištění spojené s úvěry dosáhly 15,4 mil. Kč. Z uzavřených finančních derivátů vznikla ztráta ve výši 20,5 mil. Kč.

Struktura majetku
K 31. 12. 2014 vykázala společnost aktiva o hodnotě 5 686,8 mil. Kč. V porovnání s koncem roku 2013 se hodnota aktiv
zvýšila o 1 159,2 mil Kč.
Dlouhodobý majetek byl k 31. 12. 2014 evidován v hodnotě 1 886,2 mil. Kč. V důsledku zvýšených investic vzrostl dlouhodobý majetek meziročně o 19,6 %. Na růstu majetku se podílely všechny jeho složky.
V oběžných aktivech mělo Aero vázány prostředky ve výši 3 534,7 mil. Kč, což představovalo 62,2 % hodnoty aktiv. Meziroční
navýšení oběžných aktiv bylo spojeno s růstem materiálových zásob a rozpracovanosti nových výrobních programů A321,
Sonaca, KC-390 a výrobního programu S-76 před koncem roku 2014. Položky časového rozlišení se na hodnotě celkových
aktiv podílely 4,7 %.
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WING
Hospodaření společnosti

Aero Se V roce 2014 rozhodlo
inVeStoVAt 152 milionů kč do proceSu
obrábění A zprAcoVání odpAdoVých tříSek

Finanční situace

Investice, rozvojové programy, výzkum a vývoj

K 31. prosinci 2014 pokrýval vlastní kapitál 25,4 % aktiv společnosti. V porovnání s předchozím rokem vlastní kapitál
společnosti poklesl o 165,7 mil Kč. Pokles vlastního kapitálu byl spojen zejména s výplatou dividendy za roky 2012 a 2013.

Investiční a rozvojová činnost probíhala v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje společnosti. V uplynulém roce společnost
pokračovala v investicích do projektů KC-390 a CSeries, zároveň odstartovaly investice související s novými výrobními programy výroby kompozitových dílů. V roce 2014 započaly také přípravné práce na vývoji cvičného proudového letounu L-39NG.

Cizí zdroje dosáhly k 31. 12. 2014 hodnoty 4 080,4 mil. Kč a tvořily tak 62,9 % celkového kapitálu. Hlavní zdroj financování
představovaly bankovní úvěry a úvěry od leasingových společností ve výši 2 844,7 mil. Kč, tyto se meziročně zvýšily o 1 277,9
mil. Kč. Příčinou růstu zadlužení bylo jak uzavření nových úvěrů na vývojové náklady KC-390 a obráběcí stroje, tak zvýšené
čerpání dříve uzavřených úvěrů a oslabení kurzu české koruny vůči americkému dolaru.
K 31. 12. 2014 evidovalo Aero vůči dodavatelům závazek ve výši 588,2 mil. Kč, v porovnání s předchozím rokem se jednalo
o pokles o 8,1 mil. Kč.
Časově rozlišené položky pasiv se na celkové hodnotě pasiv podílely 2,9 %.

.
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Se zahájením sériové výroby panelů pro A321 byl do provozu uveden nový CNC nýtovací automat IPAC, který bude v budoucnu
sloužit také k výrobě částí letounu KC-390. Aby byla zajištěna plynulá výroba náběžných hran pro letouny CS 100/300
rozhodl management společnosti o vybudování druhé linky pro sestavu náběžné hrany. V souvislosti s náběhem výroby
KC-390 a CSeries bylo v roce 2014 rozhodnuto investovat 152 mil. Kč do procesu obrábění a následného zpracování odpadových třísek. Ještě v roce 2014 bylo pořízeno 5osé obráběcí centrum Makino. V roce 2015 bude dodáno horizontální frézovací 5osé CNC obráběcí paletové centrum, které bude schopno obrábět díly o délce 7,5 m a současně bude vybudován
systém zpracování odpadu z procesu frézování. Zmíněné investice zajistí nejen rychlé a přesné obrábění, ale také zlepší nakládání s odpady mechanického obrábění. Další nemalé investice směřovaly do modernizace stávajících strojů a procesů,
které zajistí konkurenceschopnost Aera v následujících letech.
Na financování rozvoje se podařilo Aeru v uplynulých letech získat podporu z fondů EU. Na vývoj částí letounu vojenského
transportního víceúčelového letounu KC-390, jehož náklady se očekávají ve výši 1,2 mld. Kč, získalo Aero podporu v dotaci
v rámci programu TIP ve výši 123 mil. Kč. V roce 2012 byla společnosti Aero schválena dotace z evropských fondů v programu POTENCIÁL na investici pro rozšíření vývojového pracoviště výroby pokročilých leteckých dílů. Celková částka
přiznané dotace činí 99,5 mil. Kč. V roce 2014 bylo Aeru proplaceno 60,4 mil. Kč, zbývající dotace bude proplacena v průběhu roku 2015. V souvislosti se zahájením sériové výroby pevné náběžné hrany křídel pro dopravní letoun Bombardier CS
100/300 získalo Aero dotaci z evropských fondů v programu INOVACE na vybudování pracoviště ve výši 50 mil. Kč. Tato dotace se bude čerpat v roce 2015 a částečně pokryje náklady na druhou montážní linku náběžné hrany letounu CS 100/300
a nákup strojů potřebných pro výrobu tohoto letounu.

WING
Hospodaření společnosti

Aero je držitelem čtyř
certifikátů nAdcAp

Lidské zdroje

Integrovaný systém řízení (IMS)

V roce 2014 pokračoval trend výrazného růstu zaměstnanců a společnost se v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila
zejména na nábor nových pracovníků a s tím související program jejich následné adaptace včetně zřízení školicích center.
Společnost dále prohloubila spolupráci jak se středními odbornými školami, tak se školami vysokými formou stipendijních
programů pro studenty. Společnost se stala držitelem prestižního ocenění Sodexo zaměstnavatel regionu, kde v rámci
Středočeského kraje dosáhla na skvělou druhou příčku.

V roce 2014 nedošlo přímo v systému IMS společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. k žádným významným změnám.
Systém jakosti se stále řídí požadavky ISO 9001:2008, AS 9100C, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, BS 25999-2:2007,
ISO 27001:2005, AQAP 2110 (ČOS 051655), EASA Part21 sub J, EASA Part 21 sub G, EASA Part145 a EASA Part147.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se také podílí na aktivní spolupráci zástupců leteckého průmyslu a vzdělávacích institucí na rozvoji vzdělávání pro letecký průmysl. Rozvoj vzdělávání a efektivní pokrytí potřeby kvalifikovaných pracovních sil
patří mezi hlavní priority Svazu českého leteckého průmyslu, jejž Aero založilo společně s osmi dalšími leteckými výrobci
v červnu 2011.
V roce 2014 činil průměrný evidenční stav zaměstnanců Aera 1 848 (1 938 včetně agenturních zaměstnanců) a celkový počet
zaměstnanců k 31. prosinci 2014 dosáhl 1 937 (2 024 včetně agenturních zaměstnanců). V tomto období bylo přijato více než
481 nových kmenových zaměstnanců v kvalifikovaných dělnických a technických profesích určených pro přípravu a realizaci stávajících i nových výrobních programů. Ze společnosti odešlo 242 zaměstnanců. V roce 2015 společnost plánuje
vytvořit dalších 268 nových pracovních míst.
Celková fluktuace v roce 2014 dosáhla 13 %, což je o 4,8 % více než v roce 2013.1,
Průměrná hrubá mzda dosáhla výše 34 237 Kč.
Na vzdělávání svých zaměstnanců Aero celkově vynaložilo 7 400 000 Kč. Náklady na rozvoj jednoho zaměstnance v roce 2014
dosáhly 4 004 Kč.

Aero je rovněž držitelem akreditace NADCAP pro následující speciální procesy:
• CP (chemické procesy), od roku 2008
• HT (tepelné zpracování), od roku 2008
• NDT (nedestruktivní zkoušky), od roku 2009
• NADCAP COM (kompozity), od roku 2013
V létě 2012 byl zahájen projekt implementace IMS. V květnu 2014 byla úspěšně dokončena certifikace a v červnu 2014 byl
vydán příslušný certifikát.
Správu hlavních dokumentů týkajících se IMS zajišťuje Ředitel Quality Assurance. Zástupce vedení pro IMS je přímo podřízen CEO společnosti Aero a je organizačně nezávislý na přípravě konstrukčních řešení a výrobní dokumentace, výrobě
a prodeji výrobků. Organizační volnost poskytuje této osobě pravomoci pro řešení záležitostí týkajících se IMS.
Dodržování uvedených zásad bylo ověřeno kontrolami příslušných úřadů.
V organizačním schématu společnosti proběhly významné změny, které však neměly přímý vliv na organizaci. Došlo
i k dalším personálním změnám ve vedení společnosti. Řady vedení rozšířili:
• Ředitel pro výrobu dílů – pan Roman Latocha
• Provozní ředitel (COO) – pan Hagen Helm
Hlavní změny v organizačním schématu společnosti Aero mají kladný vliv na vnímání a autoritu Integrovaného systému
řízení, což je patrné z oživení, němuž došlo i u dalších procesů a oddělení.
Z pohledu IMS byl rok 2014 velmi úspěšný. Společnost Aero dokončila 3 recertifikační/obnovovací audity a proběhla plná certifikace nového systému ISMS dle ISO 27001. Pro nadcházející období byly obnoveny tři certifikáty a byl vydán jeden nový certifikát.

1

Celkovou fluktuaci uvádíme jako poměr odchozích zaměstnanců vůči průměrnému počtu všech evidovaných aktivních zaměstnanců za rok
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Z pohledu neshodnosti výroby byl rok 2014 vzhledem k většímu počtu nově zaváděných a vývojových programů v porovnání
s předchozími obdobími spíše nadprůměrný. Vzestupný trend neshod výrobků v průběhu roku vedl k zintenzivnění proškolování personálu společnosti (a to nejen v oblasti výroby) v metodice zjišťování kořenových příčin neshod a efektivního
definování nápravných opatření.

WING
V roce 2015 Aero očekáVá
předStAVení remotorizoVAné l-39

Hospodaření společnosti

Životní prostředí

Významné události po rozvahovém dni

Aero v roce 2014 vypustilo do ovzduší celkem 5,68 tun emisí (z toho 5,17 tun těkavých organických látek, 0,37 tun oxidu
dusíku a 0,1 tuny tuhých částic). Nejvíce se na produkci emisí podílela lakovna. Provedená měření všech zdrojů ověřila,
že emisní limity byly v roce 2014 plněny. Za rok 2014 nebyl vyměřen poplatek za znečišťování ovzduší.

Leden: Aero získalo ocenění Exportér roku - druhé místo v kategorii nárůstu exportu
Únor: Letoun KC-390 úspěšně absolvoval první let
červen: Zahájení druhé fáze vývoje L-39NG

V roce 2014 vyprodukovalo Aero 1744 tun odpadů, z toho 820 tun nebezpečných. Na likvidaci odpadů vynaložilo částku
1 679 387 Kč.

očekávané skutečnosti:

V roce 2014 Aero odebralo 95,7 tis. m3 podzemní vody (z toho 89,3 tis. m3 pro průmyslové technologie) a vyprodukovalo
80,7 tis. m3 odpadních vod. Poplatky za odběr podzemní vody dosáhly výše 280 732 Kč. Poplatky za vypouštění odpadní vody
dosáhly výše 16 565 Kč, z toho poplatky za vypouštěné znečištění představovaly částku 16 565 Kč a za vypouštěné objemy
vody částku 0 Kč.
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•
•
•
•
•

Představení remotorizované L-39
Dodávka nového paletového obráběcího centra Sherman
Zahájení dodávek letounů L-159 pro společnost Draken International
První dodávka letounů L-159 iráckému letectvu
Zahájení přestavby hangáru pro uložení L-159 na výrobní prostor

WING
zlepšoVAcí náVrhy zAměStnAnců
pomohly Aeru uSpořit
přeS 3,7 milionu korun

Integrovaný systém řízení WING

Implementací a dalším rozvojem systému WING sleduje Aero především tyto cíle:
Pro své zákazníky
• Vytvořit standard řízení postavený na přesvědčivých zárukách, které nám umožní dlouhodobě si udržet postavení čelního
dodavatele.

Pilíře
Obsahují nejdůležitější přístupy na podporu řízení v Aeru.
Metodika každého pilíře má svého garanta. Školení v oblasti rozvoje a prohlubování pilířů mají na starosti šampióni.
Strategické nastavení cílů

„Štíhlé“ myšlení

Efektivní plánování

Pilíře řízení
Pro své dodavatele
• Nabídnout rámec pro zodpovědné a efektivně budované partnerství.

Projektové řízení

Pro své zaměstnance
• Vytvořit prostředí, v němž je žádoucí a nežádoucí chování jasně definováno, a kde zároveň existuje jasný a srozumitelný
vztah mezi vynikajícím výkonem jedince a výsledky společnosti.

Struktura systému WING

řízení rizik

řízení omezení

Nástroje
Popisují inovativní postupy pro realizaci a podporu činností řízení, které jsou v Aeru ve větší míře uplatněny.
5S

SPC

kaIzEN

TPM

SMED

VSM

Nástroje řízení

Systém WING je složen ze základních součástí – zásad, pilířů řízení a nástrojů.

kvalita

Proaktivní chování

Pozitivní přístup

Týmy pro jakost

kaizen

3P

EVM

kaizen Week

RCCa

základní zásady
Vymezují zásady určující chování a rozhodování zaměstnanců Aera.
Hodnota

FMEa

Vizuální řízení

Jaký je účel příručky WING?
čas

základní zásady
Spolupráce / týmová práce

Příručka WING dokumentuje strukturu systému WING a představuje základní rysy jeho jednotlivých složek.
Příručka je navržena tak, aby poskytla základní seznámení s organizací systému a s jeho současným stavem – a to jak zákazníkům, tak dodavatelům a zaměstnancům Aera. Příručka WING má interpretační charakter a provozním směrnicím
a pokynům je nadřazena Firemní příručka jakosti. Podrobnější informace jsou uvedeny v normách a směrnicích, kterými
se řídí jednotlivé činnosti ve společnosti.

Úspory a aktivity
Hodnota

kvalita

Včasnost
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Proaktivita

Jde to

Spolupráce

V letošním roce se v různých oblastech uskutečnilo celkem 31 seminářů „Kaizen week“ a podařilo se dosáhnout celkových
úspor ve výši 12 620 055 Kč. Jedná se o cílenou aktivitu určenou ke zlepšení procesu či k řešení konkrétního problému pomocí multifunkčního týmu. Součástí systému WING je i další nástroj nazvaný Kaizen – drobné zlepšování. Zaměstnanci
v roce 2014 podali celkem 705 zlepšovacích návrhů, jež přinesly celkové úspory ve výši 3 746 448 Kč. V průběhu roku 2014
byly systematicky posilovány znalosti a praktické používání nástrojů systému WING. Toho se podařilo dosáhnout zejména
školením pracovníků Aera – 631 zaměstnanců absolvovalo systematické školení. Dalších 600 zaměstnanců by mělo školením projít v průběhu roku 2015.

WING
Svaz českého leteckého průmyslu

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP), jehož je Aero zakládajícím členem, vznikl 9. června 2011 a reflektuje bohatou
historii i rozmanitost českého leteckého průmyslu.

Seznam členů SčLP k 31. prosinci 2014

SČLP představuje síť leteckých výrobců, vysokých škol a dalších institucí spojených s leteckým průmyslem v České
republice. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patří výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba
pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových systémů,
výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba kompozitních a obráběných dílů včetně povrchových úprav.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
www.aero.cz

LOM Praha s.p.
www.lompraha.cz

ATG s.r.o.
www.atg.cz

maxmechanik s.r.o.
www.maxmechanik.eu

BEKO Engineering, spol. s.r.o.
www.beko-engineering.cz

Quittner & Schimek s.r.o.
www.qscomp.cz

Česká letecká servisní a.s.
www.ceslet.cz

Ray Service a.s.
www.rayservice.cz

Česká zbrojovka a.s.
www.czub.cz

Air Navigation Services
www.rlp.cz

Flying Academy s.r.o.
www.flyingacademy.com

Saab Czech s.r.o.
www.saabczech.cz

GE Aviation Czech s.r.o.
www.geaviation.cz

Skyleader Aircraft
www.skyleader.aero

CHARVÁT AXL, a.s.
www.axl.cz

Speel Praha s.r.o.
www.speel.cz

Jihlavan a.s.
www.jihlavan.cz

Startech s.r.o.
www.startech-ricany.cz

LA Composite, s.r.o.
www.lacomposite.com

Znojemské strojírny s.r.o.
www.strojirny.cz

Engineering Academy of the Czech Republic
www.ckto.cz/eacr/

Zodiac Galleys Europe s.r.o.
www.driessen.com

Institute of Aerospace Engineering, VUT Brno
www.lu.fme.vutbr.cz

University of Defence
www.unob.cz

Aerospace Engineering dept., CTU Praha
www3.fs.cvut.cz

University College of Business
www.vsopraha.cz

SČLP k 31. prosinci 2014 sdružoval dvacet leteckých výrobců, 4 univerzity a 4 instituce poskytující letecký trénink, vzdělávání, výzkumné a vývojové služby ostatním členům Svazu. V roce 2014 se SČLP rozrostl o 4 nové členy.
SČLP přispívá k posilování konkurenceschopnosti české leteckého průmyslu, realizuje projekty v oblastech řízení lidských
zdrojů a leteckého vzdělávání, rozvoje dodavatelského řetězce a integraci dodavatelských kapacit.
Celkový obrat dvaceti dvou firem sdružených do Svazu českého leteckého průmyslu dosáhl v roce 2014 výše 13,5 miliardy Kč.
Celkový export všech členů byl 10,5 miliardy Kč. Tyto dva nejvýznamnější ukazatele potvrzují, že rok 2014 byl rokem oživení
průmyslové výroby.
V porovnání s předchozím rokem narostly tržby členů o celých 15 %. Export členů Svazu narostl o 19 % na již zmíněných
10,5 miliard Kč. Společně s růstem tržeb a exportu rostly i investice jednotlivých firem do výzkumu a vývoje a majetku –
celkem členské firmy investovaly v roce 2014 dvě miliardy Kč s tím, že meziroční nárůst investic byl dokonce 87,3 %. Počet
zaměstnanců firem sdružených ve Svazu se meziročně zvýšil o 13,1 %. Nově Svaz v roce 2014 reprezentuje 6 431 zaměstnanců, z toho 4 777 zaměstnanců bylo zařazeno přímo v letecké výrobě, což činí procentní nárůst celých 14,3 % oproti roku
2013. Za pozitivní přínos SČLP můžeme považovat další zvýšení vzájemných tržeb mezi jednotlivými členy Svazu, které
v roce 2014 již přesáhly 0,5 miliardy Kč.

Lloyd’s Register Quality Assurance
Czech Republic, www.lrqa.cz
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WING
Stanovisko dozorčí rady

V souladu s ustanovením § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. za účetní
období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Dozorčí rada po projednání řádné účetní závěrky a seznámení se stanoviskem auditora předloženou řádnou účetní závěrku
za účetní období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 doporučila na svém zasedání dne 9. července 2015 ke schválení řádné valné
hromadě společnosti.
Dozorčí rada dále doporučila řádné valné hromadě schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 takto:

zisk ve výši 226 476 946,42 kč bude rozdělen takto:
- Úhrada neuhrazené ztráty minulých let ve výši 54 679,01 Kč,
- zbývající část zisku ve výši 226 422 267,41 Kč převést z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet
428 – Nerozdělený zisk minulých let

V Odoleně Vodě dne 9. července 2015

Zdeněk Sýkora
předseda dozorčí rady
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WING
Výrok nezávislého auditora

Akcionáři společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.:

Výrok auditora

I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále jen „společnost“) k 31. prosinci 2014
uvedenou na stranách 66 – 95, ke které jsme 24. června 2015 vydali výrok následujícího znění:

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční
situaci společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. k 31. prosinci 2014 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za
období 12 měsíců od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. sestavenou k 31. prosinci 2014
za období 12 měsíců od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích
a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

odpovědnost auditora

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou
jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené
ve výroční zprávě na stranách 10 – 55 a 96 – 99 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci
2014. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy 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 toho, jak auditor posoudí rizika,
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
evidenční č. 401

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku
auditora.

24. června 2015
Praha, Česká republika
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Radek Pav, statutární auditor
evidenční č. 2042

WING
vojenského taktického transportního letounu

C-27J Spartan

Aero je výhradním dodavatelem centroplánu
na letouny Alenia C-27J Spartan již od roku 2007.
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WING
Účetní závěrka
brutto

běžné
úč. období
korekce

netto

účetní období
2012/2013
netto

a.

akTIVa CELkEM
PoHLEDáVky za UPSaNý zákLaDNí kaPITáL

8 332 579
0

-2 645 826

5 686 753
0

4 527 510

B.

DLoUHoDoBý MaJETEk

4 035 547

-2 149 394

1 886 153

1 577 363

B. I.
B. I. 1
2
3
4
5
6
7
8

Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

678 282
0
0
232 842
257 845
0
1 166
186 429
0

-275 970
0
0
-215 956
-59 638
0
-376
0
0

402 312
0
0
16 886
198 207
0
790
186 429
0

323 094
0
0
10 020
200 448
0
1 791
110 835
0

B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dlouhodobý hmotný majetek
3 356 163
Pozemky
16 906
Stavby
1 025 252
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 867 509
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
Dospělá zvířata a jejich skupiny
0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
13 333
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
388 156
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
45 007
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
0

-1 873 424
0
-538 255
-1 330 900
0
0
-3 289
-980
0
0

1 482 739
16 906
486 997
536 609
0
0
10 044
387 176
45 007
0

1 253 178
16 906
481 583
396 175
0
0
7 231
326 348
24 935
0

B. III.
B. III. 1
2
3
4
5
6
7

Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0
0
0
0
0
0
0
0

1 102
1 102
0
0
0
0
0
0

1 091
1 091
0
0
0
0
0
0
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1 102
1 102
0
0
0
0
0
0

brutto

běžné
úč. období
korekce

netto

účetní období
2012/2013
netto

C.

oBěŽNá akTIVa

4 031 173

-496 432

3 534 741

2 765 830

C. I.
C. I. 1
2
3
4
5
6

zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby

2 709 016
1 499 497
1 182 437
0
0
3 087
23 995

-463 928
-368 573
-86 167
0
0
0
-9 188

2 245 088
1 130 924
1 096 270
0
0
3 087
14 807

1 524 134
888 142
617 673
0
0
2 605
15 714

C. II.
C. II. 1
2
3
4
5
6
7
8

Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

77 512
0
77 512
0
0
0
0
0
0

C. III.
C. III. 1
2
3
4
5
6
7
8
9

krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky

1 027 454
905 182
70 856
0
0
0
25 371
6 892
12 485
6 668

-32 504
-28 076
0
0
0
0
0
0
0
-4 428

994 950
877 106
70 856
0
0
0
25 371
6 892
12 485
2 240

931 360
903 289
0
0
0
0
8 587
4 561
8 622
6 301

C. IV.
C. IV. 1
2
3
4

krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

294 703
5 760
288 943
0
0

0
0
0
0
0

294 703
5 760
288 943
0
0

232 824
5 307
227 517
0
0

D. I.
D. I. 1
2
3

časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

265 859
138 027
110 155
17 677

0
0
0
0

265 859
138 027
110 155
17 677

184 317
64 089
114 217
6 011

WING
Účetní závěrka
běžné
úč. období

účetní období
2012/2013

a.

PaSIVa CELkEM
VLaSTNí kaPITáL

5 686 753
1 442 242

4 527 510
1 607 979

a. I.
A. I. 1
2
3

základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Změny základního kapitálu

1 002 000
1 002 000
0
0

1 002 000
1 002 000
0
0

a. II.
A II. 1
2
3
4
5
6

kapitálové fondy
Ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
Rozdíly z přeměn obchodních korporací
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

-1 837
0
0
-3 268
0
1 431
0

-9 988
0
0
-11 419
0
1 431
0

a III.
A III. 1
2

Fondy ze zisku
Rezervní fond
Statutární a ostatní fondy

3 295
0
3 295

3 660
0
3 660

a. IV.
IV. 1
2
3

Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Jiný výsledek hospodaření minulých let

212 307
212 362
-55
0

67 582
67 637
-55
0

a. V. 1.
a. V. 2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

226 477

544 725
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běžné
úč. období

účetní období
2012/2013

4 080 426

2 847 578

225 105
0
0
0
225 105

253 269
0
0
0
253 269

65 644
0
0
0
0
0
0
0
0
65 644
0

12 049
0
0
0
0
0
0
0
0
12 049
0

B.

CIzí zDRoJE

B. I.
B. I. 1
2
3
4

Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy

B. II.
B. II. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
Jiné závazky
Odložený daňový závazek

B. III.
B. III. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

1 028 684
588 236
0
0
0
45 323
25 877
6 214
252 159
0
86 825
24 050

1 031 522
596 321
0
0
0
40 345
23 250
8 156
285 775
0
57 578
20 097

B. IV.
B. IV. 1
2
3

Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci

2 760 993
2 552 488
208 505
0

1 550 738
1 496 181
54 557
0

C. I.
C. I. 1
2

časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

164 085
62
164 023

71 953
1 637
70 316

WING
Účetní závěrka

A.

B.
B.
B.

H.
I.

119 271
90 732

336 956
250 602

28 539

86 354

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

+

obchodní marže

II.
II. 1
2
3

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby

4 432 666
3 809 838
498 958
123 870
2 807 678
2 023 798
783 880

6 486 304
6 255 533
-1 574
232 345
4 174 110
3 004 111
1 169 999

Přidaná hodnota

1 653 527

2 398 548

1
2

C.
C.
C.
C.
C.

F.
F.
F.
G.

účetní období
2012/2013

I.

+

D.
E.

běžné
úč. období

1
2
3
4

III.
III. 1
2
1
2
IV.
V.

osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů obchodní korporace
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady

1 036 798
766 085
2 521
251 865
16 327

1 587 036
1 171 175
312
384 319
31 230

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů

4 333
99 874
147 706
111 143
36 563
121 553
107 029
14 524
3 080
1 716 186
1 747 238
0
0

9 706
194 359
150 535
58 181
92 354
727 741
66 492
661 249
-619 283
2 101 284
2 070 390
0
0

*
J.

K.
L.
M.
N.
O.
P.

VI.
VII.
VII. 1
2
3
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
*

Q.
Q.
Q.

1
2
**

účetní období
2012/2013

Provozní výsledek hospodaření

504 543

680 418

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů

0
0
0
0
0
0
0
0
2 618
23 089
0
3 969
45 348
92 798
309 748
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
16 841
42 953
0
4 853
66 234
585 544
635 454
0
0

Finanční výsledek hospodaření

-278 800

-137 403

Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená

0
0
0

0
0
0

225 743

543 015

3 481
2 747
0
0
0

5 754
4 044
0
0
0

734

1 710

0

0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII.
R.
S.
S. 1.
S. 2.

Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená

*

Mimořádný výsledek hospodaření
1
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běžné
úč. období

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

226 477

544 725

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

226 477

544 725

WING
Účetní závěrka
běžné
úč. období

účetní období
2012/2013

Peněžní toky z provozní činnosti
225 743

543 015

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Kurzové rozdíly
(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv
Úrokové náklady a výnosy
Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)

146 342
99 874
27 182
-28 164
2 399
-4 114
41 379
7 786

1 313 932
284 212
864 404
76 416
-7 004
8 311
61 381
26 212

čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
placenými úroky a mimořádnými položkami

372 085

1 856 947

změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních pohledávek
Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu obchodních závazků
Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv

-757 394
-744 700
40 951
-125 306
-12 647
84 308

-1 947 204
-1 984 747
-380 140
-84 125
226 682
275 126

a **

čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami

-385 309

-90 257

A. 3. 1.
A. 4. 1.
A. 5. 1.

Placené úroky
Placené daně
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

-49 415
0
734

-66 234
0
1 710

a ***

čistý peněžní tok z provozní činnosti

-433 990

-154 781

a.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a *
a.
A.
A.
A.
A.
A.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
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účetní období
2012/2013

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Poskytnuté půjčky a úvěry
Přijaté úroky
Přijaté dividendy

-501 989
111 143
6 656
16 454
0

-921 214
58 181
-46 503
-2 551
0

čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-367 736

-912 087

1 263 605

57 986

0
-400 000
0

1 000 000
0
239 732

Peněžní toky z investiční činnosti

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)

z.

běžné
úč. období

B.
B.
B.
B.
B.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
1.
1.
1.

B ***

Peněžní toky z finanční činnosti
C. 1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů

C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky
Vyplacené podíly na zisku
Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C

čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

863 605

1 297 718

čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

61 879
232 824
294 703

230 850
1 974
232 824

F.
P.
R.

***

WING
Příloha účetní závěrky
1. Popis společnosti
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 15. prosince 2011 pod názvem TULAREO
a.s. a sídlí v Odoleně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. 374, PSČ 250 70, Česká republika. Její identifikační číslo je 24194204. Hlavním
předmětem činnosti společnosti je kooperace při výrobě vrtulníků a leteckých dílů, zahraniční obchod s vojenským materiálem, vývoj, výroba,
opravy a modernizace cvičných a bojových vojenských letadel a letecké práce.
V roce 2014 byly do obchodního rejstříku zapsány následující změny:
Dne 31. 8. 2014 zaniklo členství v představenstvu Mgr. Ondřeji Benáčkovi.
Ke dni 1. 9. 2014 byla novou členkou představenstva jmenována Ing. Dominika Kalinová.
osoby podílející se 10-ti a více procenty na základním kapitálu:
TULAROSA a.s.
100 %

2. základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2014 a období jemu
předcházející.
Přiložená účetní závěrka za rok 2014 je připravena za období 12 měsíců, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (dále jen „účetní období 2014“).
Vzhledem k účasti společnosti na přeměně odštěpením sloučením (viz bod 1) byla předchozí účetní závěrka sestavena za období 24 měsíců
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 (dále jen „účetní období 2013“). Z tohoto důvodu nejsou údaje ve výkazu zisku a ztráty a v přehledu o peněžních
tocích běžného období plně srovnatelné s obdobím minulým.

3. obecné účetní zásady
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za účetní období 2014 a 2013 jsou následující:

Mateřskou společností společnosti je společnost TULAROSA a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, Česká republika, která je jediným
akcionářem společnosti. Mateřskou společností celé skupiny je PENTA INVESTMENTS LIMITED.
Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých
účetních standardů je připravována společností OAKFIELD a.s., která je mateřskou společností společnosti TULAROSA a.s. Společnost
je součástí konsolidačního celku skupiny OAKFIELD a.s.
členové statutárních orgánů k 31. 12. 2014:
Představenstvo
Předseda:
Ing. Ladislav Šimek, MBA
Člen:
Ing. Petr Brychta
Člen:
Ing. Dominika Kalinová
Dozorčí rada
Předseda:
Člen:
Člen:

Ing. Zdeněk Sýkora
Ing. Jan Kříž
Jan Borýsek

Dne 26. 11. 2012 byl vložen společností AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, do obchodního rejstříku Projekt rozdělení odštěpením sloučením
(„Projekt odštěpení“). V souladu s Projektem odštěpení došlo k odštěpení části jmění společnosti AERO Vodochody a.s. a k přechodu
odštěpené části jmění na nástupnickou společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem Odolena Voda-Dolínek,
ul. U Letiště č. p. 374, PSČ 250 70. Rozhodným dnem přeměny byl stanoven 1. 1. 2012. Zápis přeměny byl do obchodního rejstříku proveden
1. 5. 2013, a proto společnost postupovala v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví tak, že účetní (i zdaňovací) období společnosti je období 24 měsíců (dále jen „účetní období
2013“), které začalo rozhodným dnem, tj. 1. 1. 2012 a skončilo posledním dnem kalendářního roku, ve kterém byl proveden zápis přeměny
do obchodního rejstříku, tj. 31. 12. 2013.
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a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, účtuje se jednorázově do nákladů a je veden pouze v operativní evidenci.
Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady
a výrobní režijní náklady.
odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost
je stanovena takto:

Software
Ocenitelná práva

Počet let
3
dle smlouvy

Je-li při inventarizaci zjištěno, že hodnota dlouhodobého nehmotného majetku je výrazně nižší, než je jeho hodnota v účetnictví, vytváří
se k tomuto majetku opravná položka.

WING
Příloha účetní závěrky
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další
náklady s pořízením související.

e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů
na jejich realizační hodnotu.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady
a výrobní režijní náklady.

f) Deriváty
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých závazků.
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových
fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se stanovuje na základě jeho ceny v době, kdy byl majetek pořízen.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Počet let
30 - 45
10 - 30
8 - 20
4 - 15
5 - 20

Je-li při inventarizaci zjištěno, že hodnota dlouhodobého hmotného majetku je výrazně nižší, než je jeho hodnota v účetnictví, vytváří
se k tomuto majetku opravná položka.

Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát
klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti
kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do
finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným
rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze
se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních
nákladů, resp. výnosů.
g) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního
kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny na základě stanov společnosti.
Společnost v souladu se zákonem o obchodních korporacích a se stanovami společnosti nemá povinnost tvořit rezervní fond.

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti a podíly.
Majetkové účasti a podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky
a provize makléřům a burzám.
K 31. 12. se majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem oceňují pořizovací cenou. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty
u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty
a je zaúčtovaný jako opravná položka.
d) zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Nedokončená výroba a polotovary se oceňují plánovanými vlastními náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům. Vlastní náklady
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na energie, opravy a údržbu,
telekomunikace, IT náklady, odpisy a ostatní služby a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých mzdových nákladů.
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h) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku
ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná
do jednoho roku od rozvahového dne.
Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou
popsány v bodě 18.
i) Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době,
kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

WING
Příloha účetní závěrky
j) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky
peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto
události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

k) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

4. Dlouhodobý majetek

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení
účetní závěrky známy.

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. kč)
PořIzoVaCí CENa

O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě.
l) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově
neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl
mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady
na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví
a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
m) Dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují v okamžiku přijetí dotace do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním
nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Obdržené dotace společnost eviduje
na separátních účtech tak, aby bylo možné sledovat jejich čerpání a využití.
n) Emisní povolenky
O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku oceňovaném pořizovací
cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí.
O „spotřebě povolenek“ se účtuje k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním
nabytí je účtováno o tomto nabytí v ostatních závazcích, které se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, jak jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů.
o) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
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Počáteční
zůstatek
Software
214 429
Ocenitelná práva
257 267
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
2 000
Nedokončený dlouhodobý
110 835
nehmotný majetek
Celkem účetní období 2014
584 531
Celkem účetní období 2013
-

Vliv
rozdělení
-

Přírůstky

Vyřazení

Převody

24

-1 559

18 413
578
701

Konečný
zůstatek
232 842
257 845
1 166

-

95 286

-

-19 692

186 429

431 532

95 310
169 712

-1 559
-16 713

-

678 282
584 531

oPRáVky
Počáteční
zůstatek
Software
-204 409
Ocenitelná práva
-56 819
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
-209
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Celkem účetní období 2014
-261 437
Celkem účetní období 2013
-

Vliv
rozdělení
-

Odpisy

Prodej

Vyřazení
1 559

Konečný
zůstatek
-215 956
-59 638
-376

Účetní
hodnota
16 886
198 207
790

-11 547
-2 819
-167

-1 559

-

-

-

-

-

186 429

-244 570

-14 533
-16 867

-1 559
-

1 559
-

-275 970
-261 437

402 312
323 094

Ocenitelná práva k 31. 12. 2014 a 2013 představují zejména majetek nakoupený nebo vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje části křídla
pro letoun CSeries kanadské společnosti Bombardier.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2014 a 2013 představuje zejména majetek vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje
pro letoun brazilské společnosti Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer).
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2014 a 2013 v pořizovacích cenách 5 711 tis. Kč a 5 683 tis. Kč.
K 31. 12. 2014 je dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 246 529 tis. Kč plně odepsán.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. kč)

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2014 a 2013 představuje zejména výrobní přípravky pro projekty Alenia a Embraer.

PořIzoVaCí CENa

K 31. 12. 2014 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, včetně drobného hmotného majetku umístěného
ve výdejnách činila v pořizovacích cenách 652 083 tis. Kč. K 31. 12. 2013 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného
v rozvaze, včetně drobného hmotného majetku umístěného ve výdejnách činila v pořizovacích cenách 618 989 tis. Kč.

počáteční
zůstatek
31.12.2013
Pozemky
16 906
Stavby
993 674
Stroje, přístroje a zařízení
1 490 509
Dopravní prostředky
234 650
Inventář
8 535
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
9 456
Nedokončený dlouhodobý
326 348
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
24 935
hmotný majetek
Celkem účetní období 2014
3 105 013
Celkem účetní období 2013
-

Vliv
rozdělení

přírůstky

Vyřazení

převody

-

-

-269
-57 633
-1 851
-66
-

31 847
192 563
53
749
3 877

konečný
zůstatek
31.12.2014
16 906
1 025 252
1 625 439
232 852
9 218
13 333

-

390 662

-99 765

-229 089

388 156

-

36 803

-16 731

-

45 007

2 611 283

427 465
660 135

-176 315
-166 405

-

3 356 163
3 105 013

K 31. 12. 2014 a 2013 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 734 480 tis. Kč a 756 329 tis. Kč plně odepsán.
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub
nákladů (viz bod 7). Výše opravné položky k 31. 12. 2014 a 2013 činí 134 877 tis. Kč a 144 515 tis. Kč.
K 31. 12. 2014 a 2013 byla část nevýrobních budov v pořizovací ceně ve výši 14 250 tis. Kč a 14 250 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě ve výši
6 307 tis. Kč a 7 020 tis. Kč umístěna mimo výrobní areál společnosti (ubytovna).
K 31. 12. 2014 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 457 261 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 213 332 tis. Kč.
K 31. 12. 2013 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 497 090 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 240 914 tis. Kč.
Toto břemeno souvisí s rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39 (viz bod 18) a není zapsáno v katastru nemovitostí.
K 31. 12. 2014 činila pořizovací a zůstatková cena zastaveného majetku 141 852 tis. Kč a 90 915 tis. Kč. K 31. 12. 2013 činila pořizovací
a zůstatková cena zastaveného majetku 828 513 tis. Kč a 454 320 tis. Kč.

oPRáVky
V účetním období 2014 a 2013 společnost získala dotace na dlouhodobý majetek ve výši 67 539 tis. Kč a 30 782 tis. Kč.
počáteční
zůstatek
31.12.2013
-512 091
-1 105 479
-82 517
-5 008

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý
-2 225
hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem účetní
-1 707 320
období 2014
Celkem účetní
období 2013

Vliv
rozdělení

odpisy

prodeje
likvidace

Vyřazení

opravné
položky

účetní
hodnota

269
57 633
1 851
66

konečný
zůstatek
31.12.2014
-538 255
-1 097 834
-92 577
-6 592

-

-26 433
-44 579
-11 733
-1 650

-5 409
-178
-

-133 897
-

16 906
486 997
527 605
6 378
2 626

-

-946

-118

-

-3 289

-

10 044

-

-

-99 765

99 765

-

-980

387 176

-

-

-

-

-

-

45 007

-

-85 341

-105 470

159 584

-1 738 547

-134 877

1 482 739

-1 582 883

-177 492

-66 492

119 547

-1 707 320

-144 515

1 253 178
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5. zásoby
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který
se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy stáří zásob
a jejich použitelnosti v příštích obdobích (viz bod 7).

opravná položka
k 31. 12. 2014 (v tis. kč):
Ae270
L-39
L-59
L-159
Projektu Sikorsky
Nepřiřazenému materiálu
Ostatním zásobám
Celkem

materiál
34 826
50 455
40 433
200 398
18 249
3 285
20 927
368 573

nedokončená výroba
polotovary a zboží
21 987
15 487
559
35 957
1 405
253
10 519
86 167

poskytnuté zálohy
na zásoby
5 294
3 154
394
346
9 188
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6. Pohledávky

8. krátkodobý finanční majetek

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly na základě jejich analýzy vytvořeny opravné položky (viz bod 7).

K 31. 12. 2014 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč):

K 31. 12. 2014 a 2013 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 44 817 tis. Kč a 42 280 tis. Kč.
Společnost v účetním období 2014 a 2013 postoupila pohledávky ve výši 1 657 842 tis. Kč a 1 920 313 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených
pohledávek v účetním období 2014 a 2013 činily 1 655 304 tis. Kč. Kč a 1 913 223 tis. Kč. Nominální hodnoty těchto pohledávek a výnosy
z jejich postoupení jsou v přiloženém výkazu zisku a ztráty vykázány v ostatních provozních nákladech, resp. ostatních provozních výnosech.
Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2014 a 2013 zahrnují dohadné položky neuhrazených úroků z půjček spřízněným osobám (viz bod 21).
K 31. 12. 2014 jsou pohledávky za společnostmi Sonaca, Sikorsky a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) v celkové výši 478 654
tis. Kč předmětem zástavy za poskytnuté úvěry (viz bod 13). K 31. 12. 2013 byly pohledávky za společnostmi Sonaca a Sikorsky v celkové výši
571 891 tis. Kč předmětem zástavy za poskytnuté úvěry.

banka
ČSOB, a.s.
Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
ČEB, a.s.
Celkem

měna
EUR
EUR
EUR
USD

částka v tis. cizí měny
992
3 056
2 632
835

účetní období 2014
částka v tis. kč
27 515
84 725
72 962
19 065
204 267

Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 13). K 31. 12. 2013
společnost měla účty s omezeným disponováním ve výši 44 628 tis. Kč.
Na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb ze dne 23. 9. 2009 a Dodatků s Komerční bankou a.s. má společnost možnost
čerpat kontokorentní úvěr do výše 120 000 tis. Kč. V účetním období 2014 byl úvěr čerpán a splácen průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2014
činí 101 480 tis. Kč.

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 21).

7. opravné položky

Na základě Smlouvy o úvěrové lince ze dne 9. 8. 2012 a Dodatků s Českou spořitelnou, a.s., má společnost možnost čerpat kontokorentní
úvěr do výše 50 000 tis. Kč. V účetním období 2014 byl úvěr čerpán a splácen průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2014 činí 21 807 tis. Kč.

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).
Na základě Smlouvy o poskytování úvěru, akreditivů a bankovních záruk ze dne 20. 12. 2013 s Československou obchodní bankou, a.s.,
má společnost možnost čerpat kontokorentní úvěr do výše 50 000 tis. Kč. V účetním období 2014 byl úvěr čerpán průběžně, jeho zůstatek
k 31. 12. 2014 činí 31 279 tis. Kč.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
opravné
položky k:

zůstatek
31.12.2011

Dlouhodobému hmotnému majetku
Zásobám
Zálohám na zásoby
Pohledávkám – zákonné
Pohledávkám – ostatní
Celkem

-

Vliv
rozdělení
165 445
1 045 042
8 917
348
12 154
1 231 906

tvorba
opravné
položky
304
173 504
2 492
9 574
185 874

zúčtování
opravné
položky
-21 234
-787 553
-2 126
-6
-2 734
-813 653

zůstatek
31.12.2013
144 515
430 993
9 283
342
18 994
604 127

Rozpuštění opravných položek k zásobám souvisí s jejich vyřazením a prodejem (viz bod 21).
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tvorba
opravné
položky
980
70 135
122
15 318
86 555

zúčtování
zůstatek
opravné 31.12.2014
položky
-10 618
134 877
-46 388
454 740
-217
9 188
-10
332
-2 140
32 172
-59 373
631 309

9. ostatní aktiva
Náklady příštích období k 31. 12. 2014 a 2013 zahrnují především časově rozlišené nájemné, úrokové náklady, pojistné a režijní náklady
placené předem a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.
Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2014 a 2013 zahrnují především časově rozlišené náklady na přípravu a zavádění výroby v rámci
programů Sonaca pro společnost Bombardier a projektu Embraer pro brazilskou společnost Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
(Embraer).
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10. Vlastní kapitál

11. Rezervy

Dne 2. 5. 2013 společnost TULAROSA a.s. jako jediný akcionář společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 1 000 000 tis. Kč.
Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno upsáním 5 000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě
200 tis. Kč každé akcie. K 31. 12. 2014 se základní kapitál společnosti skládá z 5 010 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 200 tis. Kč a je splacen v plné výši.
V účetním období 2014 a 2013 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Počet akcií
Základní kapitál
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků
Ostatní fondy
Nerozdělený zisk z minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Rozdíly z přeměn společností
Výsledek hospodaření
běžného účetního období

zůstatek
31.12.2011
10
2 000

Vliv
rozdělení
-

zvýšení

Snížení

zvýšení

-

zůstatek
31.12.2013
5 010
1 002 000

5 000
1 000 000

-

-33 921

49 742

-27 240

-11 419

-3 346

11 497

-3 268

-

4 272
67 637
-

1 431

-612
-55
-

3 660
67 637
-55
1 431

144 725
-

-365
-

3 295
212 362
-55
1 431

-55

-

544 780

-

544 725

226 447

-544 725

226 447

-

Snížení

zůstatek
31.12.2014
5 010
1 002 000

Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny sociálním fondem.
Oceňovací rozdíly v účetním období 2014 vznikly z důvodů přecenění derivátových obchodů (viz bod 15) a z přecenění podílu v ovládané
společnosti Clester Trading a.s.
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 24. 7. 2014 bylo schváleno rozdělení zisku za účetní období 2013 výplatou
dividendy ve výši 400 000 tis. Kč a přídělem zbývající části zisku účetního období 2013 ve výši 144 725 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byl v účetním období 2013 schválen převod ztráty ve výši 55 tis. Kč za účetní
období 2011 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
rezervy

zůstatek
31.12.2011
Smluvní pokuty a penále
Záruční servis L-159 a L-159T1
Obchodní případ Tunis a Alžír
Rezerva let. hodiny L39
Prémie a odměny zaměstnancům
Na nevybranou dovolenou
Obchodní případ Sikorsky
Obchodní případ Latecoere
Obchodní případ Bulharsko
Obchodní případ CASA
Obchodní případ Sonaca S.A.
Obchodní případ Alenia
Obchodní případ Black Hawk
Obchodní případ VDOT
Obchodní případ PP
Obchodní případ EMBRAER
Obchodní případ A321
Obchodní případ GBD Boeing
Celkem
-

Vliv
rozdělení
3 321
5 950
902
43 450
16 552
70 001
2 893
982
780
1 415
7 105
7 193
160 544

tvorba
rezerv
4 594
4 845
433
96 932
91 036
115 418
16 589
31
17 478
250
347 606

zúčtování
rezerv
-3 321
-10 544
-62 230
-93 890
-55 836
-2 893
-982
-372
-10 515
-7 105
-7 193
-254 881

zůstatek
31.12.2013
5 747
433
78 152
13 698
129 583
16 589
439
8 378
250
253 269

tvorba
rezerv
9 291
433
56 999
87 656
39 334
2 135
12 993
7 407
3 060
974
11 054
231 336

zúčtování
zůstatek
rezerv 31.12.2014
-3 823
11 215
-433
433
-78 995
56 156
-84 628
16 726
-87 641
81 276
2 135
29 582
-42
7 804
-3 938
7 500
974
11 054
250
-259 500
225 105

12. krátkodobé a dlouhodobé závazky
K 31. 12. 2014 a 31. 12. 2013 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 131 190 tis. Kč a 136 799 tis. Kč.
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu a služeb. Jsou účtovány do období, s nímž věcně i časově souvisí.
Přijaté zálohy k 31. 12. 2014 a 2013 zahrnují zejména zálohy od brazilské společnosti Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer)
na výrobu leteckých dílů.
Společnost eviduje k 31. 12. 2014 a 2013 závazky z pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve lhůtě splatnosti ve výši 25 877 tis. Kč
a 23 250 tis. Kč.
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Společnost v roce 2012 a 2014 uzavřela se společností SG EQUIPMENT FINANCE smlouvy o úvěrech s fixní sazbou. Stav půjček od SG EQUIPMENT
FINANCE k 31. 12. (v tis. Kč):
2014
2013
Splatnost
úroková sazba
částka v tis. kč
částka v tis. kč
15. 10. 2017
1.025%
12 048
17 031
SG EQUIPMENT FINANCE
SG EQUIPMENT FINANCE
15. 11. 2019
0.449%
13 093
SG EQUIPMENT FINANCE
15. 12. 2019
0.449%
16 510
SG EQUIPMENT FINANCE
4/2020
0.449%
42 017
Celkem
83 668
17 031
Splátka v následujícím roce
-18 024
-4 982
Splátky v dalších letech
65 644
12 049

K 31. 12. 2014 jsou zřízeny následující zástavy ve prospěch výše uvedených úvěrů:
- zástava pohledávek (viz bod 6),
- zástava běžných účtů (viz bod 8),
- vystavené blankosměnky,
- garance vystavená společností Penta Investments Limited do výše 378 mil. Kč,
- zástava zásob (viz bod 5),
- zástava akcií společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. na základě dohody s mateřskou společností TULAROSA a.s.,
- zástava nemovitostí (viz bod 4b).
Celkové úrokové náklady ze všech přijatých bankovních úvěrů za účetní období 2014 a 2013 činí 45 348 tis. Kč a 66 234 tis. Kč.
V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Sikorsky se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:

Dlouhodobá část půjček je klasifikována v řádku „Jiné dlouhodobé závazky“. Krátkodobá část půjček je klasifikována v řádku „Jiné krátkodobé závazky“.
název ukazatele
K 31. 12. 2014 a 2013 jsou jiné krátkodobé závazky také tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz bod 15).
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 21).

Čistý dluh
Úvěrové krytí (úrokové
období po 31. 12. 2014)

13. Bankovní úvěry

Finanční páka
Banka
Komerční banka a.s., CITIBANK a.s.,
Česká spořitelna, a.s. a Československá
obchodní banka, a.s. na financování
programů Sikorsky a Black Hawk
Komerční banka, a.s.
- projekt „Rekonstrukce a zařízení
kompozitového centra AV“
Česká exportní banka, a.s.
– program Sonaca
Česká exportní banka, a.s.
– program Embraer
Komerční banka a.s.
– kontokorent
Česká spořitelna, a.s.
– kontokorent
Československá obchodní
banka, a.s. – kontokorent
Bankovní úvěry – nesplacené úroky
Celkem
Splátka v následujícím roce
Splátky v dalších letech

Splatnost

16. 12. 2016

Úroková
sazba

Celkový
limit

1M LIBOR
+ marže

80 000
tis. USD

Částka
v cizí měně
80 000

31. 12. 2014
Částka
v tis. Kč
1 826 720

Částka
v cizí měně
56 340

31. 12. 2013
Částka
v tis. Kč
1 120 835

31. 12. 2021
31. 12. 2022
30. 9. 2015
31. 8. 2015
n/a
n/a

1M LIBOR
+ marže

60 000
tis. Kč

3M PRIBOR
+ marže
6M PRIBOR
+ marže
O/N PRIBOR
+ marže
1M LIBOR
+ marže
O/N PRIBOR
+ marže
n/a

378 000
tis. Kč
550 000
tis. Kč
120 000
tis. Kč
50 000
tis. Kč
50 000
tis. Kč
n/a
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-

37 000

-

49 000

-

361 725

-

338 346

-

376 914

-

-

-

101 480

-

1 575

-

21 807

-

40 982

-

31 279

-

-

-

4 068
2 760 993
-208 505
2 552 488

-

1 550 738
-54 557
1 496 181

požadovaná hodnota
< 4:1
> 150%
< 65%

Společnost k 31. 12. 2014 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje.
V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Embraer uzavřené s Českou exportní bankou, a.s., se společnost zavázala
plnit následující finanční ukazatele:
název ukazatele

31. 12. 2017

popis výpočtu
(Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / EBITDA
(s úpravami vztahujícími se k vyřazení/prodeji zásob pořízenými před rokem 2007)
(Výsledek hospodaření + odpisy + změna rezerv a opravných položek
– změna zásob – změna krátkodobých pohledávek
+ změna krátkodobých závazků – CAPEX + nákladové úroky) / (nákladové úroky)
Cizí zdroje celkem / aktiva celkem

Čistý dluh
Úvěrové krytí (úrokové
období po 31. 12. 2014)
Finanční páka

popis výpočtu
(Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / EBITDA
(s úpravami vztahujícími se k vyřazení/prodeji zásob pořízenými před rokem 2007)
(Výsledek hospodaření + odpisy + změna rezerv a opravných položek
– změna zásob – změna krátkodobých pohledávek
+ změna krátkodobých závazků – CAPEX + nákladové úroky) / (nákladové úroky)
Cizí zdroje celkem/ aktiva celkem

Společnost k 31. 12. 2014 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje.

požadovaná hodnota
< 4:1
> 150%
< 65%
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15. Deriváty

Společnosti byly k 31. 12. 2014 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):
banka
Komerční banka, a.s.

ČSOB, a.s.

ČEB, a.s.
Celkem

druh záruky
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
advance payment
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
bid bond
advance payment
advance payment
performance bond
performance bond
advance payment
performance bond
advance payment
performance bond
performance bond
advance payment
performance bond

platnost do
neurčitá
neurčitá
neurčitá
3.2.2016
neurčitá
neurčitá
30.1.2015
neurčitá
10.2.2015
neurčitá
neurčitá
neurčitá
30.3.2015
neurčitá
neurčitá
neurčitá
31.8.2015
25.2.2015
1.3.2017
1.3.2015
15.10.2016
15.10.2016
31.8.2015
22.5.2015

částka
5 961
2 107
970
2 773
5 117
1 026
7 389
22 890
3 231
25 508
2 773
4 831
171
7 247
7 247
2 066
1 656
53 852
157
2 826
479
312
55 199
189 719
405 507

K 31. 12. 2014 společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši 204 267 tis. Kč (viz bod 8).

14. ostatní pasiva
Výnosy příštích období k 31. 12. 2014 a 2013 zahrnují časově rozlišené tržby vztahující se k projektům Sonaca, Alenia, Sikorsky a Aerolia
a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
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K 31. 12. 2014 a 2013 má společnost uzavřené zajišťovací deriváty, které přecenila na reálnou hodnotu. Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů je v rozvaze vykázána v jiných závazcích a v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků.
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k 31. 12. (v tis. Kč):

(tis. kč)
Opce
Swapy
Deriváty zajišťovací celkem

nominální
166 350
166 350

2014
reálná hodnota
kladná
záporná
-3 346
-

-3 346

nominální
414 708
119 281
533 989

2013
reálná hodnota
kladná
záporná
10 206
1 272
11 478

Deriváty zajišťovací zahrnují deriváty, které byly uzavřeny za účelem řízení měnového a úrokového rizika aktiv a závazků a splňují kritéria
pro zajišťovací účetnictví.
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených derivátů k obchodování 31. 12. (v tis. Kč):

(tis. kč)
Opce
Měnový SWAP
Deriváty k obchodování celkem

nominální
16 635
16 440
33 075

2014
reálná hodnota
kladná
záporná
-675
-245
-920

nominální
82 941
82 941

2013
reálná hodnota
kladná
záporná
-3 043
-3 043
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17. Leasing

16. Daň z příjmů

Zisk před zdaněním
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodečitatelné náklady
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Manka a škody
Ostatní (např. náklady na reprezentaci)
Neuhrazené smluvní pokuty
Odečet nákladů na vývoj a výzkum
Sazba daně z příjmu
Splatná daň

účetní období 2014 (v tis. kč)
226 477
-148 512

účetní období 2013 (v tis. kč)
544 725
-62 008

27 192
-28 164
35 055
22 971
-7 039
-127 980
19 %
-

-627 773
92 725
33 251
43 445
-24 365
19 %
-

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2014 (v tis. Kč):
termíny
Výpočetní technika

do roku 2017

Výše nájemného
v úč. období 2014
5 119

Výše nájemného
v úč. období 2013
3 255

pořizovací cena
u majitele
23 207

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2014 (v tis. Kč):
popis

termíny

Stroje

do roku 2021

Součet splátek
nájemného po celou dobu
předpokládaného nájmu
181 038

Skutečně uhrazené
splátky nájemného z fin.
pronájmu k 31.12.2014
49 563

rozpis částky budoucích plateb dle faktické
doby splatnosti k 31.12.2014
Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce
24 723
106 752

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

odložená daňová
pohledávka

31.12.2014
odložená daňový
závazek

odložená daňová
pohledávka

31.12.2013
odložená daňový
závazek

-

-16 634

12 952

-

7 858
86 401
25 627
42 770
162 656
146 022

-16 634
-

5 373
81 888
27 458
48 121
175 792
175 792

-

Rozdíl mezi účetní a daňovou
zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku
Ostatní přechodné rozdíly:
OP k pohledávkám a zálohám na zásoby
OP k zásobám
OP k dlouhodobému majetku
Rezervy
Celkem
Netto

K 31. 12. 2014 a 2013 společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 146 022 tis. Kč a 175 792 tis. Kč vzhledem k nejistotě
ohledně její realizace.

18. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Společnost běžně využívá zprostředkovatelských služeb na smluvním základě. V případě uzavření obchodního vztahu se zákazníkem vyplývá
z těchto smluv povinnost uhradit zprostředkovateli částku z realizovaných příjmů. Tuto částku nelze stanovit do doby uzavření kontraktu.
Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost AERO Vodochody a.s. s Ministerstvem obrany České republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře
letadel L-159 a L-39, v níž se zavázala ke spolupráci při opravách, údržbě a modernizaci letadel. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou
s platností do ledna 2029. V rámci Projektu odštěpení (viz bod 1) došlo k převodu smlouvy na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
V případě porušení smluvních vztahů, jakožto i v případě odstoupení od smlouvy, může Ministerstvo obrany České republiky po společnosti
požadovat smluvní penále a dále pak i nárokovat případné škody převyšující částku tohoto penále. V rámci této smlouvy se společnost
zavázala k omezenému disponování s významnou částí svého dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 4b).
Hlavní výrobní zakázky společnosti jsou řešeny v rámci dlouhodobých smluvních vztahů s dodavateli. Hodnota budoucích závazků z titulu
uzavřených smluv k 31. 12. 2014 dosahuje 1 578 822 tis. Kč, z toho činí dodávky pro projekt Sikorsky 843 345 tis. Kč. Součástí těchto smluv
je běžně ustanovení o výši náhrad, které je společnost povinna uhradit v případě, že nedodrží smluvní závazky, nebo od smlouvy odstoupí.
Dodavatelé rovněž nepřebírají odpovědnost za případné následné škody způsobené havárií.
Společnost uzavřela pojištění odpovědností vyplývajících z vlastní letecké činnosti, mimo jiné odpovědnost z provozu letounů včetně havarijního
pojištění, odpovědnost z provozu hangárů, odpovědnost z provozu letiště a navigační věže, odpovědnost za škodu způsobenou vadným
výrobkem. Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je sjednán celkový limit 500 000 tis. USD se sublimity pro
vybrané projekty, z toho pro projekt Sikorsky 250 000 tis. USD a projekt SAAB 200 000 tis. USD. Toto pojištění je uzavřeno s celosvětovou
platností a pokrývá nejvýznamnější předvídatelná rizika, která vyplývají z letecké činnosti.
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21. Informace o spřízněných osobách

19. Výnosy

V účetním období 2014 a 2013 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy
a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

domácí
1 191 791
107 981
1 299 772

Letecká výroba
Neletecká výroba
Výnosy celkem

účetní období 2013
zahraniční
5 292 717
5 292 717

domácí
446 634
37 436
484 070

účetní období 2014
zahraniční
3 445 039
3 445 039

Převážná část výnosů v účetním období 2014 je soustředěna na čtyři hlavní zákazníky v leteckém odvětví, kterými jsou Sikorsky Aircraft
Corporation, Ministerstvo obrany České republiky, Alenia Aeronautica S.p.A. a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer).
V ostatních provozních výnosech v účetním období 2014 a 2013 dále společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu
ve výši 37 982 tis. Kč a 143 787 tis. Kč.

Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje úvěry a služby spřízněným osobám. V účetním období 2014 a 2013 dosáhly výnosy z těchto činností včetně úrokových výnosů 20 288 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 3 771 tis. Kč) a 91 979 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 4 014 tis. Kč).
Spřízněná osoba
AERO Vodochody a.s. - v CZK
Clester a.s. - v EUR
Clarex Investments a.s. - v EUR
Clarex Investments a.s. - v EUR
Celkem

lhůty
splatnosti/úročení
2015/4,02 %
2015/7,58 %
2015/7,58 %
2015/6,10 %

částka v tis.
původní měny
35 674
169
800
300

2014

2013

35 674
4 684
22 180
8 318
70 856

42 766
4 579
21 939
8 228
77 512

K 31. 12. 2013 byly tyto úvěry klasifikovány jako dlouhodobé. Splatnost úvěrů je v roce 2015, proto jsou k 31. 12. 2014 klasifikovány jako krátkodobé.

20. osobní náklady
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Odměny statutárním zástupcům společnosti
Osobní náklady celkem

celkový počet
zaměstnanců
1 848
766 085
251 865
16 327
2 521
1 036 798

účetní období 2014
z toho členové
řídících orgánů
22
55 095
11 496
945
24
67 560

celkový počet
zaměstnanců
1 439
1 171 175
384 319
31 230
312
1 587 036

účetní období 2013
z toho členové
řídících orgánů
13
67 841
14 524
1 753
112
84 231

V účetním období 2014 a 2013 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 2 521 tis. Kč a 312 tis. Kč.

Spřízněná osoba
Clarex Investments a.s. – úroky v EUR (dohadná položka)
Clarex Investments a.s. – záloha v EUR
Clarex Investments a.s. – obchodní pohledávky v EUR
Clester a.s. – úroky v EUR
Letiště Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč
AERO Vodochody a.s. – úrok v Kč
AERO Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč
AERO Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v EUR
AB Facility, a.s. – obchodní pohledávky v Kč
OAKFIELD a.s. – obchodní pohledávky v Kč
TULAROSA a.s. – obchodní pohledávky v Kč
Celkem

2014
9 674
7
1 406
2 369
1 405
20 403
10 162
38
118
105
45 687

2013
7 404
3 306
7
1 042
2 128
176
58 958
22 379
8 893
104 293

K 31. 12. 2014 a 2013 činil vklad společnosti na účtech u spřízněné osoby Privatbanka, a.s., 112 tis. Kč a 108 tis. Kč.
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. V účetním období 2014 a 2013 činily tyto
nákupy 104 097 tis. Kč a 126 721 tis. Kč.
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24. Přehled o peněžních tocích (viz příloha 1)

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s. (úroky)
Letiště Vodochody a.s.
Clarex Investments a.s. (283 EUR)
AB Facility, a.s. (záloha)
AB Facility, a.s. (závazek)
AB Facility Services s.r.o.
Celkem

2014
2 113
62
3 936
7 845
136
12 586
905
27 583

2013
2 773
62
5 763
8 544
5 691
1 187
24 020

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

25. PřEHLED o zMěNáCH VLaSTNíHo kaPITáLU (VIz BoD 10)

Na konci roku 2013 došlo k prodeji nevyužitelných zásob, jejichž hodnota snížená opravnou položkou činila 34 421 tis. Kč, společnosti AERO
Vodochody a.s. Prodejní cena těchto zásob byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 34 695 tis. Kč.

22. Výdaje na výzkum a vývoj
Na výzkum a vývoj bylo v účetním období 2014 a 2013 vynaloženo 421 481 tis. Kč a 660 003 tis. Kč.

23. Významné položky zisků a ztrát
Ostatní provozní výnosy v účetním období 2014 a 2013 tvoří především výnosy z postoupených pohledávek (viz bod 6) a výnosy z přijatých
dotací (viz bod 19).
Ostatní provozní náklady v účetním období 2014 a 2013 tvoří především nominální hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka
a škody a pojistné.
Ostatní finanční výnosy a náklady v účetním období 2014 a 2013 tvoří především kurzové zisky a ztráty.
Odměny statutárnímu auditorovi za ověřovací služby jsou uvedeny v konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti.

Ladislav Šimek
předseda představenstva
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
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Petr Brychta
člen představenstva
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
Zpráva představenstva společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovaná podle ustanovení §82-88 zákona č.90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

WING
Struktura vztahů mezi výše uvedenými osobami je znázorněna v následujícím schématu.

Penta Investments Group Limited (JE)

oddíl I.

100%

PENTA INVESTMENTS LIMITED (JE)
100%

Vodochody Holdings Limited (CY)

Penta Investments Group Limited
se sídlem 47 Esplanade, St Helier, JE1 0BD, Jersey

100%



100%

Registrační číslo: 112 251

oddíl II.

OAKFIELD a.s.

SALORI HOLDING B.V (NL)

100%

TULAROSA a.s.

100%

Letiště Vodochody a.s.

100%

AERO Vodochody a.s.

rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.



ovládající osoba:



AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70
IČ 24194204
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749
(dále jen „Společnost“)

100%



ovládaná osoba:

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

100%

LV-Solar Vodochody a.s.

100%

Clester Trading a.s.

oddíl III.
Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou jsou Společnost a osoby ji přímo či nepřímo ovládající a dále společnosti ovládané osobou
ovládající, tj. osoby ovládané společností Penta Investments Group Limited.

100%

Clarex Investments a.s.

oddíl IV.
úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi osobou ovládající a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. tvoří v majetkové struktuře ovládající osoby samostatný podnikatelský subjekt se specifickým
předmětem podnikání.
Nezajišťuje tedy žádnou činnost společnou pro zbývající entity v majetkové struktuře ovládající osoby a není podrobená jednotnému řízení,
netvoří tedy s ovládající osobou a dalšími entitami v majetkové struktuře ovládající osoby koncern.
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Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami

WING
oddíl VIII.

oddíl V.
způsob a prostředky ovládání ovládané osoby
Ovládající osoba ovládá ovládanou osobu tak, že přes své většinové majetkové účasti prostřednictvím společnosti TULAROSA a.s. vlastní 100 %
akcií společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Své obchodní zájmy realizuje ovládající osoba výkonem svých akcionářských práv v rámci
nejvyššího orgánu ovládané osoby, včetně jmenování osob do statutárních orgánů ovládané osoby.

posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání
V rozhodném období osobě ovládané nevznikla zásahem ovládající osoby žádná újma, proto se ani nemohlo konat jakékoli posouzení jejího
vyrovnání.

oddíl IX.

oddíl VI.
přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob,
pokud se takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěné podle poslední účetní závěrky.
V rozhodném období nebyla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku,
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěné podle poslední účetní závěrky.

zhodnocení výhod a nevýhod plynoucí ze vztahů mezi osobou ovládající a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Skutečnost, že za ovládanou osobou stojí kapitálově silná finanční skupina, je pro ovládanou osobou velkou výhodou, ať již ve vztahu
k bankám, od nichž ovládaná osoba dostává úvěry, nebo ve vztahu k zahraničním zákazníkům, jimž může ovládající osoba poskytnout smluvní
podporu realizace obchodních případů.
V rozhodném období nevznikla ve vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou žádná situace, kterou by bylo možné označit jako nevýhodu
v obchodním nebo jiném smyslu.

oddíl VII.
přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými
A. Mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy.
B. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly v rozhodném období uzavřeny tyto smlouvy:
osoba
Penta Investments
Limited (Jersey)
Tularosa a.s.
OAKFIELD a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

název smouvy
Smlouva o podpoře projektu č. 23030
při realizaci podpořeného financování vývozu
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb
Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy
o předvádění simulátoru č. SM/55/LV
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Smlouva o výpůjčce
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování
služeb č. SM/22/LV ze dne 4.1.2009

datum uzavření

2.1.2014
2.1.2014

plnění poskytnuté
Úprava vztahů účastníků smlouvy v souvislosti
s financováním projektu KC-390 Embraer
Poskytování služeb v oblasti účetnictví
Poskytování služeb v oblasti účetnictví

29.7.2014

Ukončení platnosti Rámcové smlouvy

24.4.2014
15.9.2014

Zřízení služebnosti inženýrské sítě
Výpůjčka elektrocentrály pro akci na LKVO

1.1.2014

Rozšíření počtu parkovacích míst

27.6.2014

oddíl X.
závěr
Představenstvo AERO Vodochody AEROSPACE a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu vztahů mezi osobou
ovládající a osobou ovládanou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účely zpracování této zprávy,
a to zejména tak, že se dotázalo ovládajících osob na okruh osob, které jimi byly v určeném období ovládány.
Představenstvo AERO Vodochody AEROSPACE a.s. prohlašuje, že veškerá peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě
vztahů uvedených v oddíle VII. této zprávy, byla v obvyklé výši.
Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.

Odolena Voda, 31. 3. 2015

Ladislav Šimek
předseda představenstva
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
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Petr Brychta
člen představenstva
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, Česká republika

www.aero.cz
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