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V ROCE 2005 A DO DAL·ÍCH LET SE

PODA¤ILO PROST¤EDNICTVÍM ¤ADY

ÚSPORN¯CH OPAT¤ENÍ A NA ZÁKLADù

UPRAVEN¯CH PODMÍNEK KONTRAKTU 

S FIRMOU SIKORSKY DOCÍLIT P¤IMù¤ENÉ

ZISKOVOSTI STùÎEJNÍHO PROGRAMU

KOOPERACÍ – V¯ROBY PRAKTICKY

KOMPLETNÍHO VRTULNÍKU S-76.
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AERO VODOCHODY A.S. MÁ KVALITNÍ 

TECHNOLOGICKOU ZÁKLADNU ZAHRNUJÍCÍ

V·ECHNA POT¤EBNÁ PRACOVI·Tù A SLUÎBY 

PRO V¯VOJ, V¯ROBU, PRODEJ A PODPORU 

MAL̄ CH AÎ ST¤EDNù VELK¯CH LETOUNÒ 

I KOMPLEXNÍ ZAJI·TùNÍ DODÁVEK VY··ÍCH

CELKÒ V OBLASTI KOOPERACÍ.
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/ L-159A / ZbraÀové zkou‰ky / âeská republika /

AERO VODOCHODY A.S. DRÎÍ V·ECHNY

RELEVANTNÍ ATESTY A CERTIFIKÁTY FIRMY

JAKO CELKU I DÍLâÍCH PROCESÒ PRO V¯VOJ

A V¯ROBU, ÚDRÎBU A ·KOLENÍ PERSONÁLU

PRO CIVILNÍ I VOJENSKOU LETADLOVOU

TECHNIKU DLE PLATN¯CH MEZINÁRODNÍCH

NOREM. VYSPùL¯ SYSTÉM ¤ÍZENÍ V¯ROBY

MRPII A SDÍLENÍ DAT SPOLEâNOSTI JE

PLNù KOMPATIBILNÍ S P¤EDNÍMI

LETECK¯MI FIRMAMI.
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AERO Vodochody a.s.

V˘roãní zpráva 2005

AERO Vodochody a.s. je nejvût‰í ãeskou zbrojovkou a nej-
vût‰ím ãesk˘m v˘robcem letadlové techniky. Hlavní pfied-
ností spoleãnosti je rozvinutá kvalitní technologická základna
zahrnující v‰echna potfiebná pracovi‰tû a sluÏby pro v˘voj,
v˘robu, prodej a podporu mal˘ch aÏ stfiednû velk˘ch letounÛ
i komplexní zaji‰tûní dodávek vy‰‰ích celkÛ v oblasti kooperací.

AERO Vodochody a.s. drÏí v‰echny relevantní atesty a certi-
fikáty firmy jako celku i dílãích procesÛ pro v˘voj a v˘robu,
údrÏbu a ‰kolení personálu pro civilní i vojenskou letadlovou
techniku dle platn˘ch mezinárodních norem. Vyspûl˘ systém
fiízení v˘roby MRPII a sdílení dat spoleãnosti je plnû kompati-
bilní s pfiedními leteck˘mi firmami.

AERO Vodochody a.s. zamûstnává 1 654 vysoce kvalifi-
kovan˘ch zamûstnancÛ schopn˘ch nároãné mezinárodní
spolupráce se zahraniãními partnery v letecké v˘robû a prá-
ce se zahraniãní dokumentací s pfiedními leteck˘mi firmami
Evropy, Ameriky i Asie.

AERO Vodochody a.s. má mimofiádné zku‰enosti z v˘voje
a v˘roby letadlové techniky, coÏ dokládá skuteãnost, Ïe bû-
hem své více neÏ 85leté historie vyrobilo pfies 11 000 letounÛ
nejrÛznûj‰ích typÛ. Spoleãnost je nejvût‰ím v˘robcem vojen-
sk˘ch cviãn˘ch proudov˘ch letounÛ na svûtû. Bûhem posled-
ních 50 let jich vyrobila více neÏ 6 500, coÏ pfiedstavuje zhruba
dvû tfietiny celosvûtové produkce v této kategorii.

AERO Vodochody a.s. má velmi atraktivní polohu v blíz-
kosti hlavního mûsta Prahy, celková plocha pozemkÛ ãiní
2 631 000 m2 (v˘robní plochy 108 632 m2). Souãástí areálu
je nevefiejné mezinárodní leti‰tû Vodochody, které lze vyuÏívat
i pro komerãní úãely.

KDO JSME

Prezentaãní ãást / Kdo jsme
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/ Ae270 / Hangár v˘voje / AERO Vodochody a.s. / ˚kou‰ky nepfiím˘ch úãinkÛ blesku /

V ROCE 2005 AERO VODOCHODY A.S.

UDRÎELO STÁVAJÍCÍ A ZÍSKALO NOVÉ MEN·Í

KOOPERAâNÍ ZAKÁZKY, NAP¤ÍKLAD PRO 

EADS âI MT AEROSPACE. POKRAâOVALY

V¯VOJOVÉ PRÁCE NA KLÍâOV¯CH PROJEKTECH

Ae270 A L-159, ABY SI TYTO PROJEKTY 

I NADÁLE UDRÎELY SVÒJ POTENCIÁL.
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AERO Vodochody a.s.

V˘roãní zpráva 2005

Prezentaãní ãást / NejdÛleÏitûj‰í události 2005
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NEJDÒLEÎITùJ·Í 
UDÁLOSTI ROKU 2005

Únor
• pfiedstavena modernizovaná verze vrtulníku S-76C++
• uzavfieno ovûfiování letov˘ch vlastností letounu Ae270,

zahájení certifikaãních zkou‰ek letounu Ae270
• pfiedvádûní zákazníkovi v rámci v˘stavy AVEX 2005, Egypt

Duben
• úãast na veletrhu AEROEXPO 2005, Mexiko
• dokonãení certifikaãních zkou‰ek letounu Ae270, pfiíjezd

certifikaãního t˘mu FAA do AERO Vodochody a.s.
• úãast na v˘stavû LAAD, Brazílie

Kvûten
• udûlena Zlatá prestiÏní cena IDET News 

pro „Pozemní v˘cvikov˘ systém L-159B” v oboru 
Letecká technika - v˘cvikové systémy

• získání kontraktu na dodávky kanónov˘ch dvefií pro letoun 
F/A-18E/F v letech 2006 aÏ 2010

• úãast na v˘stavû AMD 2005 Manila, Filipíny
• uzavfiení kontraktÛ na generální opravy a pozáruãní sluÏby

tunisk˘m letounÛm L-59
• úãast 212. taktické letky L-159A na Squadron Exchange, Belgie 

âerven
• úãast na Paris Air Show, Francie 
• úãast 212. taktické letky L159A na cviãení Clean Hunter 05,

Nûmecko
• schválení fiádné úãetní a konsolidované závûrky za rok 2004

fiádnou valnou hromadou
• uzavfiení prvního kontraktu s EADS na dodávky podsestav

pro letouny Airbus fiady A320 a A340
• uzavfiení prvního kontraktu na lakování letounÛ pro

externí zákazníky 

âervenec
• získáno Oprávnûní k posuzování a ovûfiování shody vlastností

v˘robkÛ vojenské letecké techniky od Ministerstva obrany âR
• Usnesení vlády ã. 985 o privatizaci spoleãnosti

Srpen
• úãast na Keczkemét Air Show, Maìarsko
• úãast na Radom Air Show a v˘stavû MSPO Kielce, Polsko
• pfiedáno osm letounÛ L-39ZO s prodlouÏenou dobovou

Ïivotností maìarskému vojenskému letectvu
• udûleno osvûdãení pro v˘cvik údrÏby tfiídy Technik – drak,

motor a Technik – avionika ÚCL
• úãast 212. taktické letky L-159A na NATO Air Meet, Norsko

Záfií
• udûlen certifikát systému fiízení jakosti dle AS 9100, rev. B

firmou Lloyd’s Register Quality Assurance
• zahájena pfiíprava v˘roby tvarovan˘ch dílÛ na raketu ARIANE 5

pro nûmeckou MT Aerospace Augsburg
• pfiedvádûní zákazníkovi v rámci v˘stavy Archangel Airshow, ¤ecko
• integrace palubního datového serveru AirMIS v L-159B
• první z v˘vojov˘ch zkou‰ek modernizované verze vystfielovacího 

sedadla VS-2 pro proudové letouny AERO
• pfiedání posledního 25. letounu L-39ZA po generální opravû

Královskému thajskému letectvu

¤íjen
• zahájena sériová v˘roba nové verze vrtulníku S-76C++ 
• dva odpaly modernizovaného vystfielovacího sedadla VS-2 za letu
• uzavfiení kontraktu na technickou asistenci pfii generálních 

opravách L-39 v AlÏírsku

Listopad
• úãast na v˘stavû Defense 2005, Thajsko
• úãast na v˘stavû C + D, Maìarsko
• splacení emise dluhopisÛ v objemu 215 mil. USD, vã. úrokÛ 
• úãast na veletrhu Dubai Air Show, Spojené arabské emiráty
• dokonãení v˘voje simulátoru letounu L-159B 
• zahájena privatizace spoleãnosti 

Prosinec
• uzavfiena smlouva o pozáruãní podpofie letounÛ L-159 a L-39

Ministerstva obrany âR 
• udûleno typové osvûdãení pro letoun Ae270 od Evropské 

agentury pro bezpeãnost letectví
• dokonãena zakázka druhé skupiny bulletinÛ letounÛ L-159A 

Armády âeské republiky
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/ Ing. Petr Klime‰ / Pfiedseda pfiedstavenstva a prezident spoleãnosti / 
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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA
SPOLEâNOSTI

VáÏení akcionáfii, váÏení obchodní partnefii,
váÏení pfiátelé letectví,

dovolte mi, abych Vás informoval o hlavních událostech ve spo-
leãnosti AERO Vodochody a.s. v roce 2005. Hlavní snahou
pfiedstavenstva a vedení spoleãnosti bylo zajistit stabilizaci
hospodafiení a souãasnû udrÏet stávající potenciál AERO
Vodochody a.s., a to i pfiestoÏe jsme dosáhli historicky
nejniÏ‰ích trÏeb za posledních deset let.

AERO Vodochody a.s. nadále zachovává funkãnost sv˘ch v˘vo-
jov˘ch i v˘robních pracovi‰È a prÛbûÏnû udrÏuje v‰echny
relevantní atesty a certifikáty pro oblast civilní i vojenské
letecké techniky. V srpnu 2005 jsme obhájili certifikát AS/EN
9100 a ISO 9001:2000 udûlen˘ spoleãností LRQA. Získali
jsme nová oprávnûní k údrÏbû civilní letecké techniky a v˘cviku
personálu údrÏby, která podstatn˘m zpÛsobem pomohou zhod-
notit schopnosti a dovednosti spoleãnosti. Budeme je moci
napfiíklad vyuÏít v novû pfiipravovan˘ch projektech kooperací i pfii
komerãním rozvoji nevefiejného mezinárodního leti‰tû Vodochody.

AERO Vodochody a.s. si udrÏelo v‰echny stávající a získalo
nové men‰í kooperaãní zakázky, napfi. pro EADS ãi MT Aero-
space. Pokraãovaly v˘vojové práce na klíãov˘ch projektech
Ae270 a L-159, aby si tyto projekty i nadále udrÏely svÛj
potenciál. Podafiilo se zajistit finanãní stabilitu AERO Vodo-
chody a.s., a to finanãní restrukturalizací dluhÛ pocházejících
z 90. let, které mûly b˘t splaceny z v˘nosÛ obchodních
pfiípadÛ na základû podnikatelského plánu b˘valého strate-
gického partnera spoleãnosti. Konkrétnû 15. listopadu 2005
byla splacena emise dluhopisÛ AERO Vodochody a.s.
z prostfiedkÛ státního rozpoãtu a následnû byl tento závazek
pfieveden z Ministerstva financí âR na akcionáfie spoleãnosti,
âeskou konsolidaãní agenturu.

V roce 2005 a do dal‰ích let se podafiilo prostfiednictvím fiady
úsporn˘ch opatfiení a na základû upraven˘ch podmínek
dodávkového kontraktu se spoleãností Sikorsky Aircraft
Corporation docílit pfiimûfiené ziskovosti stûÏejního programu
kooperací na v˘robu prakticky kompletního vrtulníku S-76.

Po zhruba osmiletém snaÏení, které bylo komplikováno poãá-
teãním podcenûním a chybn˘m fiízením projektu doprovázen˘m
zmûnami konfigurace letounu „za chodu”, se podafiilo získat
typov˘ certifikát pro mal˘ civilní dopravní letoun Ae270, a to od
evropské agentury EASA i amerického úfiadu FAA. Tím se
otevfiela cesta k uplatnûní tûchto strojÛ na trhu a získání
provozních zku‰eností, a také k dal‰ímu pokraãování tohoto
projektu.

Doposud se v‰ak nepodafiilo získat dal‰í prodejní kontrakt
na letouny L-159, ale právû v roce 2005 - po del‰í dobû -
uzavfiel program vojensk˘ch letadel spoleãnosti hned nûkolik
v˘znam˘ch smluv. Zejména jsme získali 25let˘ kontrakt
na pozáruãní podporu flotily letounÛ L-159 a L-39 vlastnûn˘ch 
Ministerstvem obrany âR. Podepsali jsme nûkolik kontraktÛ
v oblasti generálních oprav a dodávek náhradních dílÛ pro
letouny L-39/L-59, napfi. s Tuniskem,Thajskem,Vietnamem atd.
¤ada obchodních jednání i se zcela nov˘mi zájemci o na‰e sluÏ-
by stále probíhá a zdá se b˘t dobr˘m pfiíslibem do budoucna.

Nové, a vûfiím Ïe do budoucna strategicky v˘znamné dodávky
jsme získali v roce 2005 v oblasti kooperací. Zatím si nás
nejvût‰í evrop‰tí producenti letecké techniky spí‰e testují
a vyãkávají, ale vûfiím, Ïe po dokonãení privatizace spoleãnosti
se mohou tyto projekty dynamicky rozvíjet.

Dne 22. ãervence 2005 rozhodla Vláda âR sv˘m usnesením
ã. 985 o vyhlá‰ení vefiejného v˘bûrového fiízení na prodej akcií
AERO Vodochody a.s. spolu s pohledávkou âeské konsolidaãní
agentury za touto spoleãností. Ve II. pololetí roku 2005 byla
provedena fiada stabilizaãních a pfiípravn˘ch krokÛ k privatizaci,
které byly zavr‰eny pfiípravou data roomu. Akcie spoleãnosti
pod kontrolou státu byly pfievedeny na âeskou konsolidaãní
agenturu, a tím byly zkoncentrovány do jediného balíku ve v˘‰i
99,97 % základního kapitálu urãeného k prodeji.

I pfies relativnû vysokou ztrátu vykázanou za rok 2005 se nám
tedy podafiilo zachovat celkov˘ potenciál AERO Vodochody a.s.
a co nejlépe pfiipravit spoleãnost na vstup nového strategického
vlastníka.

Ing. Petr Klime‰
pfiedseda pfiedstavenstva a prezident 
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V prÛbûhu roku 2005 nastaly 
ve vrcholovém managementu tyto zmûny:

Ing. Ale‰ Pe‰l, CSc.
povûfien fiízením úseku realizace kontraktÛ
do 23. 2. 2005

Jifií Bulant
fieditel pro informaãní technologie do 30. 6. 2005
fieditel divize sluÏeb od 1. 7. 2005 do 14. 7. 2005

Ing. Antonín Jakub‰e, CSc.
prezident do 14. 7. 2005

Ing. Petr Klime‰
viceprezident pro fiízení finanãního úseku do 14. 7. 2005
prezident od 14. 7. 2005

Ing. Olga Svûdínková
personální fieditelka do 14. 7. 2005

Ing. Zdenûk S˘kora
povûfien fiízením úseku programu civilních letadel
do 31. 8. 2005

Ing. Josef Kadlec
povûfien fiízením úseku realizace kontraktÛ
od 24. 2. 2005 do 20. 9. 2005
viceprezident – realizace kontraktÛ od 20. 9. 2005

Ing. Jana Slimáãková
povûfiena fiízením finanãního úseku od 15. 7. 2005
do 20. 9. 2005

Mgr. SoÀa Brãáková
povûfiena fiízením personálního úseku
od 15. 7. 2005 do 20. 9. 2005

Ing. Václav Mi‰kovsk˘
viceprezident pro marketing a prodej vojensk˘ch letadel
od 18. 3. 2005

Ing. Zdenûk Vran˘
fieditel divize sluÏeb od 14. 7. 2005

Ing. Josef ·onsk ,̆ Ph.D.
viceprezident pro program civilních letadel
od 20. 9. 2005

Ing. Tomá‰ Uvíra
viceprezident pro fiízení finanãního úseku
od 20. 9. 2005

Bc. Miroslava Schichová
personální fieditelka od 20. 9. 2005

V prÛbûhu roku 2005 nastaly 
v pfiedstavenstvu tyto zmûny:

místopfiedsedové:
Ing. Zdenûk S˘kora do 14. 7. 2005
Ing. Zdenûk Stuchlík od 14. 7. 2005

ãlenové:
Ing. Jifií Fiala do 13. 1. 2005
Ing. Olga Svûdínková do 14. 7. 2005
Ing. Jan ·techr od 14. 7. 2005
Ing. Zdenûk Vran˘ od 24. 11. 2005

V prÛbûhu roku 2005 nastaly 
v dozorãí radû tyto zmûny:

pfiedsedové:
Ing. Václav Srba do 29. 6. 2005
Ing. Milo‰ Kebrdle od 29. 6. 2005

místopfiedsedové:
Ing. Jaromír Hejda do 27. 6. 2005
Ing. Václav Srba od 29. 6. 2005

ãlenové:
Doc. Ing. Jindfiich Ploch, CSc. do 29. 6. 2005
Bc. Martin Prachafi do 18. 8. 2005
Ing. Petr Goldmann od 29. 6. 2005
Ing. Martin Bûlãík od 18. 8. 2005

/ L-39 / Generální opravy / Základna RTAF / Thajsko / 
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Vrcholov˘ management
k 31. 12. 2005

Ing. Petr Klime‰
prezident

Ing. Tomá‰ Uvíra
viceprezident pro 
fiízení finanãního úseku

Ing. Josef Kadlec
viceprezident - realizace kontraktÛ

Ing. Zdenûk Stuchlík
viceprezident pro 
program vojensk˘ch letadel

Ing. Václav Mi‰kovsk˘
viceprezident pro marketing a prodej
vojensk˘ch letadel

Ing. Josef ·onsk ,̆ Ph.D.
viceprezident pro 
program civilních letadel

Ing. Monika Vajnerová
viceprezident pro program kooperací

Ing. Zdenûk Bire‰
fieditel pro fiízení jakosti

Ing. Jifií Fiala
fieditel pro v˘voj

Bc. Miroslava Schichová
personální fieditelka

Ing. Zdenûk Vran˘
fieditel divize sluÏeb

Pfiedstavenstvo
k 31. 12. 2005

pfiedseda:
Ing. Petr Klime‰
prezident AERO Vodochody a.s.

místopfiedseda:
Ing. Zdenûk Stuchlík
viceprezident pro 
program vojensk˘ch letadel 
AERO Vodochody a.s.

ãlenové:
Ing. Jan ·techr
projekt manaÏer 
AERO Vodochody a.s.

Ing. Jan Vachek
projekt manaÏer 
AERO Vodochody a.s.

Ing. Zdenûk Vran˘
fieditel divize sluÏeb 
AERO Vodochody a.s.

Dozorãí rada
k 31. 12. 2005

pfiedseda:
Ing. Milo‰ Kebrdle
âesk˘ plynárensk˘ svaz

místopfiedseda:
Ing. Václav Srba
Ministerstvo 
prÛmyslu a obchodu âR

ãlenové:
Ing. Martin Bûlãík
Ministerstvo obrany âR

Jan Bor˘sek
AERO Vodochody a.s.

Ing. Ale‰ Cincibus
Ministerstvo 
prÛmyslu a obchodu âR

Ing. Ján Dzvoník
Fond národního majetku âR

Ing. Petr Goldmann
âeská konsolidaãní agentura

Jaromír Kvapil
AERO Vodochody a.s.

Ivan Pekárek
AERO Vodochody a.s.

ORGÁNY SPOLEâNOSTI
A JEJÍ MANAGEMENT
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AERO VODOCHODY A.S. MÁ ATRAKTIVNÍ 

POLOHU V BLÍZKOSTI HLAVNÍHO MùSTA

PRAHY, CELKOVÁ PLOCHA POZEMKÒ âINÍ 

2 631 000 m2 (V¯ROBNÍ PLOCHY 108 632 m2).

SOUâÁSTÍ AREÁLU JE NEVE¤EJNÉ

MEZINÁRODNÍ LETI·Tù VODOCHODY, KTERÉ

LZE VYUÎÍVAT I PRO KOMERâNÍ ÚâELY.
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PROFIL 
SPOLEâNOSTI

Akciová spoleãnost AERO Vodochody a.s., navazující na tradici
spoleãnosti „AERO, továrna létadel” vzniklé 25. února roku
1919, byla zaloÏena 19. prosince 1990. Dne 2. ledna 1991 byla
spoleãnost AERO Vodochody a.s. zapsána v obchodním
rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 449.

Hlavním pfiedmûtem podnikání AERO Vodochody a.s. je zejmé-
na v˘voj, v˘roba, zkou‰ky, opravy, údrÏba a modernizace cviã-
n˘ch a bojov˘ch vojensk˘ch letadel, leteck˘ch dílÛ a pfiípravkÛ,
v˘voj a v˘roba víceúãelov˘ch dopravních letounÛ, kooperace pfii
v˘robû vrtulníkÛ, zahraniãní obchod s vojensk˘m materiálem,
provozování nevefiejného mezinárodního leti‰tû a letecké práce.

Základní kapitál AERO Vodochody a.s. zapsan˘ v obchodním
rejstfiíku ãiní 2 691 774 732 Kã. Sídlem spoleãnosti je Odolena
Voda-Dolínek, ul. U Leti‰tû ã.p. 374, 250 70.

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. je fiízena podle nûmeckého
modelu. Valná hromada akcionáfiÛ spoleãnosti volí celkem ‰est
ãlenÛ do devítiãlenné dozorãí rady (zbylá tfii místa jsou
vyhrazena pro zástupce zamûstnancÛ spoleãnosti). Dozorãí
rada jmenuje pûtiãlenné pfiedstavenstvo. Pfiedstavenstvo jmenu-
je prezidenta spoleãnosti.

AERO Vodochody a.s. má tfii hlavní v˘robní programy: program
vojensk˘ch letadel, program civilních letadel a divizi kooperací.

Program vojensk˘ch letadel zaji‰Èuje v˘voj a v˘robu rodiny
pokroãil˘ch lehk˘ch bojov˘ch a cviãn˘ch vojensk˘ch proudov˘ch
letounÛ L-159, které jsou v souãasnosti nejmodernûj‰ími sériovû
vyroben˘mi stroji ve své kategorii. Rodinu L-159 tvofií jed-
nomístn˘ pokroãil˘ lehk˘ bojov˘ letoun L-159A a dvoumístn˘
pokroãil˘ cviãn˘ a lehk˘ bojov˘ letoun L-159B. Oba letouny
jsou ústfiední souãástí „Integrovaného cviãného a bojového sys-
tému L-159” (L-159 Combat & Traning System), kter˘ tvofií
také logistická podpora, pozemní v˘cvikov˘ systém (vã. simulá-
toru L-159B kategorie „Full Mission”) a prostfiedky plánování
a vyhodnocování letÛ. Dále spoleãnost zaji‰Èuje opravy, údrÏbu
a modernizaci (vã. prodluÏování technické Ïivotnosti) dfiíve
vyroben˘ch cviãn˘ch a bojov˘ch vojensk˘ch proudov˘ch letounÛ
L-39 a L-59.

Program civilních letadel zaji‰Èuje na základû smlouvy o spo-
leãném podniku IBIS Aerospace Ltd. uzavfiené v roce 1997 mezi
AERO Vodochody a.s. a tchajwanskou spoleãností Aerospace
Industrial Development Corporation (AIDC) v˘voj a finální
v˘robu jednomotorového turbovrtulového letounu Ae270. Tento
letoun získal na pfielomu let 2005/2006 typovou certifikaci
EASA i FAA a spoleãnost v souãasnosti získává první provozní
zku‰enosti spojené s tímto strojem. ZároveÀ pokraãuje v pfií-
pravn˘ch pracích na nové verzi B letounu Ae270.

Divize kooperací vyrábí pro americkou spoleãnost Sikorsky
Aircraft Corporation (SAC) kompletní vrtulník S-76C s v˘jim-
kou dynamick˘ch ãástí a závûreãn˘ch úprav interiéru. Tento
vrtulník stfiední kategorie se uÏívá pfiedev‰ím ve V.I.P. verzi,
pro leteckou záchrannou sluÏbu, dopravu pracovníkÛ a mate-
riálu na ropné plo‰iny. Divize kooperací úzce spolupracuje se
spoleãnostmi Boeing St. Louis (dodávky sestav kanónov˘ch
dvefií pro letoun F/A-18E/F), BAE Systems (dodávky sady dílÛ
a podsestav pro pevnou nábûÏnou hranu letounu B767)
a Vought Aircraft Industries (dodávky dílÛ pro letoun Boeing
B747).

Akcionáfiská struktura 
Dne 10. ãervna 2004 schválila mimofiádná valná hromada
spoleãnosti AERO Vodochody a.s. sníÏení základního jmûní
o 150 930 Kã (o hodnotu akcií vlastnûn˘ch samotnou 
spoleãností) ze 2 691 925 662 Kã na 2 691 774 732 Kã.
Toto sníÏení bylo zapsáno usnesením Mûstského soudu v Praze 
31. ledna 2005 a nabylo právní moci 14. února 2005.

Majoritním akcionáfiem spoleãnosti AERO Vodochody a.s. je
ãesk˘ stát s celkov˘m podílem 99,96808 %. K 15. únoru 2005
drÏel stát tento podíl prostfiednictvím úãelovû zaloÏené organi-
zace Fondu národního majetku âR – Letka, a.s., (53,31055 %)
a âeské konsolidaãní agentury (46,65753 %). Dne 19. prosince
2005 pfievedla Letka, a.s., na základû smlouvy o úplatném
pfievodu cel˘ svÛj podíl na âeskou konsolidaãní agenturu
(99,96808 %). Zb˘vajících 0,03192 % akcií vlastní AERO
HOLDING a.s., v likvidaci.

Akcionáfiská struktura k 1. lednu 2006:

Akcionáfi Kã % 

âeská konsolidaãní agentura    99,96808 

AERO HOLDING a.s., v likvidaci  0,03192

Celkem 2.691.774.732 100

âeská konsolidaãní agentura

99,96808 %

AERO HOLDING a.s.

0,03192 %
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6
AERO VODOCHODY A.S. ZAMùSTNÁVÁ 1 654

VYSOCE KVALIFIKOVAN¯CH ZAMùSTNANCÒ

SCHOPN¯CH NÁROâNÉ MEZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIâNÍMI PARTNERY 

V LETECKÉ V¯ROBù A PRÁCE SE ZAHRANIâNÍ

DOKUMENTACÍ S P¤EDNÍMI LETECK¯MI

FIRMAMI EVROPY, AMERIKY I ASIE.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
âINNOSTI SPOLEâNOSTI 
V ROCE 2005

Finanãní a celková situace spoleãnosti
Na finanãní situaci spoleãnosti AERO Vodochody a.s. mûla
v roce 2005 nejvût‰í vliv v˘roba a prodej civilního vrtulníku
S-76C+ a S-76C++, dále nejvût‰í propad trÏeb (nejmen‰í
zakázkové krytí) a tím nejniÏ‰í tvorba pfiidané hodnoty za
posledních sedm let a také mimofiádné pfiíjmy a v˘daje souvi-
sející se splátkou jistiny a úrokÛ vydan˘ch dluhopisÛ.

Struktura majetku a zdroje financování
Celková aktiva (v netto hodnotû) spoleãnosti AERO Vodo-
chody a.s. se sníÏila v roce 2005 oproti roku 2004 o 1 166 mil.Kã
na ãástku 4 536 mil. Kã. Nejv˘znamnûj‰í poloÏku aktiv pfied-
stavovala obûÏná aktiva ve v˘‰i 3 505 mil. Kã (tj. 78 %
celkov˘ch aktiv) tvofiená zejména zásobami (1 922 mil. Kã)
a krátkodob˘m finanãním majetkem (1 029 mil. Kã).
Ve srovnání s rokem 2004 do‰lo ke sníÏení obûÏn˘ch aktiv 
o 1 015 mil. Kã. Fixní aktiva ve v˘‰i 976 mil. Kã v roce 2005
pfiedstavovala 22 % majetku AERO Vodochody a.s., ve srov-
nání s rokem 2004 do‰lo k poklesu jejich zÛstatkové hodnoty
o 181 mil. Kã (roãní odpis majetku a vyfiazení majetku z evidence
AERO Vodochody a.s. zejména z dÛvodu prodeje podnikov˘ch
bytÛ PraÏské správû nemovitostí a Bytovému druÏstvu 2000).

Zásoby zaznamenaly v roce 2005 proti roku 2004 nárÛst o 15 %
zejména z dÛvodu pfiedzásobení k zabezpeãení v˘roby v roce
2006 souvisejícímu s nav˘‰ením objemu dodávek, kter˘ se
dále projevil vy‰‰ím stavem rozpracovanosti finálních v˘rob-
kÛ. Naproti tomu krátkodob˘ finanãní majetek se v roce 2005
oproti roku 2004 sníÏil na 1 029 mil. Kã (o 57 %), coÏ bylo
zpÛsobeno zejména fiádnou splátkou jistiny a úrokÛ vydan˘ch
dluhopisÛ v listopadu 2005 a financováním provozních nákladÛ
AERO Vodochody a.s. bez vyuÏití cizích zdrojÛ, zejména úvûrÛ.

V˘‰e vlastního kapitálu na stranû pasiv byla ovlivnûna
pfiedev‰ím záporn˘mi hospodáfisk˘mi v˘sledky minul˘ch let.
V letech 2001 aÏ 2004 spoleãnost AERO Vodochody a.s.
dosahovala kladn˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ a záporná hod-
nota vlastního kapitálu se tak sniÏovala, v roce 2005 byl
záporn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek zpÛsoben pfiedev‰ím kursov˘m
vlivem v souvislosti se splacením vydan˘ch dluhopisÛ a dále
v˘vojov˘mi náklady, a tím do‰lo ke zv˘‰ení záporné hodnoty
vlastního kapitálu. V poloÏkách cizích zdrojÛ nastala v roce
2005 v˘znamná zmûna, oproti pfiedcházejícímu roku poklesl
objem vydan˘ch dluhopisÛ na nulu z dÛvodu jejich splacení. Sou-
ãasnû se v‰ak zv˘‰ila v˘‰e dlouhodob˘ch závazkÛ na 10 266 mil.
Kã (dosavadní závazek AERO Vodochody a.s. vÛãi Minister-
stvu financí âR vypl˘vající z revolvingového úvûru z roku
2004 se nav˘‰il o závazek spoleãnosti vÛãi Ministerstvu
financí âR z titulu splátky vydan˘ch dluhopisÛ ve v˘‰i 
4 575 mil. Kã a o ãástku úrokÛ ve v˘‰i 143 mil. Kã). Celkov˘
závazek z titulu ãerpání státní záruky vÛãi Ministerstvu
financí âR dosáhl v˘‰e 10 266 mil. Kã a byl v souladu s Usne-
sením Vlády âR ã. 985 ze dne 20. ãervence 2005 pfieveden 
na âeskou konsolidaãní agenturu (âKA) k 22. prosinci 2005.

V roce 2005 mûla spoleãnost AERO Vodochody a.s. jeden
zdroj financování: vydané dluhopisy ve v˘‰i 200 mil. USD,
které  dne 15. listopadu spoleãnost splatila z finanãních zdrojÛ
poskytnut˘ch Ministerstvem financí âR na základû Usnesení
Vlády âR  ã.129 ze dne 11. února 2004.

Celková zadluÏenost spoleãnosti AERO Vodochody a.s. (mûfiená
podílem cizího kapitálu a celkov˘ch aktiv) tak vzrostla v prÛ-
bûhu roku 2005 proti pfiedchozímu období o 54 procentních
bodÛ na 242 %. BûÏná likvidita (obûÏná aktiva ke
krátkodob˘m cizím zdrojÛm) se sníÏila proti roku 2004 o 138
procentních bodÛ, resp. ze 642 % na 504 % - bez zahrnutí
závazku za âeskou konsolidaãní agenturou z dÛvodu
pfiedpokládaného nepenûÏního fie‰ení v roce 2006 v souladu
s Usnesením Vlády âR ã. 262 ze dne 15. bfiezna 2006.
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TrÏby z prodeje
TrÏby spoleãnosti AERO Vodochody a.s. dosáhly v roce 2005
hodnoty 2 415 mil. Kã, z toho 90 % bylo realizováno
v zahraniãí. Na celkov˘ch trÏbách se v roce 2005 podílely
trÏby za vlastní v˘robky 85 %, trÏby za poskytnuté sluÏby 
6 % a trÏby za prodané obchodní zboÏí 9 %.

Export dosáhl v roce 2005 objemu 2 164 mil. Kã, tj. vzrostl
o 24 %  proti roku 2004, zejména díky vy‰‰ímu fyzickému
objemu dodávek a dosaÏení lep‰ích cenov˘ch podmínek pro-
gramÛ divize kooperací. Na v˘vozu se 87 % podílela v˘roba
vrtulníkÛ S-76C+ (resp. S-76C++) a 9 % generální opravy
letounÛ L-39/L-59 pro obchodní pfiípady Thajsko / Tunisko.

Hospodáfisk˘ v˘sledek
Spoleãnost AERO Vodochody a.s. ukonãila rok 2005
provozním hospodáfisk˘m v˘sledkem ve v˘‰i minus 413 mil.
Kã, kter˘ byl zpÛsoben pfiedev‰ím v˘vojov˘mi náklady, jeÏ 
by se mûly zhodnotit v blízké budoucnosti, zejména projekty 
L-159 (konverze ãtyfi letounÛ L-159A na dvoumístnou verzi
a pokraãování v˘vojov˘ch prací na letounu L-159B) a Ae270
(pfiíprava konstrukãního upgradu Ae270 na verzi B). Provozní
hospodáfisk˘ v˘sledek byl zároveÀ negativnû ovlivnûn
posunutím uzavfiení smlouvy o pozáruãním servisu flotily
letounÛ L-159A a L-39 mezi spoleãností AERO Vodochody
a.s. a Ministerstvem obrany âeské republiky aÏ na závûr roku
2005 (plán pfiedpokládal rychlej‰í uzavfiení smlouvy a dfiívûj‰í
nábûh souvisejících trÏeb).

Celkov˘ hospodáfisk˘ v˘sledek spoleãnosti za rok 2005 ve v˘‰i
minus 1 377 mil. Kã byl negativnû ovlivnûn zejména záporn˘m
finanãním v˘sledkem jednak v dÛsledku úrokÛ z dluhopisÛ,
které byly v roce 2005 splaceny, a jednak v dÛsledku
posilování kurzu USD vÛãi Kã v prÛbûhu roku, kter˘ se nega-
tivnû projevil v okamÏiku splacení dluhopisÛ v USD.
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V¯ROBNÍ PROGRAMY

Program vojensk˘ch letadel
V roce 2005 byly dokonãeny dodávky logistiky vypl˘vající z Kupní
smlouvy na letouny L-159 pro ozbrojené síly âR. Pokraãovala
podpora tûchto letounÛ v domácím provozu letectva Armády
âeské republiky (AâR) i na mezinárodních vojensk˘ch cviãeních
zemí NATO, kde L-159 opakovanû dosahují mimofiádnû pozi-
tivního hodnocení.

Nejv˘znamnûj‰ím úspûchem programu vojensk˘ch letadel
v roce 2005 bylo uzavfiení dlouhodobé Rámcové smlouvy
na podporu provozu letounÛ L-159 letectva AâR (oznaãované
jako smlouva FOSS). Tato smlouva obsahuje kromû obchodní
ãásti i fiadu stabilizaãních prvkÛ  souvisejících se zaji‰tûním
dostateãn˘ch technick˘ch, organizaãních i personálních 
struktur programu vojensk˘ch letadel spoleãnosti AERO
Vodochody a.s. pro kvalitní zaji‰tûní provozu flotily letounÛ 
L-159. Na smlouvu FOSS, která má platnost aÏ do roku
2029, navazují dal‰í v roce 2006 postupnû uzavírané dílãí
smlouvy na podporu provozu operaãní základny, opravy
a údrÏbu letounÛ, dodávky náhradních dílÛ, uloÏení nad-
poãetn˘ch letounÛ L-159 a pfiípravu hlavních pfiedepsan˘ch
revizí letounÛ a modernizací systémÛ. Jednou z pfiipravova-
n˘ch navazujících smluv je zaji‰tûní  pfiestavby ãtyfi jednomíst-
n˘ch L-159A na letouny dvojího fiízení.

V roce 2005 spoleãnost AERO Vodochody a.s. pokraãovala
v rozvoji sv˘ch marketingov˘ch a obchodních aktivit zamû-
fien˘ch zejména na prodej letounÛ L-159B. V jednotliv˘ch 
teritoriích byly k tomuto úãelu vyuÏívány odpovídající formy
marketingu orientované na specifické poÏadavky konkrétních

zákazníkÛ, a to s podporou místních zastupitelsk˘ch úfiadÛ
âR, Ministerstva zahraniãních vûcí âR a Ministerstva
prÛmyslu a obchodu âR. Marketingové úsilí smûfiující k prode-
ji nadbyteãn˘ch letounÛ L-159A AâR spoleãnost AERO
Vodochody a.s. úzce koordinuje s Ministerstvem obrany âR
(vlastníkem tûchto letounÛ).

AERO Vodochody a.s. prezentovalo program vojensk˘ch
letadel v roce 2005 celkem na 13 mezinárodních leteck˘ch
veletrzích a v˘stavách. Pro aktivní demonstrace byl vyuÏíván
zejména prototyp letounu L-159B, na nûkolika akcích byly
souãasnû pfiítomny letouny L-159A vlastnûné AâR. Pfies
intenzivní jednání s AlÏírskem, Nigérií, Kolumbií, Maìarskem,
Malajsií, Polskem, ¤eckem, Thajskem a dal‰ími zemûmi
o moÏnostech umístûní letounÛ L-159B a L-159A se v‰ak
zatím nepodafiilo uzavfiít konkrétní kontrakt na dodávku
letounÛ L-159 do zahraniãí. Jedním z pfietrvávajících
nepfiízniv˘ch faktorÛ je pfiipravovaná privatizace spoleãnosti,
která byla v fiadû pfiípadÛ zákazníky uvádûna jako dÛvod
k vyãkávání i pfii jinak nadûjn˘ch obchodních jednáních.

V oblasti logistiky a generálních oprav (GO) letounÛ L-39
a L-59 pokraãovalo AERO Vodochody a.s. pfiedev‰ím v aktivi-
tách smûrovan˘ch na udrÏení a zlep‰ení své trÏní pozice.
Spokojen˘ provozovatel letounÛ L-39 je vnímán jako poten-
ciální budoucí zájemce o letouny L-159. Byly uzavfieny nové
kontrakty na GO letounÛ v AlÏírsku a Tunisku, prodlouÏení
Ïivotnosti letounÛ v Bulharsku a Maìarsku a dodávky ná-
hradních dílÛ do Thajska, Bangladé‰e, Etiopie, Maìarska,
pobaltsk˘ch státÛ a dal‰ích zemí.
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AERO Vodochody a.s. v roce 2005 dokonãilo v plánovaném
termínu kontrakt na provedení GO 25 letounÛ L-39ZA Krá-
lovského thajského letectva. Byla dokonãena nasmlouvaná GO
letounÛ L-59T v Tunisku a byl uzavfien nov˘ kontrakt
na provedení GO dal‰ích tfií tunisk˘ch letounÛ L-59T ve v˘rob-
ním závodû spoleãnosti s opcí na provedení GO dal‰ích tfií
letounÛ v roce 2006. Realizace oprav prvních tfií strojÛ byla
v roce 2005 v˘znamnû rozpracována v pfiedstihu vÛãi smlu-
vním termínÛm. Spoleãnost pokraãovala v zaji‰Èování dodávek
materiálu a sluÏeb pro letouny L-39ZA v AlÏírsku a komerãní
asistenci pfii rozvoji tamûj‰ího opravárenského závodu
k provádûní navazujících  zakázek. Spoleãnost AERO
Vodochody a.s. jako originální v˘robce provedla specializo-
vané práce k prodlouÏení technické Ïivotnosti osmi letounÛ 
L-39ZO pro Maìarsko.

S dal‰ími zákazníky byla rozpracována jednání o dodávkách
oprav, náhradních dílÛ nebo modernizovan˘ch second-han-
dov˘ch letounÛ, nov˘m zájemcÛm bylo pfiedvedeno v˘robkové
portfolio spoleãnosti a byly jim pfiedloÏeny komplexní nabídky.

V˘vojové práce programu vojensk˘ch letadel
Spoleãnost AERO Vodochody a.s. pokraãovala v zahájené
v˘stavbû druhého prototypu L-159B v.ã. 6074 zamûfieného
pro zahraniãní trhy preferující alternativní avioniku. Druh˘
prototyp by mûl v˘znamnû roz‰ífiit moÏnosti uplatnûní letounu
L-159B na svûtovém trhu, sníÏit riziko z moÏné ztráty ãi
po‰kození jediného továrního prototypu a umoÏnit v˘znamnû
zkrátit termíny k realizaci dodávek tûchto strojÛ koneãn˘m
zákazníkÛm.

V roce 2005 byly provedeny studijní a projekãní práce na dal-
‰ích dvoumístn˘ch verzích letounu L-159 s tzv. „v˘chodními”
systémy. Cílem tûchto prací je nabídnout v˘konov˘ a uÏitn˘
ekvivalent letounu L-159 pro trhy s politick˘m nebo ekonomic-
k˘m omezením t˘kajícím se pouÏití komponent americké
provenience. Dal‰í projekt byl zamûfien na demilitarizovanou
civilní cviãnou verzi letounu L-159.

V roce 2005 probûhla ve spolupráci se spoleãností E-COM
s.r.o. Slavkov u Brna druhá fáze fie‰ení simulátoru letounu 
L-159B, která je souãástí „Integrovaného cviãného a bojového
systému L-159”. Projekt byl profinancován s vyuÏitím grantu
Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR (MPO). V˘sledné fie‰ení
simulátoru L-159B je cenovû vysoce atraktivní a opírá se
o nejmodernûj‰í prvky dostupné v tomto oboru i o prvky zcela
unikátnû vyvinuté v âR. Na mezinárodní v˘stavû IDET 2005
v Brnû získal prezentovan˘ prototyp simulátoru L-159B (kat-
egorie „Full Mision”) Zlatou prestiÏní cenu IDET NEWS.
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V rámci dal‰ích grantÛ MPO na podporu vûdy a v˘zkumu
a v souladu se zadáním uÏivatele AâR byla v roce 2005 prove-
dena dal‰í úspû‰ná etapa modernizace vystfielovacího sedadla
VS-2.

Byly pfiipraveny a aktualizovány tfii moÏné úrovnû modernizací
letounu L-39, jeÏ jsou nabízeny provozovatelÛm v souladu se
zájmem zákazníkÛ o prodluÏování technické Ïivotnosti tûchto
strojÛ.

Ÿada dílãích v˘vojov˘ch úkolÛ smûfiovala v roce 2005 ke
zv˘‰ení uÏitn˘ch vlastností finálních v˘robkÛ spoleãnosti,
modernizaci systémÛ a pfiípravû dal‰ích produktÛ a sluÏeb,
které budou provozovatelé letounÛ L-39, L-59 a L-159 poptá-
vat v blízkém budoucnu.

Program civilních letadel
Rok 2005 byl pro program civilních letadel a projekt v˘voje
malého dopravního letounu Ae270 velmi úspû‰n˘m. Poãátkem
roku byly ukonãeny v˘vojové zkou‰ky letounu Ae270 a byla
zahájena etapa finálních certifikaãních zkou‰ek. Dne 12. pro-
since 2005 byla Úfiadem pro civilní letectví âR vydána Závû-
reãná zpráva (Final Report) a letounu byl Evropskou agenturou
pro bezpeãnost letectví (EASA) udûlen typov˘ certifikát.
Následnû byl 24. února 2006 vydán typov˘ certifikát pro
letoun Ae270 americk˘m národním úfiadem pro letectví USA
(FAA).

V prÛbûhu roku 2005 spoleãnost AERO Vodochody a.s. zahájila
práce na získání ve‰ker˘ch oprávnûní nezbytn˘ch k zabez-
peãení provozu sériov˘ch civilních letadel, mj. oprávnûní
k typovému v˘cviku pozemního personálu a pilotÛ a oprávnûní
pro údrÏbu letounu Ae270. Lze pfiedpokládat, Ïe potfiebná
oprávnûní budou získána v první polovinû roku 2006 a poté
bude následovat zahájení komerãního provozu prvních dvou
sériov˘ch letounÛ Ae270.

Ve spolupráci s firmami IBIS Aerospace Ltd. a tchajwanskou
spoleãností AIDC byl pfiipraven investiãní plán pro pokra-
ãování v˘voje letounu Ae270 verze B. Oãekává se, Ïe v roce
2006 do projektu pfiistoupí nov˘ investor.
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Divize kooperací
Nosn˘m programem kooperací byla v roce 2005 stejnû jako
v pfiedchozích letech v˘roba vrtulníkÛ Sikorsky S-76 (verze
C+ a C++) pro americkou spoleãnost Sikorsky Aircraft
Corporation (SAC), která v roce 2005 pfiedstavovala rozhodu-
jící ãást z celkov˘ch trÏeb programu a celé spoleãnosti AERO
Vodochody a.s. Zb˘vající podíl na trÏbách kooperací tvofiily
dodávky pro BAE Systems,Vought Aircraft Industries, Boeing
St. Louis a EADS Augsburg.

V roce 2005 se v hospodafiení divize kooperací plnû projevil
vliv novû kontrahovan˘ch podmínek se spoleãností SAC a pro-
gram S-76C vykázal pfiimûfien˘ provozní zisk. Meziroãní
nárÛst objemu produkce programu S-76C proti roku 2004
dosáhl desítek procent (pfiesn˘ údaj nemá oprávnûní spoleãnost
AERO Vodochody a.s. zvefiejÀovat) a podle marketingov˘ch
v˘hledÛ SAC lze tento trend oãekávat i v následujících letech.
AERO Vodochody a.s. v roce 2005 pruÏnû pfiizpÛsobilo svou
v˘robní kapacitu a dodalo v‰echny vrtulníky v termínech poÏa-
dovan˘ch zákazníkem.

Ve II. pololetí roku 2005 firma SAC dokonãila konstrukãní
úpravy vrtulníku související se zástavbou nového motoru a od
IV. ãtvrtletí roku 2005 zaãala spoleãnost dodávat modernizo-
vanou verzi vrtulníku S-76C++. AERO Vodochody a.s. inten-
zivnû spolupracovalo na zapracování ãetn˘ch konstrukãních
zmûn do v˘roby.

V roce 2005 pokraãovaly dodávky kanónov˘ch dvefií na letoun
F/A-18 E/F pro americk˘ Boeing St. Louis, dosavadní pozici
dodavatele spoleãnost obhájila v novém tendru na dodávky od
roku 2006 do roku 2010. Pokraãovaly dodávky podsestav
nábûÏné hrany na letoun Boeing 767 pro britskou spoleãnost
BAE Systems, které v‰ak negativnû ovlivnil celosvûtov˘ pokles
poptávky po tomto typu letounu. V roce 2005 pfiijalo AERO
Vodochody a.s. poslední objednávky na díly pro letoun Boeing
747 od americké firmy Vought Aircraft Industries. Vzhledem
k zanedbatelnému objemu dodávek pro spoleãnost Vought
nebyl kontrakt, kter˘ v roce 2005 vypr‰el, prodlouÏen.

V˘znamn˘m úspûchem divize kooperací v roce 2005 bylo
uzavfiení rámcového kontraktu se spoleãností EADS
Augsburg, kter˘ spoleãnost povaÏuje za první krok k zaãlenûní
do dodavatelského fietûzce pro evropsk˘ gigant EADS/Airbus.
Prvním obchodním pfiípadem se staly dodávky podsestav pro
letouny Airbus A320 a A340.

Cílem divize kooperací pro následující léta je udrÏet nastaven˘
standard ve vãasn˘ch a kvalitních dodávkách zákazníkÛm
a dÛslednû fiídit úroveÀ nákladÛ zaji‰Èujících profitabilitu pro-
gramÛ, v oblasti marketingu pokraãovat v intenzivní práci
na trhu leteck˘ch kooperací s cílem získat nové zakázky kom-
plexního charakteru s vysokou mírou pfiidané hodnoty.

Provozní v˘sledek na zamûstnance (mil. Kã)
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Ostatní v˘roba
Ostatní v˘roba zahrnuje pfiedev‰ím díly, podsestavy a pfií-
pravky pro v˘robní programy spoleãnosti AERO Vodochody
a.s.V roce 2005 byl zaznamenán rÛst poptávky po v˘robû dílÛ
a sestav ze strany externích v˘robcÛ, kter˘ se v‰ak z dÛvodu
pfiipravované privatizace zamûfiil hlavnû na zadávání
zku‰ebních zakázek s niÏ‰ími trÏbami.

V roce 2005 byly v˘robní schopnosti spoleãnosti roz‰ífieny
o obrábûní titanu a technologie brou‰ení hliníku a titanu. Byla
dokonãena certifikace pracovi‰tû rotaãního kování a pracovi‰tû
pro provádûní pneumatick˘ch tlakov˘ch zkou‰ek. V roce 2005
byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce galvanické linky, jeÏ od
roku 2006 roz‰ífií rozsah provádûn˘ch povrchov˘ch ochran
o kadmiování vysokopevnostních dílÛ, kadmiování nerezu
a mofiení titanu, a splní pfiísné ekologické pfiedpisy.

V prÛbûhu roku 2005 podstoupila spoleãnost AERO Vodo-
chody a.s. recertifikaci systému managementu jakosti.
V rámci recertifikace byla roz‰ífiena platnost na plnûní poÏa-
davkÛ normy ISO 9001:2000 (obecná norma) a AS 9100,
rev. B (norma pro systémy jakosti v letectví). V rámci recerti-
fikace byl zmûnûn procesní model systému jakosti spoleãnosti
a byla realizována I. etapa pfiestavby fiídící dokumentace sys-
tému jakosti.

Po zavr‰ení recertifikace byla spoleãnost AERO Vodochody
a.s. zafiazena do prestiÏní mezinárodní databáze OASIS, v níÏ
jsou uvedeny v‰echny spoleãnosti na svûtû certifikované dle
AS 9100. Tím se spoleãnost zafiadila mezi ovûfiené v˘robce
letecké techniky na svûtové úrovni a zv˘‰ila svÛj potenciál pro
získání dal‰ích zakázek v oblasti v˘roby letadlové techniky.

Investiãní rozvoj
Celková v˘‰e investic spoleãnosti AERO Vodochody a.s. v roce
2005 dosáhla kolem 78 mil. Kã. Spoleãnost neinvestuje
v úrovni roãních odpisÛ, provádí  pouze nezbytné investice
vypl˘vající ze zákonn˘ch poÏadavkÛ, zejména ekologick˘ch
a v oblasti bezpeãnosti práce, a dále rozvojové investice s jed-
noznaãn˘m budoucím ziskov˘m potenciálem.

Nejvût‰í investiãní akcí, která byla zahájena v roce 2004
a ukonãena v roce 2005, byla rekonstrukce lakovny letadel
v hale H2. Náklady na tento projekt, kter˘ umoÏní spoleãnos-
ti získat nové zakázky v oblasti „executive” lakování a pokr˘t
potfieby vlastních v˘robních programÛ, dosáhly 15 mil. Kã.
Souãasnû bylo rekonstruováno i navazující zázemí haly H2.

Pro potfieby programu Sikorsky byl vybudován nov˘ v˘jezd
z haly vãetnû manipulaãní plo‰iny a byla dodána lehká hala
pro sprchování vrtulníkÛ v zimním období. Celkové náklady
tûchto investic dosáhly cca 2,5 mil. Kã a byly vyvolány
zv˘‰enou v˘robou tohoto programu. Ve skladu H38 byla
provedena konsolidace vnitfiních prostor vãetnû dodávky
nov˘ch regálÛ, úpravy podlah a byly dodány nové manipulaãní
prostfiedky pro transport materiálu. Celkové náklady této
investice ãinily 6 mil. Kã.

V roce 2005 byla zahájena investiãní akce na modernizování
pracovi‰tû „MontáÏ pfiekrytÛ a sedaãek” (rozpoãet 2,8 mil.
Kã), která byla dokonãena poãátkem roku 2006. Byla zaháje-
na rekonstrukce galvanické linky (rozpoãet 15 mil. Kã), která
by mûla b˘t ukonãena v I. ãtvrtletí roku 2006. Tato investice
umoÏní soustfiedit inovované chemické provozy spoleãnosti 
do jednoho prostoru a zároveÀ splnit poÏadavky ekologick˘ch
pfiedpisÛ. V oblasti informatiky byl zaji‰Èován zejména
upgrade a údrÏba stávajících softwarÛ, novû byly pofiízeny
dal‰í licence na software Catia, vã. potfiebného hardware
v cenû 2,5 mil.Kã. Investice byly zamûfieny také do moder-
nizace strojního parku na hale H59, kde bylo zakoupeno fré-
zovací centrum MCV 1000A pro pûtiosé obrábûní v cenû
7,2 mil. Kã (zprovoznûno poãátkem roku 2006).
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Lidské zdroje v roce 2005
Rok 2005 byl v oblasti  fiízení lidsk˘ch zdrojÛ pfiedev‰ím za-
mûfien na zaji‰tûní potfiebného kvalifikovaného personálu
pro v‰echny v˘robní programy spoleãnosti. V prÛbûhu roku
nedo‰lo k v˘znamn˘m organizaãním nebo restrukturalizaãním
zmûnám. Pfiepoãten˘ prÛmûrn˘ stav zamûstnancÛ za rok 2005
ãinil 1 618 zamûstnancÛ. Celkov˘ poãetní stav zamûstnancÛ
k 31. prosinci 2005 dosáhl 1 654 zamûstnancÛ.

Nejvût‰í podíl zamûstnancÛ nadále náleÏí personálu ve vûku
41-60 let. Vzrostl v‰ak poãet zamûstnancÛ ve vûku do 30 let,
ktefií jiÏ tvofií 20 % z prÛmûrného stavu zamûstnancÛ. Nejvíce
jich pracuje v divizi kooperací. Naopak zamûstnanci nad 60 let
pfieváÏnû pracují v úseku v˘voje.

V souãasné dobû je poãet zamûstnancÛ ve spoleãnosti stabili-
zován.Vzhledem k vysoké loajalitû a sounáleÏitosti se zamûst-
navatelem a zajímav˘mi v˘robními programy spoleãnosti byla
i velmi nízká fluktuace dlouholet˘ch zamûstnancÛ. Kvalifikaãní
struktura se s obsazováním voln˘ch míst v˘raznû zvy‰uje
ve prospûch zamûstnancÛ s vy‰‰ím vzdûláním a kvalifikací.

PrÛmûrná mzda ve spoleãnosti se vyvíjela v souladu se zása-
dami pro odmûÀování, vypl˘vajícími z kolektivního vyjednávání
a rozhodnutí pfiedstavenstva. PrÛmûrná mûsíãní mzda dosáh-
la 26 783,- Kã. Meziroãnû se prÛmûrná mzda ve spoleãnosti
zv˘‰ila o 4,1%, coÏ bylo kromû sjednaného nav˘‰ení základ-
ních mezd zpÛsobeno i obsazováním voln˘ch pracovních míst
kvalifikovanûj‰ími zamûstnanci s vy‰‰ím vzdûláním a vlivem
trhu pracovních sil v regionu.

Spoleãnost i v roce 2005 kladla velk˘ v˘znam na soustavné
vzdûlávání zamûstnancÛ. Hlavními cíli v plánu rozvoje zamûst-
nancÛ bylo dal‰í zvy‰ování odborné úrovnû, zlep‰ování mana-
Ïersk˘ch dovedností a komunikace a zlep‰ení jazykov˘ch
znalostí. Pro dûlnické profese byla pofiádána speciální ‰kolení
a kurzy stanovené právními pfiedpisy s ohledem na specifick˘
charakter ãinností spoleãnosti. Celkové náklady vynaloÏené
na vzdûlávání a rozvoj zamûstnancÛ ãinily 4 914 tis. Kã, bylo
uskuteãnûno 8 170 hodin vzdûlávacích akcí, kter˘ch se zúãast-
nilo celkem 3 977 zamûstnancÛ.
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Rozvoj pracovních sil 
Cílem spoleãnosti AERO Vodochody a.s. v rozvoji pracovních sil
je pokraãovat ve zvy‰ování vzdûlanostní úrovnû a kvalifikaãního
potenciálu zamûstnancÛ.

Ke zkvalitnûní ãinnosti spoleãnosti AERO Vodochody a.s., v sou-
ladu se strategick˘mi cíli ve stfiednûdobém v˘hledu a vzhledem
k nutnému modernímu pfiístupu k rozvoji zamûstnancÛ, bude
pokraãovat manaÏersk˘ vzdûlávací projekt pro vedoucí zamûst-
nance spoleãnosti a mistry. Cílem projektu je nastartovat zmûnu
kompetencí zamûstnancÛ prostfiednictvím vytvofiení platforem pro
vzdûlávání, sdílení znalostí a t˘mové práce na klíãov˘ch prioritách
spoleãnosti. Nadále bude pokraãovat, kromû specifického
odborného vzdûlávání a tréninkÛ, jazyková v˘uka zamûstnancÛ
a vzdûlávání zamûfiené na certifikaci profesí. Pro kariérní rÛst
a stabilizaci klíãov˘ch zamûstnancÛ spoleãnosti bude zaveden
„Program Perspektivy”, jako nástroj pro identifikaci, stabilizaci,
kariérní rÛst, rozvoj a pfiípravu mlad˘ch perspektivních zamûst-
nancÛ pro obsazování manaÏersk˘ch pozic v rámci spoleãnosti
z interních zdrojÛ.

Pfiedstavenstvu se spolu s vedením spoleãnosti AERO
Vodochody a.s. v roce 2005 podafiilo zajistit tyto pozitivní
trendy:

realizovat stabilizaãní opatfiení, která umoÏnila udrÏet dosavad-
ní potenciál spoleãnosti (v‰echna pracovi‰tû, procesy a funkce
pro v˘robu a v˘voj vojenské a civilní letadlové techniky, v‰echny
mezinárodní atesty a certifikáty) a která pfiedstavují pfiínosy
pro spoleãnost i v budoucnu, a to:

• zahájení projektu konverze L-159 (pozitivní vliv v roce 2007),
• poskytování pozáruãního servisu letounÛm L-159,

vãetnû dodávek náhradních dílÛ (pozitivní vliv v roce 2007),
• pokraãování v˘vojov˘ch prací v projektu L-159B 

(v˘stavba II. prototypu),
• certifikování letounu Ae270 agenturou EASA,
• zaji‰tûní ziskovosti programu S-76 

a nárÛstu produkce tohoto programu,
• získání dal‰ích nov˘ch referencí divize kooperací,
• kompletní pfiíprava due diligence a privatizace spoleãnosti,
• vypofiádání splátky dluhopisÛ vydan˘ch spoleãností

(hrazen˘ch z vût‰í ãásti ze zdrojÛ Ministerstva financí).

Zmínûné pozitivní trendy v‰ak nedokázaly zabránit vykázání
vysoké ztráty a v˘raznému propadu trÏeb za rok 2005, kdy
spoleãnost dosáhla nejniÏ‰ího objemu trÏeb v posledních deseti
letech.

13%

12%

13%

22%

33%

0%

8%

3%

Náklady na jednotlivé 
oblasti ‰kolení
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7
V ROCE 2005 UZAV¤EL PROGRAM VOJENSK¯CH

LETADEL SPOLEâNOSTI 25LET¯ KONTRAKT 

NA POZÁRUâNÍ PODPORU FLOTILY LETOUNÒ 

L-159 A L-39 VLASTNùN¯CH MINISTERSTVEM

OBRANY âR. PODEPSALI JSME NùKOLIK 

KONTRAKTÒ V OBLASTI GENERÁLNÍCH OPRAV 

A DODÁVEK NÁHRADNÍCH DÍLÒ PRO LETOUNY 

L-39 / L-59.

/ L-39 / Akrobatická skupina Breitling Jet Team / Francie / 
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STANOVISKO
DOZORâÍ RADY

V souladu s § 198 Obchodního zákoníku dozorãí rada pfie-
zkoumala úãetní závûrku za rok 2005 a konsolidovanou úãet-
ní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody a.s. za rok 2005.

Dozorãí rada po projednání fiádné úãetní závûrky a konsoli-
dované úãetní závûrky a seznámení se stanovisky auditora
pfiedloÏenou fiádnou úãetní závûrku a konsolidovanou úãetní
závûrku doporuãila na svém zasedání dne 18. kvûtna 2006 ke
schválení fiádné valné hromadû spoleãnosti.

Dozorãí rada dále doporuãila fiádné valné hromadû schválit
návrh pfiedstavenstva na vypofiádání ztráty za rok 2005.
Ztráta vzniklá v roce 2005 ve v˘‰i 1 377 000 tis. Kã bude
pfievedena v bilanci spoleãnosti na stranu pasiv jako
neuhrazená ztráta minul˘ch let.

Ing. Milo‰ Kebrdle V Praze dne 18. kvûtna 2006
pfiedseda dozorãí rady

VZ_2005_CZ  31.5.2006  14:58  Str. 25



8
V ROCE 2005 SE PODA¤ILO ZÍSKAT TYPOV¯

CERTIFIKÁT PRO MAL¯ CIVILNÍ DOPRAVNÍ

LETOUN Ae270 OD EVROPSKÉ AGENTURY

EASA. TÍM SE OTEV¤ELA CESTA 

K UPLATNùNÍ TùCHTO STROJÒ NA TRHU 

A ZÍSKÁNÍ PROVOZNÍCH ZKU·ENOSTÍ,

I K DAL·ÍMU POKRAâOVÁNÍ TOHOTO 

PROJEKTU.

/ Ae270 / V˘robní hala / AERO Vodochody a.s. / 
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V¯ROK AUDITORA

AkcionáfiÛm spoleãnosti AERO Vodochody a.s.:

Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody a.s.
(dále jen „spoleãnost“) k 31. prosinci 2005 uvedenou ve
v˘roãní zprávû spoleãnosti na stranách 30 – 58 a ná‰ v˘rok
z 26. dubna 2006 mûl následující znûní:

Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody a.s.
k 31. prosinci 2005. Za sestavení této úãetní závûrky je zod-
povûdné vedení spoleãnosti AERO Vodochody a.s. Na‰ím
úkolem je vydat na základû provedeného auditu v˘rok k této
úãetní závûrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími
aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky.Tyto
standardy vyÏadují, aby auditor naplánoval a provedl audit
tak, aby získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neob-
sahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m
zpÛsobem provedené ovûfiení úplnosti a prÛkaznosti ãástek
a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit téÏ zahrnuje
posouzení pouÏit˘ch úãetních metod a v˘znamn˘ch odhadÛ
proveden˘ch vedením a dále zhodnocení vypovídající schop-
nosti úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit
poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch sou-
vislostech vûrnû a poctivû  zobrazuje majetek, závazky, vlast-
ní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti AERO Vodochody a.s.
k 31. prosinci 2005 a v˘sledky jejího hospodafiení za rok 2005
v souladu s úãetními pfiedpisy platn˘mi v âeské republice.

AniÏ bychom vyjadfiovali v˘hradu, upozorÀujeme na skuteãnos-
ti popsané v odstavci 23 pfiílohy. Spoleãnost vykazuje vysoké
neuhrazené ztráty minul˘ch období, v˘znamnou ztrátu roku
2005 a záporn˘ vlastní kapitál ve v˘‰i 6 425 046 tis. Kã. K 31.
12. 2005 spoleãnost eviduje závazek vÛãi âeské konsolidaãní
agentufie ve v˘‰i 10 265 842 tis. Kã, kter˘ je splatn˘ v období
pûti let. První splátka ve v˘‰i 2 100 798 tis. Kã je splatná 31.
ledna 2007. Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost nemá uzavfieny
Ïádné dal‰í kontrakty na prodej sv˘ch klíãov˘ch produktÛ (L-
159 a Ae270), je proto vysoce pravdûpodobné, Ïe nebude
schopna dostát sv˘m závazkÛm v období do dvanácti mûsícÛ
od data pfiiloÏené úãetní závûrky a pokraãovat ve své ãinnosti
bez v˘znamné podpory majoritního vlastníka spoleãnosti, kter˘
tuto podporu písemnû pfiislíbil - viz odstavec 25 pfiílohy. K datu
úãetní závûrky je spoleãnost v procesu privatizace, kter˘ byl
v‰ak rozhodnutím Vlády âeské republiky z 15. bfiezna 2006
doãasnû pfieru‰en do 19. ãervence 2006. Vedení spoleãnosti
není schopno odhadnout v˘sledek a termín dokonãení privati-
zaãního procesu, ani pfiípadné zámûry budoucího majoritního
vlastníka. Dal‰í existence spoleãnosti tak pfiímo závisí na
dokonãení procesu privatizace a strategii budoucího majorit-
ního vlastníka. PfiiloÏená úãetní závûrka byla pfiipravena na
základû pfiedpokladu, Ïe spoleãnost bude pokraãovat ve svém
pÛsobení i v následujícím roce a neobsahuje Ïádné úpravy
vypl˘vající z této nejistoty.

Ovûfiili jsme také úãetní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody
a.s. k 31. prosinci 2004 a 2003 a na‰e zpráva z 15. dubna
2005, resp. 10. dubna 2004 obsahovala v˘rok bez v˘hrad
s upozornûním na skuteãnost t˘kající se pfiedpokladu neome-
zeného trvání spoleãnosti.
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Ovûfiili jsme téÏ soulad v˘roãní zprávy s v˘‰e uvedenou úãetní
závûrkou. Za správnost v˘roãní zprávy je zodpovûdné vedení
spoleãnosti. Na‰ím úkolem je vydat na základû provedeného
ovûfiení stanovisko o souladu v˘roãní zprávy s úãetní závûrkou.

Ovûfiení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorsk˘mi
standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory audi-
torÛ âeské republiky. Tyto standardy vyÏadují, aby auditor
naplánoval a provedl ovûfiení tak, aby získal pfiimûfienou jisto-
tu, Ïe informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû, které popisují
skuteãnosti, jeÏ jsou téÏ pfiedmûtem zobrazení v úãetní závûrce,
jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech v souladu s pfiíslu‰nou
úãetní závûrkou. Úãetní informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû
na stranách 4 – 26 jsme sesouhlasili s informacemi uveden˘mi
v úãetní závûrce k 31. prosinci 2005. Jiné neÏ úãetní informa-
ce získané z úãetní závûrky a z úãetních knih spoleãnosti jsme
neovûfiovali. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe provedené ovûfiení poskytuje
pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.

Podle na‰eho názoru jsou úãetní informace uvedené ve v˘roãní
zprávû ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech v souladu s v˘‰e
uvedenou úãetní závûrkou.

Provûfiili jsme téÏ vûcnou správnost údajÛ uveden˘ch ve
zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti
AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2005 uvedené ve v˘roãní
zprávû na stranách 59 – 61. Za sestavení této zprávy
o vztazích je zodpovûdné vedení spoleãnosti AERO Vodochody
a.s. Na‰ím úkolem je vydat na základû provedené provûrky
stanovisko k této zprávû o vztazích.

Provûrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními audi-
torsk˘mi standardy vztahujícími se k provûrce a souvisejícími
aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky.Tyto
standardy vyÏadují, abychom plánovali a provedli provûrku
s cílem získat stfiední míru jistoty, Ïe zpráva o vztazích neob-
sahuje v˘znamné nesprávnosti. Provûrka je omezena
pfiedev‰ím na dotazování pracovníkÛ spoleãnosti a na analyt-
ické postupy a v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené provûfiení
vûcné správnosti údajÛ. Proto provûrka poskytuje niÏ‰í stupeÀ
jistoty neÏ audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovádûli,
a proto nevyjadfiujeme v˘rok auditora.

Na základû na‰í provûrky jsme nezjistili Ïádné v˘znamné vûcné
nesprávnosti údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích mezi
propojen˘mi osobami spoleãnosti AERO Vodochody a.s.
k 31. prosinci 2005.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., ãlen koncernu
osvûdãení ã. 401

Magdalena Souãková
auditor, dekret ã. 1291

18. kvûtna 2006
Praha, âeská republika
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2005

2005 2004 2003

Brutto Korekce Netto Netto Netto

AKTIVA CELKEM 8 339 611 -3 803 337 4 536 274 5 702 300 5 304 787

A. POHLEDÁVKY ZA UPSAN¯ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

B. DLOUHODOB¯ MAJETEK 3 094 121 -2 117 805 976 316 1 157 197 1 278 966

B. I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 228 594 -215 610 12 984 6 540    7 818

B. I. 1 Zfiizovací v˘daje – – – – –

2 Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje – – – – –

3 Software 172 030 -165 655 6 375 6 031 7 365

4 Ocenitelná práva 49 955 -49 955 – – –

5 Goodwill – – – – –

6 Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 4 707 – 4 707 – –

7 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 1 902 – 1 902 509 453

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek – – – – –

B. II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 2 359 390 -1 561 701 797 689 882 972 988 552

B. II. 1 Pozemky 93 147 – 93 147 94 211 94 250

2 Stavby 944 870 -446 945 497 925 546 233 565 074

3 Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 1 279 974 -1 107 761 172 213 218 644 314 286

4 Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ – – – – –

5 Základní stádo a taÏná zvífiata – – – – –

6 Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 875 - 5 756 119 196 772

7 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 19 338 - 1 239 18 099 21 043 9 188

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 16 186 – 16 186 2 645 4 982

9 OceÀovací rozdíl k nabytému majetku – – – – –

B. III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 506 137 -340 494 165 643 267 685 282 596

B. III. 1 Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 504 937 -339 394 165 543 267 441 282 352

2 Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem 1 100 -1 100 – – –

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 100 – 100 244 244

4 PÛjãky a úvûry - ovládající a fiídící osoba, podstatn˘ vliv – – – – –

5 Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek – – – – –

6 Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek – – – – –

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ finanãní majetek – – – – –

C. OBùÎNÁ AKTIVA 5 190 389 -1 685 532 3 504 857 4 520 032 3 563 882

C. I. Zásoby 3 591 963 -1 670 235 1 921 728 1 672 512 2 170 943

C. I. 1 Materiál 2 228 939 -1 056 688 1 172 251 1 073 142 1 244 263

2 Nedokonãená v˘roba a polotovary 1 271 560 -582 588 688 972 537 760 783 389

3 V˘robky – – – – –

4 Zvífiata – – – – –

5 ZboÏí 14 894 -2 995 11 899 10 879 15 034

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 76 570 -27 964 48 606 50 731 128 257

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

ÚâETNÍ ZÁVùRKA 
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2005 2004 2003

Brutto Korekce Netto Netto Netto

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahÛ – – – – –

2 Pohledávky - ovládající a fiídící osoba – – – – –

3 Pohledávky - podstatn˘ vliv – – – – –

4 Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva 
a za úãastníky sdruÏení – – – – –

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy – – – – –

6 Dohadné úãty aktivní (nevyfakturované v˘nosy) – – – – –

7 Jiné pohledávky – – – – –

8 OdloÏená daÀová pohledávka – – – – –

C. III. Krátkodobé pohledávky 569 297 -15 297 554 000 464 122 1 031 773

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahÛ 527 738 -13 477 514 261 406 581 865 388

2 Pohledávky - ovládající a fiídící osoba – – – 2 500 –

3 Pohledávky - podstatn˘ vliv – – – – –

4 Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva 
a za úãastníky sdruÏení – – – – –

5 Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní – – – – –

6 Stát - daÀové pohledávky 23 614 – 23 614 9 256 1 279

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 241 – 8 241 9 259 2 117

8 Dohadné úãty aktivní (nevyfakturované v˘nosy) – – – – –

9 Jiné pohledávky 9 704 -1 820 7 884 36 526 162 989

C. IV. Krátkodob˘ finanãní majetek 1 029 129 0 1 029 129 2 383 398 361 166

C. IV. 1 Peníze 7 282 – 7 282 8 045 8 866

2 Úãty v bankách 687 961 – 687 961 2 375 353 243 586

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 333 886 – 333 886 – 108 714

4 Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek – – – – –

D. OSTATNÍ AKTIVA - P¤ECHODNÉ ÚâTY AKTIV 55 101 0 55 101 25 071 461 939

D. I. âasové rozli‰ení 55 101 0 55 101 25 071 461 939

D. I. 1 Náklady pfií‰tích období 12 260 – 12 260 24 482 69 775

2 Komplexní náklady pfií‰tích období – – – – 326

3 Pfiíjmy pfií‰tích období 42 841 – 42 841 589 391 838

AERO Vodochody a.s.

V˘roãní zpráva 2005

Finanãní ãást / Úãetní závûrka
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2005 2004 2003

PASIVA CELKEM 4 536 274 5 702 300 5 304 787

A. VLASTNÍ KAPITÁL -6 425 046 -5 068 051 -5 342 245

A. I. Základní kapitál 2 691 775 2 691 775 2 691 775

A. I. 1 Základní kapitál 2 691 775 2 691 926 2 691 926

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) – -151 -151

3 Zmûny základního kapitálu – – –

A. II. Kapitálové fondy -89 535 -109 542 -89 217

A II. 1 Emisní áÏio – – –

2 Ostatní kapitálové fondy 25 882 25 882 25 882

3 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ -115 417 -135 424 -115 099

4 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách – – –

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 216 251 201 519 186 025

A III. 1 Zákonn˘ rezervní fond 199 743 185 009 169 345

2 Statutární a ostatní fondy 16 508 16 510 16 680

A. IV. V˘sledek hospodafiení minul˘ch let -7 866 537 -8 146 492 -8 444 109

IV. 1 Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 377 377 377

2 Neuhrazená ztráta minul˘ch let -7 866 914 -8 146 869 -8 444 486

A. V. V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období (+ / -) -1 377 000 294 689 313 281

B. CIZÍ ZDROJE 10 961 320 10 725 014 10 597 991

B. I. Rezervy 243 358 324 375 1 452 631

B. I. 1 Rezervy podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ – – –

2 Rezerva na dÛchody a podobné závazky – – –

3 Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ – – –

4 Ostatní rezervy 243 358 324 375 1 452 631

B. II. Dlouhodobé závazky 10 265 842 0 5 134 782

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahÛ – – –

2 Závazky - ovládající a fiídící osoba 10 265 842 – –

3 Závazky - podstatn˘ vliv – – –

4 Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení – – –

5 Pfiijaté zálohy – – –

6 Vydané dluhopisy – – 5 130 800

7 Smûnky k úhradû – – –

8 Dohadné úãty pasivní (nevyfakturované dodávky) – – –

9 Jiné závazky – – 3 982

10 OdloÏen˘ daÀov˘ závazek – – –
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2005 2004 2003

B. III. Krátkodobé závazky 452 120 10 400 639 2 753 532

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahÛ 274 150 168 771 360 545

2 Závazky - ovládající a fiídící osoba – – –

3 Závazky - podstatn˘ vliv – – –

4 Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení – – –

5 Závazky k zamûstnancÛm 31 956 2 741 6 463

6 Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní 20 689 19 420 22 494

7 Stát - daÀové závazky a dotace 11 356 6 218 2 095 505

8 Pfiijaté zálohy 36 536 35 685 43 838

9 Vydané dluhopisy – 4 473 000 –

10 Dohadné úãty pasivní (nevyfakturované dodávky) 60 444 112 933 177 151

11 Jiné závazky 16 989 5 581 871 47 536

B. IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci 0 0 1 257 046

B. IV. 1 Bankovní úvûry dlouhodobé – – –

2 Krátkodobé bankovní úvûry – – 1 257 046

3 Krátkodobé finanãní v˘pomoci – – –

C. OSTATNÍ PASIVA - P¤ECHODNÉ ÚâTY PASIV 0 45 337 49 041

C. I. âasové rozli‰ení 0 45 337 49 041

C. I. 1 V˘daje pfií‰tích období – 42 102 49 041

2 V˘nosy pfií‰tích období – 3 235 –

AERO Vodochody a.s.

V˘roãní zpráva 2005

Finanãní ãást / Úãetní závûrka
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V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2005

2005 2004 2003

I. 1 TrÏby za prodej zboÏí 209 393 640 848 1 511 543

A. 2 Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 131 863 303 624 767 807

+ Obchodní marÏe 77 530 337 224 743 736

II. V˘kony 2 386 966 3 055 148 3 701 271

II. 1 TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 2 205 260 3 124 149 4 270 007

2 Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti 167 888 - 88 454 - 612 548

3 Aktivace 13 818 19 453 43 812

B. V˘konová spotfieba 2 108 339 2 119 613 3 218 726

B. 1 Spotfieba materiálu a energie 1 736 157 1 742 186 2 674 816

B. 2 SluÏby 372 182 377 427 543 910

+ Pfiidaná hodnota 356 157 1 272 759 1 226 281

C. Osobní náklady 717 340 746 036 855 096

C. 1 Mzdové náklady 520 024 546 682 624 178

C. 2 Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva 2 350 1 160 1 540

C. 3 Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 187 233 190 189 219 962

C. 4 Sociální náklady 7 733 8 005 9 416

D. Danû a poplatky 8 757 6 002 6 539

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 124 220 162 324 153 771

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 138 229 15 936 69 033

III. 1 TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 127 595 5 070 29 700

2 TrÏby z prodeje materiálu 10 634 10 866 39 333

F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 33 719 8 977 33 508

F. 1 ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 28 484 477 2 374

F. 2 Prodan˘ materiál 5 235 8 500 31 134

G. 1 Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní 
oblasti a komplexních nákladÛ pfií‰tích období - 68 830 -1 084 097 698 339

IV. 2 Ostatní provozní v˘nosy 37 315 88 527 17 144

H. 1 Ostatní provozní náklady 129 678 882 991 63 760

V. 2 Pfievod provozních v˘nosÛ – – –

I. 1 Pfievod provozních nákladÛ – – –

* Provozní v˘sledek hospodafiení - 413 183 654 989 - 498 555

VI. 1 TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 204 – –

J. 1 Prodané cenné papíry a podíly 144 – –

VII. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 0 0 0

VII. 1 V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 
a v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem – – –

2 V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ – – –

3 V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku – – –

VIII.1 V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 1 317 563 4
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K. 2 Náklady z finanãního majetku – – –

IX. 1 V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ – – –

L. 2 Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ – – –

M. 1 Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek ve finanãní oblasti 152 039 - 14 800 119 394

X. 1 V˘nosové úroky 53 014 30 858 9 378

N. 2 Nákladové úroky 422 911 382 579 467 783

XI. 1 Ostatní finanãní v˘nosy 409 279 1 029 098 2 119 068

O. 2 Ostatní finanãní náklady 847 320 1 052 212 836 700

XII. 1 Pfievod finanãních v˘nosÛ – – –

P. 2 Pfievod finanãních nákladÛ – – –

* Finanãní v˘sledek hospodafiení - 958 600 - 359 472 704 573

Q. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 0 0 0

Q. 1 - splatná – – –

Q. 2 - odloÏená – – –

** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost -1 371 783 295 517 206 018

XIII. 1 Mimofiádné v˘nosy 59 412 2 219 119 977

R. 2 Mimofiádné náklady 64 629 3 047 12 714

S. 1 DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 0 0 0

S. 1 - splatná – – –

S. 2 - odloÏená – – –

* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení - 5 217 - 828 107 263

1 Pfievod podílu na v˘sledku hospodafiení spoleãníkÛm (+/-) – – –

*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) -1 377 000 294 689 313 281

**** V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním -1 377 000 294 689 313 281
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P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH K 31. PROSINCI 2005

2005 2004 2003

PenûÏní toky z provozní ãinnosti

Z. V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost bez zdanûní (+/-) - 1 371 783 295 517 206 018 

A. 1. Úpravy o nepenûÏní operace 487 390 -1 223 217 511 156 

A. 1. 1. Odpisy stál˘ch aktiv, pohledávek a opravné poloÏky k nabytému majetku 128 322 162 324 153 771 

A. 1. 2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek 164 257 28 722 411 931 

A. 1. 3. Zmûna stavu rezerv - 81 017 -1 128 256 346 351 

A. 1. 4. Kurzové rozdíly 5 102 - 633 135 - 831 976 

A. 1. 5. (Zisk)/ztráta z prodeje stál˘ch aktiv - 99 171 - 4 593 - 27 326 

A. 1. 6. Úrokové náklady a v˘nosy 369 897 351 721 458 405 

A. 1. 7. Ostatní nepenûÏní operace 
(napfi. pfiecenûní na reálnou hodnotu do HV, pfiijaté dividendy)

A * âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami 
pracovního kapitálu, placen˘mi úroky a mimofiádn˘mi poloÏkami - 884 393 - 927 700 717 174 

A. 2. Zmûna stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 566 748 9 745 410 - 759 154 

A. 2. 1. Zmûna stavu zásob - 328 746 447 969 1 712 917 

A. 2. 2. Zmûna stavu obchodních pohledávek - 16 148 431 794 1 352 127 

A. 2. 3. Zmûna stavu ostatních pohledávek a pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv - 14 255 547 616 1 935 237 

A. 2. 4. Zmûna stavu obchodních závazkÛ 95 460 - 183 258 34 208 

A. 2. 5. Zmûna stavu ostatních závazkÛ, krátkodob˘ch úvûrÛ 
a pfiechodn˘ch úãtÛ pasiv 830 437 8 501 289 -5 793 643 

A ** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním,
placen˘mi úroky a mimofiádn˘mi poloÏkami - 317 645 8 817 710 - 41 980 

A. 3. 1. Placené úroky - 319 863 - 390 891 - 485 084 

A. 4. 1. Placené danû

A. 5. 1. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi poloÏkami 32 280 - 828 107 263 

A *** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti - 605 228 8 425 991 - 419 801 

PenûÏní toky z investiãní ãinnosti

B. 1. 1. V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv - 105 060 - 45 359 - 81 182 

B. 2. 1. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 127 799 5 070 29 700 

B. 3. 1. Poskytnuté pÛjãky a úvûry 2 500 - 2 500

B. 4. 1. Pfiijaté úroky 53 014 30 858 9 378 

B. 5. 1. Pfiijaté dividendy – – –

B *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti 78 253 - 11 931 - 42 104 

PenûÏní toky z finanãní ãinnosti

C. 1. Zmûna stavu dlouhodob˘ch závazkÛ a dlouhodob˘ch,
pfiíp. krátkodob˘ch, úvûrÛ - 827 294 -6 391 828 - 65 000 

C. 2. 1. Dopady zmûn základního kapitálu na penûÏní prostfiedky – – –

C. 2. 2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku – – –

C. 2. 3. Dopad ostatních zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky – – –

C *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti - 827 294 -6 391 828 - 65 000 

F. âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ -1 354 269 2 022 232 - 526 905 

P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ 
na zaãátku úãetního období 2 383 398 361 166 888 071 

R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ 
na konci úãetního období 1 029 129 2 383 398 361 166 
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1. POPIS SPOLEâNOSTI

AERO Vodochody a.s. (dále jen „spoleãnost”) je akciová spoleãnost, která vznikla dne 2. 1. 1991 a sídlí v Odolenû Vodû, Dolínek,
ulice U Leti‰tû ã.p. 374, PSâ 250 70, âeská republika, identifikaãní ãíslo 00010545. Hlavním pfiedmûtem její ãinnosti je v˘voj,
v˘roba, opravy a modernizace cviãn˘ch a bojov˘ch vojensk˘ch letadel, v˘voj a v˘roba víceúãelov˘ch dopravních letounÛ, kooperace
pfii v˘robû vrtulníkÛ, zahraniãní obchod s vojensk˘m materiálem, provozování nevefiejného mezinárodního leti‰tû a letecké práce.
V zápisu v obchodním rejstfiíku v roce 2005 byly provedeny zmûny ve sníÏení základního kapitálu spoleãnosti o hodnotu vlastních
akcií, v seznamu akcionáfiÛ a v pfiedmûtu ãinnosti.

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu:

âeská konsolidaãní agentura 99,97 %

V roce 2004 byla s vûdomím Vlády âeské republiky ukonãena úãast spoleãnosti Boeing âeská, s.r.o. na základním kapitálu
spoleãnosti a spoleãnost vlastnili pouze ãe‰tí akcionáfii, z nichÏ ovládající osobou byla LETKA, a.s. V roce 2005 byl na základû
Smlouvy o úplatném pfievodu cenn˘ch papírÛ, uzavfiené dne 19. 12. 2005 mezi spoleãnostmi LETKA, a.s. a âeskou konsolidaãní agen-
turou, pfieveden podíl spoleãnosti LETKA, a.s., na základním kapitálu ve v˘‰i 53,31 % na âeskou konsolidaãní agenturu.

Spoleãnost není souãástí konsolidaãního celku âeské konsolidaãní agentury.

âlenové statutárních orgánÛ k 31. prosinci 2005:

Pfiedstavenstvo
Pfiedseda: Ing. Petr Klime‰
Místopfiedseda: Ing. Zdenûk Stuchlík
âlen: Ing. Jan Vachek
âlen: Ing. Jan ·techr
âlen: Ing. Zdenûk Vran˘

Dozorãí rada
Pfiedseda: Ing. Milo‰ Kebrdle
Místopfiedseda: Ing. Václav Srba
âlen: Ing. Ale‰ Cincibus
âlen: Ing. Ján Dzvoník
âlen: Jaromír Kvapil
âlen: Jan Bor˘sek
âlen: Ivan Pekárek
âlen: Ing. Petr Goldmann
âlen: Ing. Martin Bûlãík

Dne 13. 1. 2005 odstoupil na vlastní Ïádost z funkce ãlena pfiedstavenstva Ing. Jifií Fiala. Dne 27. 6. 2005 odstoupil na vlastní
Ïádost z funkce ãlena a místopfiedsedy dozorãí rady Ing. Jaromír Hejda.

Na fiádné valné hromadû konané dne 29. 6. 2005 byl odvolán z funkce ãlena dozorãí rady Doc. Ing. Jindfiich Ploch, CSc., a nov˘mi
ãleny dozorãí rady byli zvoleni Ing. Petr Goldmann a Ing. Milo‰ Kebrdle.

Na jednání dozorãí rady konaném dne 29. 6. 2005 odstoupil na vlastní Ïádost Ing. Václav Srba z funkce pfiedsedy dozorãí rady
a následnû dozorãí rada zvolila pfiedsedou dozorãí rady Ing. Milo‰e Kebrdleho a místopfiedsedou dozorãí rady Ing. Václava Srbu.

Na jednání dozorãí rady konaném dne 14. 7. 2005 byli z funkce ãlena pfiedstavenstva odvoláni Ing. Zdenûk S˘kora a Ing. Olga
Svûdínková. Následnû dozorãí rada zvolila nov˘mi ãleny pfiedstavenstva Ing. ZdeÀka Stuchlíka a Ing. Jana ·techra.

Na jednání pfiedstavenstva konaném dne 14. 7. 2005 byl místopfiedsedou pfiedstavenstva zvolen Ing. Zdenûk Stuchlík.

P¤ÍLOHA
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Dne 18. 8. 2005 odstoupil na vlastní Ïádost z funkce ãlena dozorãí rady Bc. Martin Prachafi a následnû jmenovala dozorãí rada
náhradním ãlenem dozorãí rady Ing. Martina Bûlãíka, a to do nejbliÏ‰ího zasedání valné hromady spoleãnosti.

Na jednání dozorãí rady konaném dne 24. 11. 2005 byl nov˘m ãlenem pfiedstavenstva spoleãnosti zvolen Ing. Zdenûk Vran .̆

âinnost provozního v˘boru spoleãnosti byla ukonãena dne 6. 12. 2004 v souvislosti s pfiijetím nov˘ch stanov spoleãnosti.

2. ZÁKLADNÍ V¯CHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY

PfiiloÏená úãetní závûrka byla pfiipravena podle zákona o úãetnictví a provádûcí vyhlá‰ky k nûmu ve znûní platném pro rok 2005,
2004 a 2003.

3. OBECNÉ ÚâETNÍ ZÁSADY

ZpÛsoby oceÀování, které spoleãnost pouÏívala pfii sestavení úãetní závûrky za rok 2005, 2004 a 2003, jsou následující:

a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek se oceÀuje v pofiizovacích cenách, které obsahují cenu pofiízení a náklady s pofiízením související.
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (nad 60 tis. Kã) je odepisován do nákladÛ na základû pfiedpokládané doby Ïivotnosti pfiíslu‰ného
majetku. Drobn˘ nehmotn˘ majetek (do 60 tis. Kã) se oceÀuje v pofiizovacích cenách a odepisuje se jednorázovû do nákladÛ a dále
je veden pouze v operativní evidenci.

b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (nad 40 tis. Kã) se oceÀuje v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení, náklady na dopravu,
clo a dal‰í náklady s pofiízením související. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vyroben˘ ve spoleãnosti se oceÀuje vlastními náklady, které
zahrnují pfiímé materiálové a mzdové náklady a v˘robní reÏijní náklady. Úroky a dal‰í finanãní v˘daje související s pofiízením 
se zahrnují do jeho ocenûní. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvy‰ují jeho pofiizovací cenu. Opravy
a údrÏba se úãtují do nákladÛ.

Odpisování

Odpisy jsou vypoãteny na základû pofiizovací ceny a pfiedpokládané doby Ïivotnosti pfiíslu‰ného majetku. Pfiedpokládaná Ïivotnost
je stanovena takto:

Poãet let (od-do)

Stavby 30 – 45

Stroje, pfiístroje a zafiízení 4 – 15

Dopravní prostfiedky 4 – 15

Inventáfi 4 – 15

Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 4 – 8

c) Finanãní majetek

Krátkodob˘ finanãní majetek tvofií ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních úãtech, cenné papíry k obchodování a dluÏné cenné
papíry se splatností do 1 roku drÏené do splatnosti.

Dlouhodob˘ finanãní majetek tvofií zejména majetkové úãasti a podíly.

Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry drÏené za úãelem provádûní transakcí na vefiejném trhu s cílem dosahovat zisk
z cenov˘ch rozdílÛ v krátkodobém, maximálnû roãním horizontu.
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Cenné papíry drÏené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a spoleãnost má úmysl a schopnost drÏet 
je do splatnosti.

Podíly a cenné papíry se oceÀují pofiizovacími cenami, které zahrnují cenu pofiízení a pfiímé náklady s pofiízením související, napfi.
poplatky a provize makléfiÛm a burzám. U dluÏn˘ch cenn˘ch papírÛ se úãtuje o úrokovém v˘nosu ve vûcné a ãasové souvislosti
a takto rozli‰en˘ úrokov˘ v˘nos je souãástí ocenûní pfiíslu‰ného cenného papíru.

K 31. 12. se jednotlivé sloÏky finanãního majetku pfieceÀují níÏe uveden˘m zpÛsobem:

• Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, zmûna reálné hodnoty se úãtuje do nákladÛ nebo v˘nosÛ.
• Majetkové úãasti s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem se oceÀují pofiizovací cenou, kurzové rozdíly z pfiecenûní se úãtují

do vlastního kapitálu jako oceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ.
• Cenné papíry drÏené do splatnosti se pfieceÀují o rozdíl mezi pofiizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou.Tento rozdíl 

se rozli‰uje dle vûcné a ãasové souvislosti do nákladÛ nebo v˘nosÛ.

Reálná hodnota pfiedstavuje trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena na tuzemské ãi zahraniãní burze, pfiípadnû ocenûní kvalifikovan˘m
odhadem nebo posudkem znalce, není-li trÏní hodnota k dispozici.

Pokud dochází k poklesu úãetní hodnoty u dlouhodobého finanãního majetku, kter˘ se ke konci rozvahového dne nepfieceÀuje, rozdíl
se povaÏuje za doãasné sníÏení hodnoty a je zaúãtovan˘ jako opravná poloÏka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou ocenûny pofiizovacími cenami s pouÏitím metody váÏeného aritmetického prÛmûru. Pofiizovací cena zásob
zahrnuje náklady na jejich pofiízení vãetnû nákladÛ s pofiízením souvisejících (náklady na pfiepravu, clo, provize, atd.).

V˘robky a nedokonãená v˘roba se oceÀují plánovan˘mi vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pfiímé materiálové a mzdové
náklady a v˘robní reÏijní náklady. V˘robní reÏijní náklady zahrnují nepfiímé mzdy, sociální a zdravotní poji‰tûní, náklady na energie,
opravy, telekomunikace, odpisy a ostatní sluÏby a materiál a jsou rozvrhovány na základû pfiím˘ch mzdov˘ch nákladÛ.

V pfiípadû v˘znamné odchylky plánovan˘ch vlastních nákladÛ od skuteãnosti se v˘robky a nedokonãená v˘roba k 31. 12. pfieceÀují
na skuteãné vlastní náklady.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceÀují jmenovitou hodnotou. Ocenûní pochybn˘ch pohledávek se sniÏuje pomocí opravn˘ch poloÏek na vrub nákladÛ
na jejich realizaãní hodnotu.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál spoleãnosti se vykazuje ve v˘‰i zapsané v obchodním rejstfiíku mûstského soudu. Pfiípadné zv˘‰ení nebo sníÏení zá-
kladního kapitálu na základû rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni úãetní závûrky zaregistrováno, se vykazuje jako zmûny
základního kapitálu. Vklady pfiesahující základní kapitál se vykazují jako emisní áÏio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvofieny na zá-
kladû stanov spoleãnosti.

Podle obchodního zákoníku spoleãnost vytváfií rezervní fond ze zisku.

Akciová spoleãnost je povinna vytvofiit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve v˘‰i 20 % ãistého zisku, ne v‰ak více neÏ
10 % základního kapitálu. V dal‰ích letech vytváfií rezervní fond ve v˘‰i 5 % z ãistého zisku aÏ do v˘‰e 20 % základního kapitálu.
Takto vytvofiené zdroje se mohou pouÏít jen k úhradû ztráty.
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g) Deriváty

Deriváty se prvotnû oceÀují pofiizovacími cenami. V pfiiloÏené rozvaze jsou deriváty vykázány jako souãást jin˘ch krátkodob˘ch
závazkÛ.

Deriváty se ãlení na deriváty k obchodování a deriváty zaji‰Èovací.

K rozvahovému dni se deriváty pfieceÀují na reálnou hodnotu. Zmûny reáln˘ch hodnot derivátÛ urãen˘ch k obchodování se úãtují do
finanãních nákladÛ, resp. v˘nosÛ. Zmûny reáln˘ch hodnot derivátÛ, které jsou klasifikovány jako zaji‰tûní reálné hodnoty, se úãtují
také do finanãních nákladÛ, resp. v˘nosÛ, spolu s pfiíslu‰nou zmûnou reálné hodnoty zaji‰tûného aktiva nebo závazku, která souvisí
se zaji‰Èovan˘m rizikem. Zmûny reáln˘ch hodnot derivátÛ, které jsou klasifikovány jako zaji‰tûní penûÏních tokÛ, se úãtují do vlast-
ního kapitálu a v rozvaze se vykazují prostfiednictvím oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní majetku a závazkÛ. Neefektivní ãást zaji‰tûní
se úãtuje pfiímo do finanãních nákladÛ, resp. v˘nosÛ.

h) Devizové operace

Majetek a závazky pofiízené v cizí mûnû se oceÀují v ãesk˘ch korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni
jsou pak poloÏky penûÏité povahy ocenûny kurzem platn˘m k 31. 12. vyhlá‰en˘m âeskou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se úãtují do v˘nosÛ nebo nákladÛ bûÏného roku.

i) Úãtování v˘nosÛ a nákladÛ 

V˘nosy a náklady se úãtují ãasovû rozli‰ené, tj. do období, s nímÏ vûcnû i ãasovû souvisejí.

Spoleãnost úãtuje na vrub nákladÛ tvorbu rezerv a opravn˘ch poloÏek na krytí v‰ech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni
sestavení úãetní závûrky známy.

O zisku vypl˘vajícím z dlouhodob˘ch smluv se úãtuje aÏ v okamÏiku dokonãení a vyfakturování zakázky zpÛsobem stanoven˘m
v uzavfiené smlouvû.

j) DaÀ z pfiíjmÛ

Náklad na daÀ z pfiíjmÛ se poãítá za pomoci platné daÀové sazby z úãetního zisku zv˘‰eného, nebo sníÏeného o trvale, nebo doãas-
nû daÀovû neuznatelné náklady a nezdaÀované v˘nosy (napfi. tvorba a zúãtování ostatních rezerv a opravn˘ch poloÏek, náklady na
reprezentaci, rozdíl mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy, atd.).

OdloÏená daÀová povinnost odráÏí daÀov˘ dopad pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkov˘mi hodnotami aktiv a pasiv z hlediska úãet-
nictví a stanovení základu danû z pfiíjmu s pfiihlédnutím k období realizace.

k) Dotace

V roce 2005 spoleãnost obdrÏela granty od Ministerstva prÛmyslu a obchodu âeské republiky ve v˘‰i 5 520 tis. Kã, které byly zaúã-
továny jako ostatní provozní v˘nosy bûÏného roku. ObdrÏené granty spoleãnost eviduje na separátních úãtech tak, aby bylo moÏné
sledovat jejich ãerpání a tak prokázat jejich vyuÏití.
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4. DLOUHODOB¯ MAJETEK

a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (v tis. Kã)

PO¤IZOVACÍ CENA

Poãáteãní PfiírÛstky Vyfiazení Pfievody Koneãn˘ 
zÛstatek zÛstatek

Software 166 050 – – 5 980 172 030

Ocenitelná práva 49 955 – – – 49 955

Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek – 8 372 -3 665 – 4 707

Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 509 7 373 – -5 980 1 902

Celkem 2005 216 514 15 745 -3 665 – 228 594

Celkem 2004 212 303 4 211 – – 216 514

Celkem 2003 209 003 3 300 – – 212 303

OPRÁVKY

Poãáteãní Odpisy Koneãn˘ Úãetní 
zÛstatek zÛstatek hodnota

Software -160 019 -5 636 -165 655 6 375

Ocenitelná práva -49 955 – -49 955 –

Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek – – – 4 707

Nedokonãen˘ dlouhodob˘ 
nehmotn˘ majetek – – – 1 902

Celkem 2005 -209 974 -5 636 -215 610 12 984

Celkem 2004 -204 485 -5 489 -209 974 6 540

Celkem 2003 -186 435 -18 050 -204 485 7 818

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu Ïivotnosti, jak je stanoveno v pfiíslu‰né smlouvû.

Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek zahrnuje povolenky na emise skleníkov˘ch plynÛ (dále jen „povolenky”). Spoleãnosti, na zák-
ladû nafiízení vlády ze dne 20. ãervence 2005 o Národním alokaãním plánu âeské republiky, bylo v roce 2005 bezúplatnû pfiidûleno 
13 306 tis. tun povolenek. Tyto povolenky byly ocenûny reprodukãní pofiizovací cenou ve v˘‰i 8 372 tis. Kã.

V roce 2005 do‰lo k následujícím zmûnám na úãtu povolenek. Spoleãnost, v souvislosti s tûmito zmûnami zaúãtovala do v˘nosÛ,
resp. nákladÛ, následující ãástky (v tis. Kã):

Hodnota Ostatní Ostatní  Ostatní 
emisních provozní provozní závazky

povolenek v˘nosy náklady

Bezúplatné pfiidûlení povolenek 8 372 – – -8 372

Spotfieba povolenek na základû 
namûfien˘ch emisí v roce 2005 -3 665 3 665 -3 665 3 665

Celkem k 31. 12. 2005 4 707 3 665 -3 665 -4 707

Souhrnná v˘‰e drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze ãinila k 31. 12. 2005, resp. k 31. 12. 2004 a k 31. 12. 2003,
v pofiizovacích cenách 5 233 tis. Kã, 5 181 tis. Kã a 4 696 tis. Kã.

K 31. 12. 2005 je dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v pofiizovací cenû 173 190 tis. Kã plnû odepsán.
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b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (v tis. Kã)

PO¤IZOVACÍ CENA

Poãáteãní PfiírÛstky Vyfiazení Pfievody Koneãn˘ 
zÛstatek zÛstatek

Pozemky 94 211 – -1 064 - 93 147

Stavby 981 392 – -48 523 12 001 944 870

Stroje, pfiístroje a zafiízení 1 193 278 – -41 281 33 841 1 185 838

Dopravní prostfiedky 75 676 – -4 167 5 345 76 854

Inventáfi 17 343 – -61 – 17 282

Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 875 – – – 5 875

Nedokonãen˘ dlouhodob˘ 
hmotn˘ majetek 21 223 51 055 -1 753 -51 187 19 338

Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ 
hmotn˘ majetek 2 645 19 998 -6 457 – 16 186

Celkem 2005 2 391 643 71 053 -103 306 – 2 359 390

Celkem 2004 2 393 198 63 457 -65 012 – 2 391 643

Celkem 2003 2 327 486 116 271 -50 559 – 2 393 198

OPRÁVKY

Poãáteãní Odpisy Prodeje, Vyfiazení Koneãn˘ Opravné Úãetní 
zÛstatek likvidace zÛstatek poloÏky hodnota

Pozemky – – – – – – 93 147

Stavby -435 159 -33 303 -28 051 49 568 -446 945 – 497 925

Stroje, pfiístroje a zafiízení -984 636 -80 662 -21 41 281 -1 024 038 – 161 800

Dopravní prostfiedky -68 809 -3 395 -392 4 167 -68 429 – 8 425

Inventáfi -14 208 -1 147 – 61 -15 294 – 1 988

Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek -5 679 -77 – – -5 756 – 119

Nedokonãen˘ dlouhodob˘ 
hmotn˘ majetek – – – – – -1 239 18 099

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – – – – – – 16 186

Celkem 2005 -1 508 491 -118 584 -28 464 95 077 -1 560 462 -1 239 797 689

Celkem 2004 -1 404 156 -145 600 -11 692 52 957 -1 508 491 -180 882 972

Celkem 2003 -1 307 124 -135 721 -2 173 40 862 -1 404 156 -490 988 552

K 31. 12. 2005, 31. 12. 2004 a 31. 12. 2003 souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze ãinila v pofiizo-
vacích cenách 467 695 tis. Kã, 456 009 tis. Kã a 409 954 tis. Kã.

K 31. 12. 2005 je dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû 873 685 tis. Kã plnû odepsán.

Spoleãnost upravila ocenûní dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho niÏ‰í hodnotû prostfiednictvím opravné poloÏky 
na vrub nákladÛ (viz odstavec 7).

K 31. 12. 2005, resp. k 31. 12. 2004 a k 31. 12. 2003, byla ãást budov v pofiizovací cenû ve v˘‰i 37 373 tis. Kã, resp. 85 896 tis. Kã
a 81 026 tis. Kã, a v zÛstatkové hodnotû ve v˘‰i 17 684 tis. Kã, resp. 46 844 tis. Kã a 49 695 tis. Kã, umístûna mimo v˘robní areál
spoleãnosti (bytové jednotky, ubytovny a sklady v Kralupech nad Vltavou). V prÛbûhu roku 2005 byly bytové jednotky v pofiizovací
cenû 48 523 tis. Kã a zÛstatkové cenû 27 027 tis. Kã prodány.
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c) Dlouhodob˘ finanãní majetek (v tis. Kã)

Pfiehled o pohybu dlouhodobého finanãního majetku

ZÛstatek Úbytky Pfiecenûní ZÛstatek PfiírÛstky Úbytky Pfiecenûní ZÛstatek
k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12.

2003 2004 2005 

Podíly v ovládan˘ch 
a fiízen˘ch spoleãnostech 484 507 -110 -29 601 454 796 30 134 – 20 007 504 937

Podíly v úãetních jednotkách 
pod podstatn˘m vlivem 1 100 – – 1 100 – – – 1 100

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 244 – – 244 – -144 – 100

Opravné poloÏky -203 255 14 800 – -188 455 -152 039 – – -340 494

Celkem 282 596 14 690 -29 601 267 685 -121 905 -144 20 007 165 643

Opravné poloÏky pfiedstavují zejména opravnou poloÏku k finanãní investici ve spoleãnosti IBIS Aerospace Limited z dÛvodu vyhod-
nocení celkov˘ch rizik tohoto projektu. Spoleãnost dále vytvofiila opravnou poloÏku ve v˘‰i 1 100 tis. Kã k finanãní investici 
ve spoleãnosti Letov, a.s., na jejíÏ majetek byl dne 2. 2. 1998 prohlá‰en konkurz.

V roce 1997 byl zaloÏen spoleãn˘ podnik IBIS Aerospace Limited se spoleãností Aerospace Industrial Development Corporation,
Taiwan (dále jen „AIDC“) pro dokonãení v˘voje víceúãelového dopravního letounu Ae270. Pfiedmûtem vkladu byly v˘sledky v˘voje
letounu spoleãností v celkové v˘‰i 173 425 tis. Kã, které byly ocenûny na 23 000 tis. USD (796 628 tis. Kã). Podle zakladatelské
smlouvy dále spoleãnost vloÏila do spoleãného podniku v roce 1999, resp. 2000 a 2001, finanãní zdroje ve v˘‰i 2 000 tis. USD 
(70 760 tis. Kã), resp. 2 000 tis. USD (76 968 tis. Kã) a 5 000 tis. USD (188 981 tis. Kã).

Od roku 2001 probíhaly testovací lety letounu Ae270. V prÛbûhu v˘voje byly upfiesÀovány poÏadavky na letoun tak, aby odpovídal
nejnovûj‰ím trendÛm na trhu, coÏ mûlo za následek instalace dal‰ího pfiístrojového vybavení. V roce 2002 bylo rozhodnuto
o zmrazení v˘voje stávající verze letounu Ae270P a pokraãovalo se ve v˘voji letounu se silnûj‰ím motorem (P&W PT6-66).
Prototyp s tímto motorem byl úspû‰nû zalétán 25. 2. 2003. V letech 2003 a 2004 v˘voj letounu pokraãoval a v prosinci 2005, resp.
v únoru 2006, spoleãnost obdrÏela typov˘ certifikát od Evropské agentury pro bezpeãnost letectví (EASA), resp. od amerického
národního úfiadu pro letectví (FAA). Pfies znaãnou koncentraci v˘vojov˘ch a v˘robních kapacit zejména v závûreãném období v˘voje
nebyl certifikaãní plán v porovnání s pÛvodním harmonogramem dodrÏen. SvÛj vliv na to mûlo nûkolik skuteãností:

• v prÛbûhu v˘voje byly fie‰eny technické problémy a nûkterá pÛvodnû zvolená technická fie‰ení se v prÛbûhu zkou‰ek ukázala 
jako nevhodná a bylo je nutno zmûnit;

• marketingové poÏadavky na letoun byly prÛbûÏnû upfiesÀovány a zvy‰ovaly tak nejen konkurenceschopnost letounu na trhu,
ale i náklady a potfiebn˘ ãas na jeho dal‰í v˘voj;

• projektu nebyla v poãáteãních fázích vûnována dostateãná podpora ze strany spoleãnosti zejména z dÛvodu soubûhu s v˘robou
letadel L-159A pro Armádu âeské republiky.

V prÛbûhu zkou‰ek bylo zji‰tûno, Ïe nûkteré z technick˘ch parametrÛ letounu zaãínají b˘t z hlediska souãasné situace na trhu této
kategorie letadel zastaralé. Proto bylo rozhodnuto, Ïe soubûÏnû se zahájením provozu stávající konfigurace budou zahájeny
pfiípravné práce na vylep‰ené variantû letounu, která by lépe vyhovovala budoucím podmínkám trhu. V souãasnosti je zpracován
návrh zmûn, jejichÏ úãelem je v˘razné zv˘‰ení v˘konu letounu (jako je napfiíklad cestovní rychlost, uÏiteãné zatíÏení nebo dolet)
a které povedou ke zv˘‰ení konkurenceschopnosti letounu na svûtov˘ch trzích. Pfiíslu‰n˘ Investiãní plán byl schválen spoleãností
IBIS Aerospace Limited na podzim 2005. Následnû byl Investiãní plán pouÏit jako podklad pro schvalování dodateãné investice pro
pokraãování v˘voje vylep‰ené verze pfii jednáních s Ministerstvem hospodáfiství (MoEA) Taiwanu. Dne 12. 1. 2006 ministerská
komise doporuãila ministru hospodáfiství projekt ke schválení. Pokud bude tato investice schválena, rozebûhnou se dal‰í v˘vojové
práce v druhé polovinû roku 2006.

V souãasnosti eviduje spoleãnost IBIS, která je v˘hradním prodejcem letounu, nûkolik objednávek na letoun Ae270. V roce 2006
je plánováno zahájení provozu prvních dvou sériov˘ch letounÛ ve stávající verzi. Dal‰í sériová v˘roba letounu Ae270 v této verzi 
je v‰ak nejistá z dÛvodu pfiipravovaného v˘voje nové verze letounu.
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Neexistuje Ïádné uji‰tûní, Ïe spoleãnost IBIS bude úspû‰ná ve v˘voji, v˘robû a prodeji letounÛ Ae270, pfiípadnû Ïe trÏby z prodeje
tohoto letounu budou dostateãnû vysoké k pokrytí nákladÛ na v˘voj, v˘robu a marketing a k dosaÏení ziskovosti projektu. Spoleãnost
z dÛvodu opatrnosti vytvofiila opravnou poloÏku k finanãní investici ve spoleãnosti IBIS Aerospace Limited ve v˘‰i 339 394 tis. Kã,
která se rovná rozdílu úãetní a odhadované realizaãní hodnoty podílu.

Ovládané a fiízené spoleãnosti a spoleãnosti pod podstatn˘m vlivem k 31. 12. 2005 (v tis. Kã):

Název spoleãnosti Technometra IBIS Aerospace Letov, a.s.,
Radotín, a.s. Limited v konkurzu

Sídlo spoleãnosti Praha 5 Britské panenské ostrovy Praha 9

Podíl v % 100 50 42,6

Aktiva celkem 250 683 1 333 653 –

Vlastní kapitál 227 324 1 292 821 –

Základní kapitál a kapit. fondy 219 426 1 573 632 –

Fondy ze zisku 5 862 – –

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 15 183 -253 295 –

Ztráta bûÏného roku -13 147 -27 517 –

Cena pofiízení akcií/podílu 110 220 394 717 1 100

Nominální hodnota akcie/podílu 219 426 786 816 –

Vnitfiní hodnota akcií/podílu 227 324 646 410 –

Opravné poloÏky – -339 394 -1 100

Finanãní informace o spoleãnosti Techometra Radotín, a.s., byly získány z úãetní závûrky ovûfiené lokální auditorskou firmou, jejich
zpráva obsahovala v˘rok bez v˘hrad. Úãetní závûrka spoleãnosti IBIS Aerospace Limited byla ovûfiena spoleãností KPMG. Jejich
zpráva obsahovala v˘rok bez v˘hrad s upozornûním na skuteãnost, Ïe schopnost spoleãnosti pokraãovat ve svém podnikání je závis-
lá na získání finanãních prostfiedkÛ ze strany nového investora.

Ovládané a fiízené spoleãnosti a spoleãnosti pod podstatn˘m vlivem k 31. 12. 2004 (v tis. Kã):

Název spoleãnosti Technometra IBIS Aerospace Letov, a.s.,
Radotín, a.s. Limited v konkurzu

Sídlo spoleãnosti Praha 5 Britské panenské ostrovy Praha 9

Podíl v % 100 50 42,6

Aktiva celkem 539 464 1 237 710 –

Vlastní kapitál 210 336 1 225 995 –

Základní kapitál a kapit. fondy 189 291 1 431 360 –

Fondy ze zisku 5 862 – –

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 99 500 -175 408 –

Ztráta bûÏného roku -84 317 -29 958 –

Cena pofiízení akcií/podílu 80 086 374 710 1 100

Nominální hodnota akcie/podílu 189 291 715 680 –

Vnitfiní hodnota akcií/podílu 210 336 612 997 –

Opravné poloÏky – -187 355 -1 100

Finanãní informace o tûchto spoleãnostech byly získány z auditorem ovûfien˘ch úãetních závûrek jednotliv˘ch spoleãností s v˘jimkou
spoleãnosti Letov, a.s., v konkurzu, která neposkytla finanãní informace.
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Ovládané a fiízené spoleãnosti a spoleãnosti pod podstatn˘m vlivem k 31. 12. 2003 (v tis. Kã):

Název spoleãnosti Technometra IBIS Aerospace Letov, a.s., Soukromé SOU
Radotín, a.s. Limited v konkurzu Vodochody, s.r.o.,

v likvidaci

Sídlo spoleãnosti Praha 5 Britské panenské ostrovy Praha 9 Odolena Voda

Podíl v % 100 50 42,6 100

Aktiva celkem 668 635 1 489 599 – 101

Vlastní kapitál 294 653 1 440 653 – 101

Základní kapitál a kapit. fondy 189 291 1 641 856 – 100

Fondy ze zisku 4 707 – – 50

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 77 554 -145 745 – 1 792

Zisk/ztráta bûÏného roku 23 101 -55 458 – -1 841

Cena pofiízení akcií/podílu 80 086 404 311 1 100 110

Nominální hodnota akcie/podílu 189 291 820 928 – 100

Vnitfiní hodnota akcií/podílu 294 653 720 326 – 101

Opravné poloÏky – -202 155 -1 100 –

Finanãní informace o tûchto spoleãnostech byly získány z auditorem neovûfien˘ch úãetních závûrek jednotliv˘ch spoleãností s v˘jim-
kou Technometry Radotín, a.s., a spoleãnosti IBIS Aerospace Limited, které byly auditorem ovûfieny.

PÛjãky a úvûry ovládan˘m a fiízen˘m spoleãnostem a spoleãnostem pod podstatn˘m vlivem k 31. 12. (v tis. Kã):

Spoleãnost Termíny/Podmínky 2005 2004 2003

Technometra Radotín, a.s. Splatnost 12/2004; úrok 7,06 % – 2 500 –

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kã):

2005 2004 2003

Poãet akcií/ TrÏní V˘nosy Poãet akcií/ TrÏní V˘nosy Poãet akcií/ TrÏní V˘nosy
Nominální hodnota Nominální hodnota Nominální hodnota

hodnota hodnota hodnota

Aero Trade, a.s. 10/20 nedostupné 25 10/20 nedostupné 25 10/10 nedostupné 25

Aeromedia, a.s. – – – 12/10 nedostupné – 12/10 nedostupné –

5. ZÁSOBY

Ocenûní nepotfiebn˘ch, zastaral˘ch a pomaluobrátkov˘ch zásob se sniÏuje na prodejní cenu prostfiednictvím úãtu opravn˘ch poloÏek,
kter˘ se v pfiiloÏené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná poloÏka byla stanovena vedením spoleãnosti na základû anal˘zy
stáfií zásob a jejich pouÏitelnosti v pfií‰tích obdobích. Opravná poloÏka k projektu Ae270 byla vytvofiena ve v˘‰i rozdílu mezi úãet-
ní hodnotou zásob, hodnotou vyuÏitelného materiálu pro plánovanou v˘robu a odhadu realizaãní hodnoty ostatních nevyuÏiteln˘ch
zásob (viz odstavec 7).
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Opravné poloÏky pokr˘vají zejména materiál pofiízen˘ na projekt Ae270 a L-159, nedokonãenou v˘robu tûchto projektÛ a materiál
nepfiifiazen˘ k projektÛm.

V˘‰e opravn˘ch poloÏek k jednotliv˘m projektÛm k 31. 12. 2005 (v tis. Kã):

Opravná poloÏka k: Materiál Nedokonãená v˘roba, polotovary a zboÏí

Ae270 264 088 521 870

L-159 319 977 58 205

L-39, L-59 341 497 1 979

projektu Sikorsky 44 238 –

nepfiifiazenému materiálu 55 544 186

ostatním zásobám 31 344 348

zboÏí – 2 995

Celkem 1 056 688 585 583

Nedokonãenou v˘robu k 31. 12. 2005 tvofií pfiedev‰ím program Sikorsky (433 516 tis. Kã), civilní program Ae270 (473 624 tis. Kã)
a vojensk˘ program L159 (45 088 tis. Kã).

Zálohy na dodávky materiálu, které k 31. 12. 2005 ãiní 76 570 tis. Kã, se pfieváÏnû vztahují k zálohám 
na projekt Sikorsky.

6. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou povaÏovány za pochybné, byly v roce 2005, 2004 a 2003 vytvofieny opravné poloÏky na zá-
kladû jejich anal˘zy a zákona o rezervách (viz odstavec 7).

K 31. 12. 2005, resp. k 31. 12. 2004 a 31. 12. 2003, pohledávky po lhÛtû splatnosti více neÏ 180 dní ãinily 
24 045 tis. Kã, resp. 22 495 tis. Kã a 37 968 tis. Kã.

Spoleãnost dále z dÛvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání ãi neuspokojení pohledávek v konkurzním fiízení atd., ode-
psala do nákladÛ v roce 2005, resp. 2004 a 2003, pohledávky ve v˘‰i 4 102 tis. Kã, 711 tis. Kã a 13 165 tis. Kã.

K 31. 12. 2005, 31. 12. 2004 a 31. 12. 2003 spoleãnost nemûla Ïádné dlouhodobé pohledávky.

Pohledávky za spfiíznûn˘mi osobami viz odstavec 21.
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7. OPRAVNÉ POLOÎKY

Opravné poloÏky vyjadfiují pfiechodné sníÏení hodnoty aktiv (uveden˘ch v odstavci 4, 5 a 6).

Zmûny na úãtech opravn˘ch poloÏek (v tis. Kã):

Opravné poloÏky k: ZÛstatek Tvorba Zúãtování ZÛstatek Tvorba Zúãtování ZÛstatek
k 31. 12. opravné opravné k 31. 12. opravné opravné k 31. 12.

2003 poloÏky poloÏky 2004 poloÏky poloÏky 2005

dlouhodobému hmotnému majetku 490 – -310 180 1 059 – 1 239

dlouhodobému finanãnímu majetku 203 255 – -14 800 188 455 152 039 – 340 494

zásobám 1 512 280 405 582 -355 120 1 562 742 439 675 -360 146 1 642 271

zálohám na zásoby 52 712 5 757 – 58 469 6 531 -37 036 27 964

pohledávkám – zákonné 1 533 2 077 -249 3 361 4 -1 039 2 326

pohledávkám – ostatní 64 047 32 209 -46 424 49 832 5 632 -42 493 12 971

Zákonné opravné poloÏky se tvofií v souladu se zákonem o rezervách a jsou daÀovû uznatelné.

8. KRÁTKODOB¯ FINANâNÍ MAJETEK

K 31. 12. mûla spoleãnost následující zÛstatky úãtÛ s omezen˘m disponováním (v tis. Kã):

2005 2004 2003

Mûna âástka âástka âástka âástka âástka âástka
v tis. cizí v tis. Kã v tis. cizí v tis. Kã v tis. cizí v tis. Kã

mûny mûny mûny

âeská národní banka USD 1 619 39 808 1 594 35 658 1 596 40 931

âSOB, a.s. Kã – – – 65 510 – 65 510

Deutsche Bank AG Praha USD 2 948 72 486 35 891 802 721 2 958 75 882

Deutsche Bank AG Praha USD – – – 1 052 – –

âeská spofiitelna, a.s. USD 975 23 973 390 8 722 – –

âeská spofiitelna, a.s. Kã – 5 596 – 5 000 – –

Commerzbank AG Praha USD 812 19 958 812 18 154 860 22 059

Standard Chartered Bank London USD – – 124 2 781 275 7 063

Celkem – 161 826 – 939 598 – 211 445

Finanãní majetek deponovan˘ na úãtech s omezen˘m disponováním slouÏí jako zástava za finanãní operace provádûné s bankami
(smlouvy na budoucí nákup mûny, akreditivy atd.) a za garance poskytnuté bankami (viz odstavec 14). K 31. 12. 2004 byly penûÏní
prostfiedky ve v˘‰i 745 671 tis. Kã uloÏené na úãtu s omezen˘m disponováním v Deutsche Bank vyãlenûny na splátku dluhopisÛ.

K 31. 12. 2005 mûla spoleãnost v drÏení dvû depozitní smûnky v celkové v˘‰i 31 000 tis. Kã a 6 190 tis. USD (152 219 tis. Kã)
splatné 2. 1. 2006. V˘nosov˘ úrok vztahující se k tûmto smûnkám ãinil 9 tis. Kã.

K 31. 12. 2003 mûla spoleãnost v drÏení dvû depozitní smûnky v celkové v˘‰i 94 600 tis. Kã a 550 tis. USD (14 114 tis. Kã) splat-
né 2. 1. 2004. V˘nosov˘ úrok vztahující se k tûmto smûnkám ãinil 4 tis. Kã.

Spoleãnost má v drÏení krátkodobé cenné papíry podílové listy CONSEQ, jejichÏ trÏní ocenûní je 150 667 tis. Kã.
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Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kã):

2005

Poãet podílov˘ch listÛ (v ks) TrÏní hodnota V˘nosy

Podílové listy CONSEQ 1 425 893 150 667 667

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady pfií‰tích období zahrnují pfiedev‰ím ãasovû rozli‰ené pojistné a reÏijní náklady placené pfiedem a jsou úãtovány do nákladÛ
období, do kterého vûcnû a ãasovû pfiíslu‰í.

K 31. 12. 2004, resp. k 31. 12. 2003, náklady pfií‰tích období zahrnovaly pfiedev‰ím náklady spojené s vydáním dluhopisÛ a ãasovû
rozli‰ené uhrazené pojistné.

Pfiíjmy pfií‰tích období zahrnují zejména nevyfakturované prodeje t˘kající se obchodního pfiípadu Tunis a dohadnou poloÏku dodávky
tepla, která bude pfiedmûtem fakturace v roce 2006. V˘nosy jsou úãtovány do období, do kterého vûcnû a ãasovû pfiíslu‰ejí.

K 31. 12. 2003 pfiíjmy pfií‰tích období zahrnovaly pfiedev‰ím nevyfakturované prodeje letadel L-159.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál spoleãnosti se skládá z 887 366 akcií na jméno v listinné podobû s nominální hodnotou kaÏdé akcie ve v˘‰i 2 Kã
a z 2 690 000 akcií na jméno v listinné podobû se jmenovitou hodnotou kaÏdé akcie ve v˘‰i 1 000 Kã, plnû upsan˘ch a splacen˘ch.
Ostatní kapitálové fondy tvofií zÛstatek fondÛ po finanãní restrukturalizaci v pfiedcházejících letech. Ostatní fondy ze zisku jsou
tvofieny fondem urãen˘m k vydání zamûstnaneck˘ch akcií (od tohoto zámûru bylo upu‰tûno) a sociálním fondem.

V prÛbûhu roku 2005 do‰lo ke sníÏení základního kapitálu o 75 465 kusÛ vlastních akcií v hodnotû 151 tis. Kã.

V roce 2005, resp. 2004 a 2003, do‰lo k následujícím zmûnám úãtÛ vlastního kapitálu (v tis. Kã):

ZÛstatek Zv˘‰ení SníÏení ZÛstatek Zv˘‰ení SníÏení ZÛstatek
k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12.

2003 2004 2005

Poãet akcií 962 831 / 2 Kã – – 962 831 / 2 Kã – -75 465 / 2 Kã 887 366 / 2 Kã 
/ nominální hodnota 2 690 000 – 2 690 000 – 2 690 000

/ 1 000 Kã / 1 000 Kã / 1 000 Kã

Základní kapitál 2 691 926 – – 2 691 926 – -151 2 691 775

Vlastní akcie -151 – – -151 151 – –

Ostatní kapitálové fondy 25 882 – – 25 882 – – 25 882

Rozdíly z pfiecenûní
majetku a závazkÛ -115 099 – -20 325 -135 424 20 007 – -115 417

Zákonn˘ rezervní fond 169 345 15 664 – 185 009 14 734 – 199 743

Ostatní fondy 16 680 – -170 16 510 – -2 16 508
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Rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ k 31. 12. (v tis. Kã):

âástka k 31. 12. 2005 âástka k 31. 12. 2004 âástka k 31. 12. 2003

Pfiecenûní finanãní investice IBIS Aerospace Limited -115 417 -135 424 -105 823
(dopad zmûny smûnného kurzu cizí mûny) – viz odstavec 4c

Pfiecenûní kontraktÛ na nákup cizí mûny na reálnou hodnotu – – -9 276

Celkem -115 417 -135 424 -115 099

Na základû rozhodnutí valn˘ch hromad spoleãnosti konan˘ch dne 29. 6. 2005, 30. 6. 2004 a 23. 7. 2003 bylo schváleno následu-
jící rozdûlení zisku za rok 2004, 2003 a 2002 (v tis. Kã):

Zisk roku 2004 294 689 Zisk roku 2003 313 281 Zisk roku 2002 759 996

Pfiídûl do – Pfiídûl do – Pfiídûl do –

rezervního fondu -14 734 rezervního fondu -15 664 rezervního fondu -38 000

ostatních fondÛ – ostatních fondÛ – ostatních fondÛ -5 000

Úhrada neuhrazené ztráty 279 955 Úhrada neuhrazené ztráty 297 617 Úhrada neuhrazené ztráty 716 996

Nerozdûlen˘ zisk  Nerozdûlen˘ zisk Nerozdûlen˘ zisk 
minul˘ch let k 31. 12. 2004 377 minul˘ch let k 31. 12. 2003 377 minul˘ch let k 31. 12. 2002 377

Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta
minul˘ch let k 31. 12. 2004 -7 866 914 minul˘ch let k 31. 12. 2003 -8 146 869 minul˘ch let k 31. 12. 2002 -8 444 486

11. REZERVY

Zmûny na úãtech rezerv (v tis. Kã):

Rezervy ZÛstatek Tvorba Zúãtování ZÛstatek Tvorba Zúãtování ZÛstatek
k 31. 12. rezerv rezerv k 31. 12. rezerv rezerv k 31. 12.

2003 2004 2005

Smluvní pokuty a penále 23 – -23 – 964 – 964

Záruãní servis L-159 567 000 8 100 -301 736 273 364 – -156 760 116 604

Záruãní servis PAMCO 2 141 – -2 141 – – – –

Generální opravy Tunis – – – – 1 143 – 1 143

Kontrakt Ae270 – – – – 45 557 – 45 557

Objednávky Technometra – – – – 21 374 – 21 374

Smluvní pokuty za pozdní 
dodávky a penále MO 768 000 – -768 000 – – – –

Prémie zamûstnancÛ 42 142 7 731 -42 142 7 731 8 027 -7 731 8 027

Záruãní servis Sikorsky 61 069 – -26 925 34 144 16 357 -3 092 47 409

Opravu hmotného majetku 8 000 – -8 000 – – – –

Záruãní servis Thajsko – 4 880 – 4 880 – -3 000 1 880

Ostatní rezervy 4 256 – – 4 256 – -3 856 400

Celkem 1 452 631 20 711 -1 148 967 324 375 93 422 -174 439 243 358
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Smluvní pokuty za pozdní dodávky a penále

Spoleãnost uzavfiela v roce 1997 smlouvu s Ministerstvem obrany âeské republiky na dodávku 72 letounÛ L-159. V prÛbûhu plnûní
smlouvy docházelo k opoÏdûní jednotliv˘ch dílãích dodávek oproti pÛvodnû dohodnutému harmonogramu, proto spoleãnost tvofiila
rezervu na potenciální penále vypl˘vající z tohoto zpoÏdûní a na dal‰í související náklady. Na základû Dohody o smíru a narovnání
uzavfiené s Ministerstvem obrany âeské republiky spoleãnost provedla v prÛbûhu roku 2004 úhradu ãástky 768 070 tis. Kã z titu-
lu pfieplatku kupní ceny, smluvních pokut a úrokÛ z prodlení a pfiíslu‰ná rezerva byla rozpu‰tûna.

V prÛbûhu roku 2005 vytvofiila spoleãnost rezervu na penále související s opoÏdûním generálních oprav pro Thajsko a Bangladé‰.

Rezerva na záruãní servis Sikorsky 

Rezervu na záruãní servis spoleãnost tvofií ve v˘‰i odhadovan˘ch nákladÛ na oãekávané záruãní opravy.

Záruãní servis L-159

Rezerva na záruãní servis letounÛ L-159 byla vytvofiena na pfiedpokládanou hodnotu oprav 72 letounÛ prodan˘ch Armádû âeské
republiky. Bûhem roku 2004 byla ukonãena záruãní lhÛta pro 50 letounÛ. Vzhledem k tomu, Ïe skuteãnû vynaloÏené náklady na
opravy tûchto letounÛ byly niÏ‰í neÏ pÛvodnû pfiedpokládané, zb˘vající ãást rezervy byla k 31. 12. 2004 upravena tak, aby pokr˘vala
náklady na opravy zb˘vajících 22 letounÛ ve v˘‰i, která odpovídá skuteãnû vynaloÏen˘m nákladÛm.

V prÛbûhu roku 2005 do‰lo k ukonãení záruãní lhÛty pro 18 letounÛ a k zúãtování odpovídající v˘‰e vytvofiené rezervy. K 31. 12.
2005 pfiedstavuje rezerva oãekávanou hodnotu záruãních oprav 4 letadel a odhadované náklady oãekávan˘ch reklamaãních událostí
vût‰ího poãtu leteck˘ch komponent.

Rezervy na Ae270 a objednávky Technometra

Vzhledem k nepfiedpokládané v˘robû v˘znamného poãtu letounÛ Ae270 v souãasné verzi se v roce 2005 vedení spoleãnosti rozhod-
lo vytvofiit rezervu na pevné a uskuteãnûné objednávky nevyuÏitelného materiálu pro program Ae270 nakupovan˘ od tfietích stran
v hodnotû 45 557 tis. Kã a nakupovan˘ od spfiíznûné osoby Technometra Radotín, a.s., v hodnotû 21 374 tis. Kã.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Spoleãnost mûla k 31. 12. následující emitované dluhopisy, dlouhodobé smûnky k úhradû a ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kã):

Termíny/Podmínky 2005 2004 2003

Emitované dluhopisy Splatnost 17. 11. 2005,
úroãeno 7,5 % – 4 473 000 5 130 800

Vládní bezúroãná pÛjãka V˘voj L-159 a Ae270,
splatnost 12/2005 – 3 982 8 182

Závazky vÛãi âeské Splatnost 31. 1. 2011,
konsolidaãní agentufie úroãeno 140 % diskontní sazby 5 684 328 – –

Závazky vÛãi âeské Splatnost 15. 12. 2010,
konsolidaãní agentufie úroãeno 140 % diskontní sazby 4 581 514 – –

Celkem 10 265 842 4 476 982 5 138 982

Mínus splátka v následujícím roce – -4 476 982 -4 200

Celkem 10 265 842 - 5 134 782
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Na základû usnesení Vlády âeské republiky spoleãnost v roce 2004 vypovûdûla syndikovan˘ revolvingov˘ úvûr a pfied vypovûzením
záruky naãerpala penûÏní prostfiedky ve v˘‰i 210 mil. USD. Z této ãástky bylo 125 mil. USD pouÏito na splacení úvûrÛ od Deutsche
Bank Luxemburg S.A. Zb˘vající ãást byla doãasnû uloÏena na bûÏném úãtu a 32 mil. USD bylo pouÏito na splátku euroobligací
v listopadu 2005. âástka 53 mil. USD byla vyãlenûna k pokrytí bûÏné provozní ãinnosti matefiské spoleãnosti. Z titulu plnûní stát-
ní záruky vznikl spoleãnosti závazek ve v˘‰i 5 547 517 tis. Kã, kter˘ byl k 31. 12. 2004 klasifikován jako krátkodob˘ závazek (viz
odstavec 13) z dÛvodu jeho plánované kapitalizace do vlastního kapitálu spoleãnosti a neexistence formální smlouvy upravující pod-
mínky splatnosti a úroãení.

V prosinci 2005 spoleãnost uzavfiela dohody s Ministerstvem financí âeské republiky o podmínkách úroãení a splatnosti závazkÛ
vznikl˘ch z titulu ãerpání státních záruk. Celková ãástka vãetnû úrokÛ je splatná v pûti splátkách rozprostfien˘ch do období pûti let.
První splátka ve v˘‰i 2 100 798 tis. Kã je splatná 31. 1. 2007. Celková v˘‰e závazku vãetnû úrokÛ k 31. 12. 2005 ãinila 
10 265 842 tis. Kã. Závazek vÛãi Ministerstvu financí âeské republiky byl na základû smlouvy o postoupení pohledávek uzavfiené
22. 12. 2005 pfieveden na âeskou konsolidaãní agenturu (âKA).

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2005, 31. 12. 2004 a 31. 12. 2003 mûla spoleãnost krátkodobé závazky po lhÛtû splatnosti v ãástce 75 094 tis. Kã, resp.
56 495 tis. Kã a 217 883 tis. Kã.

Jiné krátkodobé závazky jsou k 31. 12. 2005 tvofieny záporn˘mi reáln˘mi hodnotami otevfien˘ch derivátÛ (viz odstavec 16).
K 31. 12. 2004 spoleãnost evidovala v krátkodob˘ch závazcích pfiedev‰ím závazek z titulu realizace státních záruk za syndikovan˘
revolvingov˘ úvûr (viz odstavec 12).

Dohadné úãty pasivní zahrnují pfiedev‰ím nevyfakturované dodávky materiálu. Jsou úãtovány do období, s nímÏ vûcnû i ãasovû souvisejí.

Závazky vÛãi spfiíznûn˘m osobám (viz odstavec 21).

14.BANKOVNÍ ÚVùRY A FINANâNÍ V¯POMOCI

2005 2004 2003

Banka Termíny / Celkov˘ âástka âástka âástka âástka âástka âástka
Podmínky limit v cizí v tis. Kã v cizí v tis. Kã v cizí v tis. Kã

v tis. USD mûnû mûnû mûnû

Deutsche Bank Luxemburg S.A. 2004 300 000 – – – – 49 000 1 257 046

Celkem – – – – – – 1 257 046

Splátka v následujícím roce – – – – – – -1 257 046

Splátky v dal‰ích letech – – – – – – –

Dne 15. 12. 2005 podepsala spoleãnost dvû úvûrové smlouvy s âeskou exportní bankou, a.s. V rámci tûchto smluv mÛÏe ãerpat
prostfiedky na financování programu Sikorsky do celkové v˘‰e 65 mil. USD. Spoleãnost bude za úvûr ruãit pohledávkami a právy
vypl˘vajícími z rámcové smlouvy se spoleãností Sikorsky Aircraft Corporation.

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvûrÛm a vydan˘m dluhopisÛm za rok 2005, resp. 2004 a 2003, ãinily 479 698 tis. Kã,
resp. 382 579 tis Kã a 467 783 tis. Kã. V roce 2005, 2004 a 2003 spoleãnost nezahrnula Ïádné úroky do pofiizovací ceny aktiv.
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Spoleãnosti byly k 31. 12. 2005 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kã):

Banka Záruka Termín âástka

âeská národní banka - za plnûní kontraktu 09/91 – 06/06 30 821

- za plnûní kontraktu 09/91 – 06/06 1 579

âeská spofiitelna, a.s. - platební záruka 07/04 – 06/06 5 000

- záruka za pfiedplatbu 05/05 – nespec. 14 384

- za plnûní kontraktu 05/05 – nespec. 4 795

- platební záruka 05/05 – nespec. 4 795

Commerzbank AG - za plnûní kontraktu 12/02 – nespec. 13 800

Deutsche bank AG - za plnûní kontraktu 05/05 – 03/06 2 987

- platební záruka 06/04 – 01/07 36 882

- za plnûní kontraktu 05/05 – 03/06 296

- dokumentární akreditiv do 03/06 5 913

- za plnûní kontraktu 11/05 – 05/06 267

- dokumentární akreditiv 12/05 – 03/06 753

Celkem 122 272

K 31. 12. 2005, resp. 31. 12. 2004 a k 31. 12. 2003, spoleãnost ruãila za vydané bankovní záruky penûzi na bûÏn˘ch úãtech
s omezen˘m disponováním ve v˘‰i 161 826 tis. Kã, resp. 193 927 tis. Kã a 211 445 tis. Kã (viz odstavec 8).

15. OSTATNÍ PASIVA

V˘daje pfií‰tích období zahrnovaly v roce 2003 a 2004 pfiedev‰ím úroky z vydan˘ch dluhopisÛ.

16. DERIVÁTY

Spoleãnost má uzavfiené smlouvy o derivátech urãen˘ch k obchodování. K 31. 12. 2005 spoleãnost pfiecenila deriváty na reálnou
hodnotu a záporné reálné hodnoty derivátÛ jsou vykázány v jin˘ch závazcích (viz odstavec 13).

V následující tabulce je uveden pfiehled nominálních ãástek a reáln˘ch hodnot otevfien˘ch derivátÛ urãen˘ch k obchodování 
k 31. 12. 2005:

(tis. Kã) Smluvní / nominální Reálná hodnota

Mûnové kontrakty 224 284 -8 734

Deriváty urãené k obchodování celkem 224 284 -8 734

Náklady z derivátov˘ch operací v roce 2005, resp. 2004, ãinily 72 223 tis. Kã, resp. 26 329 tis. Kã. V˘nosy z derivátov˘ch operací
v roce 2005, resp. 2004, ãinily 5 216 tis. Kã, resp. 7 996 tis. Kã.
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17. DA≈ Z P¤ÍJMÒ

Podle zákona o daních z pfiíjmÛ mÛÏe spoleãnost pfievést daÀovou ztrátu vzniklou od roku 1998–2000 do pfií‰tích sedmi let
a daÀovou ztrátu vzniklou od roku 2004 do pfií‰tích pûti let. V˘‰e daÀové ztráty k 31. 12. 2005, která nebyla v úãetní závûrce roku
2005 uplatnûna a bude pfievedena do dal‰ích let, ãinila 2 539 437 tis. Kã (z toho daÀová ztráta roku 2005 ãiní 1 092 683 tis. Kã).

Spoleãnost vyãíslila odloÏenou daÀ následovnû (v tis. Kã):

2005 2004 2003

PoloÏky odloÏené danû OdloÏená OdloÏen˘ OdloÏená OdloÏen˘ OdloÏená OdloÏen˘
daÀová daÀov˘ daÀová daÀov˘ daÀová daÀov˘

pohledávka závazek pohledávka závazek pohledávka závazek

Rozdíl mezi úãetní 
a daÀovou zÛstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku – -11 165 – -3 837 – -2 046

Ostatní pfiechodné rozdíly:

OP k pohledávkám 9 911 – 25 992 – 22 027 –

OP k zásobám 394 145 – 375 058 – 375 598 –

OP k dlouhodobému majetku 297 – 43 – 118 –

Rezervy 58 406 – 77 850 – 348 392 –

DaÀová ztráta z minul˘ch let 609 465 – 508 327 – 626 298 –

Celkem 1 072 224 -11 165 987 270 -3 837 1 372 433 -2 046

Netto 1 061 059 – 983 433 – 1 370 387 –

Spoleãnost nezaúãovala odloÏenou daÀovou pohledávku vzhledem k vysoké nejistotû ohlednû její realizace.

18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Spoleãnost bûÏnû vyuÏívá zprostfiedkovatelsk˘ch sluÏeb na smluvním základû. V pfiípadû uzavfiení obchodního vztahu se zákazníkem
vypl˘vá z tûchto smluv povinnost uhradit zprostfiedkovateli ãástku z realizovan˘ch pfiíjmÛ. Tuto ãástku nelze stanovit do doby
uzavfiení kontraktu.

Na základû uzavfien˘ch smluv má spoleãnost povinnost dodávat sv˘m klientÛm náhradní díly v období mezi 10–15 lety.

Dne 8. 12. 2005 uzavfiela spoleãnost s Ministerstvem obrany âeské republiky rámcovou smlouvu o pozáruãní podpofie letadel 
L-159 a L-39, v níÏ se zavázala k tûsné spolupráci pfii opravách, údrÏbû a modernizaci letadel. Smlouva byla uzavfiena na dobu urãi-
tou s platností do ledna 2029. V pfiípadû poru‰ení smluvních vztahÛ, jakoÏto i v pfiípadû odstoupení od smlouvy mÛÏe Ministerstvo
obrany âeské republiky po spoleãnosti poÏadovat smluvní penále a dále pak i nárokovat pfiípadné ‰kody pfievy‰ující ãástku tohoto
smluvního penále.

Vládním usnesením z dubna 1998 garantovala Vláda âeské republiky vûfiitelÛm spoleãnosti prostfiednictvím Ministerstva financí
âeské republiky financování projektu v˘voje a v˘roby letounu L-159 a restrukturalizaci úvûrÛ v celkové v˘‰i 967 mil. USD 
(35 062 mil. Kã). V roce 2004 do‰lo k uplatnûní záruky za bankovní úvûry a v roce 2005 k uplatnûní záruky za emisi euroobligací.

Hlavní v˘robní zakázky spoleãnosti jsou fie‰eny v rámci dlouhodob˘ch smluvních vztahÛ s dodavateli. Hodnota budoucích závazkÛ
z titulu smluv uzavfien˘ch na dodávky na projekt Sikorsky k 31. 2. 2005, resp. k 31. 12. 2004 a k 31. 12. 2003, dosahuje
1 996 773 tis. Kã, resp. 1 022 354 tis. Kã a 1 330 918 tis. Kã. Souãástí tûchto smluv je bûÏnû ustanovení o v˘‰i náhrad, kterou je
spoleãnost povinna uhradit, v pfiípadû, Ïe nedodrÏí smluvní závazky nebo od smlouvy odstoupí. Dodavatelé rovnûÏ nepfiebírají
odpovûdnost za pfiípadné následné ‰kody zpÛsobené havárií.
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Spoleãnost nemÛÏe vylouãit pfiípadné budoucí závazky spoleãnosti vypl˘vající zejména z vlivu plánované zmûny vlastníka a dopadu
privatizaãního procesu na strategické smluvní vztahy se spoleãnostmi Sikorsky Aircraft Corporationa AIDC/Aerospace Industrial
Development Corporation. Podle vedení spoleãnosti není moÏné v˘‰i tûchto potencionálních závazkÛ k 31. 12. 2005 zodpovûdnû
odhadnout.

Spoleãnost uzavfiela poji‰tûní odpovûdnosti vypl˘vající z vlastní letecké ãinnosti, dále havarijní poji‰tûní letounÛ a poji‰tûní 
za ‰kody zpÛsobené vadn˘m v˘robkem. Pro toto poji‰tûní je sjednán kombinovan˘ limit ve v˘‰i 250 000 tis. USD pro jednu a v‰echny
pojistné události vzniklé bûhem platnosti pojistného období s celosvûtovou platností. Toto poji‰tûní pokr˘vá nejvût‰í pfiedvídatelná
rizika vypl˘vající z letecké ãinnosti spoleãnosti.

Spoleãnost eviduje v podrozvahové evidenci hmotn˘ majetek spoleãnosti IBIS Aerospace Limited (v˘robní pfiípravky) v hodnotû 
19 725 tis. Kã.

V roce 1998 probûhl ve spoleãnosti ve spolupráci s firmou GEO, s.r.o., ekologick˘ audit, jehoÏ v˘sledkem bylo vyãíslení nutn˘ch
investic na ekologizaci v˘roby a na sanaci ekologick˘ch ‰kod. Celkové odhadované náklady ãiní 248 375 tis. Kã. Na základû Smlouvy
o úhradû nákladÛ vynaloÏen˘ch na vypofiádání ekologick˘ch závazkÛ, uzavfiené s Fondem národního majetku âeské republiky
dne 12. 8. 1998, se Fond národního majetku âeské republiky (v souãasnosti Ministerstvo financí âeské republiky)zavázal uhra-
dit spoleãnosti úãelnû vynaloÏené náklady do v˘‰e 2 691 926 tis. Kã. Tento limit pfievy‰uje celkové odhadované náklady.

19. V¯NOSY

Rozpis v˘nosÛ spoleãnosti z bûÏné ãinnosti (v tis. Kã):

2005 2004 2003

Domácí Zahraniãní Domácí Zahraniãní Domácí Zahraniãní

Letecká v˘roba 215 232 2 164 339 1 942 525 1 745 347 4 123 393 1 609 351

Neletecká v˘roba 35 082 – 77 125 – 31 551 –

IBIS Aerospace Limited – – – – – 17 255

V˘nosy celkem 250 314 2 164 339 2 019 650 1 745 347 4 154 944 1 626 606

PfieváÏná ãást v˘nosÛ spoleãnosti za rok 2005 je soustfiedûna na tfii hlavní zákazníky (Sikorsky Aircraft Corporation, Ministerstvo
národní obrany Tuniska, Thajské královské letectvo) v leteckém odvûtví.

20. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladÛ (v tis. Kã):

2005 2004 2003

Celkov˘ âlenové Celkov˘ âlenové Celkov˘ âlenové
poãet fiídicích poãet fiídicích poãet fiídicích

zamûstnancÛ orgánÛ zamûstnancÛ orgánÛ zamûstnancÛ orgánÛ

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 1 618 83 1 733 81 2 197 88

Mzdy 520 024 74 108 546 682 77 321 624 178 76 920

Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 187 233 25 938 190 189 27 360 219 962 26 863

Sociální náklady 7 733 889 8 005 842 9 416 967

Osobní náklady celkem 714 990 100 935 744 876 105 523 853 556 104 750

V roce 2005, 2004 a 2003 obdrÏeli ãlenové a b˘valí ãlenové statutárních a dozorãích orgánÛ odmûny v celkové v˘‰i 2 350 tis. Kã,
resp. 1 160 tis. Kã a 1 540 tis. Kã.
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21. INFORMACE O SP¤ÍZNùN¯CH OSOBÁCH

âeská konsolidaãní agentura, státní instituce a majoritní vlastník spoleãnosti, vlastní podíly v celé fiadû ostatních spoleãností, se
kter˘mi spoleãnost nemá v˘znamné obchodní ani jiné vazby.Tyto spoleãnosti, ale také ministerstva a ostatní státní instituce a orgány
nejsou pro úãely finanãních v˘kazÛ chápány jako spfiíznûné osoby.

V roce 2005, resp. 2004 a 2003, neobdrÏeli ãlenové statutárních a dozorãích orgánÛ a fiídící pracovníci Ïádné pÛjãky, pfiiznané
záruky, zálohy a jiné v˘hody a nevlastní Ïádné akcie spoleãnosti.

Spoleãnost uzavfiela v roce 1999 poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody zpÛsobené pfiedstavenstvem, dozorãí radou a provozním v˘borem
spoleãnosti. Úãelem tohoto poji‰tûní je poskytovat ãlenÛm pfiedstavenstva, dozorãí rady a dfiíve i provozního v˘boru spoleãnosti
pojistné krytí s ohledem na jejich potenciální osobní zodpovûdnost vypl˘vající z v˘konu jejich funkcí. Poji‰tûní je sjednáno do limi-
tu 200 000 tis. Kã pro jednu pojistnou událost a v‰echny pojistné události za jeden pojistn˘ rok s celosvûtovou platností.

V˘hody nûkter˘ch ãlenÛ statutárních orgánÛ spoãívají v pouÏívání osobních automobilÛ i pro soukromé úãely.

PÛjãky a úvûry ovládan˘m a fiízen˘m spoleãnostem k 31. 12. (v tis. Kã):

Spoleãnost 2005 2004 2003

Technometra Radotín, a.s. – 2 500 –

Zálohy poskytnuté spfiíznûn˘m osobám dosáhly k 31. 12. 2005, resp. k 31. 12. 2004 a 31. 12. 2003 celkové v˘‰e 6 513 tis. Kã,
resp. 30 135 tis. Kã a 38 690 tis. Kã. Spoleãnost bûÏnû prodává v˘robky spfiíznûn˘m osobám.

V roce 2005, resp. 2004 a 2003, dosáhl tento objem prodeje 1 279 tis. Kã, resp. 4 276 tis. Kã a 55 791 tis. Kã.

Krátkodobé pohledávky za spfiíznûn˘mi osobami k 31. 12. (v tis. Kã):

Spfiíznûná osoba 2005 2004 2003

Technometra Radotín, a.s. 116 121 151

Soukromé SOU Vodochody, s.r.o., v likvidaci – – 548

Letov, a.s., v konkurzu – 1 014 1 014

Boeing âeská, s.r.o. – – 525

IBIS Aerospace Limited 113 123 30 224

Celkem 229 1 258 32 462

Spoleãnost nakupuje v˘robky a vyuÏívá sluÏeb spfiíznûn˘ch osob v rámci bûÏné obchodní ãinnosti podniku. V roce 2005, resp. 2004
a 2003, ãinily nákupy 23 867 tis. Kã, resp. 38 199 tis. Kã a 125 750 tis. Kã.
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Krátkodobé závazky vÛãi spfiíznûn˘m osobám k 31. 12. (v tis. Kã):

Spfiíznûná osoba 2005 2004 2003

Technometra Radotín, a.s. 11 976 – 426

Boeing âeská s.r.o. – – 245

Celkem 11 976 – 671

Pfiehled dlouhodob˘ch závazkÛ vÛãi spfiíznûn˘m osobám k 31. 12. (v tis. Kã):

Spfiíznûná osoba Termíny/LhÛty splatnosti 2005

âeská konsolidaãní agentura 15. 12. 2010 4 581 514

âeská konsolidaãní agentura 31. 1. 2011 5 684 328

Celkem 10 265 842

Dlouhodobé závazky vÛãi âeské konsolidaãní agentufie vypl˘vají z Dohody uzavfiené v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí státní
záruky uzavfiené dne 15. 12. 2005. Úroky z dlouhodob˘ch závazkÛ byly touto dohodou s pÛvodním vûfiitelem Ministerstvem financí
âeské republiky odsouhlaseny zpûtnû za celé období od vzniku závazku v roce 2004. Úroky vztahující se k roku 2004 ãiní 58 283 tis. Kã
a úroky vztahující se k roku 2005 ãiní 84 836 tis. Kã.

22. V¯DAJE NA V¯ZKUM A V¯VOJ

Na v˘zkum a v˘voj bylo v roce 2005, resp. 2004 a 2003, vynaloÏeno 325 291 tis. Kã (z toho na vojensk˘ program 156 350 tis. Kã
a civilní program 142 629 tis. Kã), resp. 242 018 tis. Kã a 433 109 tis. Kã, a zaúãtováno do nákladÛ.

23. BUDOUCNOST SPOLEâNOSTI

Základem v˘robního programu spoleãnosti jsou tfii nosné v˘robní programy.Vojensk˘ program sestává z projektu L-159A a L-159B
a projektu generálních oprav pfiedchozích typÛ vojensk˘ch letounÛ. Civilní program pfiedstavuje v˘voj a v˘robu víceúãelového
dopravního letounu Ae270. Program leteck˘ch kooperací naplÀuje pfiedev‰ím v˘roba vrtulníku S-76C+ pro americkou firmu
Sikorsky, ale také dal‰í kooperace s v˘znamn˘mi svûtov˘mi v˘robci letecké techniky.

Spoleãnost nemá uzavfieny Ïádné kontrakty na prodej letounÛ L-159. Jedin˘m smluvním partnerem programu L-159 je v souãasné
dobû Ministerstvo obrany âeské republiky, se kter˘m dne 8. 12. 2005 spoleãnost podepsala rámcovou smlouvu o pozáruãní podpofie,
v rámci které bude spoleãnost poskytovat servis, údrÏbu a podílet se na modernizaci letadel a dodávkách náhradních dílÛ. Smlouva
byla uzavfiena na dobu urãitou s platností do ledna 2029. Od zahájení v˘roby letadel L-159 matefiská spoleãnost prodala celkem
72 kusÛ jedinému zákazníkovi, kter˘m bylo Ministerstvo obrany âeské republiky.

Projekt Ae270 je opoÏdûn oproti pÛvodnímu harmonogramu, podle kterého mûl b˘t první letoun prodán v roce 2001. V prÛbûhu
roku 2005 byly ukonãeny v‰echny pfiedepsané certifikaãní zkou‰ky (základní certifikaãní program) a v prosinci 2005, resp. v únoru
2006, obdrÏela spoleãnost typov˘ certifikát od Evropské agentury pro bezpeãnost letectví (EASA), resp. od amerického národního
úfiadu pro letectví (FAA). V souãasné dobû probíhají jednání s tchaiwansk˘m partnerem Aerospace Industrial Development
Corporation o vstupu nového partnera do spoleãného podniku IBIS Aerospace Limited a následném v˘voji vylep‰ené verze letounu.
Investici do spoleãnosti IBIS Aerospace Limited musí schválit Ministerstvo hospodáfiství Taiwanu. Dne 12. 1. 2006 ministerská
komise projekt doporuãila, av‰ak její koneãné schválení je‰tû neprobûhlo. Pokud bude tato investice schválena, rozbûhnou se dal‰í
v˘vojové práce v druhé polovinû roku 2006. Neexistuje Ïádné uji‰tûní, Ïe spoleãnost IBIS bude úspû‰ná ve v˘voji, v˘robû a prodeji
následné verze letounu, a trÏby z prodeje tohoto letounu budou dostateãnû vysoké k pokrytí nákladÛ na v˘voj, v˘robu a marketing
a k dosaÏení ziskovosti projektu.

V˘roba vrtulníkÛ Sikorsky má vzrÛstající tendenci a na základû závazn˘ch objednávek firmy Sikorsky dojde v roce 2006 k dal‰ímu
zv˘‰ení v˘roby oproti pfiedchozím rokÛm. Znaãnou perspektivu spatfiuje spoleãnost v moÏnosti kooperaãní v˘roby pro evropsk˘ kon-
cern EADS.
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Spoleãnost má záporn˘ vlastní kapitál ve v˘‰i 6 425 046 tis. Kã a neuhrazenou ztrátu k 31. 12. 2005 vãetnû ztráty roku 2005 ve v˘‰i
9 243 914 tis. Kã. Podle obchodního zákoníku by spoleãnost, jejíÏ kumulovaná ztráta pfiesáhla polovinu základního kapitálu, mûla podat
návrh na prohlá‰ení konkurzu, nebo pfiijmout opatfiení ke sníÏení ztráty. Tato opatfiení byla odsouhlasena v minulosti na valn˘ch hro-
madách spoleãnosti a jejich souãástí byla restrukturalizace vlastního kapitálu, zv˘‰ení vlastního kapitálu úpisem nov˘ch akcií a pláno-
vaná privatizace spoleãnosti. Tato opatfiení nebyla dostateãná k dosaÏení kladného vlastního kapitálu spoleãnosti k 31. 12. 2005.

Na základû ãerpání státních záruk za euroobligace a syndikovan˘ revolvingov˘ úvûr vznikly spoleãnosti v˘znamné závazky vÛãi
Ministerstvu financí âeské republiky. V prosinci 2005 uzavfielo Ministerstvo financí se spoleãností dohody o podmínkách úroãení
a splatnosti tûchto závazkÛ, podle kter˘ch je celková ãástka vãetnû úrokÛ splatná v pûti rovnomûrn˘ch splátkách rozprostfien˘ch 
do období pûti let. První splátka ve v˘‰i 2 100 798 tis. Kã je splatná 31. 1. 2007. Celková v˘‰e závazku vãetnû úrokÛ k 31. 12.
2005 ãinila 10 265 842 tis. Kã. Na základû smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 22. 12. 2005 byly pohledávky Ministerstva
financí âeské republiky pfievedeny na âeskou konsolidaãní agenturu. Za stávající situace spoleãnost nebude schopna dostát splacení
tûchto závazkÛ z vlastních zdrojÛ vyprodukovan˘ch vlastní ãinností. PÛvodní zámûr Vlády âeské republiky z roku 2004 tuto
pohledávku kapitalizovat do vlastního kapitálu a tím jednorázovû stabilizovat finanãní pozici spoleãnosti se ukázal jako nereáln .̆
Nová navrÏená a vládou schválená varianta restrukturalizace a zmûny vlastníka spoleãnosti spoãívá v souãasném prodeji majetkové
úãasti a pohledávky státu prostfiednictvím âeské konsolidaãní agentury jedinému nabyvateli, kter˘ bude vybrán ve v˘bûrovém fiízení.
Samotn˘ proces privatizace zaãal v roce 2005 a mûl by b˘t dokonãen bûhem roku 2006. Na základû rozhodnutí Vlády âeské repu-
bliky ze dne 15. 3. 2006 v‰ak byl proces privatizace doãasnû pfieru‰en do 19. 7. 2006.

Schopnost spoleãnosti pokraãovat ve svém podnikání je závislá na v˘voji v˘‰e popsan˘ch skuteãností, zejména pak na rozhodnutí
Vlády âeské republiky ohlednû pokraãování procesu privatizace a pfiístupu ke splátkám pohledávek âeské konsolidaãní agentury 
za spoleãností. Úãetní závûrka byla pfiipravena na základû pfiedpokladu, Ïe spoleãnost bude pokraãovat ve svém pÛsobení i v násle-
dujícím roce a neobsahuje Ïádné úpravy, které by mohly vypl˘vat z této nejistoty.

24. V¯ZNAMNÉ POLOÎKY ZISKÒ A ZTRÁT

V lednu 2004 spoleãnost vystavila v souladu s ãlánkem 4 Platební podmínky Kupní smlouvy na dodávku systému L-159 fakturu 
ve v˘‰i 1 839 640 tis. Kã Ministerstvu obrany âeské republiky, kterou vyfakturovala 5. etapu – platbu pro rok 2004. Z této ãástky
bylo do v˘nosÛ roku 2004 zaúãtováno 1 254 087 tis. Kã. Dále spoleãnost v únoru 2004 vyfakturovala poslední letoun L-159 dodan˘
Ministerstvu obrany âeské republiky.

Dne 11. 1. 2004 rozhodci v rozhodãím fiízení, ve kterém âeská republika prostfiednictvím Ministerstva obrany âeské republiky
poÏadovala po spoleãnosti zaplacení ãástky 1 328 833 tis. Kã s pfiíslu‰enstvím, vynesli rozhodãí nález. Tímto nálezem bylo
spoleãnosti uloÏeno zaplatit Ministerstvu obrany âeské republiky ãástku ve v˘‰i 1 185 043 tis. Kã jako bezdÛvodné obohacení
a ãástku ve v˘‰i 216 536 tis. Kã jako smluvní pokutu za opoÏdûní dodávek v roce 1999 a 2000. Po tomto v˘sledku rozhodãího
fiízení spoleãnost zaãala vést intenzívní jednání s Ministerstvem obrany âeské republiky, která vyústila v Dohodu o smíru a narovnání
uzavfienou 10. bfiezna 2004. Podle této dohody obû strany uzavfiely koneãné fie‰ení celého sporu, podle nûhoÏ spoleãnost zaplatila
Ministerstvu obrany ãeské republiky následující ãástky, které jsou v roce 2004 zaúãtovány jako ostatní provozní náklady:

âástka v tis. Kã

Pfieplatek kupní ceny 148 000

Smluvní pokuta za zpoÏdûné dodávky 573 828

Úrok z prodlení 15 494

Náklady rozhodãího fiízení 30 678

Celkem 768 000

Ostatní finanãní v˘nosy v roce 2005, resp. 2004 a 2003, tvofií pfiedev‰ím kurzové zisky.

Ostatní finanãní náklady v roce 2005, resp. 2004 a 2003, tvofií pfiedev‰ím kurzové ztráty a náklady z derivátÛ.

Mimofiádné v˘nosy v roce 2005 tvofií zaúãtování bonusu od firmy Honeywell, kter˘ se vztahuje k motorÛm nakoupen˘m v minul˘ch
obdobích.
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Mimofiádné v˘nosy v roce 2003 tvofií zejména odúãtování závazkÛ z nevyfakturovan˘ch dodávek v celkové v˘‰i 85 391 tis. Kã.

Mimofiádné náklady v roce 2005 tvofií zejména úrok ze závazku vÛãi âeské konsolidaãní agentufie vztahující se k roku 2004. Úrok
byl odsouhlasen zpûtnû na základû dohody s pÛvodním vûfiitelem Ministerstvem financí âeské republiky ze dne 15. 12. 2005.

Mimofiádné náklady v roce 2004, resp. 2003, tvofií pfieváÏnû opravy nákladÛ minul˘ch období.

25. V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

V˘bûrové fiízení na prodej podílu ve spoleãnosti drÏeného âeskou konsolidaãní agenturou zapoãalo v roce 2005. Na základû rozhod-
nutí Vlády âeské republiky ze dne 15. 3. 2006 bylo v˘bûrové fiízení doãasnû pfieru‰eno do 19. 7. 2006. Na posun pÛvodních priva-
tizaãních termínÛ na pozdûj‰í dobu reagovala spoleãnost uplatnûním plánu okamÏit˘ch úsporn˘ch opatfiení tak, aby byl zachován
komplexní potenciál spoleãnosti v nezmûnûné nebo vylep‰ené podobû. V dobû pfieru‰ení zÛstalo ve v˘bûrovém fiízení ‰est zájemcÛ.

V únoru 2006 uzavfiela spoleãnost dva nové kontrakty s Ministerstvem obrany âeské republiky, a to na dodávky náhradních dílÛ pro
letouny L-159A a na uloÏení nadbyteãn˘ch letounÛ L-159A.

Dne 24. února 2006 vydal americk˘ národní úfiad pro letectví (Federal Aviation Administration) typov˘ certifikát pro letoun Ae270
a v následujícím mûsíci získala spoleãnost „Oprávnûní v˘robní organizace“ pro sériovou v˘robu letounÛ Ae270.

V dubnu 2006 spoleãnost obdrÏela od âeské konsolidaãní agentury písemné vyjádfiení podpory, ve kterém se potvrzuje, Ïe jako
majoritní vlastník spoleãnosti je pfiipravena pokraãovat v procesu privatizace a do jejího ukonãení neplánuje prohlásit konkurz 
na majetek spoleãnosti. Dále potvrzuje pfiipravenost k jednání o posunu splatnosti své pohledávky za matefiskou spoleãností (viz
odstavec 12).

26. P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH (VIZ P¤ÍLOHA 1)

Pfiehled o penûÏních tocích byl zpracován nepfiímou metodou. Spoleãnost nebrala v úvahu Ïádné penûÏní ekvivalenty.

27. P¤EHLED O ZMùNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ ODSTAVEC 10)
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Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti AERO Vodochody a.s. o vztazích mezi propojen˘mi osobami zpracovaná podle ustanovení § 66a
zák. ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní.

Oddíl I.

Ovládaná osoba:
AERO Vodochody a.s. se sídlem Odolena Voda, Dolínek,
ul. U Leti‰tû ã. p. 374, PSâ 250 70,
Iâ: 00010545,
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 449
(dále „Spoleãnost”).

Ovládající osoba:
1) LETKA, a.s.,
se sídlem Praha 2, Ra‰ínovo nábfi. 42, PSâ 120 00,
Iâ: 25134132,
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 4759
(dále „LETKA, a.s.”).

2) âeská konsolidaãní agentura
se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSâ 170 06,
Iâ: 70109966,
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl A, vloÏka 45993,
právnická osoba zfiízená zvlá‰tním zákonem
(dále „âKA”).

Propojené osoby:
AERO Vodochody a.s.; LETKA, a.s.; âeská konsolidaãní agentura; V˘zkumn˘ a zku‰ební leteck˘ ústav, a.s.; Explosia a.s.

Oddíl II.
Vztahy mezi propojen˘mi osobami

ZpÛsob ovládání
LETKA, a.s., vlastnila do 18. 12. 2005 akcie Spoleãnosti, které odpovídaly 53,31% podílu na hlasovacích právech plynoucích
z úãasti ve Spoleãnosti; LETKA, a.s., tak do 18. 12. 2005 ovládala Spoleãnost ve smyslu ust. § 66a odst. 3 písm. a) obchodního
zákoníku.

âKA vlastnila do 18. 12. 2005 akcie Spoleãnosti, které odpovídaly 46,65% podílu na hlasovacích právech, a od 19. 12. 2005 âKA
vlastní akcie Spoleãnosti v celkové hodnotû 2 690 915 518 Kã, coÏ odpovídá 99,96808% podílu na hlasovacích právech plynoucích
z úãasti ve Spoleãnosti. âKA tak ovládá Spoleãnost ve smyslu ust. § 66a odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku.

Oddíl III.
Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována ve smyslu ustanovení § 66a, odst. 9 za poslední úãetní období, tj. za období od 1. ledna 2005 
do 31. prosince 2005.

Oddíl IV.
Smlouvy a dohody uzavfiené mezi propojen˘mi osobami

Za poslední úãetní období, tj. za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005, resp. do 18. 12. 2005, kdy LETKA, a.s., Spoleãnost
ovládala, nebyly uzavfieny Ïádné smlouvy mezi propojen˘mi osobami.

Za poslední úãetní období, tj. za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005, kdy âKA Spoleãnost ovládala, byly uzavfieny násle-
dující smlouvy mezi propojen˘mi osobami:

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJEN¯MI OSOBAMI
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1) V˘zkumn˘ a zku‰ební leteck˘ ústav, a.s.,
se sídlem Praha 9, Beranov˘ch 130, PSâ 190 00,
Iâ: 00010669,
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B., vloÏka 446.

Datum uzavfiení âíslo Doba trvání Název Plnûní Plnûní Újma
smlouvy smlouvy smlouvy smlouvy poskytované získané

22.03.2000 ve 4/1100/2000 na dobu Smlouva o nájmu cena pronájem Ïádná 
znûní dodatku ã. 1 neurãitou nebytov˘ch prostor, za sluÏby nebytov˘ch 
ze dne 1.4.2000, poskytování sluÏeb a nájemné prostor
dodatku ã. 2 ze dne a nájmu 
17.10.2000 a dodatku movit˘ch vûcí
ã. 3 ze dne 23.7.2004

19.07.2004 OV6040073 na dobu Smlouva o fie‰ení spolupráce ãást fin. Ïádná  
ve znûní dodatku urãitou ãásti projektu na projektu prostfiedkÛ
ze dne 28.04.2005 FT-TA/026

a pfievodu
fin. prostfiedkÛ

07.12.2004 RNP/68/04 na dobu Smlouva v˘sledky v˘sledky Ïádná
urãitou o v˘sledcích fie‰ení fie‰ení fie‰ení 

projektu MPO âR projektu projektu
ã. FF-P2/030

07.01.2005 3/OZK/2005 na dobu Smlouva o dílo cena za dílo dílo Ïádná
neurãitou

20.04.2005 OV6050045 na dobu Smlouva o fie‰ení spolupráce ãást fin. Ïádná 
urãitou ãásti projektu MPO na projektu prostfiedkÛ

âR ã. FF-P2/030 
a pfievodu  
fin. prostfiedkÛ

12.07.2005 OV6050034 na dobu Smlouva o fie‰ení spolupráce ãást fin. Ïádná
urãitou ãásti projektu MPO na projektu prostfiedkÛ

âR ã. FD-K3/008 
a pfievodu  
fin. prostfiedkÛ

02.09.2005 RNP/46/05 na dobu Smlouva o fie‰ení ãást fin. spolupráce Ïádná 
urãitou ãásti projektu MPO prostfiedkÛ na projektu

âR ã. FD-K3/012 
a pfievodu
fin. prostfiedkÛ

02.09.2005 RNP/45/05 na dobu Smlouva o fie‰ení ãást fin. spolupráce Ïádná 
urãitou ãásti projektu MPO prostfiedkÛ na projektu 

âR ã. FD-K3/013 
a pfievodu
fin. prostfiedkÛ
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2) Explosia a.s.
se sídlem Pardubice - Semtín, PSâ 532 17 
Iâ: 25291581,
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m soudem v Hradci Králové, oddíl B., vloÏka 1828.

Datum uzavfiení âíslo smlouvy Doba trvání Název smlouvy Plnûní Plnûní Újma
smlouvy poskytované získané

14.12.2004 200407260/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

21.12.2004 200407440/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

28.01.2005 200500564/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

05.04.2005 200501725/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

14.06.2005 200503441/OZVO jednorázová Smlouva o dílo cena za dílo dílo Ïádná

22.06.2005 200503648/OZVO jednorázová Smlouva o dílo cena za dílo dílo Ïádná

27.06.2005 200503725/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

13.07.2005 200504043/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

15.09.2005 OZVO/140/2005 jednorázová Smlouva o dílo cena za dílo dílo Ïádná

10.11.2005 OZVO/171/05 jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

14.12.2005 200507790/OZVO jednorázová Kupní smlouva kupní cena zboÏí Ïádná

Oddíl V.
Jiné právní úkony mezi propojen˘mi osobami

Spoleãnosti nejsou známy Ïádné jiné právní úkony, které by byly uãinûny v zájmu LETKA, a.s., a âKA. âKA dne 24. listopadu 2005
vyhlásila vefiejné v˘bûrové fiízení na v˘bûr osoby, na kterou budou za podmínek uveden˘ch ve smlouvû o prodeji akcií a postoupení
pohledávek (nebo v jiné podobné smlouvû ãi smlouvách) pfievedeny akcie Spoleãnosti a úplatnû postoupeny pohledávky za
Spoleãností. V souvislosti s v˘‰e uveden˘m byla dne 21. prosince 2005 podepsána Dohoda o zachování mlãenlivosti mezi
Spoleãností, âKA, Deloitte Czech Republic B.V. a Salans, v.o.s.

Oddíl VI.
V‰echna ostatní opatfiení mezi propojen˘mi osobami

Spoleãnosti nejsou známa Ïádná ostatní opatfiení, která by byla uãinûna v zájmu LETKA, a.s., a âKA s v˘jimkou poskytnutí vefiejnû
dostupn˘ch informací, popfi. informací na základû zákona k plnûní zákonem stanoven˘ch povinností.

Oddíl VII.
Závûr

Pfiedstavenstvo AERO Vodochody a.s. konstatuje, Ïe vynaloÏilo péãi fiádného hospodáfie ke zji‰tûní okruhu propojen˘ch osob pro
úãely této zprávy, a to zejména tím, Ïe se dotázalo ovládající osoby LETKA, a.s., a âeské konsolidaãní agentury na okruh osob, které
jsou touto osobou ovládány.

Pfiedstavenstvo AERO Vodochody a.s. prohla‰uje, Ïe dle jeho vûdomí penûÏitá plnûní, resp. protiplnûní, která byla poskytnuta na zá-
kladû v˘‰e popsan˘ch vztahÛ mezi propojen˘mi osobami, byla v obvyklé v˘‰i.

Tato zpráva byla pfiedloÏena k pfiezkoumání dozorãí radû a auditorovi, kter˘ bude provádût kontrolu úãetní závûrky ve smyslu
zvlá‰tního zákona.

V Odolenû Vodû dne 21. bfiezna 2006

Ing. Petr Klime‰ Ing. Jan Vachek
pfiedseda pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva
AERO Vodochody a.s. AERO Vodochody a.s.

VZ_2005_CZ  31.5.2006  14:58  Str. 61



ORGANIZAâNÍ STRUKTURA

Prezident spoleãnosti

Program vojensk˘ch letadel

Program civilních letadel

Divize kooperací

Marketing a prodej vojensk˘ch letadel

Finanãní úsek

Úsek v˘voje

Úsek fiízení jakosti

Personální úsek

Realizace kontraktÛ

Divize sluÏeb
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AâR – Armáda âeské republiky
AIDC – Aerospace Industrial Development Corporation, Taiwan
AV – AERO Vodochody a.s.
âKA – âeské konsolidaãní agentura
âR – âeská republika
EASA – European Aviation Safety Agency
EADS – European Aeronautic Defence and Space Company
FAA – Federal Aviation Administration
GO – generální opravy 
LRQU – Lloyd´s Register Quality Assurance
MPO – Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âeské republiky
NATO – North Atlantic Treaty Organisation
R.O.C. – Republic of China / Taiwan
SAC – Sikorsky Aircraft Corporation
ÚCL – Úfiad pro civilní letectví âR

ZKRATKY
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AERO Vodochody a.s.
U Leti‰tû ã.p. 374
250 70 Odolena voda, Dolínek
âeská republika

Tel: +420 255 761 111
Fax: +420 255 762 111
E-mail: kpas@aero.cz  
http://www.aero.cz  
Iâ: 00010545
DIâ: CZ00010545

KONTAKTY
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/ S-76C+ / New York City / USA / 

V ROCE 2005 A DO DAL·ÍCH LET SE

PODA¤ILO PROST¤EDNICTVÍM ¤ADY

ÚSPORN¯CH OPAT¤ENÍ A NA ZÁKLADù

UPRAVEN¯CH PODMÍNEK KONTRAKTU 

S FIRMOU SIKORSKY DOCÍLIT P¤IMù¤ENÉ

ZISKOVOSTI STùÎEJNÍHO PROGRAMU

KOOPERACÍ – V¯ROBY PRAKTICKY

KOMPLETNÍHO VRTULNÍKU S-76.
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