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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA
Vážení akcionáři, vážení partneři, vážení příznivci letectví,
Aero letos slaví devadesát let od svého založení a tímto výročím

Je to právě zkušenost z vývoje, výroby a provozní podpory vojen-

se řadí mezi nejstarší letecké výrobce na světě. V roce 1919 Aero

ských i civilních typů vlastní výroby, co Aero výrazně odlišuje

vyvinulo a uskutečnilo zálet prvního vlastního typu, letounu

od výrobců jen určitých částí letadel nebo pouhých součástek.

Aero A-1, a postupně vyrobilo více než 11 000 kusů letadel:

Všechny velké projekty dnes stojí a padají na spolehlivosti dodava-

vojenské i civilní typy, podzvukové i nadzvukové, vlastní i licenční

telů – a naši zákazníci u nás oceňují komplexnost, vysokou kvalitu

letouny dodávané do téměř celého světa. Stále jsme hrdým part-

a spolehlivost. Navíc i my sami svým klientům poskytujeme servis

nerem několika armád, zejména však Vzdušných sil Armády ČR,

řízení dodavatelských řetězců – u programu Alenia se jedná

které využívají naše letouny L-39 a L-159, jimž budeme vždy po-

o 30 firem, u programu Sikorsky je to dokonce 200 firem. Tedy

skytovat prvotřídní podporu. Můžeme být právem pyšní na vše,

nejen naše historie a tradice, ale i naše současnost říká, že jsme

co jsme doposud v oblasti výroby letecké techniky dokázali, ale

moderní, silná, stabilní a sebevědomá firma, která se plně sou-

současně se musíme postavit čelem k nové situaci na světových

středí na svůj nový strategický cíl: vybudovat nový mezinárodní

trzích, kde je stále těžší prosadit se jako originální výrobce.

letecký holding v regionu střední a východní Evropy.

Letecké kooperace dnes tvoří více než tři čtvrtiny všech našich výkonů.

Rád bych poděkoval všem zaměstnancům i našim partnerům,

Máme několik velice zajímavých programů, a to nejen z pohledu

kteří se podíleli na slavné tradici Aera, a těším se na spolupráci

Aera, ale i v celosvětovém měřítku – například spolupráce s firmou

se všemi, kdo jsou připraveni se i nadále podílet na našich

Sikorsky je ve svém rozsahu a míře finalizace naprosto unikátní.

současných i plánovaných projektech.

Igor Hulák, prezident

NA NAŠI TRADICI A ZKUŠENOSTI
V LETECKÉ VÝROBĚ MŮŽEME BÝT PRÁVEM PYŠNÍ
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PROFIL SPOLEČNOSTI
ZAMĚŘUJEME SE NA VÝVOJ, VÝROBU,
PRODEJ A SERVIS VOJENSKÉ
I CIVILNÍ LETECKÉ TECHNIKY

1936
ZALÉTÁN DVOUMOTOROVÝ
DOLNOPLOŠNÝ
DOPRAVNÍ LETOUN A-204
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PROFIL SPOLEČNOSTI
KORPORÁTNÍ PROFIL

PROGRAM KOOPERACÍ

PROGRAM VOJENSKÝCH LETADEL

PORTFOLIO FIREM

Společnost AERO Vodochody a.s. (dále jen Aero) se sídlem

Program kooperací Aera se zaměřuje na komplexní dodávky

Program vojenských letadel Aera se zaměřuje na komplexní

Aero je 100% vlastníkem firem Technometra Radotín, a.s.,

Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70

letecké techniky s vysokým stupněm finalizace produktu,

servis finálních výrobků značky Aero – pokročilých cvičných

tradičního výrobce letadlových podvozků a dalších leteckých celků,

je akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991

včetně integrace a zkoušek systémů, kontroly jakosti, řízení

a lehkých bojových letounů. Jednomístné lehké bojové

a Letiště Vodochody a.s., neveřejného mezinárodního letiště

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

dodavatelského řetězce a komplexní podpory zákazníka od fáze

a dvoumístné pokročilé cvičné verze letounu L-159 tvoří komplexní

s vnější hranicí. V rámci portfolia private equity skupiny Penta

vložka č. 449, IČ: 00010545, DIČ: CZ00010545. Do konce roku 2006

zavádění výroby, přes implementaci požadavků zákazníka během

systém boje a výcviku L-159, který dále zahrnuje integrovanou

významně rozšiřuje potenciál Aera také firma Rotortech

vlastnila téměř 100 % akcií Aera Česká konsolidační agentura.

výrobní fáze po pozáruční podporu. Podílí se tak na celém

logistickou podporu, pozemní výcvikový systém, prostředky

AERO Composites Ltd., výrobce kompozitových dílů,

Dne 4. ledna 2007 se jediným akcionářem Aera stala private

životním cyklu civilních i vojenských projektů a kombinuje

plánování a vyhodnocování letu a další vybavení. Na vývoji sys-

k jejíž akvizici došlo v roce 2007.

equity skupina Penta, která ve stejném roce úspěšně ukončila

rozsáhlé zkušenosti z letecké výroby od roku 1919 s každodenní

tému se podílely přední světoví i domácí výrobci letecké techniky.

projekt restrukturalizace, jehož hlavním výsledkem byl zisk

praxí v rámci běžící sériové výroby, která využívá pokročilých

Systém je úspěšně zaveden ve službách Armády České republiky

STRATEGICKÝ CÍL

Aera vykázaný za rok 2007 ve výši 236 milionů Kč. Společnost

technologií a zkušebních metod.

(AČR). Jednomístné lehké bitevníky L-159 ALCA byly zavedeny

Strategickým cílem Aera je hrát roli preferovaného partnera

do výzbroje AČR v roce 2001, dvoumístné pokročilé cvičné letouny

v prestižních projektech předních leteckých výrobců, účastnit

vykázala zisk také za rok 2008, a to ve výši 402 mil. Kč. Základní
kapitál Aera činí 5 014 088 734 Kč a je v plné výši splacen.

Aero kontinuálně rozšiřuje portfolio zákazníků z řad předních

L-159T v roce 2007. V rámci systému národní protivzdušné obrany

se tzv. risk-sharingových projektů a nabízet flexibilní služby

světových leteckých výrobců. V roce 2008 program kooperací

plní široké množství úkolů od pokračovacího a operačního

a vyspělé produkty v oblasti globálního leteckého a obranného

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České

zahájil výrobu podsestav dveří letounů Embraer 170/190 pro fran-

výcviku, přes podporu pozemních vojsk až po průzkumné mise

průmyslu. Aero bude dále rozvíjet svůj potenciál jak

republice. Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem

couzskou společnost Latecoere a získal další významný kontrakt

a vzdušný boj. Pravidelně se účastní mezinárodních cvičení

organicky, tedy inovacemi a investicemi do pokročilých
technologií, tak prostřednictvím mezinárodních akvizic.

vojenské i civilní letecké techniky. Aero se zaměřuje

na dodávky závěsníků letounu JAS-39 Gripen pro švédskou firmu

v rámci NATO (Tactical Leadership Programme, NATO Air Meet,

především na spolupráci s předními leteckými výrobci

Saab. Program dále pokračuje s výrobou kompletního vrtulníku

Clean Hunter nebo Flying Rhino). Aero podporuje letku L-159

v mezinárodních kooperačních projektech a v rámci vojenského

S-76 bez dynamických částí pro americkou společnost Sikorsky

na základě dlouhodobé rámcové smlouvy s Ministerstvem

programu je dlouholetým partnerem několika armád, zejména

Aircraft Corporation, střední části křídla (centroplánu) letounu

obrany ČR. Pro zákazníky letounů L-39 / L-59 nabízí program

evropský letecký holding v regionu střední a východní Evropy.

Armády České republiky. Má zavedený certifikovaný systém

C-27J Spartan pro italského zákazníka Alenia Aeronautica, dodávkami

široké portfolio služeb od prodloužení životnosti,

Zvýšení výrobních kapacit a spojení zkušeností z letecké výroby

řízení jakosti dle AS 9100 / ISO 9001 a je držitelem všech

kanónových dveří letounu F/A-18E/F/G pro americkou Boeing

generálních oprav po modernizace veškerých systémů.

relevantních atestů a certifikátů společnosti jako celku i dílčích

Company, sad dílů a podsestav pro pevnou náběžnou hranu B767

zníkům, přilákat nové a lépe konkurovat světových hráčům

procesů dle národních i mezinárodních norem.

Prostřednictvím akvizic Aero hodlá postupně vybudovat nový

totiž umožní Aeru poskytovat ještě lepší služby stávajícím záka-

pro britskou firmu Spirit Aerosystems, podsestav letounů Airbus

na leteckém trhu. V roce 2008 se Aero zapojilo do třech

A320/A340 pro evropský koncern EADS či dílů letounu Boeing

privatizačních tendrů v regionu střední a východní Evropy

B747 pro americkou společnost Vought Aircraft Industries.

- na rumunské letecké výrobce Avioane Craiova a IAR Ghimbav
a polského výrobce vrtulníků PZL Swidnik.

NEUSTÁLE ROZŠIŘUJEME SVOJE PORTFOLIO ZÁKAZNÍKŮ
Z ŘAD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH LETECKÝCH VÝROBCŮ

1919

2009
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HISTORIE
POČÁTKY

EXPANZE

VÁLEČNÁ VÝROBA

VLASTNÍ PROUDOVÉ CVIČNÉ LETOUNY

Firma Aero byla založena dne 25. února 1919 se sídlem

Následovaly výkonnější typy výcvikových letounů a po přesunu

Rozšířené možnosti byly plně využity a později rozvinuty během

Ve druhé polovině 50. let se stávala potřeba proudových

na pražském Starém městě a výrobními prostory

výroby do nového závodu v Praze v městské části Vysočany (1923)

německé okupace, kdy Aero vyrábělo poloskořepinové konstrukce

výcvikových letounů stále více a více naléhavou. Výsledkem

v Praze-Bubenči a od počátku se zaměřila na vývoj a výrobu

byl položen základ pro novou rodinu průzkumných, bombardovacích

s nosným potahem s plným vybavením pro průzkumné

soustředěného úsilí při vývoji optimalizovaného draku

letadel, leteckých dílů a opravy letadel. Již v roce 1919

a cvičných dvouplošníků typu Aero A-11 a A-12. Vojenští piloti

a výcvikové úkoly - Focke-Wulf Fw 189 a Siebel Si 204.

a tuzemského proudového motoru byl zálet letounu L-29

zalétalo Aero svůj první vlastní typ - letoun Aero A-1 a brzy

se brzy stali slavnými lámáním rekordů a vítězstvím v závodech

v roce 1959. Definitivní krok na cestě Aera k masové výrobě

následovala objednávka ministerstva obrany na sériovou

v letadlech značky Aero. Aero - v té době soukromý podnik

POVÁLEČNÁ VÝROBA

proudových cvičných letounů nastal v létě roku 1961 poblíž

výrobu tohoto typu navrženého pro výcvik vojenských pilotů

vlastněný Dr. Vladimírem Kabešem - se stalo hlavním

Ihned po skončení války pokračovalo znárodněné Aero

Moskvy: letoun L-29 Delfín zvítězil v porovnávacích zkouškách

- typického produktu mnohem vzdálenější budoucnosti!

dodavatelem pro ministerstvo obrany a pro ministerstvo

ve výrobě a v opravách letadel. Modifikované německé typy

tří různých prototypů a byl vyhlášen nejvhodnějším cvičným

veřejných prací (civilní letectví).

letadel byly vyráběny pro české vojenské i civilní letectvo.

letounem zemí celého východního bloku. Výroba a dodávky

Krátce po válce byl představen nový pozoruhodný tuzemský typ -

pokračovaly hladce po dobu dalších deseti let, po dobu

vysoce výkonný dvoumotorový celokovový čtyřmístný letoun Aero 45.

kterých byla vyvinuta druhá generace mnohem výkonnějších

Brzy následovali první zahraniční zákazníci, počínaje Finskem.
Během první republiky přineslo Aero mnoho československých

a mnohem efektivnějších letounů L-39. Výroba L-39

prvenství: zkonstruovalo prototyp prvního tuzemského bojového

PROUDOVÝ VĚK

zaměstnávala výrobní a montážní haly Aera během 70. a 80. let.

letounu, navrhlo první jednoúčelový kabinový přepravní letoun,

V roce 1953 byla ve Vodochodech vybudována nová zařízení

Řada letectev po celém světě stále využívá vynikající výcvikové

první dvoumotorový letoun, první hydroplán s plováky

navržená zcela pro výrobu proudových letounů a v tomtéž

kvality tohoto cenově přijatelného letadla.

tuzemské konstrukce, představilo vyztužený hornokřídlý

roce zahájila provoz. Výroba, ve které bylo zapojeno několik

jednoplošník a též razilo cestu praktického návrhu dřevěné

československých leteckých závodů, se zaměřila

Rodina L-39 Albatros v průběhu doby značně expandovala

konstrukce samonosného křídla.

na velkosériovou licenční výrobu sovětského letounu MiG-15

a vytvořila perfektní základ pro další vývoj. Sklonek 90. let

a z něj odvozených typů. Nadzvukové letouny MiG-19 a MiG-21

přinesl začlenění západní avioniky a standardů a také

byly vyráběny v Aeru během 60. a 70. let a razily cestu

výkonnějšího amerického motoru a globálního vybavení,

výrobních schopností pro tuzemské programy proudových

a tím zahájení nové kapitoly života společnosti.

cvičných letounů - L-29 Delfín a L-39 Albatros.

Byl vyvinut letoun L-159.

AERO BYLO ZALOŽENO V ROCE 1919 NA PRAŽSKÉM
STARÉM MĚSTĚ A V ROCE 1953 SE PŘESTĚHOVALO
DO NOVÝCH PROSTOR VE VODOCHODECH

1919

2009
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AERO V DATECH
1919

1943

V Praze založena firma Aero
A-1, první vojenský letoun
vlastní konstrukce

1921

1947

A-10, první civilní
dopravní letoun

1923

1929

1932

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

1937

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

1938

A-304, dvoumotorový
dolnoplošný vojenský letoun
A-300, dvoumotorový
dolnoplošný bombardér

1939

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

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

1959

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

1962

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

1968

Zálet jednomístného lehkého bitevníku L-159 ALCA
(české letectvo objednalo 72 letounů)

2000

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

1958

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

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

1997

Aero se přestěhovala
z Prahy do nových prostor
ve Vodochodech

1954

De Havilland DH-50,
dopravní letoun
v britské licenci

1986

Ae-45,
dvoumotorový civilní
letoun

1953

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

1925

1919

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

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

Zahájení výroby vrtulníku S-76 pro Sikorsky Aircraft Corporation
Zálet prvního prototypu letounu Ae 270

2001

Zahájení výroby kanónových dveří letounu F/A-18 Super Hornet pro Boeing St. Louis
Zahájení výroby sady dílů a podsestav letounu Boeing 767
pro BAE SYSTEMS (dnes Spirit AeroSystems)

2002

Zálet dvoumístného pokročilého
cvičného letounu L-159B

2004

Dokončena dodávka letounů
L-159 českému letectvu

2005

Vláda ČR oznámila zahájení privatizace Aera
Aero podepsalo dlouhodobou rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře L-39/L-159

2007

Vlastníkem Aera se stala private equity skupina Penta
Pokročilé cvičné letouny L-159T dodány českému letectvu
Penta koupila britskou firmu Rotortech Composites Ltd.
Zahájena výroba střední části křídla C-27J Spartan
pro firmu Alenia Aeronautica

2008

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

2009

ORGÁNY
SPOLEČNOSTI
A MANAGEMENT

1959
L-29 DELFÍN
- PRVNÍ PROUDOVÝ
CVIČNÝ LETOUN
NAVRŽEN
V ČESKOSLOVENSKU

1919

DODÁVÁME FLEXIBILNÍ SLUŽBY A VYSPĚLÉ
PRODUKTY V OBLASTI GLOBÁLNÍHO
LETECKÉHO A OBRANNÉHO PRŮMYSLU

2009
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI
A MANAGEMENT

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
*
SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO K 31. PROSINCI 2008:

* k 31. prosinci 2008

předseda: Ing. Zdeněk Sýkora
členové:

Ing. Petr Brychta
Ondřej Benáček

DOZORČÍ RADA K 31. PROSINCI 2008:
předseda: Mgr. Václav Štajner
členové:

Jan Borýsek
Bc. Martin Prachař

VRCHOLOVÝ MANAGEMENT K 31. PROSINCI 2008:
Ing. Igor Hulák, MBA, prezident
Ing. Zdeněk Sýkora, viceprezident pro vojenský obchod
Ing. Petr Kudrna, pověřen řízením programu vojenských letadel
Ing. Monika Vajnerová, viceprezidentka pro program kooperací
Ing. Michal Flídr, viceprezident pro řízení finančního úseku
Ing. Josef Kadlec, viceprezident – realizace kontraktů
Ing. Jiří Sauer, viceprezident pro nákup
Ing. Martin Kačur, viceprezident pro rozvoj letiště
Ing. Zdeněk Bireš, ředitel pro řízení jakosti
Ing. Jiří Fiala, ředitel pro vývoj
Ing. Vladimíra Šeböková, personální ředitelka
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI
CELKOVÁ FINANČNÍ SITUACE

TRŽBY

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Významným podílem k výsledku roku 2008 přispěla výroba

Tržby Aera dosáhly výše 4,2 mld. Kč. Z toho tržby

Aero za rok 2008 vykázalo celkový hospodářský výsledek

Výnosy z derivátových operací představovaly 78 mil. Kč v první

a prodej vrtulníků Sikorsky, plnění smluv s Ministerstvem

za vlastní výrobky a služby se podílely 89 %, tržby za zboží 9 %

ve výši 401,6 mil. Kč, který byl tvořen provozním výsledkem

polovině a ztrátu ve výši 42 mil. Kč v druhé polovině roku 2008

obrany ČR a podílení se na dalších kooperačních programech,

a tržby z prodeje materiálu a majetku 2 %. Rozhodující vliv

ve výši 297,8 mil. Kč, finančním výsledkem ve výši 93,7 mil. Kč

(Aero aktivně využívá formu měnového zajištění).

na jejichž rozvoj se společnost zaměřila.

na dané výši měly kooperační programy, především výroba

a mimořádným výsledkem ve výši 10 mil. Kč.
Výnosové úroky z poskytnutých půjček přesáhly úroky z úvěrů

a prodej civilních vrtulníků Sikorsky S-76. V roce 2008 Aero
Kladný výsledek byl v neposlední řadě podpořen profinancováním

dodalo společnosti Sikorsky 57 vrtulníků S-76C++ a prototyp

Provozní výsledek v roce 2008 byl pozitivně ovlivněn dosažením

o 10 mil. Kč. Kurzové zisky realizované i z přecenění úvěrů byly

podnikatelských aktivit, kdy byl dočerpán úvěr do stanoveného

verze S-76D. Z ostatních kooperací se na tržbách významněji

vyšších než plánovaných tržeb programu Sikorsky (o 133 mil. Kč)

vyšší než ztráty o 54 mil. Kč. Finanční výsledek byl pozitivně

limitu 60 milionů amerických dolarů, na základě smlouvy

podílel program Alenia C-27J, kdy je vyráběna celá střední

a vojenského programu (o 117 mil. Kč). Naopak negativně

ovlivněn prominutím jistiny a úroků z úvěru (170 mil. Kč)

o revolvingovém úvěru na financování výroby pro vývoz

část křídla pro vojenský transportní letoun C-27J Spartan,

se projevil v provozním výsledku vývoj kurzu koruny k dolaru

od Salori Holding B.V. Negativní dopad do finančního výsledku

a vystavení záručních listin, která byla uzavřena mezi Aerem

dále program F/A-18 – kanónové dveře pro firmu Boeing,

i euru, především v první polovině roku. Vliv kurzu na snížení

mělo konečné zaúčtování dobrovolného zrušení společnosti

provozního výsledku společnosti byl více než 75 mil. Kč.

IBIS Aerospace Limited (založené jako společný podnik

a Českou exportní bankou a.s. Spolupráce byla podpořena

podsestavy pro koncern EADS a podsestavy dveří letounů

uzavřením Rámcové smlouvy o postoupení budoucích vývozních

Embraer 170/190 pro Latecoere. Do budoucna lze předpokládat

pohledávek za úplatu.

výrobu nového typu vrtulníků Sikorsky, vyšší dodávky

Na finančním výsledku se výrazně projevila situace na devizovém

proti kterému byla rozpuštěna opravná položka ve výši 332 mil. Kč

pro společnost Alenia a reálně je viděn další rozvoj v oblasti

trhu v roce 2008, kdy zisky a ztráty odrážely pohyb amerického

s podílem na likvidačním zůstatku ve výši 16 mil. Kč.

Aero vykázalo celkový zisk ve výši 402 milionů Kč, nejvyšší

kooperací. Vojenský program se podílel na tržbách 12 %,

dolaru ke koruně. Jednalo se jak o propad dolaru v první polovině

dosažený zisk za posledních šest let. Vlastní kapitál k 31. prosinci

kdy se jednalo zejména o plnění smluv s Ministerstvem obrany

roku, tak o jeho růst v té druhé.

2008 činil 1,8 miliardy Kč (2007: 1,3 mld. Kč).

ČR, úschovu letadel a generální opravy do zahraničí.

pro podporu vývoje letounu Ae 270) ve výši 506 mil. Kč,

Export dosáhl výše 3 697 mil. Kč a na celkových tržbách
se podílel 88 %. K rostoucímu zastoupení exportu na celkových
tržbách přispívá větší objem dodávek v oblasti kooperací
a především navýšení výroby vrtulníku S-76C a dodávky střední
části křídla pro letoun C-27J pro společnost Alenia Aeronautica.

V ROCE 2008 JSME DOSÁHLI NEJVYŠŠÍHO ZISKU
ZA POSLEDNÍCH ŠEST LET
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI
STRUKTURA MAJETKU
A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Celková aktiva Aera vzrostla v roce 2008 oproti roku 2007

Fixní aktiva ve výši 1 029 mil. Kč představovala v roce 2008 24 %

Podíl vlastního kapitálu na celkovém jmění společnosti byl na

Cizí zdroje vzrostly o 32 % na 2 581 mil. Kč. Zejména byly ovlivněny

o 33 % na celkovou výši (v netto hodnotě) 4 370 mil. Kč.

majetku Aera. Ve srovnání s rokem 2007 došlo k nárůstu jejich

konci roku 2008 40,4 %. Osoby podílející se na základním kapitálu

dočerpáním revolvingového úvěru na financování výroby vrtulníků

Oběžná aktiva, k 31. 12. 2008 ve výši 3 182 mil. Kč (tj. 73 %

zůstatkové hodnoty o 25 mil. Kč. Důvodem bylo zejména pořízení

jsou TULAROSA a.s. (51 %) a Salori Holding B.V. (49 %). Mateř-

Sikorsky (521 mil. Kč) a zvýšením krátkodobých závazků oproti

celkových aktiv společnosti), jsou tvořena zásobami

pozemků pro účely rozvoje letiště v hodnotě 25 mil. Kč a pořízení

skou společností je společnost TULAROSA, která je součástí kon-

roku 2007 o 189 mil. Kč. Zadluženost společnosti je ve výši 59,1 %

(1 334 mil. Kč), krátkodobými pohledávkami (1 624 mil. Kč)

samostatných movitých věcí, kdy došlo k navýšení o 34 mil. Kč,

solidačního celku skupiny Penta Investments Limited. Vlastní

celkové hodnoty podniku. (Časové rozlišení je 23 mil. Kč.)

a krátkodobým finančním majetkem (224 mil. Kč).

především strojního vybavení. Oproti stavu roku 2007 byl

kapitál oproti roku 2007 vzrostl o 476 mil. Kč (37 %). Navýšení

nedokončený dlouhodobý majetek o 12 mil. Kč nižší.
V porovnání s rokem 2007 došlo k navýšení oběžných aktiv o 41 %

bylo ovlivněno nerozděleným ziskem minulých let (224 mil. Kč),
vyšším výsledkem hospodaření běžného období o 166 mil. Kč

na částku 3 182 mil. Kč. Jednalo se však zejména o navýšení

(na 402 mil. Kč), nižšími oceňovacími rozdíly z přecenění finanční

pohledávek za ovládající a řídící osobou (na částku 905 mil. Kč).

investice (IBIS) a přeceněním uzavřených derivátových obchodů

Pohledávky z obchodních vztahů vzrostly o 36 % (na 632 mil. Kč)

(75 mil. Kč) a navýšením zákonného rezervního fondu o 12 mil. Kč.

především z důvodu vyšších dodávek vrtulníků S76C++, zásoby na
materiál o 15 % a došlo k výraznému navýšení poskytnutých záloh
na zásoby (144 mil. Kč), které byly podmíněny výhodnější cenovou
nabídkou ze strany největšího dodavatele společnosti. Krátkodobý
finanční majetek byl snížen na 224 mil. Kč.

CELKOVÁ AKTIVA VZROSTLA
V ROCE 2008 OPROTI ROKU 2007 O 33 %
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI
LIDSKÉ ZDROJE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Aero pokračovalo v roce 2008 v nastartovaném procesu

Aero vyprodukovalo za rok 2008 celkem 15,8 tun nebezpečných

restrukturalizace a stabilizace zaměstnanců. V roce 2008

látek (z toho 7,7 tun těkavých organických látek, 6,7 tun

byl průměrný přepočítaný stav zaměstnanců 1 293 a celkový

oxidu dusíku a 1 tunu tuhých částic). Nejvíce se na produkci

počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 1 321. V tomto období

emisí podílela kotelna, chemické provozy a lakovny.

bylo přijato více než 160 zaměstnanců, převážně dělnických

Na poplatcích v roce 2008 zaplatilo Aero 25 200 Kč. Provedená

pozic na zabezpečení a realizaci stávajících a nových výrobních

měření všech zdrojů ověřila, že emisní limity byly i v roce 2008

programů, a odešlo více než 180 zaměstnanců.

plněny. V roce 2008 vyprodukovalo Aero 948,84 tun odpadů
(z toho 348,05 tun nebezpečných odpadů). Na likvidaci

Celková fluktuace v roce 2008 dosáhla 2,2 %, což je v porovnání

odpadů vynaložilo částku 1 503 059 Kč, za prodej odpadů

s rokem 2007 pokles o 3,5 %. Průměrná mzda dosáhla výše

získalo 1 874 979 Kč.

31 748 Kč, což představuje meziroční nárůst o téměř 600 Kč.
V roce 2008 Aero odebralo 99 tisíc m3 podzemní vody
Společnost kladla v roce 2008 vysoký důraz na rozvoj a vzdělávání

(z toho 7,8 tis. m3 pro průmyslové technologie) a vyprodukovalo

zaměstnanců, nejen v oblasti školení vyplývajících ze zákona.

57,8 tis. m3 odpadních vod. Poplatky za odběr vody dosáhly

Celkové náklady na vzdělávání v roce 2008 činily 3 877 350 Kč,

výše 205 800 Kč. Poplatky za vypouštění odpadních vod nebyly

což představuje 2 999 Kč na jednoho zaměstnance.

v roce 2008 vyměřeny, neboť hodnoty nepřekročily limity
stanovené zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění
pozdějších předpisů.

KLADEME VYSOKÝ DŮRAZ NA ROZVOJ
A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
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VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Akcionářům společnosti AERO Vodochody a.s.:
I.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti AERO Vodochody a.s.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem

(dále jen „společnost“) k 31. 12. 2008 uvedenou na stranách
38 - 65, ke které jsme 2. dubna 2008 vydali výrok ve znění

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v sou-

pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor

ladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

uvedeném na stranách 34 – 35.

naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují

auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom
plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty,

Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených

že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti.

skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,

ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti

Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků

účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné

jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou

AERO Vodochody a.s., k 31. prosinci 2008 uvedené

společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem

vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě

účetní závěrkou.

ve výroční zprávě na stranách 68 - 69. Za sestavení této

provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka

zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti

poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích

Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách

AERO Vodochody a.s. Naším úkolem je vydat na základě

jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

6 - 27 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní

provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou

provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy
s účetní závěrkou.

III.

závěrce k 31. prosinci 2008. Jiné než účetní informace získané
z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné

neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje

věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích

přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

mezi propojenými osobami společnosti AERO Vodochody a.s.,
k 31. prosinci 2008.

2. dubna 2009, Praha, Česká republika

Ernst & Young Audit, s.r.o.
osvědčení č. 401
zastoupený partnerem

Magdalena Souček
auditor, osvědčení č. 1291
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VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Představenstvu společnosti AERO Vodochody a.s.:

AERO Vodochody a.s. sestavenou k 31. prosinci 2008

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
ÚČETNÍ JEDNOTKY ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka

Aniž bychom vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na skutečnost

za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, tj. rozvahu,

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy

obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo

popsanou v bodě 23 přílohy. Společnost měla k 31. 12. 2008

výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu,

platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním

vlastní kapitál ve výši 1 765 860 tis. Kč a neuhrazenou ztrátu

včetně popisu používaných významných účetních metod.

v ní odpovídá statutární orgán společnosti AERO Vodochody a.s.

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky

minulých let ve výši 4 080 558 tis. Kč. Podle obchodního zákoníku

Údaje o společnosti AERO Vodochody a.s. jsou uvedeny

Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní

a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních

by společnost, jejíž kumulovaná ztráta přesáhla polovinu

v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením

kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit

základního kapitálu, měla podat návrh na prohlášení konkurzu,

skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti

se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení

nebo přijmout opatření ke snížení ztráty. Budoucnost společnosti

způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních

je naznačena v bodě 23 přílohy. Schopnost společnosti pokračovat

účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem

odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové

ve svém podnikání je závislá na strategických rozhodnutích

na danou situaci přiměřené.

prezentace účetní závěrky.

a úspěšném vývoji plánů nového vlastníka společnosti – skupiny

ODPOVĚDNOST AUDITORA

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou

vyplývající z této nejistoty a byla připravena na základě

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu

dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření

předpokladu neomezeného trvání společnosti.

výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu

výroku auditora.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti

Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,

ZDŮRAZNĚNÍ SKUTEČNOSTI

Penta. Přiložená účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy

se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými
2. dubna 2009, Praha, Česká republika

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme

VÝROK AUDITORA

povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných

tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka

souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční

neobsahuje významné nesprávnosti.

situaci společnosti AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2008
a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem

od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 v souladu s účetními

osvědčení č. 401

je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech

předpisy platnými v České republice.

zastoupený partnerem

uvedených v účetní závěrce.

Magdalena Souček
auditor, osvědčení č. 1291
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Brutto

účetní období
Korekce

Netto

úč. období 2007
Netto

AKTIVA CELKEM
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁ L

7 731 891

-3 361 884

4 370 007

3 280 328

C.

A.
B.

DLOUHODOBÝ MAJ ETEK

2 979 005

-1 950 236

1 028 769

1 003 739

C. I.
C. I.

237 294

-230 576

6 718

6 984

186 295
49 955

-180 621
-49 955

5 674
0

4 311

1 044

1 721
952

909 831
204 656
479 024
201 490

880 598
179 460
492 163
168 123

119
24 542
0

119
36 513
4 220

112 220
112 220
0

116 157
116 157

B . I.
B. I.

1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

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

Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

1 044

2 628 391
204 656
983 495
1 409 643

-1 718 560
-504 471
-1 208 153

5 875
24 542
180

-5 756

113 320
112 220
1 100

-1 100

-180

-1 100

účetní období
Korekce

Netto

úč. období 2007
Netto

OBĚŽNÁ A KTIVA

4 593 766

-1 411 648

3 182 118

2 253 086

Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby

2 731 536
1 871 165
687 567

-1 397 598
-1 154 690
-230 917

1 333 938
716 475
456 650

1 154 212
620 723
500 370

20 090
152 714

-2 882
-9 109

17 208
143 605

1 530
31 589

0

0

18 869

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

Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka

0

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

Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)
Jiné pohledávky

1 638 138
639 669
905 263

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

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

224 092
10 261
213 831

D.

OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV
Časové rozli šení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

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

Brutto

1
2
3

2009

18 869

1 624 088
632 482
905 263

792 964
465 441
211 751

20 792
2 940
60 837
1 774

12 926
29 528
22 140
51 178

0

224 092
10 261
213 831
0

287 041
6 235
280 806

159 120

0

159 120

23 503

159 120
13 162

0

159 120
13 162
0
145 958

23 503
15 877

20 792
9 673
60 837
1 904

145 958

-14 050
-7 187

-6 733
-130

7 626
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A.
A. I.
A. I.

1
2
3

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

PA SIVA CELKEM
VL ASTNÍ KAPITÁL

4 370 007
1 765 860

3 280 328
1 289 736

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

5 014 089
5 014 089

5 014 089
5 014 089

A. II.
A II. 1
2
3
4

Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A III.
A III. 1
2

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy

A. IV.
IV. 1
2

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

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)

-21 641
28 720
-50 361

353 824
450 000
28 720
-124 896

228 039
211 531
16 508

216 251
199 743
16 508

-3 856 216
224 342
-4 080 558

-4 530 181
377
-4 530 558

401 589

235 753

B.
B. I.
B. I.

1
2
3
4

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

Stav v minulém
účetním období 2007

2 580 750

1 950 389

257 794

187 164

257 794

187 164

564 882

714 822

564 882

714 822

625 958
342 228

437 190
245 389

32 412
17 104
6 189
80 996

27 424
17 103
8 683
62 169

92 179
54 850

74 887
1 535

1 132 116

611 213

1 132 116

611 213

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

Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
Jiné závazky
Odložený daňový závazek

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

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
Jiné závazky

B. IV.
B. IV. 1
2
3

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

C.

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ Ú ČTY PA SIV

23 397

40 203

Časové rozli šení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

23 397
23 011
386

40 203
33 149
7 054

C. I.
C. I.
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CIZÍ ZDROJE

Stav v běžném
účetním období

1
2

2009
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
I.
A.

1
2

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

356 383
336 583

289 481
281 975

19 800

7 506

+

OBCHODNÍ MARŽE

II.
II. 1
2
3

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

3 761 832
3 744 746
-30 910
47 996
2 615 498
2 267 229
348 269

3 709 820
4 017 506
-319 908
12 222
2 716 718
2 375 566
341 152

PŘIDANÁ HODNOTA

1 166 134

1 000 608

Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů

674 196
497 527
360
165 293
11 016
4 863
82 564
100 719
85 760
14 959
87 422
74 121
13 301
69 050
3 087 786
3 138 732

717 222
527 290
325
177 388
12 219
3 640
79 625
44 920
22 293
22 627
11 784
1 969
9 815
-199 025
1 978 174
2 046 310

B.
B.
B.

1
2
+

J.

K.
L.
M.
N.

C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.

1
2
3
4

III.
III. 1
2
F.
F.
F.
G.

1
2
1
IV. 2
H.
1
V. 2
I.
1

O.
P.

*

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

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

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

*

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ

Q.
Q.
Q.

R.
S.
S.
S.

1
2

Stav v minulém
účetním období 2007

297 812

364 146

20 131
20 131

0

19
510 134
78 019
42 445
-332 190
65 533
55 811
565 914
359 725

364

-23 900
30 137
86 482
146 886
242 469

93 691

-127 664

0

0

391 503

236 482

**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST

XIII.1
2
1
1
2

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

17 196
7 110
0

2 542
3 271
0

*

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

10 086

-729

1

1919

Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená

Stav v běžném
účetním období

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)

401 589

235 753

****

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

401 589

235 753

2009
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Z.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST BEZ ZDANĚNÍ (+/-)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

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

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM,
ZMĚNAMI PRACOVNÍHO KAPITÁLU , PLACENÝMI ÚROKY A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI

A *
A.
A.
A.
A.
A.
A.

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

A **

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM,
PLACENÝMI ÚROKY A MIMOŘÁ DNÝMI POLOŽKAMI

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

Placené úroky
Placené daně
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

A ***

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
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Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2007

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

125 791
85 760
-646 901
25 291

-82 487
22 293
-212 576
7 997

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI

-410 059

-264 773

452 562

-1 345 087

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
391 503

236 482

-306 502
126 184
-333 772
70 630
22 209
-11 639
-9 722
-170 392

232 969
84 809
-220 044
-2 915
-7 900
-20 324
56 345
342 998

85 001

469 451

-156 546
-172 486
-182 878
-54 187
96 839
156 166

1 027 402
344 784
337 876
-74 824
-61 552
481 118

-71 545

1 496 853

B.
B.
B.
B.
B.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
1.
1.
1.

B ***

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
C. 1.

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

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

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

C ***

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI

452 562

-1 345 087

F.
P.
R.

ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

-6 2 9 4 9
287 041
224 092

-112 836
399 877
287 041

-33 907
171
-105 452

1 497 024

2009
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1. POPIS SPOLEČNOSTI
AERO Vodochody a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost,
která vznikla dne 2. 1. 1991 a sídlí v Odoleně Vodě, Dolínku,
ulice U Letiště č. 374, PSČ 250 70, Česká republika,
identifikační číslo 00010545. Hlavním předmětem její činnosti
je kooperace při výrobě vrtulníků a leteckých dílů, zahraniční
obchod s vojenským materiálem, vývoj, výroba, opravy
a modernizace cvičných a bojových vojenských letadel,
provozování neveřejného mezinárodního letiště a letecké práce.
V roce 2008 nebyly s výjimkou změn v předmětu činnosti provedeny
žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Osoby podílející se 10-ti a více procenty na základním kapitálu:
TULAROSA a.s.
51,00 %
Salori Holding B.V.
49,00 %
Mateřskou společností společnosti je společnost TULAROSA a.s.
se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, Česká republika.
Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny
Penta Investments Limited se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou,
212, C&I CENTER, P.C. 3803, Limassol, Kypr.
Společnost je mateřskou společností skupiny AERO Vodochody.
Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná.
Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu
o rozdělení zisku s mateřskou společností.
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2008:
Představenstvo
Předseda: Ing. Zdeněk Sýkora
Člen:
Ing. Petr Brychta
Člen:
Ondřej Benáček
Dozorčí rada
Předseda: Mgr. Václav Štajner
Člen:
Bc. Martin Prachař
Člen:
Jan Borýsek
V průběhu roku 2008 nedošlo ke změnám ve složení
statutárních orgánů.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví
a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2008 a 2007.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní
závěrky za rok 2008 a 2007, jsou následující:
A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách,
které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován
do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje
v pořizovacích cenách, účtuje se jednorázově do nákladů a je veden
pouze v operativní evidenci.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané
doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost
je stanovena takto:

Software
Ocenitelná práva

Počet let
3
15

B) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích
cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další
náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje
vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové
náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje
související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje
reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních
kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku
se stanovuje na základě jeho ceny v době, kdy byl majetek pořízen.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané
doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost
je stanovena takto:

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

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

C) FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti
a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti a podíly.
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují
cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky
a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje
o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený
úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.
K 31. 12. se majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem
se oceňují pořizovací cenou, přecenění u cizoměnových podílů
se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního
majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl
se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná
položka.
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D) ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím
metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob
zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Nedokončená výroba a polotovary se oceňují plánovanými vlastními
náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům. Vlastní
náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní
náklady. Od 1. ledna 2007 společnost změnila metodu oceňování
nedokončené výroby a polotovarů. Dopadem změny metody spočívající
ve změně objemu režijních nákladů vstupující do nedokončené výroby
a polotovarů bylo snížení hodnoty zásob nedokončené výroby
a polotovarů o 271 701 tis. Kč a související snížení provozního výsledku
hospodaření. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na energie,
opravy a údržbu, telekomunikace, IT náklady, odpisy a ostatní služby
a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých mzdových nákladů.
E) POHLEDÁVKY
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných
pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů
na jejich realizační hodnotu.
F) DERIVÁTY
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze
jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých pohledávek,
resp. závazků.
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací.
Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty
nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny
peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti
kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny
peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí
zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou
účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu.
Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují
do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů,
které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také
do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné
hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným
rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány
jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu
a v rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo
do finančních nákladů, resp. výnosů.
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G) VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním
rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního
kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni
účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního
kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako
emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny na základě stanov
společnosti. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní
fond ze zisku.
Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy
poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více
než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond
ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu.
Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.
H) CIZÍ ZDROJE
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých
hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné
v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která
je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu
vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění,
jsou popsány v bodě 19.
I) FINANČNÍ LEASING
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové
splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku
v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu.
Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
J) DEVIZOVÉ OPERACE
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých
korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému
dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12.
vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují
do výnosů nebo nákladů běžného roku.
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K) ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž
věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek
na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení
účetní závěrky známy.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku
dokončení a vyfakturování zakázky způsobem stanoveným v uzavřené
smlouvě.
L) DAŇ Z PŘÍJMŮ
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady
na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů
mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví
a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li předpoklad,
že základ daně, proti kterému bude možné odloženou daňovou pohledávku využít, je v budoucnu s vysokou pravděpodobností dosažitelný.
M) DOTACE
V roce 2008 a 2007 společnost obdržela ze státního rozpočtu dotace
ve výši 12 327 tis. Kč, resp. 14 394 tis. Kč, které byly zaúčtovány jako
ostatní provozní výnosy běžného roku.
Obdržené dotace společnost eviduje na separátních účtech tak, aby
bylo možné sledovat jejich čerpání a využití.
N) EMISNÍ POVOLENKY
O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku oceňovaném pořizovací
cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí.
O „spotřebě povolenek“ se účtuje minimálně k datu účetní závěrky
v závislosti na emisích účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která
nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. Tato „dotace“
se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, jak jsou
povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů.

4. DLOU HODOBÝ MA JETEK
A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)
Pořizovací cena
Počáteční zůstatek
Software
179 696
Ocenitelná práva
49 955
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
1 721
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
952
Celkem 2008
232 324
Celkem 2007
232 202
Oprávky
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem 2008
Celkem 2007

Přírůstky
4 169
5 647
9 816
3 695

Vyřazení
-4 846
-4 846
-3 573

Převody
6 599
-6 599
-

Konečný zůstatek
186 295
49 955
1 044
237 294
232 324

Počáteční zůstatek
-175 385
-49 955
-225 340
-218 952

Odpisy
-5 236
-5 236
-6 388

Konečný zůstatek
-180 621
-49 955
-230 576
-225 340

Účetní hodnota
5 674
1 044
6 718
6 984

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě.
K 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 5 292 tis. Kč a 5 273 tis. Kč.
K 31. 12. 2008 je dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 183 799 tis. Kč plně odepsán.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje povolenky na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenky“). Společnosti bylo v roce 2008 bezúplatně
přiděleno 6 288 povolenek po jedné tuně emisí. Tyto povolenky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou ve výši 3 790 tis. Kč.
V roce 2008 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost, v souvislosti s těmito změnami, zaúčtovala do výnosů, resp. nákladů,
následující částky (v tis. Kč):
Hodnota emi sních povolenek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
Ostatní závazky
Počáteční zůstatek
1 721
-1 721
Bezúplatné přidělení povolenek
3 790
-3 790
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2008
-2 367
2 367
-2 367
2 367
Vrácení povolenek
-2 100
-2 100
Celkem k 31. 12. 2008
1 044
2 367
-2 367
-1 044
V roce 2007 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost, v souvislosti s těmito změnami zaúčtovala do výnosů,
resp. nákladů následující částky (v tis. Kč)
Hodnota emi sních povolenek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
Počáteční zůstatek
5 001
Bezúplatné přidělení povolenek
293
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2007
-3 573
3 573
-3 573
Celkem k 31. 12. 2007
1 721
3 573
-3 573
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Ostatní závazky
-5 001
-293
3 573
-1 721
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B) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)
Pořizovací cena
Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2008
Celkem 2007
OPRÁVKY
Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2008
Celkem 2007

C) DLOU HODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (V TIS. KČ)

Počáteční zůstatek
179 460
1 002 436
1 172 560
192 096
17 460

Přírůstky
-

Vyřazení
-2 896
-63 061
-111 996
-541
-13 501

Převody
28 092
44 120
91 910
61 655
-

Konečný zůstatek
204 656
983 495
1 152 474
253 210
3 959

5 875

-

-

-

5 875

49 946

237 694

-37 321

-225 777

24 542

4 220

33 476

-37 516

-

180

2 624 053
2 570 526

271 170
160 319

-266 832
-106 792

-

2 628 391
2 624 053

Počáteční
zůstatek
-496 857
-1 014 251
-26 486
-16 814
-5 756
-1 560 164
-1 590 142

Odpisy
-25 868
-41 079
-10 254
-127
-77 328
-73 237

K 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 souhrnná výše drobného hmotného majetku
neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 726 150 tis. Kč
a 714 816 tis. Kč.
K 31. 12. 2008 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě
718 309 tis. Kč plně odepsán.
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem
k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů
(viz bod 7). Opravné položky se vztahují k budovám a letounům Ae 270
a jsou, vzhledem k jejich nepředpokládanému využití, vytvořené v plné
výši jejich zůstatkové hodnoty.
K 31. 12. 2008, resp. k 31. 12. 2007 byla část nevýrobních budov
v pořizovací ceně ve výši 3 409 tis. Kč, resp. 93 393 tis. Kč a v zůstatkové
hodnotě ve výši 1 510 tis. Kč, resp. 50 748 tis. Kč umístěna mimo výrobní
areál společnosti (bytové jednotky, ubytovny). Ke snížení hodnoty budov
umístěných mimo areál společnosti došlo hlavně z důvodu prodeje objektů
v Kralupech nad Vltavou.
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Prodeje,
li kvidace
-34 179
-27 551
-460
-62 190
-1 969

Vyřazení
63 061
111 996
541
13 501
189 099
105 529

Převody,
ostatní
-345

Konečný
zůstatek
-493 843
-970 885
-36 199
-3 900
-5 756
-1 510 583
-1 560 164

Opravné
položky
-10 628
-197 169
-180
-207 977
-183 291

Účetní
hodnota
204 656
479 024
181 589
19 842
59
119
24 542
909 831
880 598

Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost s Ministerstvem obrany České
republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39
(viz bod 19), na základě které se zavázala k omezenému disponování
s významnou částí hmotného majetku (zejména pozemky, výrobní haly,
letiště a jiný majetek nutný pro udržení schopnosti poskytování servisních
oprav pro Armádu České republiky). K 31. 12. 2008 činila pořizovací hodnota
majetku s omezeným disponováním 417 581 tis. Kč a zůstatková hodnota
214 922 tis. Kč. Toto břemeno není zapsáno v katastru nemovitostí.
Dne 22. 10. 2007 byly mezi společností AERO Vodochody a.s. a Českou
exportní bankou, a.s. v souvislosti s poskytnutým exportním úvěrem
(viz bod 14) uzavřeny zástavní smlouvy na nemovitý majetek společnosti
(budovy a pozemky). K 31. 12. 2008 činila pořizovací a zůstatková cena
zastaveného majetku 274 281 tis. Kč a 155 850 tis. Kč. Z toho pořizovací
cena pozemků činila 48 473 tis. Kč, pořizovací cena budov činila 225 808 tis.
Kč a zůstatková cena budov činila 107 377 tis. Kč.
Z dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31. 12. 2008 se některé
položky (např. sklad průmyslového odpadu, výměníková stanice, sklad
pohonných hmot) v pořizovací ceně 29 995 tis. Kč a zůstatkové hodnotě
10 908 tis. Kč nepoužívaly. Společnost upravila ocenění tohoto dlouhodobého hmotného majetku na nulu (viz bod 7).

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku.
Zůstatek
Pří růstky
k 31. 12. 2006
Podíly v ovládaných
2 000
471 529
a řízených společnostech
Podíly ve společnostech
1 100
pod podstatným vlivem
Opravné položky
-357 190
23 900
Celkem
115 439
25 900

Úbytky

Přecenění

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Přírůstky

Úbytky

Přecenění

Zůstatek
k 31. 12. 2008

-

-25 182

448 347

-

-336 127

-

112 220

-

-

1 100

-

-

-

1 100

-

-25 182

-333 290
116 157

-

332 190
-3 937

-

-1 100
112 220

Opravnou položku představuje opravná položka ve výši 1 100 tis. Kč
k finanční investici ve společnosti Letov, a.s.
Společný podnik IBIS Aerospace Ltd. se společností Aerospace Industrial
Development Corporation, Taiwan (dále jen „AIDC“) byl založen
v roce 1997 pro dokončení vývoje víceúčelového dopravního letounu Ae 270.
Předmětem vkladu byly výsledky vývoje letounu společnosti v celkové výši
173 425 tis. Kč, které byly oceněny na 23 000 tis. USD (796 628 tis. Kč).
Podle zakladatelské smlouvy dále společnost vložila do společného
podniku v roce 1999, resp. 2000 a 2001, finanční zdroje ve výši
2 000 tis. USD (70 760 tis. Kč), resp. 2 000 tis. USD (76 968 tis. Kč)
a 5 000 tis. USD (188 981 tis. Kč).
Od roku 2001 probíhaly testovací lety letounu Ae 270. V průběhu vývoje
byly upřesňovány požadavky na letoun tak, aby odpovídal nejnovějším
trendům na trhu, což mělo za následek instalace dalšího přístrojového
vybavení. V roce 2002 bylo rozhodnuto o zmrazení vývoje stávající verze
letounu Ae 270P a pokračovalo se ve vývoji letounu se silnějším motorem
(P&W PT6-66). Prototyp s tímto motorem byl úspěšně zalétán 25. 2. 2003.
V letech 2003 a 2004 vývoj letounu pokračoval a v prosinci 2005, resp.
v únoru 2006, společnost obdržela typový certifikát od Evropské agentury
pro bezpečnost letectví (EASA), resp. od amerického národního úřadu
pro letectví (FAA). Přes značnou koncentraci vývojových a výrobních
kapacit zejména v závěrečním období vývoje nebyl certifikační plán
v porovnání s původním harmonogramem dodržen.

2009

V průběhu zkoušek bylo zjištěno, že některé z technických parametrů
letounu začínají být z hlediska současné situace na trhu této kategorie
letadel zastaralé. Na základě těchto skutečností se společnost rozhodla
nezahájit sériovou výrobu letounu ve stávající konfiguraci a zahájit hledání
nového investora, který by zejména finančně podpořil vývoj vylepšené
varianty letounu, která by lépe vyhovovala budoucím podmínkám trhu.
Po několikaměsíčním neúspěšném hledání nového investora dne
1. 11. 2007 rozhodla valná hromada akcionářů IBIS Aerospace Ltd.
o dobrovolné likvidaci podniku s tím, že proces likvidace bude ukončen
v roce 2008. Likvidace společnosti byla ukončena 11. 4. 2008.
K 31. 12. 2007 společnost z důvodu opatrnosti vytvořila opravnou položku
k finanční investici ve společnosti IBIS Aerospace Ltd. ve výši 332 190 tis.
Kč, která se rovnala rozdílu účetní a odhadované realizační hodnoty podílu
ve výši 3 740 tis. Kč.
Dne 11. 4. 2008 došlo na základě dohody partnerů ve společném podniku
ke konečnému zrušení společnosti IBIS Aerospace Limited. Společnost
obdržela podíl na likvidačním zůstatku ve výši 20 131 tis. Kč (platba
na bankovní účet ve výši 218 tis. USD, tj. 3 740 tis. Kč a hmotný investiční
majetek ve výši 16 391 tis. Kč (K obdrženému dlouhodobému majetku
společnost vytvořila opravnou položku v plné výši (viz bod 7)). Podíl
na likvidačním zůstatku byl klasifikován jako výnos z finanční investice.
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OVLÁDANÉ A ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI POD PODSTATNÝM VLIVEM K 31. 12. 2008 (V TIS. KČ):
Název společnosti
Sídlo společnosti
Podíl v %
Aktiva celkem (netto)
Vlastní kapitál
Základní kapitál a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Ztráta běžného roku
Cena pořízení akcií
Nominální hodnota akcií
Vnitřní hodnota akcií

Technometra Radotín, a.s.
Praha 5
100
135 111
118 315
219 426
5 862
-92 264
-14 710
110 220
219 426
118 315

Finanční informace k 31. 12. 2008 o společnosti Technometra Radotín, a.s.
byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky. Finanční informace
k 31. 12. 2008 o společnosti Letiště Vodochody a.s. byly získány z auditorem
neověřené účetní závěrky. Jediným akcionářem Letiště Vodochody a.s.
je společnost AERO Vodochody a.s., která k datu účetní závěrky vlastnila

Letov, a.s.
Praha 9
42,6
1 100
-

Letiště Vodochody a.s.
Odolena Voda
100
2 010
1 901
2 000
-99
2 000
2 000
1 901

10 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200 tis. Kč za akcii. Dne 3. 10.
2008 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti
Letiště Vodochody a.s. upsáním nových akcií, které budou splaceny formou
nepeněžitého vkladu, tj. vkladem nemovitostí v hodnotě 1 857 800 tis. Kč.
Navýšení základního kapitálu bylo provedeno k 1. 1. 2009 (viz odstavec 26).

OVLÁDANÉ A ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI POD PODSTATNÝM VLIVEM K 31. 12. 2007 (V TIS. KČ):
Název společnosti
Sídlo společnosti
Podíl v %
Aktiva celkem (netto)
Vlastní kapitál
Základní kapitál a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Ztráta běžného roku
Cena pořízení akcií/podílu
Nominální hodnota akcií/podílu
Vnitřní hodnota akcií/podílu

Technometra Radotín, a.s.
Praha 5
100
152 129
133 024
219 426
5 862
-43 803
-48 461
110 220
219 426
133 024

Finanční informace k 31. 12. 2007 o společnosti Technometra Radotín, a.s.
byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky.
K datu účetní závěrky představenstvo společnosti IBIS Aerospace Ltd.
neschválilo účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2007. Vzhledem k záměru
ukončit činnost společnosti IBIS Aerospace Ltd. likvidací, společnost

IBIS Aerospace Ltd.
Britské panenské ostrovy
50
336 127
-

Letov, a.s.
Praha 9
42,6
1 100
-

Letiště Vodochody a.s.
Odolena Voda
100
2 000
2 000
2 000
-

vytvořila opravnou položku snižující hodnotu podílu v IBIS Aerospace Ltd.
na její odhadovanou realizační hodnotu.
Finanční informace k 31. 12. 2007 o společnosti Letiště Vodochody a.s.
byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky. Společnost Letiště
Vodochody a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30. listopadu 2007.
K 31. 12. 2008 společnost má půjčky a úvěry ovládaným a řízeným
společnostem a společnostem pod podstatným vlivem (viz bod 22).

5. ZÁSOBY
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje
na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena
vedením společnosti na základě analýzy stáří zásob a jejich použitelnosti
v příštích obdobích (viz bod 7).
Opravná položka k :
Ae 270
L-159
L-39, L-59
programu Sikorsky
nepřiřazenému materiálu
ostatním zásobám
Celkem

Materiál
330 935
325 099
411 168
26 726
20 566
40 196
1 154 690

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce
2008 a 2007 vytvořeny opravné položky na základě jejich analýzy (viz bod 7).
K 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní
činily 5 612 tis. Kč a 5 414 tis. Kč.
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání
či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů
v roce 2008 a 2007 pohledávky ve výši 1 118 tis. Kč a 5 184 tis. Kč.
Společnost v roce 2008 a 2007 postoupila pohledávky ve výši 3 034 027 tis.
Kč a 1 945 473 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených pohledávek
v roce 2008 a 2007 činily 3 018 610 tis. Kč a 1 935 656 tis. Kč.

Nedokončená výroba, polotovary a zboží
131 587
88 248
8 708
544
4 712
233 799

Nominální hodnoty těchto pohledávek a výnosy z jejich postoupení
jsou v přiloženém výkazu zisku a ztráty vykázány v ostatních provozních
nákladech, resp. ostatních provozních výnosech.
K 31. 12. 2007 jsou jiné pohledávky tvořeny zejména kladnými reálnými
hodnotami otevřených zajišťovacích derivátů (viz bod 16).
Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31. 12. 2007 představují deposit složený
ve prospěch zahraničního dodavatele na základě smlouvy.
Dohadné účty aktivní zahrnují dohadnou položku neuhrazeného úroku
z půjčky společnosti Penta Investments Limited (viz bod 22).
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 22).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv
(uvedených v bodech 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:
dlouhodobému hmotnému majetku
dlouhodobému finančnímu majetku
zásobám
zálohám na zásoby
zálohám ostatním
pohledávkám – zákonné
pohledávkám – ostatní

Zůstatek
k 31. 12. 2006
158 507
357 190
1 626 859
26 558
2 128
3 263

Tvorba
opravné
položky
106 344
111 663
102
1 752

Zúčtování
opravné
položky
-81 560
-23 900
-315 708
-18 155
-548

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
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Poskytnuté zálohy na zásoby
5 141
3 354
614
9 109

2009

183 291
333 290
1 422 814
8 505
2 128
4 467

Tvorba
opravné
položky
118 713
71 986
604
6 733
2 444

Zúčtování
opravné
položky
-94 027
-332 190
-106 311
-1 722

Zůstatek
k 31. 12. 2008
207 977
1 100
1 388 489
9 109
6 733
2 128
5 189
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8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč):
Banka
Česká národní banka
Deutsche Bank AG Praha
Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.
Celkem

Měna
USD
USD
USD
USD

2008
Částka v tis. cizí měny
1 323
287
700
-

Částka v tis. Kč
25 588
5 551
13 542
44 681

2007
Částka v tis. ci zí měny
1 605
416
308
38
-

Částka v tis. Kč
29 007
7 521
5 565
694
42 787

Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 14).

9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené pojistné
a režijní náklady placené předem a jsou účtovány do nákladů období,
do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období k 31. 12. 2008 zahrnují zejména nevyfakturované
prodeje služeb a dohadnou položku z postoupené pohledávky, dále
je zde zahrnuta provize z ofsetového programu ve výši 2 493 tis. USD,
tj. 48 226 tis. Kč, která je snížena o přijaté zálohy ve výši 1 586 tis. USD,
tj. 30 684 tis. Kč.
Příjmy příštích období k 31. 12. 2007 zahrnují zejména nevyfakturované
prodeje služeb. Výnosy jsou účtovány do období, do kterého věcně
a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z 2 322 314 kusů prioritních akcií
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 2 690 000 akcií na jméno
v listinné podobě v jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 887 366 akcií na jméno
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč a 1 prioritní akcie na jméno
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč.
V roce 2008 a 2007 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Počet akcií
Základní kapitál
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy
Nerozdělený zisk z minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let

Zůstatek
k 31. 12. 2006
3 577 366
2 691 775
28 720
-148 825
199 743
16 508
377
-9 243 914

Zvýšení

Snížení

2 322 315
2 322 314
6 127 686
49 111
964 330

-5 677 686
-25 182
-5 677 686

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly v roce 2007
z důvodu přecenění finanční investice IBIS Aerospace Ltd. (viz bod 4c)
a přecenění zajišťovacích derivátů (viz bod 16). V roce 2008 vznikly
oceňovací rozdíly pouze z přecenění zajišťovacích derivátů (viz bod 16).
Dne 8. února 2007 rozhodl jediný akcionář TULAROSA a.s. o zvýšení
základního kapitálu společnosti upsáním 2 322 314 nových akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč. Emisní kurz upisovaných akcií činil 8 000 000 tis.
Kč, tj. 3 445 Kč na akcii. Všechny nové akcie byly upsány společností Salori
Holding B.V. Upsané akcie byly splaceny započtením pohledávky Salori
Holding B.V. za společností AERO Vodochody a.s. (viz bod 12). Zvýšení
základního kapitálu bylo v obchodním rejstříku zapsáno dne 22. března 2007.
Dne 7. 12. 2007 rozhodla valná hromada o snížení neuhrazené ztráty
minulých let ve výši 5 677 686 tis. Kč formou započtení emisního ážia.
Ztráta roku 2006
Úhrada neuhrazené ztráty minulých let z emisního ážia
Zvýšení neuhrazené ztráty minulých let
Příděl do rezervního fondu
Převod nerozděleného zisku
Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2007
Neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2007
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Ostatní kapitálové fondy tvoří především zůstatek fondů po finanční restrukturalizaci v předcházejících letech. Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny
fondem určeným k vydání zaměstnaneckých akcií
(od tohoto záměru bylo upuštěno) a sociálním fondem.

-964 330
5 677 686
-964 330
377
-4 530 558

2009

Zůstatek
k 31. 12. 2007
5 899 681
5 014 089
450 000
28 720
-124 896
199 743
16 508
377
-4 530 558

Zvýšení

Snížení

74 535
11 788
223 965
450 000

-450 000
-

Zůstatek
k 31. 12. 2008
5 899 681
5 014 089
28 720
-50 361
211 531
16 508
224 342
-4 080 558

Dne 7. 12. 2007 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního
kapitálu upsáním nové akcie o jmenovité hodnotě 2 Kč, jejíž emisní kurz
činí 450 000 tis. Kč. Akcie byla upsána společností Salori Holding B.V.
Upsaná akcie byla splacena započtením pohledávky Salori Holding B.V.
za společností AERO Vodochody a.s. (viz bod 12). Toto zvýšení základního
kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 30. ledna 2008.
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla 17. 4. 2008 o snížení
neuhrazené ztráty minulých let ve výši 450 000 tis. Kč formou započtení
emisního ážia.
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 19. 8.
2008, 17. 4. 2008, 7. 12. 2007 a 18. 7. 2007 bylo schváleno následující
rozdělení zisku za rok 2007, vyrovnání ztráty za rok 2006 a snížení
neuhrazené ztráty minulých let (v tis. Kč):
Zisk roku 2007
235 753
Úhrada neuhrazené ztráty minulých let z emisního ážia
450 000
Zvýšení neuhrazené ztráty minulých let
Příděl do rezervního fondu
11 788
Převod nerozděleného zisku
223 965
Nerozdělený zisk k minulých let 31. 12. 2008
224 342
Neuhrazená ztráta k minulých let 31. 12. 2008
-4 080 558
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11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
Smluvní pokuty a penále
Záruční servis L-159 a L-159T1
Generální opravy Tunis
Kontrakt Ae 270
Objednávky Technometra
Prémie a odměny zaměstnancům
Na nevybranou dovolenou
Záruční servis Sikorsky
Záruční servis Thajsko
Na bankovní záruku Egypt
Celkem

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost měla k 31. 12. následující ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2006
67 040
2 086
18 422
2 141
8 371
9 591
55 580
680
26 168
190 079

Tvorba
rezerv
20 429
2 859
26 940
64 562
2 496
117 286

Rezerva na záruční servi s L-159 a L-159T1
Rezerva na záruční servis letounů L-159 byla vytvořena na předpokládanou
hodnotu oprav 72 letounů prodaných Armádě České republiky. V roce 2008
a 2007 společnost rozpustila část rezervy na základě provedených oprav.
Zůstatek rezervy byl k 31. 12. 2008, resp. 31. 12. 2007 upraven tak,
aby pokrýval náklady na dodatečné pozáruční opravy, ke kterým
se společnost smluvně zavázala, tzv. „bulletiny“.
V roce 2007 byla vytvořena rezerva na záruční servis v souvislosti
s přestavbou čtyř letounů L-159 na L-159T1 pro Armádu České republiky.
Zůstatek rezervy k 31. 12. 2008 odráží předpokládanou hodnotu
budoucích oprav.
Rezervy na kontrakt Ae 270 a objednávky Technometra
Vzhledem k nepředpokládané výrobě významného počtu letounů Ae 270
v současné verzi se v roce 2005 vedení společnosti rozhodlo vytvořit
rezervu na pevné a uskutečněné objednávky nevyužitelného materiálu
pro program Ae 270 nakupovaný od třetích stran v hodnotě 45 557 tis. Kč.
V roce 2008 a 2007 byla původní výše rezervy snížena o hodnotu
odebraného materiálu a dohodou zrušeného objemu dodávek.
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Zúčtování
rezerv
-33 885
-1 543
-7 552
-2 141
-8 371
-62 854
-348
-3 507
-120 201

Zůstatek
k 31. 12. 2007
53 584
3 402
10 870
26 940
11 299
58 076
332
22 661
187 164

Tvorba
rezerv
5 200
35 887
63 719
105 478
1 589
211 873

Zúčtování
rezerv
-43 633
-2 300
-5 435
-26 940
-62 603
-332
-141 243

Zůstatek
k 31. 12. 2008
5 200
9 951
1 102
5 435
35 887
12 415
163 554
24 250
257 794

Rezerva na nevybranou dovolenou
V roce 2008 společnost vypočetla a zaúčtovala rezervu na nevybranou
dovolenou ve výši 12 415 tis. Kč. V roce 2007 společnost zaúčtovala rezervu
na nevybranou dovolenou ve výši 11 299 tis. Kč.
Rezerva na záruční servis Sikorsky
Rezerva na záruční servis se tvoří ve výši odhadovaných nákladů
na očekávané záruční opravy týkající se dodávek vrtulníků Sikorsky.
V roce 2008 byla zjištěná konstrukční chyba u 193 vrtulníků Sikorsky,
která vznikla z důvodů nesprávného postupu dle konstrukčních plánů
ze strany společnosti. Společnost z důvodu opatrnosti vytvořila rezervu
na odstranění konstrukční chyby v celkové výši 88 893 tis. Kč
Rezerva na bankovní záruku Egypt
Společnost vytvořila rezervu na očekávanou ztrátu z čerpání bankovní
záruky vystavenou ve prospěch Ministerstva obrany státu Egypt.

Termíny/Podmí nky
Splatnost 2059, úročeno pohyblivou sazbou,
max. 140% diskontní sazby ČNB

Závazky vůči Salori Holding B.V.
Celkem

Společnost uzavřela dne 7. 1. 2008 se společností Salori Holding B.V.
smlouvu o změně povinností při splácení úvěru. Společnosti sjednaly,
že stávající pevná úroková sazba se nahrazuje poplatkem odvíjejícím
se od finančního výsledku hospodaření společnosti před započtením
zdanění a úroků (EBIT). Maximální placený poplatek je však limitován
částkou rovnající se násobku 140% diskontní sazby České národní banky
a nesplacené jistiny úvěru. Společnosti zároveň sjednaly prodloužení
splatnosti úvěru do 31. 1. 2059.

2008

2007

564 882

714 822

564 882

714 822

Společnost uzavřela dne 30. 11. 2008 se společností Salori Holding B.V.
smlouvu o odpuštění části úvěru ve výši 150 000 tis. Kč. Společnost
zúčtovala odpuštěnou část úvěru v přiloženém výkazu zisku a ztráty
do ostatních finančních výnosů.
Náklady na úroky vztahující se k půjčce od Salori Holding B.V. za rok 2008
a 2007 činily 20 451 tis. Kč, resp. 82 469 tis. Kč. Společnost uzavřela dne
27. 3. 2008 se společností Salori Holding B.V. smlouvu (Settlement
Agreement) o odpuštění úroků za období od 20. 1. 2007 do 6. 3. 2007
ve výši 20 391 tis. Kč. Společnost zúčtovala odpuštěnou část úroků z úvěru
v přiloženém výkazu zisku a ztráty do ostatních finančních výnosů.

V roce 2008 a 2007 došlo k následujícím změnám týkající se dlouhodobého závazků vůči Salori Holding B.V. (v tis. Kč):

Půjčka
Úroky
Celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2006
10 122 723
304 717
10 427 440

Kapitalizace
půjčky a úroků
-8 218 157
-231 843
8 450 000

Úroky
z půjčky
82 469
82 469

Splátka
půjčky
-1 345 087
-1 345 087

Společnost uzavřela dne 4. 9. 2007 se společností Salori Holding B.V.
dohodu o podřízení závazku, který má AERO Vodochody a.s. vůči
společnosti Salori Holding B.V. Společnosti sjednaly, že závazek vůči
Salori Holding B.V. je podřízeným závazkem vůči závazku společnosti

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 měla společnost krátkodobé závazky
po lhůtě splatnosti v částce 64 709 tis. Kč a 76 938 tis. Kč.
Dohadné účty pasivní zahrnují především materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu a služeb. Jsou účtovány do období, s nímž věcně
i časově souvisí.

2009

Zůstatek
k 31. 12. 2007
559 479
155 343
714 822

Prominutí
jistiny a úroků
-150 000
-20 391
-170 391

Úroky
z půjčky
20 451
20 451

Zůstatek
k 31. 12. 2008
409 479
155 403
564 882

AERO Vodochody a.s. na úplné splacení úvěrů, které společnosti
AERO Vodochody a.s. poskytne banka (Česká exportní banka, a.s.).
Podřízený závazek může být splacen společností AERO Vodochody a.s.
až po úplném splnění závazku z úvěru.

Přijaté zálohy k 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 zahrnují zejména zálohy
od společnosti Sikorsky Aircraft Corporation na výrobu leteckých
komponentů (elektrosvazků) a od společnosti Alenia Aeronautica S.p.A.
na výrobu leteckých dílů.
K 31. 12. 2008 společnost eviduje splatné závazky z titulu sociálního
a zdravotního pojištění ve výši 17 104 tis. Kč.
K 31. 12. 2008 jsou jiné závazky tvořeny zejména zápornými reálnými
hodnotami otevřených zajišťovacích derivátů (viz bod 16).
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 22).
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14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI
Dne 22. 10. 2007 podepsala společnost úvěrovou smlouvu s Českou
exportní bankou, a.s. V rámci této smlouvy může čerpat prostředky
na financování programu Sikorsky do celkové výše 60 000 tis. USD
(1 160 760 tis. Kč). K 31. 12. 2007 společnost vyčerpala z úvěru částku
33 810 tis. USD (611 213 tis. Kč). Společnost ručí za úvěr pohledávkami
a právy vyplývajícími z rámcové smlouvy se společností Sikorsky Aircraft
Corporation a zástavou nemovitého majetku (viz bod 4b).

Společnosti byly k 31. 12. 2008 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):
K 31. 12. 2008 společnost vyčerpala z úvěru částku 58 519 tis. USD
(1 132 116 tis. Kč). Úvěr má splatnost do 31. 7. 2009 a je úročen
pohyblivou úrokovou sazbou 3M LIBOR + marže. Celkové úrokové náklady
za rok 2008, resp. 2007 činí 35 352 tis. Kč, resp. 4 013 tis. Kč.

Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.
Celkem

V rámci úvěrové smlouvy se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:
Název ukazatele
Popis výpočtu
Výsledná cenová kalkulace
Výše přímých nákladů na výrobu S-76 / prodejní cena S-76
Celková zadluženost
Vlastní kapitál / aktiva celkem
Rentabilita provozní činnosti
Provozní hospodářský výsledek / tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
ROA
Výsledek hospodaření za účetní období / aktiva celkem
Společnost k 31. 12. 2008 dodržuje všechny poměrové ukazatele.
Dne 22. 12. 2008 podepsala společnost úvěrovou smlouvu číslo 21559
s Českou exportní bankou, a.s. V rámci této smlouvy může čerpat
prostředky na financování programu Sikorsky do celkové výše
60 000 tis. USD (1 160 760 tis. Kč). Společnost ručí za úvěr pohledávkami
a právy vyplývajícími z rámcové smlouvy se společností Sikorsky

Banka
Česká národní banka

Požadovaná hodnota
<= 91%
>= 15%
>= 3,5%
>= 0

Aircraft Corporation a zástavou nemovitého majetku (viz bod 4b).
První čerpání z tohoto úvěru bude použito na refinancování úvěru
z roku 2007. Úvěr má splatnost do 31. 1. 2010 a je úročen pohyblivou
úrokovou sazbou 3M LIBOR + marže.
K 31. 12. 2008 společnost z tohoto úvěru nečerpala finanční prostředky.

Záruka
- za plnění kontraktu
- za plnění kontraktu
- kauce
- kauce
- kauce
- kauce

Termín
09/91 – 06/09
09/91 – 06/09
nespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
03/09

Částka
24 250
1 242
3 772
926
766
27 084
58 040

Společnosti byly k 31. 12. 2007 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):
Banka
Česká národní banka

Záruka
- za plnění kontraktu
- za plnění kontraktu
- kauce
- záruka za vrácení akontace
- kauce
- kauce
- kauce
- kauce
- kauce
- kauce
- platební záruka
- za splnění kontraktu

Termín
09/91 – 06/08
09/91 – 06/08
nespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
1/08
1/08
5/08
9/08
2/08
1/08

Částka
22 661
1 161
Česká spořitelna, a.s.
3 525
10 576
3 525
865
Komerční banka, a.s.
245
245
68
96
Deutsche bank AG
4 520
579
Celkem
48 066
K 31. 12. 2008, resp. 31. 12. 2007, společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši 44 681 tis. Kč,
resp. 42 787 tis. Kč (viz bod 8).
15. OSTATNÍ PASIVA
Výdaje příštích období k 31. 12. 2008 zahrnují především nezaplacené úroky
České exportní bance a závazek z nákupu pozemků v roce 2007.

Výnosy příštích období zahrnují tržby vztahující se k obchodnímu případu
Sikorsky a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

16. DERIVÁTY
K 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 má společnost uzavřené zajišťovací deriváty,
které přecenila na reálnou hodnotu. Reálná hodnota zajišťovacích derivátů

je v rozvaze vykázána v jiných pohledávkách, resp. v jiných závazcích
a v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků.

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k 31. 12. (v tis. Kč):

(tis. Kč)
Měnové kontrakty
Deriváty zajišťovací celkem

1919

2008
Smluvní/
Nominální
765 140
765140

Reálná hodnota
Kladná
Záporná
50 361
50 361

2009

2007
Smluvní/
Nominální
374 606
374 606

Reálná hodnota
Kladná
Záporná
49 111
49 111
-
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17. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zisk před zdaněním
Nezdanitelné výnosy a neodečitatelné náklady související s odpisem podílu ve společnosti IBIS Aerospace Ltd.
Nezdanitelné výnosy
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodečitatelné náklady
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)
Zdanitelný zisk
Započtení daňové ztráty minulých let
Sazba daně z příjmu
Splatná daň
Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu
vzniklou od roku 2004 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty z let 2004 –

2008 v ti s. Kč
401 589
174 204
-29 350
75 980

2007 v tis. Kč
235 753
-5 439
71 534

-1 582
70 630
105 699
797 170
-797 170
21 %
-

-220 010
-2 915
191 146
270 069
-270 069
24 %
-

2006, která nebyla v účetní závěrce roku 2008 uplatněna a bude převedena
do dalších let, činila 829 658 tis. Kč k 31. 12. 2008.

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

Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku
Ostatní přechodné rozdíly:
OP k pohledávkám a zálohám na zásoby
OP k zásobám
OP k dlouhodobému majetku
Rezervy
Daňová ztráta z minulých let
Celkem
Netto

2008
Odložená daňová
pohledávka
8 862
4 051
263 813
39 481
50 400
159 735
526 342
526 342

Odložený daňový
závazek
-

Společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku vzhledemk vysoké nejistotě ohledně její realizace v budoucnu.

1919

2007
Odložená daňová
pohledávka
2 525
271 493
33 505
35 973
315 933
661 429
656 215

Odložený daňový
závazek
-5 214
-5 214

18. LEASING
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i).
Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2008 a 31. 12. 2007 (v tis. Kč):

Popis

Termíny

Stroje
do roku 2013
Osobní automobil do roku 2009

Součet splátek
nájemného po celou
dobu předpokládaného pronájmu
42 118
964

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z fi nančního pronájmu
k 31. 12. 2008
2 368
697

19. MAJETEK A ZÁVA ZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost běžně využívá zprostředkovatelských služeb na smluvním
základě. V případě uzavření obchodního vztahu se zákazníkem vyplývá
z těchto smluv povinnost uhradit zprostředkovateli částku z realizovaných
příjmů. Tuto částku nelze stanovit do doby uzavření kontraktu.
Na základě uzavřených smluv má společnost povinnost dodávat svým
zákazníkům náhradní díly v období mezi 10 - 15 lety.
Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost s Ministerstvem obrany České
republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39,
v níž se zavázala ke spolupráci při opravách, údržbě a modernizaci letadel.
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností do ledna 2029.
V případě porušení smluvních vztahů, jakožto i v případě odstoupení
od smlouvy, může Ministerstvo obrany České republiky po společnosti
požadovat smluvní penále a dále pak i nárokovat případné škody
převyšující částku tohoto penále. V rámci této smlouvy se společnost
zavázala k omezenému disponování s významnou částí svého
dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 4b).
Hlavní výrobní zakázky společnosti jsou řešeny v rámci dlouhodobých
smluvních vztahů s dodavateli. Hodnota budoucích závazků z titulu
uzavřených smluv k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2007 dosahuje
1 168 455 tis. Kč a 1 755 385 tis. Kč, z toho činí dodávky pro program
Sikorsky 1 104 574 tis. Kč a 1 593 819 tis. Kč.

2009

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2007
326

Rozpis částky budoucích plateb dle
faktické doby splatnosti k 31. 12. 2008
Splatné do
Splatné po
jednoho roku
jednom roce
7 638
32 112
267
-

Součástí těchto smluv je běžně ustanovení o výši náhrad, které je
společnost povinna uhradit v případě, že nedodrží smluvní závazky
nebo od smlouvy odstoupí. Dodavatelé rovněž nepřebírají odpovědnost
za případné následné škody způsobené havárií.
Společnost uzavřela pojištění odpovědnosti vyplývajících z vlastní letecké
činnosti, dále havarijní pojištění letounů a pojištění za škody způsobené
vadným výrobkem. Pro pojištění je sjednán kombinovaný limit ve výši
250 000 tis. USD pro odpovědnost za výrobek pro projekt Sikorsky
a 75 000 tis. USD pro ostatní odpovědnosti vyplývající z letecké činnosti
pro jednu a všechny pojistné události vzniklé během platnosti pojistného
období s celosvětovou platností. Toto pojištění pokrývá nejvýznamnější
předvídatelná rizika vyplývající z letecké činnosti společnosti.
V roce 1998 proběhl ve společnosti ve spolupráci s firmou GEO s.r.o.
ekologický audit, jehož výsledkem bylo vyčíslení nutných investic
na ekologizaci výroby a na sanaci ekologických škod. Celkové odhadované
náklady činily 248 375 tis. Kč. Na základě smlouvy o úhradě nákladů
vynaložených na vypořádání ekologických závazků, uzavřené s Fondem
národního majetku České republiky dne 12. 8. 1998, se Fond národního
majetku České republiky (v současnosti Ministerstvo financí České
republiky) zavázal uhradit společnosti účelně vynaložené náklady do výše
2 691 926 tis. Kč. Tento limit převyšuje celkové odhadované náklady.
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20. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

Letecká výroba
Neletecká výroba
Výnosy celkem

2008
Domácí
438 845
49 395
488 240

2008
Zahraniční
3 612 889
3 612 889

2007
Domácí
826 660
19 360
846 020

2007
Zahraniční
3 460 967
3 460 967

Převážná část výnosů společnosti za rok 2008 je soustředěna na tři hlavní
zákazníky v leteckém odvětví (Sikorsky Aircraft Corporation,
Ministerstvo obrany České republiky a Alena Aeronautica S.p.A.).

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
Majoritním vlastníkem společnosti AERO Vodochody a.s. je společnost
TULAROSA a.s. Tuto společnost vlastní Penta Investments Limited
se sídlem Limassol, Cyprus , která vlastní podíly v celé řadě ostatních
společností v České republice i zahraničí. S těmito společnostmi AERO
Vodochody a.s. nemá s výjimkou společností Privatbanka, a.s., Rotortech
Aero Composites Limited, Salori Holding B.V. a Penta Investments
Limited významné obchodní ani jiné vazby.
V roce 2008 a 2007 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů
a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody
a nevlastní žádné akcie společnosti.

Výhody některých členů statutárních orgánů a vedení společnosti
spočívají v používání služebních osobních automobilů i pro soukromé účely.
Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje úvěry a služby spřízněným
osobám. V roce 2008 a 2007 dosáhly výnosy z těchto činností včetně
úrokových výnosů 66 093 tis. Kč a 42 584 tis. Kč.
Společnost na základě smlouvy z roku 2008 převzala ručení za závazky
a povinnosti vyplývající společnosti Technometra Radotín a.s., ze smluv
o finančním leasingu uzavřených se společností SG Equipment
Finance s.r.o. na strojové vybavení a to až do výše 120 000 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):
21. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2008
Celkový počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců
1 293
Mzdy
497 527
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
163 007
Sociální náklady
11 016
Ostatní sociální pojištění
2 286
Odměny statutárním zástupcům společnosti
360
Osobní náklady celkem
674 196

2008
Z toho členové řídících orgánů
74
90 547
22 123
1 454
360
114 244

V roce 2008 a 2007 obdrželi členové a bývalí členové statutárních
a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 360 tis. Kč a 325 tis. Kč.
Mezi členy řídících orgánů byli v roce 2008 zahrnuti nejen členové
vrcholového vedení, ale i vedoucí pracovníci na středním stupni řízení.
Údaje za členy řídících orgánů v roce 2008 a 2007 nejsou z tohoto
důvodu srovnatelné.

2007
Celkový počet zaměstnanců
1 314
527 290
174 348
12 219
3 040
325
717 222

2007
Z toho členové řídících orgánů
18
33 370
11 630
431
325
45 756

Spřízněná osoba
Lhůty splatnosti
2008
Technometra Radotín, a.s. – úvěr
2009
1 000
Penta Investments Limited – úvěr v Kč
2009
350 000
Penta Investments Limited – úvěr v USD
2009
554 263
Úvěry celkem
905 263
Technometra Radotín, a.s. – obchodní pohledávky
2009
243
Technometra Radotín, a.s. – záloha
Technometra Radotín, a.s. – záruka za leasing
2009
328
IBIS Aerospace Ltd.
Penta Investments Limited – časové rozlišení úroků
2009
60 507
Penta Investments Limited – obchodní pohledávky
2009
805
Rotortech Aero Composites Limited
2009
88
Tirrellus, a.s.
Letiště Vodochody a.s.
2009
109
Ostatní krátkodobé pohledávky celkem
62 080
K 31. 12. 2008 a 2007 nebyly poskytnuty spřízněným osobám žádné zálohy.
K 31. 12. 2008 a 2007 činil vklad společnosti na účtech u spřízněné osoby Privatbanka, a.s. 50 380 tis. Kč a 32 486 tis. Kč.

2007
200 000
11 751
211 751
17
2 911
158
21 799
141
251
25 277

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Technometra Radotín, a.s.
Penta Investments Limeted
Rotortech Aero Composites Limited
Celkem

Lhůty splatnosti
2009
2009
2009

2008
2 111
4 291
6 402

2007
448
7
455

2008
564 882

2007
714 822

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku.
V roce 2008 a 2007 činily nákupy včetně úroků 95 828 tis. Kč a 18 835 tis. Kč.
Přehled dlouhodobých závazků vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Salori Holding B.V.

Lhůty splatnosti
2059

Dlouhodobé závazky vůči Salori Holding B.V. se týkají závazku z titulu půjčky, snížení závazku je z odpuštění jistiny ve výši 150 000 tis. Kč
a úroku ve výši 20 451 tis. Kč (viz odstavec 12).
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
23. BUDOU CNOST SPOLEČNOSTI
Základem výrobního programu společnosti jsou dva nosné výrobní
programy. Vojenský program se sestává z projektu L-159 a projektu
generálních oprav předchozích typů vojenských letounů. Program
leteckých kooperací naplňuje především výroba vrtulníku S-76
pro americkou firmu Sikorsky Aircraft Corporation, výroba střední části
křídla pro společnost Alenia Aeronautica a další kooperace s významnými
světovými výrobci letecké techniky.
Společnost nemá uzavřeny žádné kontrakty na prodej letounů L-159.
Jediným smluvním partnerem programu L-159 je v současné době
Ministerstvo obrany České republiky, se kterým dne 8. 12. 2005 společnost
podepsala rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře, v rámci které bude
společnost poskytovat servis, údržbu a podílet se na modernizaci letadel
a dodávkách náhradních dílů. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou
s platností do ledna 2029. Od zahájení výroby letadel L-159 společnost
prodala celkem 72 kusů jedinému zákazníkovi, kterým bylo Ministerstvo
obrany České republiky. Společnost se i nadále zaměřuje na marketing
v oblasti prodeje nových letounů a případný prodej nevyužívaných letounů
L-159 Armády České republiky.
Výroba vrtulníků Sikorsky měla do roku 2008 vzrůstající tendenci.
Na základě závazných objednávek firmy Sikorsky Aircraft Corporation
dojde v roce 2009 k poklesu výroby oproti předchozím rokům.
Na základě podepsané smlouvy o kooperaci s italským výrobcem letounů
Alenia Aeronautica S.p.A. bude v roce 2009 dodáno 13 kusů centroplánů
(střední část křídla) pro transportní letoun C-27J Spartan.

V roce 2007 byl podepsán kontrakt s francouzskou společností Latécoére
Toulouse na dodávky závěsů a vnitřní konstrukce dveří pro regionální
dopravní proudové letouny Embraer 170 a Embraer 190 v celkovém objemu
kolem jedné miliardy korun. V letech 2008 až 2012 by měla společnost
vyrobit pro Latécoére až 800 podsestav dveří. Výroba bude zahájena
v průběhu tohoto roku. Další perspektivu spatřuje společnost v možnosti
kooperační výroby pro další letecké koncerny. V současné době probíhají
jednání s předními leteckými výrobci o subdodávkách pro jejich produkty.
Společnost měla k 31. 12. 2008 vlastní kapitál ve výši 1 765 860 tis. Kč,
základní kapitál ve výši 5 014 089 tis. Kč a neuhrazenou ztrátu minulých
let ve výši 3 856 216 tis. Kč. Podle obchodního zákoníku by společnost,
jejíž kumulovaná ztráta přesáhla polovinu základního kapitálu, měla podat
návrh na prohlášení konkurzu, nebo přijmout opatření ke snížení ztráty.
Společnost bude i v roce 2009 postupovat v přijatých opatřeních směřujících ke snížení kumulované ztráty ve vztahu k základnímu kapitálu.
Schopnost společnosti pokračovat ve svém podnikání je závislá na vývoji
výše popsaných skutečností, zejména pak na strategických rozhodnutích
a plánech majoritního akcionáře. Management společnosti pracuje na
dlouhodobé strategii rozvoje a směřování společnosti, která bude následně
schválena akcionáři. Účetní závěrka byla připravena na základě předpokladu, že společnost bude pokračovat ve svém působení i v následujícím
roce a neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z této nejistoty.
24. VÝDA JE NA VÝZKUM A VÝVOJ
Na výzkum a vývoj bylo v roce 2008 a 2007 vynaloženo 59 016 tis. Kč
a 66 339 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů.

25. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Ostatní provozní výnosy v roce 2008, resp. 2007, tvoří především výnosy
z postoupených pohledávek (viz bod 6).
Ostatní provozní náklady v roce 2008, resp. 2007, tvoří především nominální
hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka a škody a pojistné.
Náklady z finančního majetku v roce 2008 tvoří odpis finanční investice
IBIS Aerospace Limited (viz odstavec 4c).

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12.:
Služby
Povinný audit
Jiné ověřovací služby
Celkem

2008
2 500
2 500

26. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
K 1. 1. 2009 společnost navýšila základní kapitál dceřiné společnosti
Letiště Vodochody a.s. formou nepeněžitého vkladu o 1 857 800 tis. Kč
na 1 859 800 tis. Kč (9 299 akcií v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 200 tis. Kč za akcii).

27. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.
Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

28. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KA PITÁLU ( VIZ BOD 10)

Účetní závěrka byla sestavena dne 2. dubna 2009.
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Ostatní finanční výnosy v roce 2008 tvoří především výnos z titulu odpuštění
jistiny a úroku z úvěru od Salori Holding B.V. (viz bod 12) a kurzové zisky.
Ostatní finanční náklady v roce 2007 tvoří především kurzové ztráty.
Ostatní finanční výnosy a náklady v roce 2007 tvoří především kurzové
zisky a ztráty. Mimořádné výnosy v roce 2008 tvoří odpis starých dohadných
položek pasivních, ke kterým nebyla obdržena finální faktura od dodavatele.

2009

2007
2 500
2 500

ZAMĚŘUJEME SE NA NEJVYŠŠÍ
KVALITU PODPORY ZÁKAZNÍKA

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI
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PODEPSÁNA SMLOUVA
NA VÝROBU ZÁVĚSNÍKŮ
LETOUNU JAS-39 GRIPEN
S FIRMOU SAAB
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Zpráva představenstva společnosti AERO Vodochody a.s. o vztazích
mezi propojenými osobami zpracovaná podle ustanovení §66a zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Ovládající osoba od 4. ledna 2007 Penta Holding Limited
se sídlem 44 Paphos, Griva Digeni, Salamis House, 3rd floor,
P.C. 8020 Kyperská republika, registrační číslo HE 101 570

ODDÍL I. OVLÁDANÁ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

ODDÍL II. PROPOJENÉ OSOBY
Propojenými osobami jsou Společnost a osoby ji přímo či nepřímo
ovládající a dále společnosti ovládané osobou ovládající,
tj. od 4. ledna 2007 osoby ovládané společností Penta Holding Limited.

OVLÁDANÁ OSOBA
AERO Vodochody a.s.
se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70
IČ 00010545 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 449 (dále jen „Společnost“)

ODDÍL V. JINÉ ÚKONY UČINĚNÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Společnosti nejsou známy žádné jiné právní úkony, které by byly učiněny
v zájmu propojených osob.
ODDÍL VI. JINÁ OPATŘENÍ UČINĚNÁ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Společnosti nejsou známa žádná jiná opatření, která by byla učiněna
v zájmu propojených osob.

Představenstvo AERO Vodochody a.s. prohlašuje, že veškerá plnění,
resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě vztahů
uvedených v oddílech IV. – VI. této zprávy, byla v obvyklé výši.

ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi,
který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.

ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Mezi propojenými osobami byly v rozhodném období uzavřeny tyto smlouvy:
Osoba

Penta Investments Li mited
Penta Investments Li mited

Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o úvěru ze dne 27.6.2007

Penta Investments Li mited

Penta Investments Li mited
Penta Investments Li mited

V Odoleně Vodě dne 27. března 2009

Název smlouvy Datum uzavření
Dodatek č. 1 ke Smlouvě
6. 2. 2008
o úvěru z 26.6.2007
Zmluva o poskytovaní sublicencií
27. 2. 2008
k software a údržbe software
Dodatek č. 2 ke Smlouvě
25. 6. 2008
o úvěru ze dne 26.6.2007

Penta Investments Li mited

Rámcová smlouva o službách
elektronických komunikací a o prodeji
elektronických komunikačních zařízení
a jejich příslušenství – T Mobile
Dodatek č. 4 ke Smlouvě
o úvěru ze dne 27.6.2007

21. 4. 2008

9. 5. 2008

25. 6. 2008

Plnění poskytnuté
zkrácení splatnosti
na 1 rok

Plnění odebrané
zkrácení splatnosti
na 1 rok
práva na užívání
licencí SAP

Doba trvání

Újma

1 rok

žádná

neurčitá

žádná

prolongace úvěru

prolongace úvěru

1 rok

žádná

navýšení limitu
a zkrácení
splatnosti na 1 rok

navýšení limitu
a zkrácení
splatnosti na 1 rok

1 rok

žádná

služby elektronické služby elektronické
komunikace
komunikace

3 roky

žádná

peněžní plnění

prolongace úvěru

prolongace úvěru

1 rok

žádná

neurčitá

žádná

Penta Investments Li mited,
TULAROSA a.s., Salori Holding B.V.

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě
č. 125006614 s EGAP a ČEB

26. 9. 2008

zřízení zástavního
práva ke směnkám

zrušení sublimitu
k úvěrové
smlouvě s ČEB

Penta Investments Li mited,
TULAROSA a.s., Salori Holding B.V.

Smlouva o zřízení zástavního
práva k cenným papírům

29. 9. 2008

zastavení cenných
papírů vůči pohledávce
PENTA Investments
limited ČEB

pokračování
úvěrové smlouvy
s ČEB

neurčitá

žádná

Penta Investments Li mited,
TULAROSA a.s., Salori Holding B.V.

Smlouva o úvěru č. 21559

22. 12. 2008

úvěrová smlouva

úvěrová smlouva

1 rok

žádná

Agreement on the change of
Salori Holding B.V.
obligations regarding the receivable
Settlement agreement
Salori Holding B.V.
Salori Holding B.V.
Agreement on remission of the debt
Rotortech Aero Composites Limi ted
Kupní smlouvy na dodávky zboží

7. 1. 2008

úvěrová smlouva

úvěrová smlouva

50 let

žádná

27. 3. 2008
30. 11. 2008
2008

odpuštění závazku
odpuštění závazku
kupní cena

odpuštění závazku
odpuštění závazku
zboží

jednorázová
jednorázová
neurčitá

žádná
žádná
žádná
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ODDÍL VII. ZÁVĚR
Představenstvo AERO Vodochody a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného
hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely zpracování
této zprávy, a to zejména tak, že se dotázalo ovládajících osob v období
před i po změně vlastníka Společnosti na okruh osob, které jimi byly
v určeném období ovládány.

Ondřej Benáček
člen představenstva
AERO Vodochody a.s.

2009

Ing. Petr Brychta
člen představenstva
AERO Vodochody a.s.
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