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Úvodní slovo prezidenta společnosti
Rok 2011 byl pro Aero obtížný, ale úspěšný. Společnost se musela
potýkat se zpožďováním požadovaných dodávek u zákazníků
hlavních výrobních programů, ale ziskovost si zachovala, zejména
díky zvyšování efektivity a úsporným opatřením v průběhu roku.
Obchodní úspěchy v podobě uzavření kontraktu a zahájení účasti
na mezinárodním vojenském projektu KC-390 s brazilskou společností Embraer nebo například rozvíjení programu podpory L-39
dávají slušný základ do budoucna a posilují trend diverzifikace
programového portfolia.
Aero nicméně nezapomíná ani na realizaci stávajících programů
a v zájmu neustálého zlepšování pracovalo v roce 2011 na zefektivňování fungování firemních procesů a zavádění nových systémů.
Re-certifikace AS9100 v revizi C, certifikace ISO 14001 (životní
prostředí) a ISO 18001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
a implementace BCMS (systém řízení rizik) ve spojení s rozvíjením
vlastního systému WING jsou předpokladem dalšího zlepšování.
Významná investice do kompozitové výroby, která bude dokončena
v dubnu 2012, je rovněž důležitým krokem k posílení konkurenceschopnosti firmy.
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Pokračování vývojového programu CSeries stejně jako zahájení
nového programu KC-390 posouvají Aero dále do role risk-sharingového partnera nejvýznamnějších světových výrobců. Vyčlenění
divize vývoje je jasným signálem významu této klíčové činnosti
pro další strategické směřování společnosti. Zaměření na vývoj
a vyspělé montáže s vysokou mírou integrace mechanických,
elektrických a hydraulických systémů jde ruku v ruce se systematickým rozvojem outsourcingových aktivit, zejména v oblastech
výroby primárních dílů a konstrukce a výroby přípravků, které
se budou v následujících letech více a více přesouvat do dodavatelského řetězce.
Následující období, jak pevně věřím, nejen že zachová stávající
vysokou dynamiku rozvoje společnosti, ale rovněž posílí pozici Aera
jako významného a vyhledávaného zaměstnavatele, preferovaného
dodavatele a partnera integrujícího silný dodavatelský řetězec.

úvodní slovo prezidenta společnosti

59
MILIARD KČ
JE HODNOTA
NASMLOUVANÝCH
DODÁVEK AERA
NA PŘÍŠTÍCH
DESET LET
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EMBRAER
KC-390

? Nejmodernější taktický dopravní letoun
? Dolet 1400 námořních mil
s 23 tunami nákladu
? Dvojice vysoko-obtokových proudových
motorů IAE V2500 zajišťuje mimořádnou
efektivitu a nízké provozní náklady

Profil společnosti
Korporátní profil
AERO Vodochody a.s. (dále jen Aero) je akciová společnost, která
vznikla dne 2. ledna 1991 a sídlí v Odoleně Vodě, Dolínku, ulice
U Letiště č. p. 374, PSČ 250 70. Do obchodního rejstříku byla zapsána
dne 2. ledna 1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 449, IČ: 00010545, DIČ: CZ00010545.
Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice.
Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní
letecké techniky. Zaměřuje se především na spolupráci s předními
leteckými výrobci v mezinárodních kooperačních projektech
a v rámci vojenského programu je dlouholetým partnerem ozbrojených sil několika zemí, zejména Armády České republiky. Má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle AS9100/ISO 9001
a je držitelem všech relevantních atestů a certifikátů společnosti
jako celku i dílčích procesů dle národních i mezinárodních norem.
Do konce roku 2006 vlastnila téměř 100 % akcií Aera Česká konsolidační agentura. Dne 4. ledna 2007 se jediným akcionářem Aera stala
skupina Penta, která ve stejném roce úspěšně ukončila projekt
restrukturalizace společnosti. V letech 2007 až 2010 Aero dosáhlo
kumulovaného zisku ve výši 1 348 mil. Kč, v roce 2011 zisk činil
174,55 mil. Kč. Základní kapitál Aera činí 1 884 mil. Kč a je v plné výši splacen.
V roce 2009 došlo ke splacení neuhrazené ztráty minulých let ve výši
4 081 mil. Kč ponížením základního jmění a emisí akcií ve výši 950 mil. Kč.

Divize Aerostructures
Divize Aerostructures společnosti Aero je zapojena do spolupráce
na významných leteckých programech po celém světě. Hlavní schopností
společnosti Aero je vyrábět komplexní sestavy letadel s vysokým
stupněm finalizace produktu včetně integrace systémů a testování,
řízení dodávek a konečné inspekce. Dále byly v posledním roce do
produktového portfolia začleněny podvozky letadel a výroba a vývoj
kompozitů. Divize Aerostructures je zapojena do kompletního životního cyklu komerčních a vojenských projektů a kombinuje tak rozsáhlé zkušenosti společnosti v leteckém průmyslu, nabyté během
více než devadesáti let existence, se současným zapojením nejmodernějších technologií, metod testování a principů štíhlé výroby.
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profil společnosti

Aero průběžně rozšiřuje své portfolio zákazníků mezi světovými lídry
leteckých výrobců. Od roku 2009 usiluje o vyváženost mezi výrobními
programy a risk-sharingovými vývojovými programy, a to s cílem zajištění
dlouhodobých, vysoce perspektivních kontraktů. Hlavními zákazníky
divize Aerostructures jsou Sikorsky Aircraft Corporation (programy S-76D,
UH-60M), Embraer (KC-390), Sonaca (Bombardier CSeries),
Messier-Bugatti-Dowty (Airbus A320), Latecoere (Embraer 170/190),
Alenia Aeronautica (od 1. 1. 2012 Alenia Aermacchi, C-27J) a další.

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

1348
MILIONŮ KČ
ČINÍ KUMULOVANÝ
ZISK AERA
OD ROKU 2007

Systém L-159, který spolu s letouny L-159 ALCA/B/T zahrnuje integrovanou logistickou podporu, pozemní výcvikový systém, prostředky
plánování a vyhodnocování letů a další vybavení, je úspěšně zaveden
ve Vzdušných silách Armády ČR. Jednomístné lehké bojové letouny
L-159 ALCA byly do výzbroje AČR zařazeny v roce 2000, dvoumístné
cvičné letouny L-159T v roce 2007. Letouny L-159 plní široké množství
úkolů od pokračovacího a operačního výcviku, přes podporu pozemních vojsk až po průzkumné mise a protivzdušnou obranu. Pravidelně
se účastní mezinárodních cvičení v rámci NATO (Tactical Leadership
Programme, NATO Air Meet, Clean Hunter nebo Flying Rhino).
V oblasti letounů L-39 a L-59 Aero nadále pokračovalo v podpoře jejich
uživatelů. Pro zákazníky letounů L-39/L-59 divize Defence & MRO
nabízí široké portfolio služeb od prodlužování životnosti a generálních
oprav až po modernizaci veškerých systémů letounu. Vedle programů spojených s letadly vlastní výroby divize Defence & MRO zákazníkům nabízí služby spojené s modifikacemi a zkouškami jejich
letadel. Pro zabezpečení činností divize Defence & MRO disponuje
Aero kapacitami v oblasti konstrukčního návrhu letadel a leteckých
výrobků, kapacitami v oblasti logistiky, letovou zkušebnou, dále pak
prostory a přípravkovým i testovacím vybavením pro výrobu
a údržbu letadel. Prostřednictvím dceřiné společnosti Clarex zajišťuje i podporu a údržbu proudových motorů DV-2. Divize Defence &
MRO je držitelem oprávnění DOA Part-21/23/25, POA Part-21,
EASA Part-145 MRO a EASA Part-147 Civil Aircraft Training.
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Profil společnosti
Strategické cíle
Rok 2011 znamenal pro AV vrchol několikaleté intenzivní snahy
společnosti o získání nových projektů, zákazníků a s tím spojený růst
a diverzifikaci. V dubnu 2011 podepsaný kontrakt se společností
Embraer na vývoj a výrobu segmentů letounu KC-390 potvrdil
postavení Aera jako významného hráče světového leteckého
průmyslu, a to nejen v oblasti výroby, ale také v oblasti vývoje.
Díky kontraktům na letouny CSeries, KC-390 a vrtulník UH-60M
Blackhawk má Aero do roku 2018 zajištěný růst tržeb na téměř
trojnásobek úrovně roku 2011. Hlavním cílem pro nejbližší období
se proto stává především zlepšování procesů a zvyšování kapacit,
a to jak interně, tak v rámci dodavatelského řetězce, což jsou nezbytné
kroky pro úspěšné zavedení programů CSeries a KC-390 do výroby.
Cíle pro rok 2012
? Náběh výroby programu CSeries – dodávka prvních 8 prototypů
a 3 sériových náběžných hran
? Pokračování ve vývoji náběžné hrany křídla letounu KC-390
? Outsourcing více než 300 tisíc hodin v oblasti vývoje a výroby
přípravků pro projekt KC-390
? Certifikace 5 dodavatelů dle systému WING
? Zahájení výroby kompozitů a získání NADCAP certifikace kompozitového pracoviště

Cíle do roku 2015
? Vyvinutí, výroba prototypů a zahájení výroby KC-390
? Rozjezd sériové výroby CSeries
? Získání dalšího risk-sharingového projektu, který naváže na
vývojové aktivity spojené s KC-390
? Rozvoj vztahů v rámci SČLP (Svaz českého leteckého průmyslu)
? Certifikace celkem 20 dodavatelů dle systému WING
? Získání dalšího zákazníka pro L-159
? Prodej projektu Ae-270
? Rozvoj MRO aktivit mimo produktové řady L-39/59/159

169 %
O TOLIK VYŠŠÍ
TRŽBY OČEKÁVÁ
AERO V ROCE 2018

Portfolio firem
Aero je 100% vlastníkem společnosti Letiště Vodochody a.s., neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí. Na Slovensku ve výši
100 % Aero vlastní společnost Clester Trading a.s., která je jediným
vlastníkem společnosti Clarex Investments a.s. Společnost Clarex
Investments a.s. byla založena s cílem zajistit generální opravy motorů
DV-2 pro letouny L-59 v Tunisku, což s úspěchem plní. Rozšířením
portfolia výrobních a servisních schopností skupiny Aero podporuje
jak stávající zákazníky letounů L-59, tak tvoří potenciál rozvoje AERO
Vodochody ve vojenské oblasti (servis, údržba a opravy). Aero také
ve výši 100 % vlastní společnost Rotortech Aero Composites Ltd
se sídlem v Cambridge ve Velké Británii. Začátkem roku 2011 byla
v Aeru zahájena rekonstrukce výrobních prostor pro kompozitovou
výrobu a došlo tak k převedení výroby ze společnosti Rotortech Aero
Composites. Celý proces by měl být ukončen v průběhu roku 2012.
V listopadu roku 2011 byla dokončena fúze s dceřinou společností
Technometra Radotín, a.s., výrobcem letadlových podvozků
a dalších leteckých celků. Fúze představovala logický krok po úspěšném převedení výrobních kapacit z lokality Praha-Radotín do hlavních výrobních prostor ve Vodochodech.
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profil společnosti
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Historie Aera
Počátky
Firma Aero byla založena dne 25. února 1919 se sídlem na pražském
Starém Městě a výrobními prostory v Praze-Bubenči. V roce 2009 oslavilo Aero 90. výročí a řadí se tak mezi nejstarší výrobce letecké techniky
na světě. Aero se od počátku zaměřilo na vývoj a výrobu letadel, leteckých dílů a opravy letadel a již v roce 1919 zalétalo svůj první vlastní typ
– letoun Aero A-1. Brzy následovala objednávka ministerstva obrany
na sériovou výrobu tohoto typu navrženého pro výcvik vojenských pilotů
– typického produktu mnohem vzdálenější budoucnosti!

Expanze
Následovaly výkonnější typy výcvikových letounů a po přesunu
výroby do nového závodu v Praze v městské části Vysočany (1923)
byl položen základ pro novou rodinu průzkumných, bombardovacích
a cvičných dvouplošníků typu Aero A-11 a A-12. Vojenští piloti se brzy
stali slavnými lámáním rekordů a vítězstvími v závodech v letadlech
značky Aero. Aero – v té době soukromý podnik vlastněný dr. Vladimírem Kabešem – se stalo hlavním dodavatelem pro ministerstvo
obrany a pro ministerstvo veřejných prací (civilní letectví).
Brzy následovali první zahraniční zákazníci, počínaje Finskem.
Během první republiky získalo Aero mnoho československých
prvenství: zkonstruovalo prototyp prvního tuzemského bojového
letounu, navrhlo první jednoúčelový kabinový přepravní letoun, první
dvoumotorový letoun, první hydroplán s plováky tuzemské konstrukce, představilo vyztužený hornokřídlý jednoplošník a též razilo
cestu praktického návrhu dřevěné konstrukce samonosného křídla.

Válečná výroba
Rozšířené možnosti byly plně využity a později rozvinuty během
německé okupace, kdy Aero vyrábělo poloskořepinové konstrukce
s nosným potahem s plným vybavením pro průzkumné a výcvikové
úkoly – Focke-Wulf Fw 189 a Siebel Si 204. Ihned po skončení války
pokračovalo znárodněné Aero ve výrobě a v opravách letadel.
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historie Aera

Modifikované německé typy letadel byly vyráběny pro československé vojenské i civilní letectvo. Krátce po válce byl představen nový
pozoruhodný tuzemský typ – vysoce výkonný dvoumotorový celokovový čtyřmístný letoun Aero 45.

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

1919
JIŽ V TOMTO ROCE
AERO ZALÉTALO
SVŮJ PRVNÍ
VLASTNÍ LETOUN
AERO A-1

A-24
A-10

Vlastní proudové cvičné letouny
Ve druhé polovině 50. let se stávala potřeba proudových výcvikových
letounů stále naléhavější. Výsledkem soustředěného úsilí při vývoji
optimalizovaného draku a tuzemského proudového motoru byl zálet
letounu L-29 v roce 1959. Definitivní krok na cestě Aera k masové
výrobě proudových cvičných letounů nastal v létě roku 1961 poblíž
Moskvy: letoun L-29 Delfín zvítězil v porovnávacích zkouškách tří
různých prototypů a byl vyhlášen nejvhodnějším cvičným letounem
zemí celého východního bloku. Výroba a dodávky pokračovaly hladce
po dobu dalších deseti let, během kterých byla vyvinuta druhá
generace mnohem výkonnějších a mnohem efektivnějších letounů
L-39. Výroba L-39 zaměstnávala výrobní a montážní haly Aera
během 70. a 80. let. Řada letectev po celém světě stále využívá vynikající výcvikové kvality tohoto cenově přijatelného letadla.
Rodina letounů L-39 Albatros v průběhu doby značně expandovala
a vytvořila perfektní základ pro další vývoj. Sklonek 90. let přinesl
začlenění západní avioniky a standardů a také výkonnějšího amerického motoru a globálního vybavení, a tím zahájení nové kapitoly
života společnosti. Byl vyvinut letoun L-159.
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Aero v datech

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

1919

+

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

A-10,
první civilní
dopravní letoun

1921

+

1923

+

De Havilland
DH-50,
dopravní letoun
v britské licenci

1925

+

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

1929

+

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

1932

+

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

1937

+

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

1938

+

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

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

Ae-45,
dvoumotorový
civilní
letoun

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

1962
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Zálet
proudového
cvičného
letounu
vlastní konstrukce
L-39 Albatros,
(1971–1999
dodáno více
než 2 900
letounů)

+

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

Zálet jednomístného lehkého
bitevníku
L-159 ALCA (české
letectvo objednalo
72 letounů)
Založení
společného
podniku
s tchajwanskou
firmou AIDC
k vývoji a výrobě
civilního letounu
Ae-270

Příchod
firmy
Boeing
do Aera
(vlastnil
35 % akcií)

Letoun
Ae-270
získal typový
certifikát EASA

Zálet
dvoumístného
pokročilého
cvičného
letounu
L-159B

1968 + 1986 + 1997 + 1998 + 2000 + 2001 + 2002 +
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Dokončena
dodávka
letounů
L-159
českému
letectvu
Odchod
firmy Boeing
z Aera

2004

+

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

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

1939 + 1943 + 1947 + 1953 + 1954 + 1958 + 1959

Vlastníkem Aera se
stala private equity
skupina Penta
Dodávka prvního
letounu L-159
Zahájení výroby
českému
kanónových
letectvu
dveří letounu
Zahájení výroby
F-18 Super
leštěných potahů
Hornet
dveří pro cestující
pro Boeing
pro letoun
St. Louis
Boeing 757
Zahájení
Zálet prvního
výroby sady dílů
prototypu letounu
a podsestav
Ae-270
letounu Boeing
767 pro BAE
Zahájení výroby
SYSTEMS
vrtulníku S-76 pro
(dnes Spirit
Sikorsky Aircraft
AeroSystems)
Corporation

Aero
se přestěhovalo z Prahy
do nových
prostor
ve Vodochodech

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

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

Pokročilé cvičné letouny L-159T1 dodány
českému letectvu

Aero navýšilo
základní kapitál ve
společnosti Letiště
Vodochody a.s.
nepeněžním vkladem

+

Podepsána
smlouva
na výrobu kabiny
na vojenský
vrtulník Black
Hawk UH-60M
se společností
Sikorsky

Aero pořídilo formou
Zahájena
Podpis
koupě společnost
výroba
Ukončen
risk-shaRotortech Aero
podsestav
společný podnik
ringového
Composites Limited
dveří Embraer
s AIDC
kontraktu
Aero pořídilo formou
170/190
s brazilskou
Penta koupila britpro firmu koupě společnost Clarex
společností
Zahájení výroby
skou firmu RotorInvestments a.s.
Latecoere
Embraer
podvozků pro
tech Composites Ltd
na vývoj a výrobu
Airbus A320
Podepsána Podepsán první konsegmentů
trakt na mezinárodní (Messier-Bugattismlouva
Zahájena výroba
Letoun střední části křídla
nového
Dowty) v Aeru
risk-sharingový prona výrobu
Ae-270
vojenského
Vodochody
jekt na vývoj a výrobu
závěsníků
C-27J Spartan
získal
transportního
pevné náběžné hrany
JAS-39
pro firmu Alenia
typový
pro letoun Bombardier Dokončení převodu víceúčelového
Gripen
Aeronautica
certifikát (od 1. 1. 2012 Alenia
letounu
CSeries s belgickou výroby z Technos firmou
FAA
KC-390
metry Radotín
spol. SONACA
SAAB
Aermacchi)

2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 +

2010 + 2011

+
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JAS-39
GRIPEN
? Víceúčelový bojový letoun
? Díky využití nejmodernějších technologií
je schopen zajistit širokou škálu
bojových úkolů a nést nejnovější
druhy zbraňových systémů

Foto: Robert Gardner
Copyright Gripen International

Organizační struktura

Orgány společnosti
a management

K 31. PROSINCI 2011

PRESIDENT
Ladislav Šimek

Představenstvo k 31. prosinci 2011
předseda:
Ladislav Šimek
členové:
Petr Brychta
Ondřej Benáček

STRATEGIC
MARKETING

STRATEGIC
PROJECTS

Martin
Kowalczyk
ředitel

Petr
Řehoř
ředitel

VEDENÍ
ORGANIZACE
DOA, DOA-M

SECURITY

QAULITY
ASSURANCE

FINANCE

Miloš
Trnobranský

Jan
Svoboda

Zdeněk
Mlejnek
ředitel

Michal
Flídr
VP

DEFENCE &MRO
Jan Štechr
EVP

AEROSTRUCTURES

McCluskey Gerrard Anthony
VP

Philippe Michel
EVP

KONTROLA
JAKOSTI

PROVOZ

DEFENCE
&MRO
PROGRAMY

KONSTRUKCE

STATIKA

Miloslav
Hostaša
VP

Martin
Cerha

Miloš
Trnobranský
ředitel

Petr
Kudrna
VP

Michal
Kaprálek

Tomáš
Hibš

CLAREX

Dozorčí rada k 31. prosinci 2011
Ředitel

předseda:
Václav Štajner
členové:
Zdeněk Sýkora
Jan Borýsek

Vrcholový management k 31. prosinci 2011

DEVELOPMENT DESIGH
ENGINEERING

ROZVOJ
OBCHODU
A PRODEJE

HUMAN
RESOURCES

BUSINESS
DEVELOPMENT
&SALES
Ředitel

VÝROBNÍ
PROGRAMY

STRATEGIC
SOURCING

SUPPLY
CHAIN

OPERATIONS

Monika
Vajnerová
ředitel

Karel
Klíma
ředitel

Ředitel

Josef
Kadlec
VP

Ladislav Šimek
Philippe Michel
Jan Štechr
Gerrard McCluskey
Michal Flídr
Miloslav Hostaša
Petr Kudrna
Josef Kadlec
neobsazeno
Petr Řehoř
Martin Kowalczyk
Zdeněk Mlejnek
Karel Klíma
neobsazeno
Monika Vajnerová
Miloš Trnobranský
neobsazeno

President
EVP Aerostructures
EVP Defence & MRO
VP Development Design Engineering
VP Finance
VP Rozvoj obchodu a prodeje (divize Defence & MRO)
VP Defence & MRO Programy
VP Operations
Human Resources
Ředitel Strategic Projects
Ředitel Strategic Marketing
Ředitel Quality Assurance
Ředitel Strategic Sourcing
Ředitel Supply Chain
Ředitel pro Výrobní programy (divize Aerostructures)
Ředitel Provoz MRO
Ředitel Business Development & Sales

ROTORTECH

Pozn.: CLAREX, ROTORTECH - dceřiné společnosti
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Klíčové události roku 2011

AERO Vodochody
uspořádalo
1. mezinárodní
konferenci
leteckého
vzdělávání v ČR

ÚNOR

+

Podpis risk-sharingového
kontraktu s brazilskou
společností Embraer
na vývoj a výrobu nového
vojenského transportního
víceúčelového
letounu KC-390
Společnost Sikorsky
Aircraft Corp. udělila
AERO Vodochody a.s.
cenu UTC Supplier Gold
za rok 2010 (Zlatý dodavatel)

DUBEN

+

300
Ukončení produkce
kompozitů v dceřiné
společnosti
Rotortech
Aero Composites Ltd,
know-how převedeno
do AERO Vodochody a.s.

KVĚTEN

+

Vyroben první
kokpit vrtulníku
Black Hawk
AERO Vodochody
se stalo zakládajícím
členem Svazu
českého leteckého
průmyslu

ČERVEN

+

AERO Vodochody
prezentovalo
své výrobky a služby
na letecké výstavě
v Le Bourget,
Francie

ČERVENEC

VRTULNÍKŮ S-76C
DODALO AERO
SPOLEČNOSTI
SIKORSKY

wk
ck Ha
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u S-7
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u
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o
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+

Dodán poslední
vrtulník typu S-76C++
Uzavření kontraktu
na dodávku náhradních
dílů pro letouny L-39
s Ministerstvem
obrany Vietnamu
AERO Vodochody
prezentovalo
své výrobky
a služby
na letecké
výstavě MAKS
v Moskvě

SRPEN

20

+

Uzavření kontraktu
s Ministerstvem
obrany Slovenské republiky
na prodloužení životnosti
nosné konstrukce
letounů L-39

ZÁŘÍ

výroční zpráva 2011 AERO Vodochody a.s.

+

Zahájení
sériové výroby
kompozitových
dílů pro společnost
SAAB

ŘÍJEN

klíčové události roku 2011

+

Fúze s dceřinou
společností Technometra
Radotín, a.s.
Nastoupil nový
viceprezident divize
Vývoje Gerrard
McCluskey

LISTOPAD

+

Provedena
stavební část
budování nového
sériového
pracoviště
kompozitů

PROSINEC

+
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ALENIA C-27J

Foto: K. Tokunaga

? Vojenský taktický transportní letoun
střední kategorie
? Vyznačuje se velkou provozní flexibilitou
a nízkými provozními náklady
? Letoun je určen pro přepravu nákladu,
zásobování jednotek, dopravu výsadkářů,
převozy raněných a pro plnění
speciálních úkolů
? Letoun C-27J používají armády Itálie,
Řecka, Rumunska, Bulharska, Litvy,
USA, Mexika a Maroka

Zpráva o podnikatelské činnosti
Obchodní činnost
Divize Aerostructures
Rozvojová strategie divize Aerostructures se zaměřuje na tři klíčové
oblasti, jimiž jsou letounové strukturální celky s vysokým stupněm
kompletace, podvozky a kompozitové sestavy.
Divize usiluje o vyváženost mezi dlouhodobými vývojově-výrobními
kontrakty a střednědobými kooperacemi. V souladu s nastavenou
strategií dochází k neustálému zvyšování vývojových kapacit.
Důležitým milníkem v naplňování strategie divize je uzavření
kontraktu s brazilskou společností Embraer na dodávky 4 klíčových
struktur a vývoj pevné náběžné hrany nového vojenského transportního letounu KC-390 v roce 2011.
Divize se nepřetržitě zaměřuje také na rozvíjení vztahů se stávajícími zákazníky, důkazem je například uzavření kontraktu na dodávky
kompozitových sestav pro společnost Sikorsky.
Skutečnosti očekávané v roce 2012:
? Dodání všech prototypů CSeries a zahájení sériové výroby za současné podpory plné certifikace letounu
? Zahájení plné produkce kokpitů UH-60M Black Hawk a vrtulníků
S-76D a start mezinárodní verze kokpitů Black Hawk S70i
? Zahájení detailních konstrukčních prací na KC-390, příprava
montážní linky
? Otevření nového kompozitového pracoviště, zahájení kompozitových programů a do konce roku 2012 získání kvalifikace NADCAP

Sikorsky S-76
Popis programu
? Sikorsky S-76 je velice úspěšný dvoumotorový civilní vrtulník
střední kategorie s maximální vzletovou hmotností 6 tun, navržený
pro přepravu až 12 pasažérů, od zavedení výroby v roce 1976 dodal
Sikorsky více než 700 vrtulníků zákazníkům především v Evropě
a ve Spojených státech
? Aero vyrábí S-76 od roku 2000 a doposud dodalo více než 300
vrtulníků
? V roce 2011 Aero zahájilo sériovou výrobu verze S-76D,
jež postupně nahradila dosavadní S-76C++
? V roce 2011 vyrobilo Aero 9 kusů S-76C++ a 6 kusů typu S-76D
Produkt a úloha Aera
? Plně sestavený a vybavený vrtulník připravený pro zástavbu
dynamických částí (motory, převodovka, rotory)
? Plná zodpovědnost za výrobu a dodavatelský řetězec
? Výroba přibližně 45 % z 8 tisíc různých typů dílů a součástí včetně
trubek a kabelových svazků
? Instalace avionických, hydraulických, elektrických a palivových
systémů
? Sestavení trupu vrtulníku, včetně zástavby kompozitních částí
? Zodpovědnost za finální kontrolu
? Zodpovědnost za záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů
Výhled programu
? Aero dlouhodobě očekává roční dodávky ve výši 32 vrtulníků S-76D

8500
KOMPONENTŮ
JE NA JEDNOM
VRTULNÍKU S-76

Programy divize Aerostructures
Divize Aerostructures dodala v roce 2011 produkty pro celkem
8 rodin letounů, současně probíhal intenzivní vývoj pevné části
náběžné hrany křídla pro letoun CSeries kanadského výrobce
Bombardier a započala první fáze vývoje částí pro letoun KC-390.
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Embraer KC-390
Popis programu
? Nový vojenský víceúčelový dopravní letoun střední velikosti,
určený pro přepravu nákladu i osob, přímý konkurent letounu
C-130 Hercules společnosti Lockheed Martin, projekt KC-390
iniciovaly brazilské vzdušné síly, resp. ministerstvo obrany, které
si objednalo 28 letounů a zavázalo se částečně financovat jejich
vývoj a Brazílii doplnily Česká republika, Argentina a Portugalsko,
které také projevily zájem letouny nakoupit
? Aero je strategickým risk-sharingovým partnerem Embraeru
? První let KC-390 je očekáván v roce 2014, do provozu by měl
letoun vstoupit v roce 2016
Produkt a úloha Aera
? Aero je plně zodpovědné za vývoj, industrializaci, podporu při
certifikaci a produkci pevné náběžné hrany křídla
? Aero je plně zodpovědné za industrializaci a produkci všech dveří,
rampy a zadní části trupu
Výhled programu
? Aero očekává zahájení sériových dodávek v roce 2015, následnou
produkci 19 sad v roce 2016 a roční cyklus 18–21 dodávek
v dalších letech
? V dubnu 2012 evidoval Embraer objednávky na 60 letounů
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Bombardier CSeries
Popis programu
? Bombardier CSeries je novým jednouličkovým letounem pro komerční dopravu na krátkých a středních tratích, dvě verze letounu
CS100 a CS300 přepraví mezi 100 a 150 pasažéry
? Díky moderní konstrukci draku a motorů bude mít CSeries
nejnižší provozní náklady ve své třídě
? Prototyp letounu je očekáván v roce 2012
? Aero je vývojovým a risk-sharingovým partnerem belgické
společnosti Sonaca
? Aero je výhradním dodavatelem pevné náběžné hrany křídla
Produkt a úloha Aera
? Plně sestavená a vybavená pevná náběžná hrana křídla (Fixed
leading edge, FLE) připravená k montáži na letadlo
? Každá sestava (levé a pravé křídlo) obsahuje více než 2 000 komponentů
? Aero je plně odpovědné za design, industrializaci, certifikaci
a výrobu
Výhled programu
? Aero očekává zahájení sériových dodávek v roce 2013 a produkci
50 sestav v roce 2015 a 75 sestav od roku 2016
? K dubnu 2012 Bombardier evidoval pevné objednávky na 138
letounů a opce na 134

2014
V TOMTO ROCE JE
OČEKÁVÁN PRVNÍ
LET KC-390, DO
PROVOZU BY MĚL
LETOUN VSTOUPIT
V ROCE 2016

390
r KCies
CSer
dier
r
a
b
m
rae
Emb

Bo

15 %
ÚSPORU
NA PROVOZNÍCH
NÁKLADECH
NABÍZÍ CSERIES
V POROVNÁNÍ
S KONKURENCÍ
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Sikorsky UH-60M Black Hawk
Popis programu
? Vrtulníky typové řady Sikorsky S-70/UH-60 jsou v současnosti
nejrozšířenějším typem vojenského dopravního vrtulníku a také hlavním transportním vrtulníkem ozbrojených složek Spojených států
? Nejnovější verzí je UH-60M
? Smlouva mezi Aerem a společností Sikorsky byla uzavřena počátkem roku 2010, první kokpit byl úspěšně dodán v červnu 2011
? Během roku 2011 byly dodány 3 kokpity
? Aero je jeden ze dvou dodavatelů kokpitů (dlouhodobě 50% podíl
výroby)
? Program má velmi stabilní a dlouhodobý výhled
Produkt a úloha Aera
? Aero dodává plně vybavený kokpit pro vrtulník UH-60M
? Výroba dílů včetně aplikace speciálních procesů
? Zástavba kompozitních dílů
? Instalace elektrických svazků a systémů řízení
? Zodpovědnost za záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů
Výhled programu
? Aero plánuje dodat 32 kokpitů v roce 2012
? Program výroby vrtulníků UH-60M počítá s výrobou celkem
1360 vrtulníků do roku 2026 pro potřeby ozbrojených sil Spojených států (bez započtení exportu), doposud bylo dodáno přibližně
420 UH-60M
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Alenia C-27J Spartan
Popis programu
? Alenia C-27J je vojenský taktický dopravní letoun s maximální
užitnou hmotností 11,5 tuny
? Hlavními uživateli letounu jsou vojenské letectvo Spojených států
a dále země střední a východní Evropy
? Aero je od roku 2007 jediným dodavatelem centroplánu, který
je kritickým strukturálním a systémovým celkem letounu. Aero
vyrábí centroplány pro všechny verze letounu C-27J
? Program Alenia C-27J je stabilním zdrojem příjmů Aera
Produkt a úloha Aera
? Plně sestavený, vybavený a otestovaný centroplán připravený
pro zástavbu do letounu
? Aero je plně zodpovědné za výrobu a dodavatelský řetězec
programu
? 63 % z 3 200 komponentů je vyráběno přímo v Aeru
? Sestava centroplánu zahrnuje integrální nádrže, závěsy pro
instalaci motorů a mechanizaci křídla, palivové, hydraulické
vedení a elektrické svazky
? Aero je zodpovědné za test všech systémů a kompletní výstupní
kontrolu – centroplán je dodáván přímo na výrobní linku bez
kontroly na straně zákazníka
? Zodpovědnost za záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů
Výhled programu
? Očekává se, že v příštích deseti letech se po celém světě prodá
350 letounů kategorie C-27J
? V dubnu 2012 Aero evidovalo 9 závazných objednávek

3737
VRTULNÍKŮ
RODINY H-60/S-70
BYLO VYROBENO
DO KONCE
ROKU 2010
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LITRŮ PALIVA
JE KAPACITA
NÁDRŽÍ
V CENTRÁLNÍ
ČÁSTI KŘÍDLA
C-27J
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AS-39 G
SAAB J

Zpráva o podnikatelské činnosti
Výroba podvozků
Popis programů
? Aero je originálním výrobcem podvozků pro malé letouny a dodavatelem komponentů pro podvozky velkých dopravních letadel
? Od roku 2010 vyrábí Aero komponenty na podvozky letounů
z rodiny Airbusu A320 (A318, A319, A320), jednouličkové dopravní
letouny středního doletu, jež jsou nejprodávanější rodinou letounů
současnosti
? Aero vyrábí podvozky pro dvoumotorový turbovrtulový dopravní letoun
pro 19 cestujících L-410 Turbolet společnosti Aircraft Industries
? Aero vyrábí podvozky pro všechny tréninkové a bojové letouny své
vlastní produkce
Produkt a úloha Aera
? Aero je jedním ze dvou dodavatelů komponentů (side-stay
assembly) na podvozky letounů řady A320 pro společnost
Messier-Bugatti-Dowty, předního světového výrobce podvozkových
systémů, Aero vyrábí plně sestavené a otestované komponenty,
připravené pro okamžitou instalaci do podvozku
? Na letoun L-410 dodává Aero kompletní příďové i hlavní podvozky
? Aero je držitelem typového certifikátu pro podvozky pro všechny
letouny vlastní produkce, tedy L-39/59/159 a Ae-270
Výhled programů
? Aero u programu Messier-Bugatti-Dowty očekává postupný
nárůst výroby v souladu s průběžným zvyšováním roční produkce
letounů A320
? Program L-410 počítá s výrobou 12ks podvozků ročně, s možností
zvýšení produkce
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Další programy
SAAB JAS-39 Gripen
? Plně vybavené zbraňové pylony ve standardu NATO
? Dodávky v rámci první fáze programu ukončeny v lednu 2011, další
dodávky se uskuteční v průběhu roku 2012
Embraer 170/190
? Dodávky pantů a vnitřní konstrukce všech dveří pro letouny
Embraer 170/175/190/195
? Zákazníkem Aera je společnost Latecoere
F/A-18 Super Hornet
? Dodavatel dveří pro kanónovou šachtu letounu F/A-18 Super Hornet
? Zahájení dodávek v roce 2001, doposud dodáno více než 400 dveří
Airbus A320
? Od roku 2005 Aero dodává menší sestavy strukturálních dílů
pro ocasní část letounů Airbus A320 zahrnující více než 250
sestav pro společnost Premium Aerotec

2500
VRTULNÍKŮ RODINY
H-60 SLOUŽÍ
V SOUČASNOSTI
U OZBROJENÝCH
SLOŽEK USA

190
Embraer 170/

62
VOJÁKŮ POJME
VOJENSKÝ TAKTICKÝ
TRANSPORTNÍ
LETOUN
C-27J SPARTAN

F/A-18 Super Hornet

Airbus A320
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Programy divize Defence & MRO

Hlavní oblastí činnosti divize v roce 2011 byla podpora letounů L-159
v AČR a plnění kontraktu na opravu letounů po 8 letech provozu
(PP2000). Z celkového počtu 20 letadel je splněna polovina. V roce
2011 bylo předáno 5 letadel. V rámci programu L-159 byl plněn kontrakt
na uložení nadbytečných letounů L-159 a dále podepsán kontrakt na
dodávky nových multifunkčních displejů MFD pro letouny L-159. Probíhalo též plnění smlouvy o pozáručním servisu (FOSS) – předmětem
smlouvy byly dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu,
opravy a technické konzultace a zdokonalování systému údržby.

Podpora letounů L-159 v AČR
? Plnění kontraktu na PP2000 – z celkového počtu 20 letadel je
splněna polovina, v roce 2011 bylo předáno 5 letadel
? Plnění kontraktu na uložení nadbytečných letounů L-159
? Podepsán kontrakt na dodávky MFD
? Plnění smlouvy o pozáručním servisu (FOSS) – předmětem
smlouvy byly dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu,
opravy a technické konzultace a zdokonalování systému údržby

Divize se dále zaměřuje na podporu letounů L-59 v Tunisku a zejména
na dokončení projektu „Zavedení GO motorů DV-2“, v rámci kterého
se podařilo úspěšně provést již dvě generální opravy a následné dodávky dvou motorů DV-2 po generální opravě (GO) do Tuniska. Byla též
podepsána smlouva FOSS (Follow On Support and Services) na rok 2012.
Aero se aktivně zabývá též podporou zákazníků provozujících letouny
L-39. Probíhalo plnění kontraktů v Alžírsku (prodlužování životnosti
letounů a dodávka náhradních dílů) a byl podepsán nový kontrakt
na dodávky náhradních dílů do Vietnamu a kontrakt na prodloužení
životnosti letounů L-39 na Slovensku.
Skutečnosti očekávané v roce 2012:
? Další modernizace flotily L-159 AČR
? Kontrakt na podporu opravárenské linky v Alžírsku
? Zahájení jednání o kontraktu na GO 9 letounů v Tunisku
? Jednání o kontraktu na modernizaci letounu ve Vietnamu
? Získání kontraktu na prodloužení resursu a opravu letounů
v Bulharsku
? Využití výcvikových kapacit na letounech AV
? Získání oprávnění na údržbu letounů L-39 v civilním rejstříku
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Podpora letounů L-59 v Tunisku
? Dokončení projektu „Zavedení GO motorů DV-2“
? Dodávka dvou motorů po GO do Tuniska
? Podpis FOSS na rok 2012
Podpora zákazníků a letounů L-39
? Plnění kontraktů v Alžírsku (prodlužování životnosti letounů a dodávka náhradních dílů) – doposud prodlouženo 18 letounů, 9 zbývá
? Nový kontrakt na dodávky náhradních dílů do Vietnamu
? Nový kontrakt na prodloužení životnosti letounů L-39 na Slovensku
Výcvik na letounech AV
? Odlétáno přes 25 letových hodin pro piloty AČR a cca 10 hodin pro
zahraniční piloty

9,54
METRŮ JE CELKOVÉ
ROZPĚTÍ KŘÍDLA
U BOJOVÉHO
LETOUNU L-159

2900

Foto: Jan Kouba

Divize Defence & MRO

L-159
L-39

KUSŮ ÚSPĚŠNÉHO
LETOUNU L-39
BYLO VYROBENO
V AERU
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Hospodaření společnosti

Výsledek hospodaření

V roce 2011 hospodařilo Aero s čistým ziskem ve výši 174,55 mil. Kč.
Aero tak nadále dosahuje kladného výsledku hospodaření a to od úspěšného ukončení restrukturalizace v roce 2007, kdy společnost převzala skupina Penta. Výši zisku negativně ovlivnila situace na světových trzích, na niž
reagovali někteří zákazníci odložením dodávek do roku 2012. K 31. prosinci 2011 společnost vykázala aktiva v hodnotě 5 343 mil. Kč. Vlastní
kapitál pokrýval 52,9 % aktiv a k 31. prosinci 2011 činil 2 828 mil. Kč.

Čistý zisk za rok 2011 ve výši 174,55 mil. Kč tvoří provozní výsledek
hospodaření ve výši 158,2 mil. Kč, finanční výsledek ve výši 16,75 mil. Kč
a mimořádný výsledek ve výši -0,95 mil. Kč a daň z příjmů za běžnou
činnost -0,562 mil. Kč Dosažený zisk byl nižší než zisk plánovaný.
V oblasti provozního zisku lze hlavní příčinu spatřovat v omezení dodávek významným odběratelům divize Aerostructures. Oproti plánu
došlo k poklesu počtu prodaných vrtulníků S-76D a ke snížení
dodávek kokpitů vrtulníku UH-60M z plánovaných 9 na 3. Pozitivně
naopak působily úspory dosažené v rámci implementace štíhlé výroby.

Tržby
Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2011 hodnoty 2 207 mil. Kč,
z čehož tržby za vlastní výrobky a služby představovaly 93,71 %, tržby
za prodej zboží 4,67 % a tržby z prodeje materiálu a majetku 1,62 %.
Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o pokles o 20 %, který byl
způsoben odkladem dodávek do následujících let. Divize Aerostructures během roku 2011 dosáhla za dodané zboží, výrobky a služby tržeb
1 461 mil. Kč. Na tržbách divize se rozhodující měrou podílel výrobní
program Sikorsky, jenž i nadále zůstává klíčovým výrobním programem
společnosti. Z ostatních kooperací se na tržbách divize výrazněji podílel výrobní program Alenia C-27J. V následujících letech se očekává
nárůst dodávek vrtulníku S-76 typu D a vyšší diverzifikace tržeb divize
díky výrobě náběžné hrany pro letoun CSeries a zvýšení dodávek kokpitů
vrtulníku UH-60M. Divize Defence & MRO se na tržbách společnosti podílela 33 %, k nejvýznamnějším generátorům tržeb patřilo plnění smluv
s Ministerstvem obrany a generální opravy pro MO Alžíru a Tunisu. Během
roku 2011 vyvezla společnost AERO Vodochody a.s. zboží, výrobky a služby
v hodnotě 1 692 mil Kč. Tržby plynoucí ze zahraničí se na celkových tržbách
podílely 76,7 %, což představuje meziroční nárůst podílu o 11,45 %.
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175
MILIONŮ KČ
BYL ČISTÝ
ZISK AERA
ZA ROK 2011

Do finančního výsledku Aera v roce 2011 vstupovaly výnosy a náklady
z derivátových operací, nákladové a výnosové úroky a kurzové rozdíly
a ostatní finanční náklady. Za rok 2011 realizovalo Aero ztrátu z uzavřených derivátů ve výši 5,87 mil. Kč. Výnosové úroky z poskytnutých
půjček přesáhly úroky z přijatých půjček o 78,3 mil. Kč. Kurzové
ztráty za rok 2011 převýšily kurzové zisky o 30,84 mil. Kč. Na ostatní
finanční náklady (pojištění a poplatky spojené s úvěry) Aero vynaložilo v uplynulém roce 24,86 mil. Kč.

Struktura majetku
Hodnota aktiv společnosti činila k 31. prosinci 2011 5 343 mil. Kč.
V porovnání se stavem aktiv na konci roku 2010 se jedná o nárůst ve
výši 5,15 %. Hodnotu aktiv ovlivnila fúze se společností Technometra
Radotín, a.s., probíhající investice a přesun dodávek na konec roku
2011 a do roku 2012.
Dlouhodobý majetek společnosti se oproti předchozímu roku zvýšil
o 229 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 23,34 %. Dlouhodobý
majetek se na hodnotě celkových aktiv podílel 31,8 %. Růst dlouhodobého majetku byl zapříčiněn zejména budováním kompozitového
pracoviště, vývojem a aktivací programu CSeries a fúzí se společností
Technometra Radotín, a.s. Na zvýšení dlouhodobého majetku se samozřejmě podílely i další investice do modernizace stávajícího majetku.
Hodnota oběžných aktiv dosáhla k 31. prosinci 2011 3 554 mil. Kč, podíl
na hodnotě celkových aktiv činil 66,5 %. Ve srovnání se stavem předchozího roku došlo k nárůstu o 24 mil. Kč, tento byl způsoben zvýšením
zásob materiálu a nedokončené výroby v důsledku odkladu dodávek
na konec roku 2011 a do roku 2012. Z důvodu nižších tržeb meziročně
poklesl objem pohledávek z obchodních vztahů o 55 mil. Kč.
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Finanční situace – struktura pasiv

Investice, rozvojové programy, výzkum a vývoj

Vlastní kapitál pokrýval k 31. prosinci 2011 53 % aktiv společnosti.
Vlastníkem 100 % akcií je společnost TULAROSA a.s., která je součástí konsolidačního celku skupiny Penta Investments Limited.
Oproti roku 2010 poklesla jak absolutní hodnota vlastního kapitálu,
tak i jeho podíl na celkovém jmění. Důvodem meziročního poklesu
vlastního kapitálu o 50 mil. Kč jsou oceňovací rozdíly z přecenění
uzavřených zajišťovacích derivátů, vyplacení dividendy ze zisku
z roku 2010 a převzetí ztráty z minulých let za společnost Technometra Radotín, a.s. Financování prostřednictvím cizích zdrojů
se meziročně zvýšilo o 311,6 mil. Kč, tj. o 14,3 %. Dominantní zdroj
cizího kapitálu představovaly bankovní úvěry a krátkodobé závazky.
Krátkodobé závazky dosáhly k 31. prosinci 2011 hodnoty 591 mil. Kč.,
jejich meziroční zvýšení bylo způsobeno zvýšením krátkodobých
závazků z obchodních vztahů souvisejícím s vyšším počtem faktur
obdržených ke konci roku 2011.

Investiční a rozvojová činnost probíhala v souladu s dlouhodobou
strategií vedení společnosti. Během roku 2011 se pokračovalo
v budování moderního kompozitového pracoviště, jež bude dokončeno v roce 2012. Na tuto investici Aero získalo dotaci z evropských
fondů ve výši 29 mil. Kč z programu INOVACE.

Ke konci roku 2011 čerpalo Aero bankovní úvěry ve výši 1 550 mil. Kč,
z toho dlouhodobé úvěry činily 1 316 mil. Kč a krátkodobé 234 mil.
Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry se skládají ze tří různých úvěrů,
z nichž dva poskytuje konsorcium bank složené z České spořitelny,
Komerční banky a České exportní banky a jeden Komerční banka
společně s Českou spořitelnou. Jedná se o úvěry sloužící k profinancování výroby programů Sikorsky a CWB pro společnost Alenia
Aeronautica (od 1. ledna 2012 Alenia Aermacchi) a o úvěr k profinancování pohledávek pro projekt PP2000. Část úvěru k profinancování pohledávek pro projekt PP2000, bude během roku 2012
splacena, a proto je vykázána v krátkodobých bankovních úvěrech.
Krátkodobé bankovní úvěry zahrnují také čerpaný kontokorent.
Společnost řídí riziko vlivu pohybů kurzu a pravidelně realizuje
zajištění formou zajišťovacích produktů (převážně forwardy, měnové
a úrokové swapy).
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Dále probíhaly investice spojené s modernizací a rozvojem stávajících výrobních kapacit. Za rok 2011 byla schválena realizace investic v hodnotě 67 mil. Kč, k nejvýraznějším patří rekonstrukce lakovny
a optimalizace výrobní linky S-76D.

5400
ČTVEREČNÍCH
METRŮ MÁ NOVÁ
KOMPOZITOVÁ
DÍLNA AERA

Významné prostředky směřovaly také do vývoje nových produktů,
a sice náběžné hrany pro letoun CSeries (celkové náklady na vývoj
jsou kalkulovány ve výši 370 mil. Kč, v roce 2009 byl tento projekt
vybrán v soutěži v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje
programu TIP a získal dotaci ve výši 93 mil. Kč) a náběžné hrany,
dveří, rampy a zadní části trupu vojenského transportního víceúčelového letounu KC-390 (celkové náklady na vývoj jsou kalkulovány
ve výši 1,1 mld. Kč, v roce 2011 byl tento projekt přihlášen do soutěže v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje programu TIP a Aero
získalo dotaci ve výši 123 mil. Kč). Aktivace výsledků vývoje zmíněných produktů činila v roce 2011 100,5 mil. Kč.
Během roku 2011 Aero podalo žádost v Operačním programu podnikání a inovace (OPPI) v programu INOVACE o dotaci do nových
technologií, které jsou potřebné pro výrobu produktu náběžné hrany
letounu CSeries. Pokud bude projekt schválen, bude získána dotace
ve výši 49,8 mil. Kč. Dále bylo v roce 2011 zažádáno v programu
Potenciál o dotaci na rozšíření vývojového pracoviště pro výrobu
pokročilých leteckých dílů (očekávaná výše podpory činí 99,5 mil. Kč).
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Systém řízení jakosti
Obecné požadavky Integrovaného systému řízení
V průběhu roku 2011 byla prakticky prověřena optimalizace stávajícího systému řízení jakosti. Shoda systému řízení jakosti byla v průběhu roku 2011 prověřována nezávislými audity certifikačních orgánů
(LRQA) a také prověrkami ze strany dohlížejících orgánů státní správy
(v civilní oblasti ÚCL, pro vojenskou oblast OVL). V rámci těchto
auditů nebyly zjištěny žádné závažné neshody oproti legislativním
požadavkům. V červnu 2011 proběhl kombinovaný certifikační audit
zaměřený na ochranu životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (OHSAS 18001). Udělením certifikátu byl
systém řízení jakosti povýšen na integrovaný systém managementu
(IMS). V září 2011 společnost Aero prošla recertifikací v rozsahu
novelizované letecké normy AS9100, revize C. Společnost se tak stala
první firmou s prověřeným zapracováním novelizovaných požadavků
v České republice a patří mezi prvních 50 firem celosvětově.
V listopadu 2011 proběhla úspěšně první část certifikačního auditu systému řízení rizik (BCMS). Politika jakosti společnosti AERO Vodochody
a.s. byla přehodnocena s ohledem na plnění firemní strategie a cílů jakosti stanovených pro rok 2011. V souvislosti s implementací standardů
ochrany životního prostředí ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci OHSAS 18001 byla politika jakosti transformována do politiky
integrovaného systému managementu a na ni navazujících environmentálních programů. V rámci realizace doporučení z přezkoumání
systému řízení vedení společnosti výrazně podporovalo aktivity zejména
v oblastech zaměření na požadavky zákazníka, podporu trvalého a udržitelného rozvoje a řešení problematiky úzkých míst. Závazkem společnosti pro rok 2012 je další rozvoj environmentálních programů, podpory
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prosazování metod rozborů příčin procesních i výrobkových neshod a snižování zdrojů rizik. V oblasti
realizace produktů pak odstraňování úzkých míst v realizačních procesech a aplikace principů víceúrovňového plánování.
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Specifické požadavky zákazníků na integrovaný systém řízení
V průběhu roku 2011 proběhlo ve společnosti Aero 62 zákaznických
auditů. V rámci těchto auditů nebyly zjištěny žádné závažné neshody
oproti specifickým požadavkům ze strany zákazníků, jak s ohledem
na integrovaný systém řízení, tak i s ohledem na realizaci produktů.
Kontinuální zlepšování integrovaného systému řízení - WING
Aktivity související s kontinuálním zlepšováním integrovaného
systému řízení a realizace produktů probíhaly v souladu s metodikou
shrnutou příručkou pro WING. V průběhu roku 2011 prošla podstatná
část vedení společnosti školením zaměřeným na principy a nástroje
operačního systému WING a jejich praktické aplikace v každodenní
praxi. Závazkem společnosti pro rok 2012 je proškolení všech zaměstnanců v rámci definovaných požadavků a provázání teoretických
školení s reálnou aplikací v praxi vedoucí k zintenzivnění kontinuálního zlepšování s ohledem na nadefinované strategické cíle.

14001

ISO

TENTO CERTIFIKÁT
ZÍSKALO AERO
ZA POZITIVNÍ
PŘÍSTUP
K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Životní prostředí
Aero vyprodukovalo za rok 2011 celkem 11,73 tun nebezpečných
látek (z toho 4,42 tun těkavých organických látek, 5,22 tun oxidu
dusíku a 1,026 tuny tuhých částic). Nejvíce se na produkci emisí
podílela kotelna, chemické provozy a lakovny. Provedená měření
všech zdrojů ověřila, že emisní limity byly v roce 2011 splněny. V roce
2011 bylo na zálohách na poplatky za znečišťování ovzduší pro rok
2012 zaplaceno celkem 24 900 Kč, z toho 13 100 Kč za střední a velké
zdroje a 11 800 Kč za malé zdroje.
V roce 2011 vyprodukovalo Aero 1 828,36 tun odpadů (z toho 764,77
tun nebezpečných odpadů). Na likvidaci odpadů vynaložilo částku
2 908 556 Kč. V roce 2011 Aero odebralo 80,503 tis. m3 podzemní vody
(z toho 73,721 tis. m3 pro průmyslové technologie) a vyprodukovalo
64,8 tis. m3 odpadních vod. Poplatky za odběr vody dosáhly výše
234 727 Kč. Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod dosáhly
v roce 2011 výše 15 956 Kč, z toho poplatky za vypouštěné znečištění
představovaly částku 15 956 Kč a za vypouštěné objemy vody částku 0 Kč.

39

Zpráva o podnikatelské činnosti
Lidské zdroje

Události v prvních měsících roku 2012

Aero se v oblasti řízení lidských zdrojů v roce 2011 zaměřilo na úkoly
spojené s růstem počtu zaměstnanců vyvolaným obchodními úspěchy společnosti a přímou podporou jejího rozvoje. Aero naplnilo vizi
učící se společnosti úspěšným dokončením projektu školicího
střediska s finanční podporou z EU. Aktivní spolupráce s leteckým
průmyslem a vzdělávacími institucemi na rozvoji vzdělávání pro
letecký průmysl patří mezi hlavní priority Svazu českého leteckého
průmyslu, jejž AERO Vodochody založilo společně s osmi dalšími
leteckými výrobci v červnu 2011.

Leden 2012
Únor 2012
Březen 2012
Duben 2012

Nastoupil nový ředitel úseku lidských zdrojů Tomáš Vlček
Nastoupil nový ředitel úseku nákupu Jan Priškin
Podepsána nová Kolektivní smlouva
Odeslán první prototyp pevné náběžné hrany
pro letoun CSeries
Nové pracoviště kompozitů uvedeno do provozu

1316
ZAMĚSTNANCŮ
PRACOVALO
V AERU NA KONCI
ROKU 2011

V roce 2011 činil průměrný přepočtený stav zaměstnanců 1 223
a celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2011 dosáhl 1 316.
V tomto období bylo přijato více než 268 nových zaměstnanců v kvalifikovaných dělnických a technických profesích určených pro
přípravu a realizaci stávajících a nových výrobních programů. Ze společnosti odešlo 109 zaměstnanců. Celková fluktuace v roce 2011
dosáhla hodnoty 2,53 %. Růst počtu zaměstnanců otevřel nová
témata v oblasti lidských zdrojů týkající se zejména zefektivnění
procesu adaptace a rozvoje. Průměrná mzda dosáhla výše 33 236 Kč.
Naplnění požadavků zákazníků na kvalifikaci a odbornost zaměstnanců představovalo i v roce 2011 důležitý úkol. Jazyková výuka,
profesní a legislativní kurzy, školení techniků a administrativních
pracovníků a rozvojové aktivity managementu vytvořily celkový
náklad na vzdělávání ve výši 5 420 290 Kč. Náklady na rozvoj jednoho
zaměstnance v roce 2011 dosáhly 4 432 Kč. V roce 2012 AERO
Vodochody plánuje další nárůst počtu pracovníků až na 1 590.
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Integrovaný manažerský systém WING
Prostřednictvím systému WING
chce společnost Aero:

Struktura WING
WING sestává ze základních principů, pilířů řízení a nástrojů.

Pro své zákazníky
? vytvořit standard řízení obsahující přesvědčivé záruky dlouhodobého udržení pozice špičkového dodavatele
Pro své dodavatele
? nabídnout rámec pro vytvoření odpovědného a efektivně budovaného partnerství
Pro své zaměstnance
? zavést prostředí, kde žádoucí i nežádoucí chování je jednoznačně
definováno a zároveň existuje transparentní a srozumitelný vztah
mezi excelentní výkonností jednotlivce a společnosti

HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKY

Základní principy (Basic Principles)
? vymezují zásady, kterými se řídí jednání a rozhodování zaměstnanců společnosti Aero
Pilíře řízení (Corner Stones)
? obsahují nejdůležitější přístupy, o které se opírá řízení společnosti
Aero
Nástroje (Tools)
? popisují inovativní postupy pro výkon a podporu řídících činností,
které jsou ve společnosti Aero v širším rozsahu uplatněny

PROFESIONALITA

ČAS JSOU PENÍZE

W
I
N
G

AYS OF

MPROVEMENT
AVIGATE US TO

ROWTH

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
KVALITA ŘÍZENÁ ZÁKAZNÍKY

ODPOVĚDNOST K ŽIV. PROSTŘEDÍ

ETIKA NA PRVNÍM MÍSTĚ

SLADĚNÍ CÍLŮ

ŠTÍHLÉ MYŠLENÍ

PLÁNOVÁNÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH

PILÍŘE ŘÍZENÍ
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

ŘÍZENÍ RIZIK

ŘÍZENÍ OMEZENÍ

5S

SPC

KAIZEN

TPM

SMED

VSM

NÁSTROJE
FMEA

TÝMY KVALITY

PROCESNÍ ANALÝZA
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KANBAN
VIZUÁLNÍ MANAGEMENT
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Svaz českého leteckého průmyslu
Historie SČLP

Cíle svazu

Svaz českého leteckého průmyslu byl založen dne 9. června 2011.

Svaz českého leteckého průmyslu byl založen s cílem:
1. rozvíjet spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání nových zakázek
2. budovat konkurenceschopný český letecký průmysl
3. podporovat a propagovat vzdělávání pro letecký průmysl
4. podporovat vývojové projekty s průmyslovou aplikací

Svaz sdružuje společnosti, které patří mezi tradiční a nejvýznamnější výrobce letecké techniky v ČR a které se rozhodly aktivně rozvíjet spolupráci mezi členy, podporovat jejich odbornost, specializaci,
řešit otázku konkurenceschopnosti českého leteckého průmyslu
a vzdělávání pro letecký průmysl.
Založením SČLP reaguje český letecký průmysl na změny v oblasti
letecké výroby a definuje nové priority a akční plány s cílem nabídnout svým aktuálním i potenciálním zákazníkům a partnerům
efektivní a spolehlivou výrobu a vývoj.
Letecký průmysl je klíčovým segmentem národního hospodářství
díky vysoké technologické úrovni svých produktů a exportnímu
potenciálu. Úspěchy, kterých jednotliví členové dosáhli, jsou
předpokladem pro další rozvoj letecké výroby v ČR a zvýšení
zaměstnanosti.
SČLP staví na tradicích českého leteckého průmyslu a vytváří moderní, kvalifikovanou průmyslovou základnu, která je schopna uspět
na globálním trhu leteckých výrobců.
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Cílem SČLP je zajistit podmínky pro realizaci stávajících projektů,
rozvíjet schopnosti českého leteckého průmyslu a připravit
podmínky pro získávání nových zakázek.
Prioritou SČLP je zvýšení výroby v leteckém průmyslu, tržeb,
zaměstnanosti a exportu.

Zakládající členové
?
?
?
?
?
?
?
?
?

AERO Vodochody a.s.
LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o.
JIHLAVAN, a.s.
GE Aviation Czech s.r.o.
QUITTNER & SCHIMEK s.r.o.
A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, spol. s r.o.)
LA Composite, s.r.o.
ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o.
ZLÍN AIRCRAFT a.s.
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L-159
? Jednomístný letoun L-159 je navržen
jako lehký bitevník optimalizovaný
pro řadu úkolů typu vzduch-země,
vzduch-vzduch a průzkumné mise
? Letoun je vybaven nejmodernějším radarem
pro všechny druhy počasí, denní a noční
provoz a může nést širokou škálu
standardní výzbroje NATO, včetně raket
typu vzduch-vzduch a vzduch-země
a laserem naváděných bomb

Foto: Jan Kouba

Stanovisko dozorčí rady
V souladu s § 198 Obchodního zákoníku dozorčí rada přezkoumala
řádnou účetní závěrku společnosti AERO Vodochody a.s. za rok 2011.

Dozorčí rada dále doporučila řádné valné hromadě schválit návrh
představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 ve výši 174,547 mil. Kč takto:

Dozorčí rada po projednání řádné účetní závěrky a seznámení se se
stanoviskem auditora předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2011
doporučila na svém zasedání dne 13. dubna 2012 ke schválení řádné
valné hromadě společnosti.

- do rezervního fondu společnosti se přiděluje 8,727 mil. Kč
- zbývající část zisku ve výši 165,820 mil. Kč převést z účtu 431
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 428
Nerozdělený zisk minulých let.

142
TISÍC KČ ČINIL
V ROCE 2011
ZISK AERA
NA ZAMĚSTNANCE

Odoleně Vodě dne 13. dubna 2012

Mgr. Václav Štajner
předseda dozorčí rady
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Výrok auditora k výroční zprávě
Akcionáři společnosti AERO Vodochody a.s.:
I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti AERO Vodochody a.s.
(dále jen „společnost“) k 31. 12. 2011 uvedenou na stranách 54 – 85,
ke které jsme 13. dubna 2012 vydali výrok následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti AERO Vodochody
a.s. sestavenou k 31. prosinci 2011 za období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2011, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních
tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních
metod. Údaje o společnosti AERO Vodochody a.s. jsou uvedeny v bodě
1 přílohy této účetní závěrky.

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

Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této
účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku
auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné
zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
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vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné
a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných
souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční
situaci společnosti AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2011
a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2011 v souladu s účetními předpisy platnými
v České republice.

Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodech 4c a 28 přílohy
účetní závěrky, která popisuje, že návratnost finanční investice ve
společnosti Rotortech Aero Composites Limited ve výši 227 663 tis.
Kč je závislá na úhradě finanční kompenzace od spřízněné společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED dle dohody o narovnání
uzavřené v březnu 2012. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.“
II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní
závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární
orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření
stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené
ve výroční zprávě na stranách 8 – 40 jsme sesouhlasili s informacemi
uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2011. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme
neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru
jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami společnosti AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2011 uvedené
ve výroční zprávě na stranách 86 – 87. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti AERO Vodochody a.s. Naším úkolem
je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím
auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují,
abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy
o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AERO Vodochody a.s.,
k 31. prosinci 2011.

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

Radek Pav
auditor, oprávnění č. 2042

13. dubna 2012
Praha, Česká republika
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Sikorsky S-76
? Civilní vrtulník nižší střední třídy
(do 6 tun vzletové hmotnosti)
? Pojme až 12 cestujících
? V roce 2010 Aero přešlo z výroby verze C++
na novější model D, který se liší hlavně
kokpitem nové generace včetně autopilota
? Vrtulník S-76 je provozován ve 37 zemích světa,
zejména na severoamerickém kontinentu
a v Asii
? Vrtulník S-76 je určen k různým typům misí,
nejčastěji je tento typ vrtulníku využívaný
provozovateli, kteří zajišťují přepravu
zaměstnanců těžařských společností
na ropné plošiny

Účetní závěrka
ROZVAHA K 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Netto

Minulé účetní období 2010
Netto

A.

AKTIVA CELKEM
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

5 342 837
0

5 080 939
0

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

1 699 071

1 470 095

B. I.
B. I.

B. II.
B. II.

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

186 962
0
0
3 371
24 095
0
2 009
157 487
0

151 587
0
0
2 663
25 823
0
1 054
122 047
0

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
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

938 843
51 106
440 493
277 219
0
0
3 384
143 362
23 279
0

757 035
24 897
421 685
264 152
0
0
3 454
42 743
104
0

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

573 266
573 266
0
0
0
0
0
0

561 473
561 473
0
0
0
0
0
0

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

Netto

Minulé účetní období 2010
Netto

OBĚŽNÁ AKTIVA

3 554 089

3 529 946

1
2
3
4
5
6

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

1 320 666
742 945
571 454
0
0
3 054
3 213

1 210 407
676 671
530 567
0
0
467
2 702

1
2
3
4
5
6
7
8

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

1 326 321
0
1 326 321
0
0
0
0
0
0

1 262 885
0
1 262 885
0
0
0
0
0
0

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

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

692 534
566 874
23 550
0
0
0
22 189
26 172
52 158
1 591

773 716
621 846
120 592
0
0
0
122
14 873
14 720
1 563

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

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

214 568
4 084
210 484
0
0

282 938
4 756
278 182
0
0

D.

OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

89 677

80 898

Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

89 677
69 819
19 789
69

80 898
68 328
0
12 570

C.
C. I.
C. I.

C. II.
C. II.

D. I.
D. I.
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Účetní závěrka
Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

PASIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL

5 342 837
2 828 084

5 080 939
2 878 084

1
2
3

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

1 883 589
1 883 589
0
0

1 883 589
1 883 589
0
0

1
2
3
4
5

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

4 856
0
28 720
-32 931
0
9 067

30 400
0
28 720
1 680
0
0

A III.
A III. 1
2

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

271 416
267 144
4 272

249 871
245 575
4 296

A. IV.
IV. 1
2

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

493 676
493 734
-58

282 847
282 905
-58

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)

174 547

431 377

A.
A. I.
A. I.

A. II.
A II.

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

2 497 942

2 186 330

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

160 544
0
0
0
160 544

191 613
0
0
0
191 613

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

195 884
0
195 884
0
0
0
0
0
0
0
0

195 884
0
195 884
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, 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

591 090
386 021
0
0
0
29 915
16 966
6 688
43 865
0
53 845
53 790

350 189
208 978
0
0
0
27 459
14 783
12 764
35 282
0
34 393
16 530

B. IV.
B. IV. 1
2
3

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

1 550 424
1 315 976
234 448
0

1 448 644
1 348 644
100 000
0

C.

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

16 811

16 525

Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

16 811
1 101
15 710

16 525
905
15 620

B.
B. I.
B. I.

B. II.
B. II.

C. I.
C. I.
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CIZÍ ZDROJE
1
2
3
4

1
2

57

Účetní závěrka
Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

103 028
146 085

220 686
175 187

OBCHODNÍ MARŽE

-43 057

45 499

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
A.

I.

1
2

+
II.
II.

B.
B.
B.

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace

2 278 266
2 068 030
95 546
114 690

2 630 595
2 511 216
41 468
77 911

1
2

Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby

1 441 067
900 275
540 792

1 546 133
1 161 304
384 829

PŘIDANÁ HODNOTA

794 142

1 129 961

O.

Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady

669 329
490 348
759
163 355
14 867

586 695
432 064
350
144 503
9 778

P.

5 534
97 192
35 791
16 656
19 135
40 683
15 491
25 192
-161 016
734 146
754 172
0
0

5 349
90 132
27 963
5 298
22 665
23 908
4 678
19 230
-19 234
1 116 310
1 177 695
0
0

158 185

409 689

C.
C.
C.
C.
C.

1
2
3
4

D.
E.

1
1

III.
III. 1
2

1
2
1
IV. 2
H.
1
V. 2
I.
1
*
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J.

1
2
3

+

F.
F.
F.
G.

Stav v běžném
účetním období

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
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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K.
L.
M.
N.

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 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 HOSPODAŘENÍ

Q.
Q.
Q.

R.
S.
S.
S.

1
2

Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená

Stav v minulém
účetním období 2010

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 733
36 417
306 538
368 104
0
0

4 291
4 508
0
0
0
0
22
1 100
0
0
-1 100
106 379
26 206
266 842
325 985
0
0

16 750

20 835

-562
205
-767

0

175 497

430 524

**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST

XIII. 1
2
1
1
2

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

323
1 273
0
0
0

3 334
2 481
0
0
0

*

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-950

853

0

0

1

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)

174 547

431 377

****

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

173 985

431 377
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Účetní závěrka
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH K 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období 2010

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Z.

430 524

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)

-18 563
98 331
-116 094
-31 069
25 953
-1 165
-78 316
83 797

42 830
90 132
-20 922
588
-19 061
-403
-80 173
72 669

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

156 372

473 354

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

176 669
-12 497
-14 607
-35 522
177 043
62 253

-72 131
330 132
-148 548
-17 386
-223 888
-12 441

A **

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

333 041

401 223

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

Placené úroky
Placené daně
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

-36 417
-205
-950

-29 134
0
853

A ***

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

295 469

372 942

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

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

A *
A.
A.
A.
A.
A.
A.
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2.
2.
2.
2.
2.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
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Stav v minulém
účetním období 2010

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

-344 468
16 656
33 606
70 644
0

-186 624
9 589
51 723
98 914
0

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI

-223 562

-26 398

102 547

346 116

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
174 935

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

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

Stav v běžném
účetním období

B.
B.
B.
B.
B.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
1.
1.
1.

B ***

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
C. 1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů

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

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

0
-250 000
7 176

0
-600 000
0

C

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI

-140 277

-253 884

-68 370
282 938

92 660
190 278

214 568

282 938

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
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UH-60M
Black Hawk
? Vrtulníky Sikorsky Blackhawk patří mezi
nejdůležitější a nejpočetnější bojovou
techniku americké armády
? V současnosti slouží u ozbrojených
složek USA a dalších států okolo
2 500 vrtulníků rodiny H-60

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. Její identifikační číslo je 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 a letecké práce.
Osoby podílející se 10-ti a více procenty na základním kapitálu:
TULAROSA a.s.
100,00 %
Mateřskou společností společnosti je společnost TULAROSA a.s. se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, Česká republika. V roce 2011 došlo k převodu veškerých
akcií vlastněných společností Salori Holding B. V. (48,50 % podíl) na společnost TULAROSA a.s., která se tak stala jediným akcionářem společnosti AERO Vodochody a.s. Mateřskou společností celé skupiny je společnost Penta Holding Limited se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center, 2nd floor, Limassol,
Kyperská republika (registrační číslo HE 101 570). Společnost je mateřskou společností skupiny AERO Vodochody. Přiložená účetní závěrka je připravená jako
samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností. V souladu s českými účetními předpisy
má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů.
Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2011:
Představenstvo
Předseda:
Ladislav Šimek
Člen:
Petr Brychta
Člen:
Ondřej Benáček

Dozorčí rada
Předseda:
Václav Štajner
Člen:
Zdeněk Sýkora
Člen:
Jan Borýsek

Dne 16. listopadu 2011 byla v obchodním rejstříku zapsána fúze společností AERO Vodochody a.s. a dceřiné společnosti Technometra Radotín, a.s., IČ: 00238856,
se sídlem: Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ: 250 70. V důsledku této vnitrostátní fúze sloučením došlo ke zrušení a zániku zanikající společnosti
Technometra Radotín, a.s., bez likvidace s tím, že jmění této společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost
AERO Vodochody a.s. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2011.
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 2011 a 2010. K 1. 1. 2011 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s dceřinou společností Technometra Radotín, a.s. (viz bod 1). Vzhledem k nevýznamnosti vlivu fúze na účetní zůstatky k 31. 12. 2011
jsou jako komparativní informace pro rok 2010 použity v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu údaje z účetní závěrky za rok 2010, které
jsou srovnatelné. Dopady fúze jsou popsány dále v bodech, pro které je to relevantní.
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010 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. Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se
oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Software
Ocenitelná práva

Počet let
3
15

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

Je-li při inventarizaci zjištěno, že hodnota dlouhodobého hmotného majetku je výrazně nižší, než je jeho hodnota v účetnictví, vytváří se k tomuto
majetku opravná položka.
C. FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti
a podíly. Majetkové účasti a podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např.
poplatky a provize makléřům a burzám. K 31. 12. se majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem oceňují pořizovací cenou. Pokud
dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje
za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.
D. ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Nedokončená výroba a polotovary
se oceňují plánovanými vlastními náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové
náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na energie, opravy a údržbu, telekomunikace, IT náklady, odpisy
a ostatní služby a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých mzdových nákladů.
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.
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.
M. DOTACE
Dotace k úhradě nákladů se účtují v okamžiku přijetí dotace do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Obdržené dotace společnost eviduje na separátních účtech tak, aby bylo možné sledovat jejich čerpání a využití.
V roce 2011 a 2010 společnost obdržela ze státního rozpočtu dotace ve výši 44 641 tis. Kč, resp. 14 263 tis. Kč, které byly zaúčtovány jako ostatní provozní výnosy
běžného roku. V roce 2010 společnost získala dotace na dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 28 551 tis. Kč.
N. EMISNÍ POVOLENKY
O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku oceňovaném pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. O „spotřebě povolenek“ se účtuje k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní jednotky v kalendářním roce.
Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí v ostatních závazcích, které se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, jak jsou
povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů.
O. POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
P. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující
informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek
Software
191 796
Ocenitelná práva
75 857
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
1 054
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
122 047
Celkem 2011
390 754
Celkem 2010
331 047

Přírůstky
2 301
40 265
42 566
63 110

Vyřazení
-1 788
-1 788
-3 403

Převody
4 360
465
-4 825
-

Konečný zůstatek
196 156
75 857
2 032
157 487
431 532
390 754

OPRÁVKY
Počáteční zůstatek
Software
-189 133
Ocenitelná práva
-50 034
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem 2011
-239 167
Celkem 2010
-236 573

Odpisy
-3 652
-1 728
-23
-5 403
-4 381

Vyřazení
1 788

Konečný zůstatek
-192 785
-51 762
-23
-244 570
-239 167

Účetní hodnota
3 371
24 095
2 009
157 487
186 962
151 587

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2011 představuje zejména majetek nakoupený od společnosti Sonaca S.A., majetek vyvinutý vlastní
činností v rámci vývoje části křídla pro letoun CSeries kanadské společnosti Bombardier a majetek vyvinutý vlastní činností v rámci projektu pro brazilskou společnost Embraer. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2010 představuje zejména majetek nakoupený od společnosti Sonaca
S.A. a majetek vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje části křídla pro letoun CSeries kanadské společnosti Bombardier. Ocenitelná práva, patenty
a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze
činila k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 v pořizovacích cenách 5 531 tis. Kč a 5 342 tis. Kč. K 31. 12. 2011 je dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně
203 822 tis. Kč plně odepsán. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zejména povolenky na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenky“).
Společnosti bylo v roce 2011 bezúplatně přiděleno 6 288 povolenek po jedné tuně emisí. Tyto povolenky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou
ve výši 2 301 tis. Kč.
V roce 2011 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost v souvislosti s těmito změnami zaúčtovala do výnosů, resp. nákladů, následující částky (v tis. Kč):
Hodnota
emisních
povolenek
Počáteční zůstatek
1 054
Bezúplatné přidělení povolenek
2 301
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2011
-1 784
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2010 – doúčtování
-4
Celkem k 31. 12. 2011
1 567

Ostatní
provozní
výnosy
1 784
4
1 788

Ostatní
provozní
náklady
-1 784
-4
-1 788

Ostatní
závazky
-1 054
-2 301
1 784
4
-1 567

Kromě emisních povolenek obsahuje jiný dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2011 i ostatní nakoupený nehmotný majetek k projektu „školící
středisko“ ve výši 465 tis. Kč.
V roce 2010 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost, v souvislosti s těmito změnami zaúčtovala do výnosů, resp. nákladů
následující částky (v tis. Kč):

Počáteční zůstatek
Bezúplatné přidělení povolenek
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2010
Prodej povolenek
Celkem k 31. 12. 2010

Hodnota
emisních
povolenek
614
2 055
-1 613
-2
1 054

Ostatní
provozní
výnosy
1 613
2
1 615

Ostatní
provozní
náklady
-1 613
-2
-1 615

Ostatní
závazky
-614
-2 055
1 613
2
-1 054
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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 2011
Celkem 2010

Počáteční
zůstatek
24 897
917 158
1 271 334
239 232
3 842
9 330
42 743
284
2 508 820
2 436 569

Počáteční
OPRÁVKY
zůstatek
Pozemky
Stavby
-486 399
Stroje, přístroje a zařízení
-1 020 824
Dopravní prostředky
-49 574
Inventář
-3 795
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
-5 876
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2011
-1 566 468
Celkem 2010
-1 490 483

Vliv fúze
-55 769
-12 108
-67 877
-

Vliv fúze
15 690
90 115
18 509
124 314
Odpisy
-28 298
-50 267
-12 846
-16
-362
-91 789
-85 751

Přírůstky
198 143
29 077
227 220
104 654
Prodeje,
likvidace
-7 553
-7 553
-1 763

Vyřazení
1 151
36 129
649
16
37 945
17 906

Vyřazení
-104
-1 151
-36 156
-649
-16
-7 837
-6 082
-51 995
-32 403

Převody
10 623
12 015
66 549
208
292
-89 687
-

Konečný
Převody zůstatek
- -569 315
- -1 054 623
-61 771
-3 795
-6 238
- -1 695 742
-6 377 -1 566 468

Opravné
položky
-8 329
-165 445
-173 774
-185 317

Konečný
zůstatek
51 106
1 018 137
1 320 236
238 583
4 034
9 622
143 362
23 279
2 808 359
2 508 820
Účetní
hodnota
51 106
440 493
265 613
11 367
239
3 384
143 362
23 279
938 843
757 035

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2011 představuje zejména modernizaci pracoviště výroby kompozitových dílů. K 31. 12. 2011
a 31. 12. 2010 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 729 014 tis. Kč a 714 172 tis. Kč.
K 31. 12. 2011 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 743 238 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 vztahující se k budovám jsou vytvořené v plné výši vzhledem k jejich nepředpokládanému využití. Opravné položky
k letounům Ae-270 byly původně vytvořeny v plné výši, v roce 2009 byly sníženy o hodnotu uzavřeného kontraktu na jejich prodej, který se měl
uskutečnit v roce 2010. Z důvodu neuskutečnění kontraktu byly opravné položky k letounům Ae-270 v roce 2010 opět navýšeny na úroveň zůstatkové ceny. Výše opravné položky se v roce 2011 nezměnila. K 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 byla část nevýrobních budov v pořizovací ceně
ve výši 19 653 tis. Kč, resp. 19 653 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě ve výši 9 519 tis. Kč, resp. 10 010 tis. Kč umístěna mimo výrobní areál společnosti (bytové jednotky, ubytovna).
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. 2011, resp. k 31. 12. 2010
činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 445 027 tis. Kč, resp. 435 841 tis. Kč a zůstatková hodnota 201 184 tis. Kč,
resp. 214 961 tis. Kč. Toto břemeno není zapsáno v katastru nemovitostí.
Dne 23. 9. 2010 byly mezi společností AERO Vodochody a.s. a Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a Českou exportní bankou, a.s. v souvislosti s poskytnutým předexportním úvěrem (viz bod 14) uzavřeny zástavní smlouvy na dlouhodobý majetek společnosti (budovy, pozemky, stroje
a zařízení). K 31. 12. 2011 činila pořizovací a zůstatková cena zastaveného majetku 317 542 tis. Kč a 143 308 tis. Kč. Z toho pořizovací cena pozemků 14 481 tis. Kč, pořizovací cena budov a staveb činila 125 399 tis. Kč a zůstatková cena budov a staveb činila 55 864 tis. Kč, pořizovací cena
strojů a zařízení činila 177 362 tis. Kč a zůstatková cena strojů a zařízení činila 72 963 tis. Kč. K 31. 12. 2010 činila pořizovací a zůstatková cena
zastaveného majetku 326 422 tis. Kč a 160 646 tis. Kč. Z toho pořizovací cena pozemků 13 371 tis. Kč, pořizovací cena budov a staveb činila
135 689 tis. Kč a zůstatková cena budov a staveb činila 59 073 tis. Kč, pořizovací cena strojů a zařízení činila 177 362 tis. Kč a zůstatková cena
strojů a zařízení činila 88 203 tis. Kč.Z dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 se některé položky (např.
administrativní budova a objekty údržby, sklad odpadu, výměníková stanice) v pořizovací ceně 29 716 tis. Kč, resp. 29 995 tis. Kč a zůstatkové
hodnotě 8 329 tis. Kč, resp. 9 075 tis. Kč nepoužívaly. K 1. 1. 2009 společnost vložila dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 276 601 tis. Kč a v zůstatkové 222 571 tis. Kč jako nepeněžní vklad do společnosti Letiště Vodochody a.s. (viz bod 4c). Z toho pořizovací cena pozemků činila 179 759 tis.
Kč, pořizovací cena staveb činila 96 842 tis. Kč a zůstatková cena staveb činila 42 812 tis. Kč.
C. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

Podíly - ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem
Opravné položky
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Zůstatek
k 31. 12.
2009
526 447

Přírůstky
37 078

1 100
-1 100

1 100

Úbytky Přecenění
-1 056
-996
-1 100
-

-

Zůstatek
k 31. 12.
2010
561 473

Vliv
fúze
-110 220

-

-

Přírůstky Úbytky Přecenění
120 000
2 013
-

-

-

Zůstatek
k 31. 12.
2011
573 266
-
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Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):
Název společnosti
Sídlo společnosti
Podíl v %
Aktiva celkem (netto)
Vlastní kapitál
Základní kapitál a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Neuhrazená ztráta minulých let
Ztráta běžného roku
Cena pořízení akcií/podílu
Nominální hodnota akcií/podílu
Vnitřní hodnota akcií/podílu

Letiště Vodochody a.s.
Odolena Voda
100
1 920 464
1 580 893
1 979 817
-365 836
-33 088
344 571
1 979 817
1 580 893

Rotortech Aero Composites Limited
Velká Británie
100
2 140
499
80 334
-71 601
-8 234
227 663
80 334
499

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):
Clester Trading a.s.
Slovenská rep.
100
697
-3 614
-3 365
-249
1 032
856
-

Finanční informace k 31. 12. 2011 o společnosti Letiště Vodochody a.s. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky. Finanční informace k 31. 12. 2011
o společnosti Rotortech Aero Composites Limited a Clester Trading a.s. byly získány z auditorem neověřených účetních závěrek.
V roce 2011 společnost Rotortech Aero Composites Limited ukončila své podnikatelské aktivity. V březnu 2012 se společnosti AERO Vodochody a.s. a PENTA
INVESTMENTS LIMITED, od které byla společnost Rotortech Aero Composites v roce 2009 pořízena, dohodly, že z titulu nenaplnění deklarované ekonomické
výnosnosti investice uzavřou dohodu o narovnání, na jejímž základě společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED sníží kupní cenu za společnost Rotortech Aero
Composites a uhradí kupujícímu částku vloženou do této společnosti v roce 2010 z důvodu udržení její výrobní schopnosti. Společnost PENTA INVESTMENTS
LIMITED uhradí tyto částky společnosti AERO Vodochody a.s. nejpozději v roce 2013. Na základě této skutečnosti se management společnosti rozhodl k 31. 12. 2011
netvořit opravnou položku k této finanční investici.
V roce 2011 společnost provedla peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.s. ve výši 120 000 tis. Kč, kterým se zvýšil základní kapitál
této společnosti na hodnotu 1 979 800 tis. Kč. Společnost v roce 2011 uskutečnila vnitrostátní fúzi sloučením se společností Technometra Radotín, a.s. (viz bod 1).
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Název společnosti
Sídlo společnosti
Podíl v %
Aktiva celkem (netto)
Vlastní kapitál
Základní kapitál a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Neuhrazená ztráta/zisk minulých let
Zisk/Ztráta běžného roku
Cena pořízení akcií/podílu
Nominální hodnota akcií/podílu
Vnitřní hodnota akcií/podílu

Technometra
Radotín, a.s.
Odolena Voda
100
173 176
170 308
119 287
8 869
50 295
-8 143
110 220
119 287
170 308

Letiště
Vodochody a.s.
Odolena Voda
100
1 917 842
1 493 981
1 859 817
-335 215
-30 621
224 571
1 859 817
1 493 981

Rotortech Aero
Composites Limited
Velká Británie
100
9 627
8 230
75 710
-67 480
-42 968
225 530
8 230

Clester
Trading a.s.
Slovenská rep.
100
900
-3 510
832
83
-241
1 153
-

Finanční informace k 31. 12. 2010 o společnosti Technometra Radotín, a.s. a společnosti Letiště Vodochody a.s. byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek. Finanční informace k 31. 12. 2010 o společnosti Rotortech Aero Composites Limited a Clarex Investments a.s. byly
získány z auditorem neověřených účetních závěrek.
Společnost v průběhu roku 2010 pořídila jako finanční investici formou koupě společnost Clester Trading a.s. se sídlem ve Slovenské republice
a základním kapitálem 33 tis. EUR (832 tis. Kč). Pořizovací cena této investice činila 37 tis. EUR (1 063 tis. Kč) a 90 tis. Kč. Společnosti Clester
Trading a.s. společnost prodala svůj 100 % podíl ve společnosti Clarex Investments a.s.
Společnost AERO Vodochody v roce 2009 pořídila od společnosti ve skupině PENTA INVESTMENTS LIMITED 100% podíl ve společnosti Rotortech
Aero Composites Limited se sídlem ve Velké Británii. Pořizovací cena této investice byla 190 600 tis. Kč. V roce 2010 společnost AERO Vodochody
provedla peněžitý vklad do společnosti Rotortech Aero Composites Limited ve výši 1 200 tis. GBP (34 930 tis.Kč), kterým navýšila hodnotu své
investice. Společnost má půjčky a úvěry ovládaným a řízeným společnostem a společnostem pod podstatným vlivem (viz bod 22).
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5. ZÁSOBY

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

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).

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

Opravná položka k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):
Ae-270
L-159
L-39, L-59
Projektu Sikorsky
Tunisko
Nepřiřazenému materiálu
Ostatním zásobám
Celkem

Zůstatek
k 31. 12.
Opravné položky k:
2009
Dlouhodobému hmotnému majetku 174 670
Dlouhodobému finančnímu majetku
1 100
Zásobám
1 335 126
Zálohám na zásoby
10 156
Pohledávkám – zákonné
2 273
Pohledávkám – ostatní
5 941
Celkem
1 529 266

Materiál
286 641
302 316
178 343
31 220
103 359
10 096
21 565
933 540

Nedokončená výroba, polotovary a zboží
127 241
100 008
13 983
13 325
4 981
2 845
1 134
263 517

Poskytnuté zálohy na zásoby
4 925
3 154
448
390
8 917

Zásoby do výše 550 000 tis. Kč jsou předmětem zástavy ve prospěch České spořitelny a.s. za poskytnuté úvěry (viz bod 14).

Tvorba
opravné
položky
22 106
12 164
1 018
19 426
54 714

Zúčtování
opravné
položky
-11 459
-1 100
-52 471
-914
-2 074
-7 618
-75 636

Zůstatek
k 31. 12.
2010
185 317
1 294 819
10 260
199
17 749
1 508 344

Vliv
fúze
202
148
350

Tvorba
opravné
položky
69 484
165
202
9 178
79 029

Zúčtování
opravné
položky
-11 543
-167 246
-1 710
-53
-14 921
-195 473

Zůstatek
k 31. 12.
k 2011
173 774
1 197 057
8 917
348
12 154
1 392 250

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2011 a 2010 vytvořeny opravné položky na základě jejich analýzy (viz bod 7). K 31. 12. 2011
a 31. 12. 2010 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 19 590 tis. Kč a 7 502 tis. Kč.
Společnost v roce 2011 a 2010 postoupila pohledávky ve výši 687 383 tis. Kč a 1 074 294 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených pohledávek v roce 2011 a 2010 činily
685 267 tis. Kč a 1 071 109 tis. Kč. Nominální hodnoty těchto pohledávek a výnosy z jejich postoupení jsou v přiloženém výkazu zisku a ztráty vykázány v ostatních
provozních nákladech, resp. ostatních provozních výnosech. Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 zahrnují dohadné položky neuhrazených úroků
z půjček spřízněným osobám (viz bod 22). Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 22).
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8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

10. VLASTNÍ KAPITÁL

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

Základní kapitál společnosti se skládá z 968 356 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 913 458 kusů
prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, 887 366 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 2 Kč a z 1 prioritní akcie
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč. Ostatní kapitálové fondy tvoří především zůstatek fondů po finanční restrukturalizaci
v předcházejících letech. Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny sociálním fondem.

Banka
Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Celkem

Měna
USD
EUR

2011
Částka v tis. cizí měny
3
706

Částka v tis. Kč
62
18 213
18 275

2010
Částka v tis. cizí měny
575

Částka v tis. Kč
14 422
14 422

Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 14).
Dne 23. 9. 2009 společnost uzavřela smlouvu o kontokorentním účtu u Komerční banky, a.s. který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 70 000 tis. Kč (viz bod 14).
V roce 2011 a 2010 byl úvěr čerpán průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 činil 44 448 tis. Kč, resp. 0 tis. Kč. Splatnost úvěru je 21. 6. 2012.
Vklady na účtech u spřízněných osob (viz bod 22).
9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 zahrnují především časově rozlišené pojistné, úrokové náklady a režijní náklady placené předem a jsou
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.
Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2011 zahrnují především časově rozlišené náklady na přípravu a zavádění výroby v rámci programů Black Hawk
pro společnost Sirkorsky Aircraft Corporation a Sonaca pro společnost Bombardier. Příjmy příštích období k 31. 12. 2010 zahrnují především provize z ofsetového
programu za rok 2010.

V roce 2011 a 2010 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12.
2009
Počet akcií
2 769 181
Základní kapitál
1 883 589
Ostatní kapitálové fondy
28 720
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
-7 601
Zákonný rezervní fond
231 611
Ostatní fondy
16 011
Nerozdělený zisk z minulých let
605 851
Neuhrazená ztráta minulých let
-58
Rozdíly z přeměn společností
-

Zvýšení
9 281
13 964
277 054
-

Snížení
-11 715
-600 000
-

Zůstatek
k 31. 12.
2010
2 769 181
1 883 589
28 720
1 680
245 575
4 296
282 905
-58
-

Vliv fúze
51 021
9 067

Zvýšení
21 569
409 808
-

Snížení
-34 611
-24
-250 000
-

Zůstatek
k 31. 12.
2011
2 769 181
1 883 589
28 720
-32 931
267 144
4 272
493 734
-58
9 067

Řádná valná hromada konaná dne 30. 6. 2011 schválila vyplacení podílu na zisku ve výši 250 000 tis. Kč, řádná valná hromada konaná dne
29. 6. 2010 schválila vyplacení podílu na nerozděleném zisku ve výši 600 000 tis. Kč a převedení částky 11 715 tis. Kč z ostatních fondů do nerozděleného zisku minulých let.
Oceňovací rozdíly v roce 2011 a 2010 vznikly z důvodů přecenění derivátových obchodů (viz bod 16) a z přecenění vkladů (viz bod 4c) ve společnostech Clester Trading a.s. a Rotortech Aero Composites Limited. Rozdíly z přeměn společností představují rozdíl mezi základním kapitálem
společnosti Technometra Radotín, a.s. ke dni fúze ve výši 119 287 tis. Kč a oceněním této finanční investice v účetnictví společnosti AERO Vodochody a.s. ve výši 110 220 tis. Kč. Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 30. 6. 2011 a 29. 6. 2010 bylo schváleno
následující rozdělení zisku za rok 2010 a 2009 a snížení neuhrazené ztráty minulých let (v tis. Kč):
Zisk roku 2009
Příděl do rezervního fondu
Výplata dividend
Převod z ostatních fondů
Převod nerozděleného zisku
Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2010
Neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2010
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279 304
-13 964
-600 000
11 715
- 322 946
282 905
-58

Zisk roku 2010
Příděl do rezervního fondu
Výplata dividend
Převod nerozděleného zisku
Vliv fúze
Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2011
Neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2011

431 377
21 569
-250 000
-159 808
- 51 021
493 734
-58
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11. REZERVY

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Společnost měla k 31. 12. následující ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kč):

Zůstatek
Rezervy
k 31. 12. 2009
Smluvní pokuty a penále
Záruční servis L-159 a L-159T1
8 506
Generální opravy Tunisko
902
Kontrakt Ae-270
3 395
Prémie a odměny zaměstnancům
34 114
Na nevybranou dovolenou
7 646
Záruční servis Sikorsky
135 483
Smluvní pokuty a penále Latecoere
Záruční servis CASA
Smluvní pokuty a penále SAAB
Záruční servis Alenia
979
Obchodní případ Black Hawk
Obchodní případ VDOT
Penále PP
Celkem
191 025

Tvorba
rezerv
9 972
3 094
43 727
13 153
6 975
4 100
2 058
6 000
155
89 234

Zúčtování
rezerv
-3 395
-34 114
-7 646
-39 891
-3 600
-88 646

Zůstatek
k 31. 12. 2010
9 972
11 600
902
43 727
13 153
102 567
4 100
2 058
2 400
1 134
191 613

Tvorba
rezerv
43 450
16 552
5 836
2 893
20 603
1 535
7 105
7 193
105 167

Zúčtování
rezerv
-6 651
-5 650
-43 727
-13 153
-38 402
-4 100
-1 076
-2 400
-20 957
-120
-136 236

Zůstatek
k 31. 12. 2011
3 321
5 950
902
43 450
16 552
70 001
2 893
982
780
1 415
7 105
7 193
160 544

Rezerva na záruční servis Sikorsky
Rezerva na záruční servis společnost se tvoří ve výši odhadovaných nákladů na očekávané záruční opravy týkající se dodávek vrtulníků Sikorsky. K 31. 12. 2011
a k 31. 12. 2010 byla výše této rezervy 25 952 tis. Kč a 41 049 tis. Kč.
V roce 2008 byla zjištěna konstrukční chyba u 193 vrtulníků Sikorsky, která vznikla z důvodů nesprávného postupu dle konstrukčních plánů ze strany společnosti.
Společnost z důvodu opatrnosti vytvořila v roce 2008 rezervu na její odstranění. K 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 byla tato rezerva 44 049 tis. Kč, resp. 61 479 tis. Kč.

Závazky vůči Salori Holding B.V.

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

2011
195 884

2010
195 884

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.
V roce 2011 a 2010 došlo k následujícím změnám týkajícím se dlouhodobého závazku vůči společnosti Salori Holding B.V. (v tis. Kč):

Půjčka
Úroky
Celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2009
59 479
138 929
198 408

Splátka
úroků
-3 977
-3 977

Úroky
z půjčky
1 453
1 453

Zůstatek
k 31. 12. 2010
59 479
136 405
195 884

Splátka
úroků
-1 453
-1 453

Úroky
z půjčky
1 453
1 453

Zůstatek
k 31. 12. 2011
59 479
136 405
195 884

Náklady na úroky vztahující se k půjčce od Salori Holding B.V. za rok 2011 a 2010 činily 1 453 tis. Kč a 1 453 tis. Kč.
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 je podřízeným závazkem vůči závazku společnosti AERO Vodochody a.s. na
úplné splacení úvěrů, které společnosti AERO Vodochody a.s. poskytly banky (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a Česká exportní
banka, a.s.). Podřízený závazek může být splacen společností AERO Vodochody a.s. až po úplném splnění závazku z úvěrů nebo s písemným
svolením bank.
13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 93 523 tis. Kč a 11 004 tis. Kč.
Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu a služeb. Jsou účtovány do období, s nímž věcně i časově souvisí.
Přijaté zálohy k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 zahrnují zejména zálohy od společnosti Alenia Aeronautica S.p.A. na výrobu leteckých dílů. Společnost
eviduje k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 16 966 tis. Kč a 14 783 tis. Kč závazky z pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve lhůtě splatnosti.
K 31. 12. 2011 jsou jiné závazky tvořeny zejména zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz bod 16).
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 22).
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14. BANKOVNÍ ÚVĚRY

Společnosti byly k 31. 12. 2010 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):

Dne 23. 7. 2010 uzavřela společnost s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a Českou exportní bankou, a.s. revolvingový úvěr na financování programu
Sikorsky. Limit uzavřeného revolvingového úvěru je 60 000 tis. USD (1 196 400 tis. Kč) a úvěrový limit pro odkup pohledávek je 42 000 tis. USD (837 480 tis. Kč). Součet
obou těchto úvěrů nesmí v žádném okamžiku překročit hranici 92 000 tis. USD (1 834 480 tis. Kč). Úvěry jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou 1M LIBOR + marže.
Splatnost úvěrů je 22. 3. 2013. K 31. 12. 2011 společnost vyčerpala z úvěru částku 60 000 tis. USD (1 196 393 tis. Kč). Společnost ručí za úvěry pohledávkami a právy
vyplývajícími z rámcové smlouvy se společností Sikorsky Aircraft Corporation, ke kterým bylo dne 9. 3. 2011 zřízeno zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s.

Banka
Česká spořitelna, a.s.

Dne 23. 9. 2010 uzavřela společnost úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. ve výši 350 000 tis. Kč na financování závazku vyplývajícího ze Smlouvy o dílo (projekt PP-2000) uzavřené s Ministerstvem obrany České republiky. Dne 1. 10. 2010 bylo poskytnuto čerpání v celkové výši 350 000 tis. Kč.
K 31. 12. 2011 splatila společnost dle splátkového kalendáře 110 000 tis. Kč, stav čerpaného úvěru k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 je ve výši 240 000 tis. Kč,
resp. 340 000 tis. Kč. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + marže. V roce 2012 je z tohoto úvěru splatných 190 000 tis. Kč, celkový úvěr je splatný
30. 6. 2013.
Dne 23. 9. 2010 uzavřela společnost úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a Českou exportní bankou, a.s. na předexportní financování výroby střední části křídla pro společnost Alenia Aeronautica SpA. do výše 3 000 tis. EUR (77 400 tis. Kč) a současně úvěr na odkup pohledávek do výše až 2 500
tis. EUR (64 500 tis. Kč). Součet obou úvěrů nesmí v žádném okamžiku překročit limit 4 500 tis. EUR (116 100 tis. Kč). Úvěry jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou 1M EURIBOR + marže. Splatnost úvěrů je 23. 5. 2013 a 23. 9. 2013. K 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 společnost vyčerpala z úvěru částku 2 697 tis. EUR (69 583 tis.
Kč), resp. 0 tis. Kč.
Na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb podepsané dne 23. 9. 2009 a Dodatků s Komerční bankou, a.s. má společnost k dispozici k vykrytí
přechodného nedostatku finančních prostředků kontokorentní úvěr do výše 70 000 tis. Kč se splatností do 21. 6. 2012. Úroková sazba tohoto úvěru je ve výši O/N
PRIBOR actual + marže. V roce 2011 byl tento úvěr průběžně čerpán a splácen. K 31. 12. 2011 měla společnost vyčerpán tento úvěr ve výši 44 448 tis. Kč.
Společnost ručí za úvěry zástavou nemovitého a movitého majetku, zásob a pohledávkami z titulu úvěrů poskytnutých spřízněné osobě PENTA INVESTMENTS
LIMITED (viz bod 4b, 5 a 22). K těmto ručením byly uzavřeny smlouvy o zřízení zástavních ve prospěch České spořitelny, a.s. Celkové úrokové náklady ze všech
přijatých bankovních úvěrů za rok 2011, resp. 2010 činí 34 721 tis. Kč, resp. 24 138 tis. Kč.
V rámci všech úvěrových smluv se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:
Název ukazatele
Čistý dluh
Úvěrové krytí
Finanční páka

Popis výpočtu
(Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / EBITDA
(Výsledek hospodaření + odpisy + změna rezerv a opravných položek – změna zásob – změna
krátkodobých pohledávek (očištěných o pohledávky do skupiny) + změna krátkodobých
závazků – CAPEX + nákladové úroky)/(nákladové úroky + splátky bankovních úvěrů)
(Cizí zdroje celkem – půjčky od spřízněných osob)/ aktiva celkem

Požadovaná hodnota
< 3:1
>= 120%
< 50%

Společnost k 31. 12. 2011 dodržuje poměrové ukazatele s výjimkou poměrového ukazatele čistého dluhu.
Společnosti byly k 31. 12. 2011 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):
Banka
Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.
Celkem

78

Záruka
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu

výroční zpráva 2011 AERO Vodochody a.s.

příloha účetní závěrky

Termín
nespecifikováno
5/21
07/20
01/12

Částka
789
5 313
14 190
123
20 415

Komerční banka, a.s.

Celkem

Záruka
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za provedení kontraktu
- záruka za nabídku

Termín
nespecifikováno
nespecifikováno
09/09
06/10
nespecifikováno
06/10

Částka
897
742
1 250
1 895
11 277
112 506
128 567

K 31. 12. 2011, resp. 31. 12. 2010, společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši
18 275 tis. Kč, resp. 14 422 tis. Kč (viz bod 8).
15. OSTATNÍ PASIVA
Výnosy příštích období k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2010 zahrnují tržby vztahující se k obchodnímu případu Sonaca a jsou účtovány do výnosů období,
do kterého věcně a časově přísluší.
16. DERIVÁTY
K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 má společnost uzavřené zajišťovací deriváty, které přecenila na reálnou hodnotu. Kladná, resp. záporná 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):
2011
2010
Smluvní/
Reálná hodnota
Smluvní/
Reálná hodnota
(tis. Kč)
Nominální
Kladná
Záporná
Nominální
Kladná
Záporná
Měnové kontrakty
Opce
460 416
33 929
Forwardy
171 603
2 695
Deriváty zajišťovací celkem
460 416
33 929
171 603
2 695
Deriváty zajišťovací zahrnují deriváty, které byly uzavřeny za účelem řízení měnového a úrokového rizika aktiv a závazků a splňují kritéria pro
zajišťovací účetnictví. V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů
k obchodování 31. 12. (v tis. Kč):

(tis. Kč)
Úrokové kontrakty
Swapy
Měnové kontrakty
Opce
Deriváty k obchodování celkem

Smluvní/
Nominální

2011
Reálná hodnota
Kladná

Záporná

Smluvní/
Nominální

2010
Reálná hodnota
Kladná

Záporná

797 600

-

5 966

-

-

-

122 631
920 231

-

12 465
18 431

-

-

-
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17. DAŇ Z PŘÍJMŮ

18. LEASING

Zisk před zdaněním
Nezdanitelné výnosy
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodečitatelné náklady
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Manka a škody
Ostatní (např. náklady na reprezentaci)
Zdanitelný zisk
Započtení daňové ztráty minulých let
Sazba daně z příjmu
Daň z příjmů odvedená za předchozí účetní období
Splatná daň

2011 (v tis. Kč)
173 985
-7 079
52 340

2010 (v tis. Kč)
431 377
-6 651
-65 747

-116 243
-31 069
18 438
15 762
106 134
-106 134
19 %
205
205

-18 848
588
29 819
64 595
435 133
-435 133
19 %
-

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou od roku 2006 do příštích pěti let. Výše daňových ztrát společnosti z let 2007, 2008
a 2010, které nebyly uplatněny v účetní závěrce roku 2011 a budou převedeny do dalších let, činily k 31. 12. 2011 36 256 tis. Kč.
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

2011
Odložená daňová
pohledávka
20 202
4 003
227 441
33 017
30 503
6 889
322 055
322 055

Odložený daňový
závazek
-

2010
Odložená daňová
pohledávka
17 132

Odložený daňový
závazek
-

-

5 322
246 016
35 210
36 406
11 308
351 394
351 394

-

Společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku vzhledem k nejistotě ohledně její realizace. V roce 2011 společnost rozpustila odložený daňový závazek
ve výši 767 tis. Kč, který byl na společnost převeden z titulu fúze se společností Technometra Radotín, a.s. (viz bod 1).

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 (v tis. Kč):
Popis
Výpočetní technika

Termíny
do roku 2015

Výše nájemného v roce 2011
1 479

Výše nájemného v roce 2010
720

Pořizovací cena u majitele
6 341

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010
(v tis. Kč):

Popis
Stroje

Součet splátek
nájemného po celou
dobu předpokládaného
Termíny
pronájmu
do roku 2021
126 126

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2011
70 191

Skutečně uhrazené
splátky nájemného
z finančního pronájmu
k 31. 12. 2010
42 616

Rozpis částky budoucích plateb dle
faktické doby splatnosti k 31. 12. 2011
Splatné do
Splatné po
jednoho roku
jednom roce
26 977
28 958

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost běžně využívá zprostředkovatelských služeb na smluvním základě. V případě uzavření obchodního vztahu se zákazníkem vyplývá
z těchto smluv povinnost uhradit zprostředkovateli částku z realizovaných příjmů. Tuto částku nelze stanovit do doby uzavření kontraktu.
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. 2011 a k 31. 12. 2010 dosahuje výše 954 833 tis. Kč a 568 288 tis. Kč, z toho činí dodávky pro projekt Sikorsky 585 426 tis.
Kč a 371 907 tis. Kč. Součástí těchto smluv je běžně ustanovení o výši náhrad, které je společnost povinna uhradit v případě, že nedodrží smluvní
závazky nebo od smlouvy odstoupí. Dodavatelé rovněž nepřebírají odpovědnost za případné následné škody způsobené havárií.
Společnost uzavřela pojištění 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

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

Spřízněná osoba
Částka v původní měně (v tis.)Lhůty splatnosti
Clarex Investments a.s. - úroky v EUR (dohadná položka)
132
2012
Clarex Investments a.s. - záloha v EUR
472
2012
Clarex Investments a.s. – obchodní pohledávky v EUR
63
2012
Clester Trading a.s. – úroky v EUR
13
2012
Fortuna Entertainment – obchodní pohledávky v EUR
2011
Fortuna Game a.s. – obchodní pohledávky v Kč
-9
2012
Letiště Vodochody a.s. – obchodní pohledávky v Kč
3 029
2012
Letiště Vodochody a.s. – úroky v Kč (dohadná položka)
1 861
2012
PENTA INVESTMENTS LIMITED – úroky v USD – dohadné položky aktivní (viz bod 6)
2 340
2012
Privatbanka, a.s. – časové rozlišení úroků v Kč
2
2012
Rotortech Aero Composites Limited – úrok v GBP (dohadná položka)
2011
Žabka, a.s. - obchodní pohledávky v Kč
2011
Celkem

2011
Zahraniční
1 463 645
1 463 645

Domácí
683 334
24 079
707 413

Letecká výroba
Neletecká výroba
Výnosy celkem

2010
Zahraniční
1 845 309
1 845 309

Domácí
864 221
22 372
886 593

Převážná část výnosů společnosti za rok 2011 je soustředěna na čtyři hlavní zákazníky v leteckém odvětví (Sikorsky Aircraft Corporation, Ministerstvo obrany České
republiky, Alenia Aeronautica S.p.A. a Saab Aeronautics).
V ostatních provozních výnosech dále společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu ve výši 44 641 tis. Kč v roce 2011 a ve výši 14 263 tis. Kč
v roce 2010.
21. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

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

2011
Z toho členové
řídících orgánů
12
31 510
6 435
894
102
38 941

Celkový počet
zaměstnanců
1 225
490 348
163 355
14 867
759
669 329

2010
Z toho členové
řídících orgánů
13
31 204
6 995
328
60
38 587

Celkový počet
zaměstnanců
1 122
432 064
144 503
9 778
350
586 695

2011
3 401
12 175
1 635
326
-9
3 029
1 861
46 653
2
69 073

2010
1 601
8 227
81
146
2 366
5 505
1
882
6
18 815

2011
16 550
7 000
23 550

2010
16 408
4 184
100 000
120 592

Krátkodobé úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Clarex Investments a.s. – úvěr v EUR
Clester Trading a.s. – úvěr v EUR
Letiště Vodochody a.s. – úvěr v Kč
PENTA INVESTMENTS LIMITED – úvěr v Kč
Celkem

Částka v původní měně (v tis.)Lhůty splatnosti
2011
2011
16 550
2012
7 000
2012

V roce 2011 a 2010 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 759 tis. Kč a 350 tis. Kč.

V roce 2011 a 2010 společnost obdržela úroky z pohledávek za spřízněnými osobami ve výši 113 962 tis. Kč a 106 231 tis. Kč. K 31. 12. 2011 a 2010
činil vklad společnosti na účtech u spřízněné osoby Privatbanka, a.s. 155 554 tis. Kč a 231 663 tis. Kč. Společnost nakupuje výrobky a využívá
služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. V roce 2011 a 2010 činily tyto nákupy 55 552 tis. Kč a 81 521 tis. Kč.

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

V roce 2011 a 2010 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 2011 a 2010 dosáhly výnosy z těchto činností včetně úrokových výnosů 130 062 tis.
Kč (z toho úrokové výnosy činily 113 962 tis. Kč) a 136 457 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 106 199 tis. Kč).
Přehled o pohybu dlouhodobých a krátkodobých úvěrů poskytnutých spřízněným osobám (v tis. Kč):

Spřízněná osoba
Technometra Radotín, a.s.
Rotortech Aero Composites Limited
Fortuna Game a.s.
PENTA INVESTMENTS LIMITED o.z.
Letiště Vodochody a.s.
Clarex Investments a.s.
Penta Investments Limited
AB Facility, a.s.
Penta Investments o.z. Slovensko
Celkem

Zůstatek
k 31. 12.
2009 Přírůstky
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky
(ovládaná nebo ovládající osoba)

1 435 200

623 727

Úbytky Přecenění
-686 073

10 623

Zůstatek
k 31. 12.
2010
1 383 477

Vliv fúze Přírůstky
104 091

460 668

Úbytky Přecenění
-633 964

35 599

Zůstatek
k 31. 12.
2011
1 349 871

Dlouhodobé úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
PENTA INVESTMENTS LIMITED – úvěr v USD
PENTA INVESTMENTS LIMITED – úvěr v Kč
Clarex Investments a.s. – úvěr v EUR
Clarex Investments a.s. – úvěr v EUR
Clester Trading a.s. – úvěr v EUR
Celkem

Lhůty splatnosti/úročení
2013/7,58 %
2013/7,58 %
2015/6,10 %
2013/7,58 %
2013/7,58 %

Lhůty splatnosti
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
9
717
290
83
1 738
108
2 945

2010
2 933
2 233
15
204
335
1
5 721

2011
195 884

2010
195 884

Přehled dlouhodobých závazků vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Částka v tis. původní měny
33 650
626 400
300
655
167
-

2011
670 981
626 400
7 740
16 893
4 307
1 326 321

2010
555 967
699 400
7 518
1 262 885

Spřízněná osoba
Salori Holding B.V.

Lhůty splatnosti
2059

Dlouhodobé závazky vůči Salori Holding B.V. se týkají závazku z titulu půjčky a souvisejících úroků (viz bod 12).

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry poskytnuté spřízněné osobě PENTA INVESTMENTS LIMITED jsou předmětem zástavy ve prospěch České spořitelny a.s. za poskytnuté úvěry (viz bod 14).
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23. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

26. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2011 a 2010 vynaloženo 205 682 tis. Kč a 43 541 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů.

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

24. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

27. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 10)

Ostatní provozní výnosy v roce 2011, resp. 2010, tvoří především výnosy z postoupených pohledávek (viz bod 6) a výnosy z přijatých dotací.
Ostatní provozní náklady v roce 2011, resp. 2010, tvoří především nominální hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka a škody a pojistné.
Ostatní finanční výnosy a náklady v roce 2011, resp. 2010 tvoří především kurzové zisky a ztráty.

28. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

25. POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S NEOMEZENOU DOBOU TRVÁNÍ
Základem výrobního programu společnosti jsou dva nosné výrobní programy – a to vojenský program, který se sestává z projektu L-159 a projektu oprav předchozích
typů vojenských letounů, a program kooperací v oblasti letecké techniky, který je naplněn především výrobou vrtulníků verzí S-76 a kabin vrtulníků UH-60M Black
Hawk pro americkou společnost Sikorsky Aircraft Corporation, výrobou střední části křídla letounu C-27J Spartan pro společnost Alenia Aeronautica S.p.A.,
výrobou závěsníků pro letouny JAS-39 Gripen pro společnost Saab Aeronautics a dalšími kooperacemi s významnými světovými výrobci letecké techniky (společnosti Latecoere, Sonaca, Messier-Bugatti-Dowty, Embraer a další).
V rámci programu L-159 je v současné době jediným smluvním partnerem Ministerstvo obrany České republiky, se kterým dne 8. 12. 2005 společnost uzavřela
rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře, v rámci které bude společnost poskytovat servis, údržbu a podílet se na modernizaci letadel, na dodávkách náhradních
dílů a na prodloužení jejich životnosti. 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 také zaměřuje na případný prodej nevyužívaných letounů
L-159 Armády České republiky. U předchozích typů letounů (L-39, L-59) společnost bude realizovat jejich generální opravy, opravy jejich komponentů a bude
dodávat náhradní díly (Alžírsko, Nigerie, Tunisko, Vietnam).

Společnost byla počátkem roku 2012 formou předvolání k ústnímu jednání informována o podání žaloby společností A.I.C. Limited u soudu
v Nigerii proti více subjektům (žaloba byla podána v srpnu 2011), mezi nimiž je i AERO Vodochody a.s. Předmětem žaloby je zaplacení částky
ve výši 30 715 tis. UDS (612 463 tis. Kč), kterou má být provize za zprostředkování kontraktu s nigerijským ministerstvem obrany. Jelikož společnost neměla s žalobcem uzavřen žádný smluvní vztah a nevyužívala jeho služeb, považuje žalobu za neoprávněnou a bezpředmětnou a z těchto
důvodů netvoří na tento soudní spor rezervu. Přesto společnost v současné době soudní spor detailně analyzuje za účelem stanovení případných
následných kroků.
V březnu 2012 společnosti AERO Vodochody a.s. a PENTA INVESTMENTS LIMITED uzavřely dohodu o narovnání, na jejímž základě bude snížena
prodejní cena společnosti Rotortech Aero Composites Limited, kterou společnost AERO Vodochody a.s. od společnosti PENTA INVESTMENTS
LIMITED pořídila v roce 2009, o 189 000 tis. Kč a dále bude společnosti AERO Vodochody a.s. kompenzována částka ve výši vkladu do společnosti
Rotortech Aero Composites Limited uskutečněného v roce 2010 ve výši 1,200 tis. GBP (k 31. 12. 2011: 37 063 tis. Kč). Dohoda byla uzavřena
z titulu nenaplněné ekonomické výnosnosti finanční investice u kupujícího deklarované prodávajícím.

V oblasti kooperací budou pokračovat dodávky pro společnost Sikorsky Aircraft Corporation, které měly do roku 2008 vzrůstající tendenci, ale na základě
objednávek došlo v následujících letech k jejich poklesu. Přesto však i v roce 2012 bude hlavním zdrojem tvorby hospodářského výsledku výroba vrtulníků verzí
S-76, jejichž výroba se očekává v počtu 28 kusů. Společnost dále předpokládá pro společnost Sikorsky Aircraft Corporation dodat 32 kabin vrtulníku UH-60M Black
Hawk a 7 kabin vrtulníku verze S70i. Na základě podepsané smlouvy o kooperaci s italským výrobcem Alenia Aeronautica S.p.A. (od 1. 1. 2012 Alenie Aermacchi)
bude v roce 2012 dodáno 8 kusů střední části křídla (centroplánu) pro transportní letoun C-27J Spartan. Pro společnost Saab Aeronautics bude pokračovat výroba
závěsníků pro letouny JAS-39 Gripen v počtu 43 kusů. Budou pokračovat dodávky kanónových dveří pro společnost Boeing, závěsů a vnitřní konstrukce dveří
pro regionální dopravní letouny Embraer 170/190 na základě kontraktu se společností Latecoere Toulouse. Společnost dále spolupracuje s belgickou společností
Sonaca při vývoji náběžné hrany křídla pro letoun CSeries kanadské společnosti Bombardier a očekává zahájení výroby. Bude pokračovat ve spolupráci komponentů pro letoun KC-390 společnosti Embraer.
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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
ODDÍL I. OVLÁDANÁ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
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“)
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Penta Holding Limited
Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C&I Center, 2nd floor; Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE 101 570
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.
ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.
ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Mezi propojenými osobami byly v rozhodném období uzavřeny tyto smlouvy:
v době od 1.1.2011 do 31.12.2011

název
osoba
smlouvy
Penta Investments Limited,
Pojistná smlouva "F" č. 125007525 pro pojištění úvěru na
Tularosa a.s., Salori Holding B.V.
předexportní financování výroby pro vývoz Alenie
Penta Investmensts Limited
Confidentiality Agreement – Kaman Aerospace Group

datum
uzavření

plnění
plnění doba
poskytnuté odebrané trvání újma
Pojištění předexportního
31.3.
6.9.2011
žádná
úvěru od EGAP
2013
28.7.2011
-

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.
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 bylyv určeném období ovládány. Představenstvo
AERO Vodochody a.s. prohlašuje, že veškerá peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě vztahů uvedených v oddílech IV. – VI. této zprávy, byla
v obvyklé výši. Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.
V Odoleně Vodě dne 31. března 2012
Ing. Ladislav Šimek, MBA
předseda představenstva AERO Vodochody a.s.
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CSeries
CS100/CS300

? Rodina CSeries CS100/CS300 představuje
dva typy dopravních letounů s kapacitou
100 až 150 míst
? CS100 je standardně určen pro přepravu
110 cestujících
? CS300 má v typickém uspořádání kapacitu
pro 130 cestujících
? Dolet těchto letadel se pohybuje
podle verze od 4000 do 5000 kilometrů
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