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úvodní slovo ředitele společnosti

Když jsem přišel do Aera a začal jsem ho poznávat, velmi na mě
zapůsobil historický odkaz této společnosti. Aero je největším
světovým výrobcem vojenských cvičných letounů v dějinách a já
jsem přesvědčen, že nastal čas znovu získat silnou roli v leteckém
sektoru, zejména v oblasti cvičných a lehkých bojových letounů, ale
i v dalších odvětvích. Plně uznávám úspěchy Aera za rok 2015,
zejména zahájení dodávek letounů L-159 oběma novým zákazníkům a první let remotorizovaného L-39, který je prvním stupněm
vývoje letounu L-39NG.
Během svých prvních měsíců v Aeru se chci zaměřit na obchodní
revizi společnosti, na jejímž základě připravíme dlouhodobý strategický plán podporovaný technologickou a průmyslovou strategií
firmy. Ten bude obnášet nastavení nové organizace a správy Aera
a vytvoření nového systému řízení zaměřeného na lidi jako klíčové
aktivum společnosti. Dále máme v plánu zvýšit průmyslovou integraci společnosti, abychom zlepšili výsledky Aera a vyřešili stávající
problémy s kvalitou a včasností.

Budeme také pokračovat v posilování spolupráce s našimi zákazníky i s našimi partnery v hlavních mezinárodních projektech.
Zaměříme se též na získávání nových zákazníků pro naše produkty,
které ve své třídě nemají konkurenci a díky nimž jsme světovým
lídrem na poli cvičných a lehkých bojových letounů. V tomto ohledu
je L-39NG pro Aero skutečně klíčovým projektem. Oproti tomu
kooperační programy si žádají důkladnou analýzu a přehodnocení
s cílem zajistit dlouhodobou ziskovost projektů z oblasti aerostructures a jejich soulad s dlouhodobými strategickými a technologickými cíli společnosti.
Naším úkolem je upevnit pozici Aera jako partnera pro naše stávající i budoucí zákazníky a posunout Aero z jeho současného místa
na ještě vyšší úroveň v rámci mezinárodního trhu.
Věřím, že na této cestě uspějeme.

giuseppe giordo,
Prezident a CEO společnosti

naším úkolem je upevnit
pozici aera jako partnera pro naše
stávající i budoucí zákazníky

”
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l-39nG
l-39nG
je projekt
nového vysoce
efektivního
cvičného
letounu.
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profil společnosti

korporátní profil

divize operations

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

K 1. 1. 2012 byla výrobní část společnosti AERO Vodochody a.s.
odštěpena do společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., jejímž
100% vlastníkem je rovněž skupina Penta. Základní kapitál Aera
činí 1 002 mil. Kč a je v plné výši splacen. AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je rozděleno do čtyř divizí: Divize Operations, divize
Aerostructures, divize Defence & MRO a divize Engineering.

profil divize
Divize Operations zahrnuje většinu ze všech provozních prostředků
a kapacit Aera. Divize vznikla v dubnu roku 2014, v říjnu téhož roku
byl jmenován COO. Divize Operations slouží výhradně interním
zákazníkům, konkrétně divizím Aerostructures, Defence & MRO
a Engineering a je největší divizí společnosti.

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

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

AERO Vodochody AEROSPACE
historicky vyrobilo přes
jedenáct tisíc letounů.

Stále létá více
než osm set letounů
vyrobených v Aeru.
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800

11 000

Od konce roku 2014 pracuje Aero na průběžné analýze a restrukturalizaci divize Operations. Účelem změn je zvýšit kvalitu a efektivitu výroby v Aeru.

Hlavní UdÁlosti rokU 2015:
• Restrukturalizace organizace divize Operations a položení základů k vybudování středisek excelence (Centers of Excellence).
• Centralizace podpůrných funkcí, jako jsou plánování, kvalita, výrobní technologie a údržba, s cílem zajistit konzistentní přístup,
lepší kontrolu a lepší využití našich zdrojů.
• Vytvoření multifunkčních vedoucích týmů pro všechny výrobní linky.
• Spojení nákupních oddělení do jednoho centrálního oddělení
Supply Chain.
• Konsolidace oddělení technologie a jeho pověření zodpovědností
za celý výrobní proces od začátku do konce.
• Vytvoření týmů Quality Engineering a Supplier Quality Engineering, které zajistí nejen kontrolu kvality, ale zejména prevenci případných kvalitativních nedostatků, a to nejen v Aeru, ale i u jeho
dodavatelů.
• Zapojení nové automatické nýtovačky do výroby trupových panelů
pro letoun A321.
Hlavní cíle pro rok 2016:
• Pokračování restrukturalizace organizace Operations v souladu
s nejlepší praxí v odvětví.
• Zvýšení vytížení automatické nýtovačky.
• Úspěšné zavedení výroby v rámci nových programů.
• Vylepšení kvality a dodržování dodacích lhůt.
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profil společnosti

divize aerostructures

proGramy divize aerostructures

profil divize
Divize Aerostructures společnosti AERO Vodochody AEROSPACE
a.s. je dodavatelem 1. a 2. řádu pro přední světové letecké výrobce.
Aero se soustředí především na výrobu a montáž komplexních konstrukcí letounů s vysokým stupněm finalizace produktu včetně integrace a testování systémů, řízení dodávek a výstupní kontroly.
Divize Aerostructures se podílí na všech fázích životního cyklu komerčních i vojenských projektů, přičemž spojuje rozsáhlé zkušenosti společnosti v oblasti leteckého průmyslu, získané během více
než devadesáti let její existence, s aplikací nejmodernějších technologií, testovacích metod a zásad tzv. štíhlé výroby. Rozvojová strategie divize Aerostructures se zaměřuje na tři klíčové oblasti,
konkrétně montážní celky letounů, podvozky a kompozity.

eMbraer kc-390
popis programu
• Nový víceúčelový transportní vojenský letoun střední velikosti
určený pro přepravu nákladu i osob. Je přímým konkurentem
letounu C-130 Hercules výrobce Lockheed Martin.
• Projekt iniciovaly brazilské vzdušné síly.
• Brazilské vzdušné síly objednaly 28 letounů a zavázaly se z části
financovat jejich vývoj.
• Zájem o nákup letounů projevily po Brazílii také Kolumbie, Chile,
Argentina, Portugalsko a Česká republika.
• Aero je strategickým risk-sharingovým partnerem společnosti
Embraer.
• Letoun byl představen v říjnu 2014, první let se uskutečnil
3. února 2015; dokončení certifikace se očekává v roce 2017, stroj
by měl být uveden do služby v průběhu roku 2018.

Aero neustále rozšiřuje své portfolio zákazníků o přední zástupce
světového leteckého průmyslu. Od roku 2009 společnost usiluje o
spojení výrobních programů a risk-sharingových projektů do vyváženého souboru vysoce perspektivních kontraktů. Mezi hlavní zákazníky divize Aerostructures patří společnosti Embraer (KC-390),
Sonaca (Bombardier CSeries), Sikorsky Aircraft Corporation (programy S-76D, UH-60M, S-70i), Alenia Aermacchi (Airbus A321, C27J), Messier-Bugatti-Dowty (Airbus A320) a Latecoere (Embraer
E-170/190).

produkt a role aera
• Aero plně odpovídá za vývoj, industrializaci, podporu při certifikaci a výrobu pevné náběžné hrany křídla.
• Aero plně odpovídá za industrializaci a výrobu všech dveří,
nákladové rampy a sekce II zadní části trupu.
budoucnost programu
• Po náběhu programu v roce 2018 Aero očekává dodávky 12 až 18
sad ročně.
• V roce 2015 registrovala společnost Embraer zájem o 60 letounů.

60

V roce 2015 registrovala
společnost Embraer
zájem o 60 letounů.

Brazilské vzdušné síly objednaly
28 letounů a zavázaly se z části
financovat jejich vývoj.
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28

boMbardier cseries
popis programu
• Bombardier CSeries je nový jednouličkový dopravní letoun
určený pro komerční lety na krátké a střední vzdálenosti. Dvě
verze letounu (CS100 a CS300) pojmou od 100 do 150 cestujících.
• Cílem letounů CSeries je dosáhnout nejnižších provozních nákladů v dané třídě díky moderní konstrukci draku a nové generaci
motorů.
• Aero je vývojovým a risk-sharingovým partnerem belgické
společnosti Sonaca.
• Aero je výhradním dodavatelem pevné náběžné hrany křídla.
• První let prototypu CS100 se uskutečnil 16. září 2013. Harmonogram postupu programu byl ovlivněn technickými problémy.
Certifikace tohoto typu byla dokončena na konci roku 2015.
• První let prototypu CS300 se uskutečnil 27. února 2015, certifikace se očekává v průběhu roku 2016.
• Letoun CS100 by měl být uveden do služby v polovině roku 2016,
CS300 pak s půlročním zpožděním.

produkt a role aera
• Plně sestavená a vybavená pevná náběžná hrana křídla (FLE)
připravená k montáži na letoun.
• Aero plně odpovídá za konstrukci, industrializaci, certifikaci
a výrobu.
budoucnost programu
• Ke konci roku 2015 měla společnost Bombardier 243 závazných
objednávek; 88 předběžných objednávek, 202 opcí a 23 práv
na koupi.
• V letech 2012–2015 Aero dodalo dle požadavků zákazníka
17 FLE v konfiguraci pro letoun CS100 a 5 FLE v konfiguraci pro
letoun CS300.
• V roce 2015 postupně nabíhala výroba sériových celků určených
k expedici.
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profil společnosti

proGramy divize aerostructures
sikorskY s-76
popis programu
• Sikorsky S-76 je úspěšný dvoumotorový civilní vrtulník nižší
střední kategorie s maximální vzletovou hmotností 6 tun, určený
pro přepravu až 12 cestujících.
• Od zahájení výroby v roce 1982 dodala společnost Sikorsky zákazníkům především ze Spojených států, Kanady, Evropy a Dálného
východu více než 800 strojů.
• Aero vyrábí vrtulníky S-76 od roku 2000 a dosud dodalo více než
380 strojů.
• V roce 2011 Aero zahájilo sériovou výrobu verze S-76D, která
postupně nahradila předchozí model S-76C++.
• První kusy vrtulníků S-76D byly provozovatelům dodány
v prosinci 2013.

produkt a role aera
• Kompletně sestavený a vybavený drak vrtulníku připravený
k instalaci dynamických částí (motory, převodovka, rotory).
• Plná odpovědnost za výrobu a dodavatelský řetězec.
• Výroba zhruba 8 000 různých typů součástí a komponent včetně
potrubí a elektrických svazků.
• Instalace avionických, hydraulických, elektrických a palivových
systémů včetně jejich testování.
• Odpovědnost za poprodejní podporu.
budoucnost programu
• V nejbližší budoucnosti Aero očekává dodávky S-76D v počtech
jednotek kusů ročně.

sikorskY UH-60M a s-70i black HaWk
popis programu
• Vrtulníky řady Sikorsky S-70/UH-60 jsou v současnosti nejběžnějším typem vojenského transportního vrtulníku.
• UH-60M je nejnovější verze využívaná ozbrojenými silami USA
a v řadě dalších zemí prostřednictvím amerického programu prodeje vojenského materiálu (FMS); S-70i je exportní verze.
• Smlouva mezi Aerem a společností Sikorsky na dodávky kokpitů
pro UH-60M byla uzavřena v roce 2010; Aero je jedním ze dvou
dodavatelů kokpitu. První kokpit byl dodán v červnu 2011. V roce
2015 Aero dodalo 49 kokpitů.
• Aero je rovněž dodavatelem dceřiné společnosti Sikorsky PZL
Mielec v Polsku a dodává kokpity pro mezinárodní verzi stroje
Black Hawk: S-70i.
• Program má stabilní, dlouhodobý výhled.
• Aero předložilo SAC nabídku na další pěti leté období pro roky
2018–2023. Uzavření dodatku smlouvy Aero očekává v roce 2017.

produkt a role aera
• Aero dodává plně vybavený kokpit vrtulníků UH-60M a S-70i.
• Aero vyrábí díly a zajišťuje montáž kokpitů včetně instalace elektrických svazků a dílů letové bezpečnosti.
budoucnost programu
• Program UH-60M počítá s výrobou minimálně 500 vrtulníků UH60M pro potřeby ozbrojených sil Spojených států v průběhu
následujících 10 let. Tento počet nezahrnuje vrtulníky pro exportní zákazníky, jejichž počet Aero odhaduje na minimálně 200 ks
za stejné období.
• Cílem Aera je udržet 50% podíl na celkových dodávkách.

49
500
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První kokpit pro vrtulník Black Hawk byl dodán
v červnu 2011. V roce 2015 Aero dodalo 49 kokpitů.

Program UH-60M počítá s výrobou minimálně
500 vrtulníků UH-60M pro potřeby ozbrojených sil
Spojených států v průběhu následujících 10 let.
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profil společnosti

proGramy divize aerostructures
alenia c-27j spartan
popis programu
• Alenia C-27J je vojenský taktický transportní letoun, který unese
až 11,5 tuny nákladu.
• Hlavním uživatelem letounu jsou vzdušné síly USA, Itálie, Řecka
a Austrálie a další státy střední a východní Evropy, Latinské
Ameriky a Afriky.
• Od roku 2007 je Aero výhradním dodavatelem střední části křídla
(centroplánu), která je klíčovou strukturální a systémovou
jednotkou celého letounu.
• V roce 2015 dodalo Aero 3 střední části křídla.
produkt a role aera
• Plně smontovaný a vybavený a odzkoušený centroplán připravený
k montáži na letoun.
• Aero plně odpovídá za výrobu včetně řízení dodavatelského
řetězce a za poprodejní podporu.
• Centroplán obsahuje integrální nádrže, závěsy pro instalaci
motorů a mechanické systémy křídla, palivové a hydraulické
rozvody a elektrické svazky. Všechny systémy jsou testovány
společností Aero.

alenia - trUpovÉ panelY sekce 14a pro a321
popis programu
• Airbus A321 je prodlouženou verzí standardního typu A320
a jedná se o největší z řady strojů rodiny A320 dodávaných firmou
Airbus bezpočtu leteckých společností.
• Smlouva se společností AleniaAermacchi (od 1. 1. 2016 Finmeccanica) na dodávku trupových panelů sekce 14A byla podepsána
v roce 2012. Aero je jedním ze dvou dodavatelů.
produkt a role aera
• Aero provádí montáž čtyř panelů sekce 14A: levého a pravého
bočního panelu, vrchního a spodního panelu.
• Aero plně odpovídá za výrobu a za dodavatelský řetězec.
• Aero rovněž odpovídá za poprodejní podporu.
budoucnost programu
• Poptávka trhu po verzi A321 již několik let narůstá, současné objednávky zajistí pro nadcházející roky stabilní objemy dodávek.
• V roce 2015 Aero dodalo 11 sad panelů a tento počet by se měl
v roce 2016 dále zvýšit.

budoucnost programu
• Pro nadcházející roky Aero počítá s dodávkou kolem 5 centroplánů ročně.

3

V roce 2015 dodalo Aero
tři střední části křídla.

11,5

Alenia C-27J je vojenský
taktický transportní letoun,
který unese až 11,5 tuny nákladu.
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vÝroba podvozků
popis programu
• Aero je originálním výrobcem podvozků pro malé letouny a dodavatelem komponent pro podvozky velkých dopravních letounů.
• Pro českou firmu Aircraft Industries Aero navrhuje a vyrábí podvozky pro jejich 19místný dvoumotorový turbovrtulový dopravní
letoun L-410 Turbolet.
• Aero od roku 2010 dodává společnosti Messier-Bugatti-Dowty
podsestavy podvozků pro letouny Airbus A320 a A321, jednouličková dopravní letadla středního doletu, která jsou v současnosti
nejlépe prodávanými letouny na světě. V roce 2014 byl kontrakt
rozšířen i o letouny řady A320/A321 NEO.
• Aero vyrábí podvozky pro všechny cvičné a bojové letouny z vlastní
produkce.

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

další prograMY
embraer 170/190
• S více než 1 100 vyrobenými kusy patří stroje řady E-Jets mezi
komerčně nejúspěšnější letouny určené především pro regionální linky.
• Aero je partnerem společnosti Latecoere již od roku 2007 a je
jediným výrobcem závěsů a vnitřních konstrukcí všech dveří pro
Embraer 170/190.
• V roce 2014 se Aero zapojilo i do výroby nové generace letounů
E-Jets E2. První dodávku pro E2 Aero poslalo v červnu roku 2015,
první let stroje E2 by se měl uskutečnit v roce 2016. Připravované
tři verze strojů E-Jets druhé generace by měly být uvedeny do
provozu v letech 2018-2020.
airbus a320, a330
• Aero dodává od roku 2005 malé sestavy a strukturální díly na letouny Airbus A320 a A330 pro německou společnost Premium
Aerotec.
• V roce 2013 podepsalo Aero se společností Stelia Aerospace,
dceřinou společností Airbus Group, kontrakt na dodávky E-Bay
Doors pro rodinu letounů A320.

f/a-18 super Hornet
• Aero je jedním ze dvou dodavatelů kanónových dveří pro letouny
F/A-18 Super Hornet.
• Dodávky byly zahájeny v roce 2001, celkem již Aero dodalo více
než 500 kusů.

Hlavní UdÁlosti rokU 2015
• Úspěšný zálet prototypu CSeries verze CS300 v únoru a v prosinci dokončení certifikace verze CS100.
• Aero zavedlo výrobu na automatickém nýtovacím stroji.

profil divize
Divize Defence & MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) se
zaměřuje na vývoj, výrobu, podporu a rozvoj svých finálních výrobků
– letounů L-39, L-59, L‑159 a L-39NG – a na poskytování služeb
v oblastech leteckého opravárenství, modernizací, modifikací
a zkoušek letecké techniky.
Mezi největší úspěchy divize Defence & MRO v roce 2015 patřilo
zastavění motoru Williams FJ44-4M do draku stávající L-39, kterým
byla dokončena první fáze projektu L-39NG (Next Generation). Aero
zároveň zahájilo práci na vývoji kompletního nového letounu, který
bude konstrukčně vycházet z L-39 a nabídne svým uživatelům nejmodernější řešení výcviku. Technologický demonstrátor L-39NG
s novým motorem a avionikou byl zalétán v září 2015 a vzápětí byl
poprvé představen veřejnosti při Dnech NATO v Ostravě.

Další úspěch Aero zaznamenalo dodáním prvních letounů L-159
Alca novým zákazníkům – americké společnosti Draken International, která bude letouny využívat ke komerčním aktivitám například při výcviku různých složek amerických ozbrojených sil,
a vzdušným silám Irácké republiky. Do roku 2017 dodá Aero oběma
zákazníkům celkem 36 letounů L-159.
V oblasti letounů L-39 a L-59 Aero nadále pokračovalo v podpoře
jejich uživatelů. Pro provozovatele L-39/L-59 divize Defence & MRO
nabízí široké portfolio služeb od prodlužování životnosti a generálních oprav až po modernizaci veškerých systémů letounu. V letech
2010-2016 Aero zabezpečilo/zabezpečí obnovení letové způsobilosti
pro 98 letadel řady L-39/59/159.

Hlavní cíle pro rok 2016
• Posílit pozici Aera na programech Airbus A320/350.
• Získat nový risk-sharingový projekt.

1

První let technologického
demonstrátoru remotorizovaného
letounu L-39 proběhl v září 2015.

3
18 | 19

Aero na konci roku 2015 evidovalo
již 3 civilní zájemce o remotorizaci
jimi provozovaných letounů L-39.
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prograM l-39ng (next generation)
L-39NG je projekt nového vysoce efektivního cvičného letounu,
který bude díky pokročilé avionice schopen ve výcvikové osnově
zastávat roli základního, pokračovacího i LIFT výcvikového letounu.
L-39NG vychází z aerodynamického konceptu stávajících L-39,
avšak je vyroben za použití nových technologií a obsahuje moderní
systémy. L-39NG je moderní cvičný letoun s nízkou akviziční cenou
a vylepšenými letovými vlastnostmi při zachování velmi snadné
údržby. Aero oznámilo plán na vývoj letounu L-39NG v červenci 2014.
první fáze – remotorizace stávajících l-39
• Aero chce v prvé řadě nabídnout stávajícím uživatelům L-39 možnost prodloužit životnost letounů a modernizovat je instalací
nového motoru a volitelně též zástavbou nové avioniky.
• V roce 2015 proběhla úspěšná zástavba motoru Williams FJ-44M
a avioniky postavené na multifukčních displejích firmy Genesys
Aerosystems a HUD displeji společnosti SPEEL Praha do draku
existující L-39CA.
• V září 2015 absolvoval demonstrátor první fáze svůj první let.
• V roce 2016 chce Aero provést vývojové zkoušky a získat typový
certifikát pro upravený typ letounu.
• Ke konci roku 2015 Aero evidovalo tři civilní zájemce o remotorizaci
provozovaných L-39 a další zájemce z řad vojenských uživatelů.

druhá fáze – vývoj nového letounu
• Aero nyní vyvíjí nový letoun L-39NG, který kombinuje ověřený
aerodynamický koncept s nejmodernějšími výrobními technologiemi a systémy, jež zaručují dlouhou životnost, velmi efektivní
provozní parametry, nízké pořizovací i provozní náklady a širokou utilizaci v rámci vzdušných sil.
• Aero chce nabídnout nový letoun uživatelům remotorizovaných
L-39, kteří by tak mohli využit dříve zakoupený motor Williams
a případně i avioniku, a tak si rozdělit akviziční náklady.
• Zároveň chce využít situace, kdy v příštích patnácti letech skončí
životnost více než polovině provozovaných cvičných letounů
na světě, a nabídnout L-39NG i dalším zákazníkům.
• První letouny L-39NG by mohly zamířit k zákazníkům v roce 2019.

leHkÝ bojovÝ a vÝcvikovÝ sYstÉM l-159
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. V roce 2014
Aero podepsalo kontrakty na dodávky letounů L-159 z majetku
Ministerstva obrany ČR americké společnosti Draken International
a vzdušným silám Irácké republiky.
podpora letounů l-159 sloužících v armádě 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 a pravidelně se účastní
mezinárodních cvičení v rámci NATO (Tactical Leadership Program, NATO Air Meet, Clean Hunter nebo Flying Rhino).
• Aero podporuje letouny L-159 v rámci plnění smlouvy o pozáručním servisu (FOSS) – předmětem smlouvy jsou dodávky
náhradních dílů a spotřebního materiálu, opravy, technické konzultace a zdokonalování systému údržby.
• Aero také pokračuje v programu vylepšení funkcí letounu L-159
– v roce 2014 byla úspěšně dokončena výroba křídla letounu
L-159 s integrální palivovou nádrží, která vytvoří prostor pro větší
množství paliva v letounu, čímž se významně zvýší jeho dolet
a vytrvalost.

podpora letounů l-159 sloužících u zahraničních zákazníků
• V dubnu 2014 byl podepsán kontrakt na dodávku deseti jednomístných L-159A a dvou dvojmístných L-159T1 iráckému letectvu,
součástí dodávky letounů je jejich oprava a dodávka logistického
vybavení.
• První letouny L-159 předalo Aero iráckému letectvu v prosinci
2015.
• V červenci 2014 Aero podepsalo kontrakt na dodávku až 28 letounů L-159 americké společnosti Draken International, součástí
dodávky je opět oprava letounů a dodávka logistického vybavení.
• Letouny L-159 budou sloužit v rámci taktického letového výcviku
pilotů americké armády, první letoun Aero slavnostně předalo
novému majiteli v září 2015.

1

První letouny L-39NG
by mohly zamířit
k zákazníkům v roce 2019.
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Životnost nového letounu
L-39NG bude až patnáct
tisíc letových hodin.
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podpora l-39 a l-59
Divize Defence & MRO se dále zaměřuje na podporu letounů L-39
a L-59 provozovaných vojenskými i civilními uživateli. Svým zákazníkům nabízí služby od dodávek náhradních dílů, servisních
zásahů, provádění předepsaných prací a oprav až po periodické
generální opravy, často spojené s prodloužením technického života
a instalací zařízení měřícího zatížení letounu v provozu. Servisní
týmy Aera jsou přitom schopné pracovat i u zákazníka, dlouhodobě
působily či působí v Alžírsku, Bulharsku, Maďarsku, Nigérii,
Slovensku, Tunisku a dalších zemích.
Pro zkvalitnění výcviku na letounech L-39 divize ve spolupráci
s firmou SPEEL Praha vyvíjí průhledový displej (HUD) vhodný pro
použití v letounech L-39. Systém v roce 2014 prošel řadou náročných zkoušek a letových testů a je připraven k sériovým dodávkám.

podpora letounů l-59 v tunisku
• Plnění smlouvy o pozáručním servisu (FOSS) na rok 2015.
• Plnění smlouvy na generální opravu šesti letounů L-59.
podpora zákazníků a letounů l-39
• Úspěšné splnění smlouvy na generální opravu 17 letounů
z Alžírska.
• Plnění kontraktu na prodloužení životnosti letounů L-39 na Slovensku.
• Plnění kontraktu na generální opravu L-39 v Bulharsku.
• Plnění kontraktu FOSS na podporu provozu L-39 v Armádě České
republiky.
• Zahájení plnění kontraktu na generální opravu L-39 Litvy.

V Aeru prochází opravou
17 letounů L-39 z Alžírska.

Do roku 2017 dodá Aero
svým zákazníkům třicet
šest letounů L-159.
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další činnosti
Vedle programů spojených s letadly vlastní výroby nabízí divize
Defence & MRO zákazníkům služby spojené s modifikacemi a zkouškami jejich letadel. Pro zabezpečení činností divize Defence & MRO
disponuje Aero kapacitami v oblasti konstrukčního návrhu letadel
a leteckých výrobků, kapacitami v oblasti logistiky, letovou zkušebnou, dále pak prostory a přípravkovým i testovacím vybavením
pro výrobu a údržbu letadel. Prostřednictvím dceřiné společnosti
Clarex zajišťuje i podporu a údržbu proudových motorů DV-2.
V rámci oprávnění provádět zákaznické modifikace civilních letounů
bylo provedeno mnoho desítek instalací systému EFB (Electronic
Flight Bag), což je elektronický informační systém, který pomáhá
posádce řešit letový management, zejména na letounech kategorie
A320, A330.

Hlavní UdÁlosti rokU 2015
• Dokončení přestavby letounu L-39 na motor Williams FJ44-4M
a v září první let remotorizované verze.
• Dodání prvních letounů L-159 do Iráku.
• Předání prvního letounu L-159 firmě Draken International.
• Dokončení generální opravy druhé poloviny ze 17 letounů L-39
v Alžírsku.
• Dokončení generální opravy dvou letounů L-59 v Tunisku.
• Získání objednávky na opravu posledních dvou letounů v Bulharsku.
• Zahájení jednání s MO ČR o provedení PP2000 na letounech
L-159T1 a přistavení prvního letounu ke generální opravě.
• Podpis kontraktu na generální opravy letounů L-39 v Litvě
a Ázerbájdžánu.
Hlavní cíle pro rok 2016
• Absolvování vývojových zkoušek a získání typového certifikátu pro remotorizovaný letoun L-39CW (technologický demonstrátor L-39NG).
• Provedení plánovaných prací v oblasti vývoje L-39NG.
• Zahájení marketingové kampaně L-39CW a L-39NG.
• Dosažení efektivity kontraktu s Ázerbájdžánem na GO jeho letounů.
• Úspěšné plnění stávajících kontraktů na GO s MO Litvy, Bulharska, AČR, Iráku a s firmou Draken International.
• Získání dalších kontraktů na GO od dalších uživatelů letounů L-39.
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divize enGineerinG
profil divize

klíčovÉ scHopnosti divize engineering:

prograMY divize engineering

Divize Engineering společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
vznikla v roce 2013 a nabízí integrované portfolio služeb v oblasti
vývoje leteckých konstrukcí. Divize se zaměřuje na poskytování
komplexních inženýringových řešení, od koncepčního návrhu
po testování a certifikaci všech konstrukcí a systémů letounů s využitím nejmodernějších inženýrských postupů. Divize Engineering
se podílí na všech programech Aera.

•
•
•
•
•
•
•
•

kompletní vývoj a výroba letounu
Aero má dlouholetou tradici ve vývoji celých letounů od prvotních
koncepčních návrhů přes vývoj přípravků a jednotlivých struktur až
po testy a certifikace. Aero je historicky největší výrobce proudových cvičných letounů na světě, což jednoznačně deklaruje kvalitu
a efektivitu vývoje.

Aero se může opřít o rozsáhlé technické zkušenosti s vývojem
komerčních i vojenských letounů. Díky flexibilní a efektivní struktuře nabízí divize Engineering širokou škálu služeb v oblasti vývoje
produktů – od přípravy inženýrských vývojových balíčků v rámci
risk-sharingové spolupráce až po inženýringové služby pro originální výrobce zahrnující vývoj konstrukcí letounů či služby podpory.
Aero disponuje více než 150 zkušenými vývojáři včetně konstruktérů, analytiků, technických pracovníků a systémových specialistů.
Divize Engineering Division zajišťuje jak podporu výroby napříč
všemi projekty Aera, tak nezávislé inženýrské služby pro externí
klienty ve formě vývoje balíčků strukturálních prací, poradenství
u zákazníka, podpory při certifikaci a dalších.

Koncepční a podrobný design
Analýza
Testování
Certifikace
Produkční podpora
Koordinační pracoviště
Technické publikace
Konstrukce nástrojů a přípravků

Aero poskytuje celou škálu podpůrných služeb pro letouny vlastní
výroby: L-39 Albatros, L-59 Super Albatros and L-159A/B Alca. Aero
také vyvinulo jednomotorový dopravní letoun Ae270. Zálet prvního
prototypu tohoto letounu proběhl v roce 2000, v roce 2005 získal
certifikát EASA a o rok později i FAA. Divize Engineering se rovněž
podílí na prodlužování životnosti letounů vlastní výroby. V roce 2013
dokončila vývoj kompozitového křidélka pro letoun L-39 s cílem prodloužit životnost oproti běžné struktuře.
Divize Engineering nyní spolupracuje s divizí Defence & MRO Division na projektu L-39NG – nové generaci legendárního proudového
cvičného letounu. Divize Engineering je zodpovědná za vývoj, analýzy a podporu certifikace draku letounu, systémů letové kontroly,
podvozku a palivových nádrží.
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Aero disponuje více než 150 zkušenými vývojáři
včetně konstruktérů, analytiků, technických
pracovníků a systémových specialistů.

Aero je zodpovědné za vývoj a výrobu pevné
náběžné hrany křídla letounu hned ve dvou
risk-sharingových programech, KC-390 a CSeries.
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design to bUild prograMY

bUilt-to-print prograMY

saMostatnÉ vÝvojovÉ prÁce

Divize Engineering poskytuje vývoj inženýrských řešení pro risksharingové programy, například vývoj konstrukce letounů v rámci
mezinárodních vývojových programů, které jsou posléze vyráběny
ve spolupráci divizí Operations a Aerostructures.

Aero je významným partnerem v rámci kooperační výroby rozdílných struktur. Bohaté portfolio schopností tak Aeru umožňuje
vstoupit do mnoha rozličných strategických partnerství. Divize si dokázala vypěstovat silnou a přitom flexibilní koncepci, která se může
snadno přizpůsobit velkému množství projektů. Divize Engineering
poskytuje služby podpory napříč všemi programy Aera ve formě
průmyslového inženýrství, výrobní podpory a řízení konfigurace.

Kromě podpory výroby napříč všemi projekty společnosti poskytuje
divize Engineering nezávislé inženýrské služby pro externí klienty.

bombardier cseries
• Aero je od roku 2009 risk-sharingovým partnerem belgické společnosti Sonaca.
• Úkolem Aera je vyvinout a vyrábět pevnou náběžnou hranu křídla
tohoto dopravního letounu.
• Na konci roku 2015 byla dokončena certifikace letounu CS100,
v průběhu roku 2016 projde certifikací i letoun CS300.

tecnam p2012
• Od roku 2014 se divize Engineering podílí na vývoji letounu Tecnam P2012 Traveller pro italskou společnost Costruzioni Aeronautiche Tecnam.
• Aero je zodpovědné za vývoj, výrobu prototypu, testování a certifikaci příďového a hlavního podvozku.
• Tecnam P2012 Traveller je hornoplošný víceúčelový letoun pro
9-11 cestujících.
• Vývoj letounu začal v roce 2011, v březnu 2016 proběhl roll-out
letounu.

embraer kc-390
• Aero je risk-sharingovým partnerem brazilské společnosti
Embraer od roku 2011.
• Aero je zodpovědné za vývoj a výrobu pevné náběžné hrany křídla
vojenského nákladního letounu KC-390.
• Aero je dále zodpovědné za výrobu nákladní rampy, zadní části
trupu a všech kabinových dveří tohoto letounu.
• V únoru 2015 letoun KC-390 úspěšně absolvoval svůj první let,
dokončení certifikace je očekáváno v průběhu roku 2017.

Aero v roce 2015 dodalo 17 náběžných
hran křídla pro CS100 a 5 náběžných
hran pro CS300.

Ke konci roku 2015 evidoval
Bombardier 243 objednávek
na letouny řady CSeries.
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embraer kc-390
• V roce 2013 podepsalo Aero s brazilskou společností Embraer
kontrakt o balíčku inženýringových služeb.
• Úkolem Aera je vývoj FTI vybavení a instalací vojenského transportního letounu a aerodynamického krytu napojení křídla na trup.
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Hlavní UdÁlosti rokU 2015
• První let CS300 v únoru a úspěšná certifikace CS100 v prosinci.
Úspěšný první let KC-390.
• Dokončení vývoje podvozku pro Tecnam P2012 v červnu.
• Zářijový úspěšný první let demonstrátoru L-39NG.
• Dodávka prototypu podvozku L-410NG pro testování a zahájení
procesu certifikace.
• Dodávka tlumiče podvozku pro druhý létající prototyp EV-55.
Hlavní cíle pro rok 2016
• Úspěšné dokončení PDR a CDR pro L-39NG.
• Pokračování vývoje a zkoušek systémů letové kontroly, podvozku
a palivových nádrží letounu L-39NG.
• Roll-out letounu Tecnam P2012 v březnu 2016 a později úspěšný
zálet letounu.
• Technická spolupráce při výrobě třetího prototypu KC-390.
• Získání pozice Tier 1 dodavatele pro Bombardier na projektu CSeries.
• Dokončení certifikace podvozků pro L-410NG.
• Úspěšné pokračování letových a pozemních testů EV-55.
• Plnění ročního plánu grantového projektu Centra kompetence
ve spolupráci se společností Honeywell a VZLÚ.
• Rozšíření portfolia inženýringových služeb a získání dalších design
to build programů.
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významné události po rozvahovém dni

leden:

únor:

květen:

• Část závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. přešla na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V souvislosti s tím
došlo ke změnám stanov společnosti, spočívajícím v rozšíření
předmětu podnikání (činnosti) v souvislosti s provozováním
letiště a s tím spojených služeb.
• Aero oznámilo uzavření strategického obchodního partnerství
s největším českým obchodníkem s vojenským materiálem – firmou Omnipol
• Aero podepsalo s německou společností MT Aerospace kontrakt
na dodávky tří balíčků dílů na letouny Airbus A400M a A350

• Čtyři iráčtí piloti dokončili svůj výcvik na L-159
• První let prototypu CS300

• K 15. květnu 2016 byl Ladislav Šimek odvolán z funkce prezidenta
společnosti a předsedy představenstva. Novým prezidentem společnosti byl jmenován Giuseppe Giordo.
• Aero podepsalo se singapurskou společností ST Aerospace
smlouvu na konverze části skořepinové konstrukce letounu
A320/321 z dopravního letounu na nákladní.

A350 je prvním Airbusem s trupem
i křídly vyrobenými především
z uhlíkových kompozitů.

březen:
• Aero odeslalo společnosti Draken International tři letouny L-159
• Roll-out letounu Tecnam P2012.

1
Aero podepsalo s německou společností MT
Aerospace kontrakt na dodávky tří balíčků
dílů na letouny Airbus A400M a A350.
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očekÁvanÉ UdÁlosti
• Dodávka prvního letounu CSeries finálnímu zákazníkovi, letecké
společnosti Swiss Global Air Lines.
• Aero dodá sestavy na první sériový kus letounu KC-390.
• Dokončení certifikace remotorizace letounů L-39 novým motorem Williams.
• Dodávka prvních kompozitových dílů a sestav na letouny Airbus
v rámci spolupráce se společností MT Aerospace.
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s-76d
v roce 2010
začalo aero
místo verze c++
vyrábět
novější
model d
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Výsledky Aera za rok 2015 významně ovlivnil pokles dodávek vrtulníků S-76D. I přesto však Aero dokázalo vytvořit zisk, nadále tak pokračuje pozitivní vývoj společnosti, započatý v roce 2007 převzetím
firmy investiční skupinou Penta.
V roce 2015 Aero vytvořilo provozní zisk před odpisy ve výši 413,7
mil. Kč. Bilanční suma k 31. prosinci 2015 činila 6 081,9 mil. Kč,
vlastní kapitál pokrýval 24,4 % aktiv a dosáhl výše 1 482,8 mil. Kč.

tržby
V roce 2015 společnost vygenerovala tržby v hodnotě 4 440 mil. Kč.
Nejvýznamnějším zdrojem tržeb byl prodej vlastních výrobků a služeb,
za něž společnost utržila 3 240,2 mil. Kč. Tržby z prodeje zboží dosáhly
730,8 mil. Kč. Meziroční nárůst o 611,5 mil. Kč byl spojen s dodávkami
Ministerstvu obrany Iráku. Za prodej majetku a materiálu společnost
obdržela 469 mil. Kč. Za dodávky zahraničním zákazníkům společnost
utržila 3 973,4 mil. Kč, což představuje 79,1 % celkových tržeb.
Tržby divize Aerostructures byly postiženy významným poklesem
dodávek vrtulníků S-76D, který se částečně podařilo kompenzovat
dodávkami ostatních programů divize. Na celkových tržbách společnosti se divize Aerostructures podílela 55,5 %. Divize Defence & MRO
vykázala tržby ve výši 1 912,8 mil. Kč a na tržbách společnosti se podílela 43 %. Do tržeb divize se pozitivně promítly dodávky pro společnost Draken International a Ministerstvu obrany Iráku. Divize
Engineering vytvořila tržby ve výši 28,4 mil. Kč, zbývající části společnosti pak vykázaly tržby ve výši 32,8 mil. Kč.

výsledek hospodaření
Za rok 2015 společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši 61 mil. Kč.
Daňová povinnost pro rok 2015 činila 23,2 mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním byl tvořen 291,2 mil. Kč provozního zisku,
ztrátou z finanční činnosti ve výši 229,5 mil. Kč a ztrátou 0,6 mil. Kč
z mimořádné činnosti.
Provozní zisk meziročně poklesl o 213,4 mil. Kč na hodnotu 291,2 mil. Kč,
jeho výše byla nepříznivě ovlivněna výpadkem dodávek S-76D a náklady
vzniklými s náběhem výroby nových programů. Z financování společnosti
vznikla ztráta ve výši 229,5 mil Kč, která byla způsobena především oslabením české koruny vůči americkému dolaru. Celková ztráta z kurzových
přepočtů dosáhla 126,3 mil Kč. Z realizace finančních derivátů vznikla
ztráta ve výši 6,3 mil. Kč. Na nákladové úroky Aero vynaložilo 62,7 mil. Kč.
Z půjček a úročených vkladů plynuly výnosové úroky ve výši 3,2 mil. Kč.
Na poplatky spojené s financováním bylo vynaloženo 37,4 mil. Kč.

International a Ministerstvu obrany Iráku. Na financování části
zásob se podařilo získat od zákazníků zálohové platby. Položky časového rozlišení se na hodnotě celkových aktiv podílely ze 7,1 %.

finanční situace
K 31. prosinci 2015 financovala společnost 24,4 % aktiv z vlastních
zdrojů. Cizí zdroje ve výši 4 553,3 mil. Kč byly tvořeny rezervami
v hodnotě 334,7 mil. Kč, bankovními úvěry a půjčkami od leasingových společností ve výši 2 228,2 mil. Kč, závazkem spřízněným osobám v hodnotě 136,5 mil. Kč a závazky k obchodním partnerům ve
výši 1 854 mil. Kč. V porovnání s předchozím rokem cizí zdroje
vzrostly o 472,9 mil. Kč, důvodem růstu byla krátkodobá půjčka od
sesterské společnosti a zálohy od zákazníků určené k financování
výroby a zásob na daných výrobních programech. Dluh vůči bankám
a leasingovým společnostem meziročně poklesl o 616,5 mil Kč.
Na časovém rozlišení pasivním společnost vykázala položky v hodnotě 45,8 mil Kč.

struktura majetku
K 31. prosinci 2015 společnost vlastnila aktiva ve výši 6 081,9 mil.
Kč. Dlouhodobý majetek byl k 31. prosinci 2015 vykázán v hodnotě
1 678,5 mil. Kč. V nedokončeném majetku je evidován především
majetek související s vývojem částí letounu KC-390, s projektem
L-39NG a se zaváděním nových výrobních programů. V oběžných
aktivech mělo Aero vázány prostředky ve výši 3 973,1 mil. Kč. 70,4 %
oběžných aktiv tvořily zásoby, které meziročně narostly o 551,6 mil Kč.
Zvýšení zásob souvisí s dodávkami L-159 společnosti Draken

investice, rozvojové proGramy,
výzkum a vývoj
Investiční a rozvojová činnost probíhala v souladu s dlouhodobou
strategií rozvoje společnosti. V uplynulém roce společnost pokračovala v investicích do projektů KC-390, CSeries a zavádění výroby
kompozitových dílů. V roce 2015 se naplno rozběhly práce na vývoji
cvičného proudového letounu L-39NG.

Pro zajištění plynulé výroby náběžných hran letounů CS100/300
Aero vybudovalo druhou linku pro sestavu náběžné hrany. V roce
2015 bylo dodáno horizontální frézovací 5osé CNC obráběcí paletové centrum, které bude schopno obrábět díly o délce 7,5 m, a současně Aero zbudovalo systém zpracování odpadu z procesu
frézování. Přínosem zmíněných investic bude rychlé a přesné obrábění a zlepšení nakládání s odpady vznikajícími při mechanickém
obrábění. Další nemalé investice směřovaly do modernizace stávajících strojů a procesů, které zajistí konkurenceschopnost Aera
v následujících letech. V průběhu roku 2015 se společnost zaměřila na přípravu investičních projektů, jejichž realizace by měla začít
v letech 2016–2017.
Na financování rozvoje se podařilo Aeru v uplynulých letech získat
podporu z fondů EU. Na vývoj částí vojenského transportního víceúčelového letounu KC-390, jehož náklady se očekávají ve výši 1,2
mld. Kč, čerpalo Aero podporu v dotaci v rámci programu TIP v letech 2012–2015 ve výši 115 mil. Kč. V roce 2012 byla Aeru schválena
dotace z evropských fondů v programu POTENCIÁL na investici pro
rozšíření vývojového pracoviště výroby pokročilých leteckých dílů.
Celková částka přiznané dotace činila 96 mil. Kč a Aero ji čerpalo
v letech 2013–2015. V souvislosti se zahájením sériové výroby pevné
náběžné hrany křídel pro dopravní letoun CS100/300 získalo Aero
dotaci z evropských fondů v programu INOVACE na vybudování pracoviště ve výši 48,8 mil. Kč, tato dotace částečně kryla náklady na
druhou montážní linku náběžné hrany letounu CS100/300 a na
nákup strojů potřebných pro výrobu tohoto letounu.

v roce 2015 se naplno rozběhly
práce na vývoji cvičného
proudového letounu l-39nG.

”
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lidské zdroje

životní prostředí

inteGrovaný systém řízení (ims)

V roce 2015 se společnost se v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila zejména na optimalizaci kapacitních požadavků byznysu.
Společnost dále pokračovala ve spolupráci se středními a vysokými
odbornými školami, a to jak formou speciálních stipendijních programů, tak formou klasických stáží pro studenty. Podařilo se také
spustit několik rozvojových programů, například interní akademii
pro inženýry kvality.

AERO Vodochody AEROSPACE v roce 2015 vypustilo do ovzduší celkem 7,86 tun emisí (z toho 7,2 tun těkavých organických látek, 0,38
tun oxidu dusíku, 0,23 tuny tuhých částic a 0,05 tuny dalších látek).
Nejvíce se na produkci emisí podílejí procesy lakování a s nimi související operace. Provedená měření všech zdrojů ověřila, že emisní
limity byly v roce 2015 plněny. Za rok 2015 nebyl vyměřen poplatek
za znečišťování ovzduší.

V roce 2015 činil průměrný evidenční stav zaměstnanců Aera 1 839
(1 908 včetně agenturních zaměstnanců) a celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2015 dosáhl 1 794 (1 852 včetně agenturních zaměstnanců). V tomto období bylo přijato více než 197 nových kmenových zaměstnanců v kvalifikovaných dělnických a technických profesích určených pro přípravu a realizaci stávajících i nových výrobních
programů. V roce 2016 společnost plánuje vytvořit dalších 200 nových
pracovních míst. Průměrná hrubá mzda dosáhla výše 33 833 Kč. Na
vzdělávání svých zaměstnanců Aero celkově vynaložilo 7 913 119 Kč
(včetně mzdových nákladů hrazených z grantových programů). Náklady na rozvoj jednoho zaměstnance v roce 2015 dosáhly 4 189 Kč.

V roce 2015 vyprodukovalo Aero 1720 tun odpadů, z toho 645 tun
nebezpečných. Na likvidaci odpadů vynaložilo částku 1 634 525 Kč.
V roce 2015 Aero odebralo 106,2 tis. m3 podzemní vody (z toho 98,5
tis. m3 pro průmyslové technologie). Poplatky za odběr podzemní
vody dosáhly výše 310 842 Kč. Poplatky za vypouštění odpadní vody
dosáhly výše 15 947 Kč, z toho poplatky za vypouštěné znečištění
představovaly částku 15 947 Kč.

V roce 2015 proběhly v rámci Integrovaného systému řízení (Integrated Management System, IMS) společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. dvě zásadní změny. Aero rozšířilo svůj Integrovaný systém
kvality (Integrated Quality System) v souladu s požadavky ISO
50001:2011 – Systémem řízení energií (Energy Management System,
EnMS), který je zaměřený na spotřebu a úspory energií. Norma BS
25999-2:2007 se v květnu 2015 během recertifikace změnila na ISO
22301:2012. Nová norma se zaměřuje zejména na vyhodnocení rizik
a aktivity vedoucí k jejich snižování. V říjnu roku 2015 Rozsah ISO
9001:2008 byl v říjnu 2015 rozšířen i o požadavky na provoz letiště.

Aero je zároveň držitelem certifikátu NADCAP pro následující
speciální procesy
- HT (tepelné zpracování), od roku 2008
- NDT (nedestruktivní testování), od roku 2009
- NADCAP COM (kompozity), od roku 2013
Certifikace NADCAP pro kompozity byla prodloužena o 12 měsíců,
certifikace pro NDT pak o 24 měsíců. V červnu 2015 byl Aeru odebrán certifikát NADCAP pro chemické procesy, nicméně na květen
2016 je plánována jeho recertifikace.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se také podílí na aktivní spolupráci zástupců leteckého průmyslu a vzdělávacích institucí na rozvoji vzdělávání pro letecký průmysl. Rozvoj vzdělávání a efektivní
pokrytí potřeby kvalifikovaných pracovních sil patří mezi hlavní priority Svazu českého leteckého průmyslu, jejž Aero založilo společně
s osmi dalšími leteckými výrobci v červnu 2011.

197

Aero v roce 2015 přijalo
sto devadesát sedm zaměstnanců
na technické a kvalifikované dělnické pozice.

1852

Ke konci roku 2015
zaměstnávalo Aero 1852 lidí.
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Integrovaný systém kvality je založený na požadavcích ISO
9001:2008, AS 9100C, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO
22301:2012, ISO 27001:2005, ISO 50001:2011, AQAP 2110 (ČOS
051655), EASA Part21 sub J, EASA Part 21 sub G, EASA Part145
a EASA Part147.

Zodpovědnost za hlavní dokumenty IMS má ředitel Quality Assurance, který je přímo podřízený prezidentovi společnosti AERO
Vodochody AEROSPACE a.s., a je organizačně nezávislý na odděleních zodpovědných za tvorbu designu, tvorbu výrobní dokumentace,
výrobu a prodej výrobků. Tato organizační svoboda umožňuje řediteli
Quality Assurance nezávisle rozhodovat o záležitostech souvisejících s IMS. Soulad IMS společnosti AERO Vodochody AEROSPACE
a.s. s výše uvedenými normami byl ověřen dozorujícími orgány.
V organizační struktuře společnosti proběhlo několik podstatných
změn, které však neměly na organizaci společnosti přímý dopad.
Ve vedení společnosti nedošlo k významným personálním změnám,
nicméně došlo k jeho posílení novým členem – na pozici ředitele
kvality, přímo podřízené COO, nastoupil Ian David Beckett. Několik
pozic ve středním managementu v divizi Operations je obsazeno
pouze „prozatímně“ kvůli probíhajícím organizačním změnám v divizi
i kvůli končícím kontraktům ředitelů pro výrobu a dodavatelský řetězec.
Změny v organizační struktuře společnosti mají pozitivní vliv na
vnímání IMS a jeho dopady jsou patrné na řadě různých procesů
a oddělení.
Z pohledu IMS byl rok 2015 úspěšný. Aero absolvovalo 4 recertifikace/audity pro prodloužení certifikátů a systém ISMS byl plně certifikován v souladu s normou ISO 50001:2011.
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l-159
letoun l-159
je navržen jako
lehký bojový
letoun optimalizovaný
pro řadu
úkolů typu
vzduch-země,
vzduch-vzduch
a průzkumné
mise.
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systém řízení společnosti

orGanizační struktura k 31. prosinci 2015

ladislav šiMek
President & CEO

MicHal flídr
VP Finance

toMas vlček
Director HR

zdeněk Mlejnek
Dir. Quality assur.

petr ŘeHoŘ
Director Strategy

david pacola
Director Airport

david pacola
Director Security

operations division

aerostrUctUres division

defence & Mro division

engineering division

Hagen HelM
COO

Monika koWalczYkovÁ
VP Aerostructures

jan štecHr
EVP Defence & MRO

gerrard McclUskeY
VP Engineering

diego Manreza toMaz
Director Business excelence

josef šonskÝ
Director BD & Sales

petr kUdrna
VP D&MRO Programs

MicHal kaprÁlek
Director - Design

Martin HaMpl
Assembly Operations

MicHal krofta
Deputy Program Director

jakUb fojtík
Director BD & Sales

toMÁš Hibš
Stress

Development Programs

Martin cerHa
Director Quality control

Martin ŽaloUdík
Configuration

vladiMír Müller
Director Manufacturing
Hagen HelM
Supply Chain

jiŘí linka
Dir. Production & Maintenance

ian beckett
Director Quality

Moliš trnobranskÝ
Dir. Development & Operations

představenstvo k 31. prosinci 2015

vedení divize aerostructures

Ladislav Šimek
Předseda
Dominika Kalinová, Petr Brychta Členové

Monika Kowalczyková
Josef Šonský

dozorčí rada k 31. prosinci 2015

Michal Krofta

Zdeněk Sýkora
Jan Borýsek, Jan Kříž

Předseda
Členové

VP Aerostructures
Director of Business
Development & Sales
Deputy Program Director
of Production Programs
Development Programs

vedení společnosti k 31. prosinci 2015

vedení divize defence & mro

Ladislav Šimek
Michal Flídr
Petr Řehoř
Tomáš Vlček
David Pacola
Zdeněk Mlejnek
David Pacola

Jan Štechr
Petr Kudrna
Jakub Fojtík
Martin Cerha
Jiří Linka
Miloš Trnobranský

Prezident
VP Finance
Director of Strategic Projects
Director of Human Resources
Director of Security
Director of Quality Assurance
Director of Airport Operations

vedení divize operations
Hagen Helm
Diego Manreza Tomaz
Martin Hampl
Vladimír Müller
Hagen Helm
Ian Beckett
Jiří Hubálek

jiŘí HUbÁlek
Dir. Manufact. Engineering

Chief Operations Officer
Director of Business Excellence
Assembly Operations
Director of Manufacturing
Supply Chain Management
Director of Quality
Director of Manufacturing Engineering
Facility Management & Maintenance

EVP Defence & MRO
VP Defence & MRO Programs
Director of Business Development & Sales
Director of Quality Control
Director of Production & Maintenance
Director of Development & Operations

vedení divize enGineerinG
Gerrard McCluskey
Michal Kaprálek
Tomáš Hibš
Martin Žaloudík

VP Engineering
Director of Design
Head of Stress
Head of Configuration

Dir. Facility Management

”

v květnu 2016 došlo k významné
změně ve vedení společnosti,
když byl novým prezidentem společnosti
jmenován Giuseppe Giordo.

”
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inteGrovaný systém řízení winG

WING (Ways of Improvement Navigate us to Growth) je systém řízení Aera Vodochody vyvinutý a zavedený v roce 2011. Implementací
a dalším rozvojem systému WING sleduje Aero především tyto cíle:
pro své zákazníky
Vytvořit standard řízení postavený na přesvědčivých zárukách, které
nám umožní dlouhodobě si udržet postavení čelního dodavatele.
pro své dodavatele
Nabídnout rámec pro zodpovědné a efektivně budované partnerství.
pro své zaměstnance
Vytvořit prostředí, v němž je žádoucí a nežádoucí chování jasně
definováno, a kde zároveň existuje jasný a srozumitelný vztah mezi
vynikajícím výkonem jedince a výsledky společnosti.
struktura systému Wing
Systém WING je složena ze základních součástí – zásad, pilířů
řízení a nástrojů.

pilíře

jaký je účel příručky winG?

úspory a aktivity

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

Příručka WING dokumentuje strukturu systému WING a představuje
základní rysy jeho jednotlivých složek.

V roce 2015 podali zaměstnanci pomocí nástroje systému WING zvaného Kaizen – drobné zlepšování 351 návrhů na zlepšení. Tyto návrhy
společnosti uspořily 12 244 973 Kč.

Strategické nastavení cílů

Projektové řízení

Kvalita

Včasnost

Řízení omezení

Podrobnější informace jsou uvedeny v normách a směrnicích,
kterými se řídí jednotlivé činnosti ve společnosti.

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

SPC

KAIZEN

TPM

SMED

VSM

Pozitivní přístup - Jde to

FMEA

Týmy pro jakost

Kaizen

3P

EVM

Kaizen week

RCCA

zÁkladní zÁsadY

V roce 2015 provedlo Aero komplexní zhodnocení implementace
a aplikace systému WING s cílem pojmenovat jejich slabá místa
a naopak i osvědčené postupy. Na základě této analýzy Aero připravilo a přijalo několik projektů, které pomohou dalšímu zlepšování
Aera odpovídajícímu jeho strategickým cílům.
V průběhu roku 2015 byly systematicky posilovány znalosti a praktické používání nástrojů systému WING. Toho se podařilo dosáhnout
zejména školením pracovníků Aera – 263 zaměstnanců absolvovalo
systematické školení a cílem Aera je, aby na konci roku 2016 nebyli
v Aeru již žádní zaměstnanci, kteří tímto školením neprošli.

Vizuální řízení

Spolupráce

263 zaměstnanců Aera absolvovalo v roce 2015
školení WING. Cílem Aera je, aby do konce roku 2016
prošli tímto školením všichni zbývající zaměstnanci.
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Řízení rizik

Příručka je navržena tak, aby poskytla základní seznámení s organizací systému a s jeho současným stavem – a to jak zákazníkům, tak
dodavatelům a zaměstnancům Aera. Příručka WING má interpretační charakter a provozním směrnicím a pokynům je nadřazena
Firemní příručka jakosti.

nÁstroje Řízení

Vymezují zásady určující chování a rozhodování zaměstnanců Aera.

Proaktivita

Efektivní plánování

pilíŘe Řízení

základní zásady

Hodnota

„Štíhlé“ myšlení

263

351

V roce 2015 podali zaměstnanci pomocí
nástroje systému WING zvaného Kaizen
– drobné zlepšování 351 návrhů na zlepšení.
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svaz českého leteckého průmyslu

seznam členů sčlp k 31. prosinci 2015
Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP), jehož je Aero zakládajícím členem, vznikl 9. června 2011 a reflektuje bohatou historii i rozmanitost českého leteckého průmyslu.
SČLP představuje síť leteckých výrobců, vysokých škol a dalších
institucí spojených s leteckým průmyslem v České republice. Mezi
hlavní činnosti členů SČLP patří výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a
letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a
výroba kompozitních a obráběných dílů včetně povrchových úprav.
SČLP k 31. prosinci 2015 sdružoval dvacet leteckých výrobců, 4 univerzity a 4 instituce poskytující letecký trénink, vzdělávání, výzkumné a vývojové služby ostatním členům Svazu.
SČLP přispívá k posilování konkurenceschopnosti české leteckého
průmyslu, realizuje projekty v oblastech řízení lidských zdrojů a leteckého vzdělávání, rozvoje dodavatelského řetězce a integraci dodavatelských kapacit.

Členové Svazu jsou vnímáni pro svoji výkonnost a efektivitu výrobních procesů jako nepostradatelní partneři v dodavatelských řetězcích významných zahraničních firem. Společnosti získaly kvalifikaci
pro vývoj, výrobu a opravy letadlové techniky, která je prověřena leteckými certifikacemi a klíčovými partnery. Jejich technické a technologické schopnosti vycházejí z dlouhodobých zkušeností
předávanými generacemi leteckých odborníků, zaběhnuté letecké
„rutiny“ a z kooperačních programů.

svaz českého leteckého průmyslu
má tyto prioritní cíle:
1. Posilovat konkurenceschopnost českého leteckého průmyslu
2. Rozvíjet výrobní spolupráci a zvyšovat know-how
3. Řešit problematiku vzdělávání a zajistit dostatek kvalifikované
pracovní síly
4. Zajistit podporu leteckého průmyslu na úrovni světových standardů

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

LOM Praha s.p.
www.lompraha.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Ray Service a.s.
www.rayservice.cz

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

Česká zbrojovka a.s.
www.czub.cz

Air Navigation Services
www.rlp.cz

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

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

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

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

Skyleader Aircraft
www.skyleader.aero

University of Defence
www.unob.cz

CHARVÁT AXL, a.s.
www.axl.cz

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

University College of Business
www.vsopraha.cz

Jihlavan a.s.
www.jihlavan.cz

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

Lloyd’s Register Quality Assurance
Czech Republic, www.lrqa.cz

Air Navigation Services
of the Czech Republic

EXOVA METECH s.r.o.
http://www.exovametech.com/cz/

Součástí SČLP jsou i čtyři
univerzity z celé České republiky.
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4

28

Tolik členů má Svaz českého
leteckého průmyslu

Znojemské strojírny s.r.o.
www.strojirny.cz
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kc-390
embraer kc-390
je nový vojenský víceúčelový
dopravní
letoun střední
velikosti
určený pro
přepravu
nákladu i osob.
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historie

počátky

válečná výroba

vlastní proudové letouny

novodobá historie

Aero bylo založeno v úterý 25. února 1919 se sídlem na pražském
Starém Městě a výrobními prostory v Praze-Bubenči. 97 let tradice řadí
Aero 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.
Letoun navržený pro výcvik vojenských pilotů – tolik typický pro Aero –
začala firma sériově vyrábět pro československé ministerstvo obrany.

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

Ve druhé polovině 50. let rostla potřeba proudových výcvikových letounů. 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.

V novém tisíciletí se Aero pustilo novým směrem a získalo první kooperační program – kompletní vrtulník S-76 připravený pro instalaci dynamických částí pro americkou firmu Sikorsky Aircraft
Corporation. V roce 2007 se stala stoprocentním vlastníkem Aera
investiční skupina Penta a zahájila restrukturalizaci společnosti.
Aeru se otevřely dveře na celosvětový trh a začalo získávat další
kooperační programy, včetně prvních risk-sharingových. Firma
se tak stala prvotřídním partnerem nejvýznamnějších světových
leteckých společností. Stabilizace společnosti umožnila návrat
k tradici vývoje a výroby cvičných proudových letounů – v roce 2014
Aero oznámilo spuštění projektu L-39NG, nové generace legendárního letounu.

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. Českoslovenští vojenští
piloti se brzy proslavili 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 přineslo Aero mnoho československých prvenství: zkonstruovalo prototyp prvního tuzemského bojového letounu, navrhlo první jednoúčelový kabinový přepravní letoun, první
dvoumotorový letoun, první hydroplán s plováky tuzemské konstrukce, představilo vyztužený hornokřídlý jednoplošník a též razilo
cestu praktického návrhu dřevěné konstrukce samonosného křídla.

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

97 let tradice řadí Aero 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.
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97

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

1919

1921

1923

1925

1929

1932

1937

aero – V Praze
založena firma Aero
– továrna létadel

a-10, první civilní
dopravní letoun

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

De Havilland dH-50,
dopravní letoun
v britské licenci

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

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

Mb-200, celokovový a-304, dvoumotorový
bombardér vyrobený dolnoplošný vojenský
ve francouzské
letoun
licenci
(Marcel Bloch)

a-1, první vojenský
letoun vlastní
konstrukce

1938

1939

1943

1947

1953

c4/c-104 (Bucker
Bu-131 Jungmann)
cvičný a akrobatický
dvouplošník

c-3 (Siebel Si-204D), ae-45, dvoumotorový Aero se přestěhovalo
dvoumotorový
civilní letoun
z Prahy do nových
vojenský letoun
prostor
ve vodochodech

2001

2002

2004

2005

Zálet dvoumístného
pokročilého
cvičného letounu
l-159b

Dokončena dodávka
letounů l-159
českému letectvu

Letoun ae270 získal
typový certifikát EASA

a-300, dvoumotorový
dolnoplošný
bombardér

1954

1958

1959

1962

1968

1986

1997

2000

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

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)

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

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)

Dodávka prvního le- Zahájení výroby
tounu l-159 českému kanónových dveří
letectvu
letounu f-18 Super
Zahájení výroby leš- Hornet pro Boeing
těných potahů dveří St. Louis

Založení společného
podniku s tchajwanskou firmou AIDC
k vývoji a výrobě civilního letounu Ae270

pro cestující pro letoun boeing 757

Zálet prvního prototypu letounu ae270
Zahájení výroby
vrtulníku s-76
pro Sikorsky Aircraft
Corporation

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

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Letoun ae270 získal
typový certifikát FAA

Vlastníkem Aera
se stala skupina Penta

Zahájena výroba
podsestav dveří
embraer 170/190
pro firmu Latecoere

Podepsán první
kontrakt na mezinárodní
risk-sharingový projekt
s belgickou společností
sonaca

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

Aero se stalo partnerem
Embraeru v oblasti vývoje,
designu a výrobě letounu
kc-390. Zodpovídá
za vývoj a výrobu náběžné
hrany křídla, technologický vývoj a výrobu všech
sedmi dveří, rampy a
zadní části trupu

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

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

Zahájen vývoj letounu
l-39ng, nové generace
legendárního cvičného
letounu

První let remotorizovaného
letounu l-39 - demonstrátoru první fáze L-39NG

Pokročilé cvičné letouny
l-159t1 dodány
českému letectvu
Zahájena výroba
střední části křídla
c-27j spartan pro firmu
Alenia Aeronautica
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Podepsána smlouva
na výrobu závěsníků
jas-39 gripen
s firmou SAAB

Zahájení prací na vývoji
podvozku pro letoun
L-410NG

Aero rozšířilo kontrakt
se společností MessierBugatti-Dowty o výrobu
podvozků pro letoun
airbus a320

Aero uzavřelo strategické
partnerství s firmou
Draken International
Aero zahájilo práci
na vývoji podvozku
pro letoun Tecnam P2012
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black hawk
sikorsky black
hawk 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.
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stanovisko dozorčí rady

V souladu s ustanovením § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. za účetní období 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015.

Dozorčí rada dále doporučila řádné valné hromadě schválit návrh
představenstva na rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015 takto:

Dozorčí rada po projednání řádné účetní závěrky a seznámení
se stanoviskem auditora předloženou řádnou účetní závěrku za
účetní období 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 doporučila na svém zasedání dne 23 6. 2016 ke schválení řádné valné hromadě společnosti.

Zisk ve výši 37 813 337,73 Kč převést z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 428 – Nerozdělený zisk
minulých let

Zisk ve výši 37 813 337,73 Kč bude rozdělen takto:

V Odoleně Vodě dne 23. 6. 2016

Zdeněk Sýkora
předseda dozorčí rady
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výrok nezávislého auditora

akcionáři společnosti aero vodochody aerospace a.s.:

odpovědnost auditora

výrok auditora

I. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AERO
Vodochody AEROSPACE a.s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2015,
přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o společnosti AERO Vodochody AEROSPACE jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho 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 požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2015 v souladu
s českými účetními předpisy.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních
informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr
postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik
významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní
závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán.

odpovědnost statutárního orGánu
účetní jednotky za účetní závěrku
II. Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
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ostatní informace

Náš výrok k účetní závěrce sek ostatním informacím nevztahuje,
ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí
našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace
uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu
s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými
během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavená
v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací
zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést
v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

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

Radek Pav, statutární auditor
evidenční č. 2042

24. června 2016
Praha, Česká republika
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cs100
cs100 je standardně určen
pro přepravu
110 cestujících,
v uspořádání
s úzkými
rozestupy
se kapacita
zvyšuje až
na 125 míst.
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účetní závěrka

brutto

běžné
účetní období
korekce

netto

minulé účetní
období 2014
netto

a.

aktiva celkeM
poHledÁvkY za UpsanÝ zÁkladní kapitÁl

8 856 471
0

-2 774 590

6 081 881
0

5 686 753

b.

dloUHodobÝ Majetek

3 917 152

-2 238 654

1 678 498

1 886 153

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

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

495 593
0
0
245 281
99 112
0
1 166
150 034
0

-288 788
0
0
-228 204
-59 998
0
-586
0
0

206 805
0
0
17 077
39 114
0
580
150 034
0

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

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

dlouhodobý hmotný majetek
3 420 482
Pozemky
18 206
Stavby
1 071 450
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 007 609
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
Dospělá zvířata a jejich skupiny
0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
13 451
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
304 007
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
5 759
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
0

-1 949 866
0
-565 987
-1 378 183
0
0
-4 716
-980
0
0

1 470 616
18 206
505 463
629 426
0
0
8 735
303 027
5 759
0

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0

1 077
1 077
0
0
0
0
0
0

1 102
1 102
0
0
0
0
0
0
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1 077
1 077
0
0
0
0
0
0

brutto

běžné
účetní období
korekce

netto

minulé účetní
období 2014
netto

c.

oběŽnÁ aktiva

4 509 034

-535 936

3 973 098

3 534 741

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

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

3 302 872
1 497 042
1 284 668
0
0
5 284
515 878

-506 211
-402 925
-98 775
0
0
0
-4 511

2 796 661
1 094 117
1 185 893
0
0
5 284
511 367

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

707 126
619 264
35 119
0
0
0
30 115
12 630
1 720
8 278

-29 725
-25 841
0
0
0
0
0
0
0
-3 884

677 401
593 423
35 119
0
0
0
30 115
12 630
1 720
4 394

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

c. iv.
C. IV. 1
2
3
4

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

499 036
7 760
491 276
0
0

0

499 036
7 760
491 276
0
0

294 703
5 760
288 943
0
0

d. i.
D. I. 1
2
3

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

430 285
187 513
64 726
178 046

0

430 285
187 513
64 726
178 046

265 859
138 027
110 155
17 677

0
0
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účetní závěrka

běžné
účetní období

minulé účetní
období 2014

a.

pasiva celkeM
vlastní kapitÁl

6 081 881
1 482 777

5 686 753
1 442 242

a. i.
A. I. 1
2
3

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

1 002 000
1 002 000
0
0

1 002 000
1 002 000
0
0

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

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

1 484
0
0
53
0
1 431
0

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

a iii.
A III. 1
2

fondy ze zisku
Rezervní fond
Statutární a ostatní fondy

2 696
0
2 696

3 295
0
3 295

a. iv.
IV. 1
2
3

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

438 784
438 784
0
0

212 307
212 362
-55
0

a. v. 1.
a. v. 2.

výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)
rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

37 813

226 477
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běžné
účetní období

účetní období
2012/2013

4 553 308

4 080 426

334 663
0
0
0
334 663

225 105
0
0
0
225 105

64 307
0
0
0
0
0
0
0
0
64 307
0

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

b.

cizí zdroje

b. i.
B. I. 1
2
3
4

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

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

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

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

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

2 013 368
403 948
136 532
0
0
43 645
26 963
33 089
1 080 857
0
263 622
24 712

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

b. iv.
B. IV. 1
2
3

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

2 140 970
815 599
1 325 371
0

2 760 993
2 552 488
208 505
0

c. i.
c. i. 1
2

časové rozlišení
výdaje příštích období
Výnosy příštích období

45 796
1 648
44 148

164 085
62
164 023
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A.

b.
B.
B.

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

730 757
498 300

119 271
90 732

+

obchodní marže

232 457

28 539

ii.
II. 1
2
3

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

3 466 487
3 240 242
122 977
103 268
2 109 515
1 288 397
821 118

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

přidaná hodnota

1 589 429

1 653 527

1
2

c.
C.
C.
C.
C.

f.
F.
F.
G.
H.
I.

minulé účetní
období 2014

I.

+

D.
E.

běžné
účetní období

1
2
3
4

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

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

1 019 591
747 381
9 146
246 582
16 482

1 036 798
766 085
2 521
251 865
16 327

5 207
122 506
468 980
446 583
22 397
403 143
392 518
10 625
183 874
869 958
902 855
0
0

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

*
J.

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

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

Q.
Q.
Q.

1
2
**

minulé účetní
období 2014

provozní výsledek hospodaření

291 191

504 543

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

0
0
0
0
0
0
0
0
1 147
7 455
0
3 246
62 708
386 237
549 992
0
0

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

finanční výsledek hospodaření

-229 525

-278 800

daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená

23 211
23 211
0

0
0
0

výsledek hospodaření za běžnou činnost

38 455

225 743

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

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

674
1 316
0
0
0

3 481
2 747
0
0
0

*

Mimořádný výsledek hospodaření

-642

734

0

0

1
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běžné
účetní období

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

37 813

226 477

****

výsledek hospodaření před zdaněním

61 024

226 477
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běžné
účetní období

minulé účetní
období 2014

peněžní toky z provozní činnosti
výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)

z.
a.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

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

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

225 743

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)

301 399
128 653
28 887
109 558
25 583
-54 065
59 462
3 321

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

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

363 065

372 085

226 718
-598 533
274 019
-168 962
-149 358
869 551

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

a **

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

589 783

-385 309

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

Placené úroky
Placené daně
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

-59 871
0
-877

-49 415
0
734

a ***

čistý peněžní tok z provozní činnosti

529 035

-433 990
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minulé účetní
období 2014

-324 877
446 583
35 737
2 451
0

-501 989
111 143
6 656
16 454
0

159 894

-367 736

-483 997

1 263 605

0
-599
0

-400 000
0
239 732

-484 596

863 605

204 333
294 703
499 036

61 879
232 824
294 703

peněžní toky z investiční činnosti
61 666

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

běžné
účetní období

B.
B.
B.
B.
B.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
1.
1.
1.

b ***

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Poskytnuté půjčky a úvěry
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
peněžní toky z finanční činnosti

C. 1.

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

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

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

c

čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

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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1. popis společnosti

2. základní východiska pro vypracování účetní závěrky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 15. prosince 2011 pod názvem TULAREO
a.s. a sídlí v Odoleně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. 374, PSČ 250 70, Česká republika. Její identifikační číslo je 24194204. Hlavním předmětem činnosti společnosti je kooperace při výrobě vrtulníků a leteckých dílů, zahraniční obchod s vojenským materiálem, vývoj, výroba,
opravy a modernizace cvičných a bojových vojenských letadel a letecké práce.

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2015 a 2014.

osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu:
100 %
TULAROSA a.s.

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015 a 2014 jsou následující:

Mateřskou společností společnosti je společnost TULAROSA a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, Česká republika, která je jediným
akcionářem společnosti. Mateřskou společností celé skupiny je PENTA INVESTMENTS LIMITED.
Přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých
účetních standardů je připravována společností OAKFIELD a.s., která je mateřskou společností společnosti TULAROSA a.s. Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny OAKFIELD a.s.
členové statutárních orgánů k 31. 12. 2015:
Představenstvo
Předseda:
Ing. Ladislav Šimek, MBA
Člen:
Ing. Petr Brychta
Člen:
Ing. Dominika Kalinová
Dozorčí rada
Předseda:
Člen:
Člen:

Ing. Zdeněk Sýkora
Ing. Jan Kříž
Jan Borýsek

V roce 2015 nebyly provedeny žádné zápisy do obchodního rejstříku.
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3. obecné účetní zásady

a) dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, účtuje se jednorázově do nákladů a je veden pouze v operativní
evidenci.
Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady
a výrobní režijní náklady.
odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Software
Ocenitelná práva

Počet let
3
dle smlouvy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti a podíly.

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.

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.

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.

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.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou
popsány v bodě 18.

d) zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Nedokončená výroba a polotovary se oceňují plánovanými vlastními náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům. Vlastní náklady
zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na energie, opravy a údržbu,
telekomunikace, IT náklady, odpisy a ostatní služby a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých mzdových nákladů.
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i) leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době,
kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
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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.

4. dlouhodobý majetek

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

poŘizovací cena

a) dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. kč)

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.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady
na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
m) dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují v okamžiku přijetí dotace do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním
nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Obdržené dotace společnost eviduje
na separátních účtech tak, aby bylo možné sledovat jejich čerpání a využití.
n) 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.
o) 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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Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Celkem 2015
Celkem 2014

počáteční
zůstatek
232 842
257 845
1 166

přírůstky

vyřazení

převody

-

-181 988
-

12 439
23 255
-

konečný
zůstatek
245 281
99 112
1 166

186 429

64 207

-64 908

-35 694

150 034

678 282
584 531

64 207
95 310

-246 896
-1 559

-

495 593
678 282

oprÁvkY

Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Celkem účetní období 2014
Celkem účetní období 2013

počáteční
zůstatek
-215 956
-59 638
-376

odpisy

prodeje

vyřazení
181 988
-

konečný
zůstatek
-228 204
-59 998
-586

účetní
hodnota
17 077
39 114
580

-12 248
-3 052
-210

-179 296
-

-

-

-64 908

64 908

-

150 034

-275 970
-261 437

-15 510
-14 533

-244 204
-1 559

246 896
1 559

-288 788
-275 970

206 805
402 312

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2015 a 2014 představuje zejména majetek vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje
pro letoun brazilské společnosti Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer).
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2015 a 2014 v pořizovacích cenách 5 882 tis. Kč
a 5 711 tis. Kč.
K 31. 12. 2015 je dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 216 725 tis. Kč plně odepsán.
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b) dlouhodobý hmotný majetek (v tis. kč)

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2015 a 2014 představuje zejména výrobní přípravky pro projekty Alenia a Embraer.

poŘizovací cena

K 31. 12. 2015 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, včetně drobného hmotného majetku umístěného ve výdejnách činila v pořizovacích cenách 663 494 tis. Kč. K 31. 12. 2014 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze, včetně
drobného hmotného majetku umístěného ve výdejnách činila v pořizovacích cenách 652 083 tis. Kč.

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem účetní období 2014
Celkem účetní období 2013

počáteční
zůstatek
31.12.2013
16 906
1 025 252
1 625 439
232 852
9 218
13 333

přírůstky

vyřazení

převody

-

-157 232
-223
-

46 198
297 389
166
118

konečný
zůstatek
31.12.2015
16 906
1 071 450
1 765 596
232 629
9 384
13 451

388 156

316 955

-55 933

-345 171

304 007

45 007

60 469

-99 717

-

5 759

3 356 163
3 105 013

377 424
427 465

-313 105
-176 315

-

3 420 482
3 356 163

účetní
hodnota

K 31. 12. 2015 a 2014 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 1 025 246 tis. Kč a 734 480 tis. Kč plně odepsán.
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 7). Výše opravné položky k 31. 12. 2015 a 2014 činí 124 260 tis. Kč a 134 877 tis. Kč.
K 31. 12. 2015 a 2014 byla část nevýrobních budov v pořizovací ceně ve výši 14 250 tis. Kč a 14 250 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě ve výši 6 307
tis. Kč a 6 663 tis. Kč umístěna mimo výrobní areál společnosti (ubytovna).
K 31. 12. 2015 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 688 380 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 344 263 tis. Kč. K 31.
12. 2014 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 457 261 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 213 332 tis. Kč. Toto břemeno souvisí s rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39 (viz bod 18) a není zapsáno v katastru nemovitostí.
K 31. 12. 2015 činila pořizovací a zůstatková cena zastaveného majetku 141 949 tis. Kč a 89 947 tis. Kč. K 31. 12. 2014 činila pořizovací
a zůstatková cena zastaveného majetku 141 852 tis. Kč a 90 915 tis. Kč.

oprÁvkY
V roce 2015 a 2014 společnost získala dotace na dlouhodobý majetek ve výši 80 257 tis. Kč a 67 539 tis. Kč.

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem účetní
období 2015
Celkem účetní
období 2014

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

odpisy

prodeje

vyřazení

konečný
zůstatek

-27 732
-64 976
-11 536
-1 325

-137 519
-

157 232
223
-

-565 987
-1 143 096
-103 890
-7 917

opravné
položky
31.12.2015
-123 280
-

-3 289

-1 427

-

-

-4 716

-

8 735

-

-

-99 765

99 765

-

-980

387 176

-

-

-10 795

10 795

-

-980

303 027

-1 738 547

-106 996

-148 314

168 250

-1 825 606

-124 260

1 470 616

-1 707 320

-85 341

-105 470

159 584

-1 738 115

-134 877

1 482 739

5. zásoby
18 206
505 463
622 500
5 459
1 467

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

opravná položka
k 31. 12. 2015 (v tis. kč):
Ae270
L-39
L-59
L-159
Projektu Sikorsky
Ostatním zásobám
celkem

materiál
35 414
58 120
44 112
200 190
31 281
33 808
402 925

nedokončená výroba
polotovary a zboží
21 532
4 794
228
50 826
3 317
18 078
98 775

poskytnuté zálohy
na zásoby
3 154
1 357
4 511

Zásoby jsou předmětem zástavy za bankovní úvěry ve prospěch České exportní banky a.s. a Komerční banky a.s. (viz bod 13).
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6. pohledávky

8. krátkodobý finanční majetek

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

K 31. 12. 2015 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč):

K 31. 12. 2015 a 2014 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 22 583 tis. Kč a 44 817 tis. Kč.
Společnost v roce 2015 a 2014 postoupila pohledávky ve výši 790 294 tis. Kč a 1 657 842 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených pohledávek
v roce 2015 a 2014 činily 788 466 tis. Kč a 1 655 304 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. 2015 a 2014 zahrnují dohadné položky neuhrazených úroků z půjček spřízněným osobám (viz bod 21).
K 31. 12. 2015 jsou pohledávky za společnostmi Sonaca, Sikorsky a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) v celkové výši 50 362
tis. Kč předmětem zástavy za poskytnuté úvěry (viz bod 13). K 31. 12. 2014 byly pohledávky za Sonaca, Sikorsky a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) v celkové výši 478 654 tis. Kč předmětem zástavy za poskytnuté úvěry.

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

měna
EUR
EUR
EUR
USD

částka v tis. cizí měny
506
198
3 471
3 157

účetní období 2015
částka v tis. kč
13 682
5 351
93 802
78 376
191 211

Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 13). K 31. 12. 2015
společnost měla na účtech deponovány prostředky ve výši 191 211 tis. Kč.
Na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb ze dne 23. 9. 2009 a Dodatků s Komerční bankou a.s. má společnost možnost
čerpat kontokorentní úvěr do výše 120 000 tis. Kč. V roce 2015 byl úvěr čerpán a splácen průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 činí
0 tis. Kč a 101 480 tis. Kč.

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

7. opravné položky

Na základě Smlouvy o úvěrové lince ze dne 9. 8. 2012 a Dodatků s Českou spořitelnou, a.s., má společnost možnost čerpat kontokorentní úvěr
do výše 50 000 tis. Kč. V roce 2015 byl úvěr čerpán a splácen průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 činí 0 tis. Kč a 21 807 tis. Kč.

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).
Na základě Smlouvy o poskytování úvěru, akreditivů a bankovních záruk ze dne 20. 12. 2013 s Československou obchodní bankou, a.s., měla společnost možnost čerpat kontokorentní úvěr do výše 50 000 tis. Kč. V roce 2015 byl úvěr čerpán průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014
činí 0 tis. Kč a 31 279 tis. Kč. Tato smlouva byla ze strany ČSOB k 31. 12. 2015 ukončena.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
opravné
položky k:
Dlouhodobému hmotnému majetku
Zásobám
Zálohám na zásoby
Pohledávkám – zákonné
Pohledávkám – ostatní
Celkem

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

tvorba
opravné
položky
980
70 135
122
15 318
86 555

zúčtování
opravné
položky
-10 618
-46 388
-217
-10
-2 140
-59 373

Rozpuštění opravných položek k zásobám souvisí s jejich vyřazením a prodejem.
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zůstatek
31.12.2014
134 877
454 740
9 188
332
32 172
631 309

tvorba
opravné
položky
86 322
4 623
90 945

zúčtování
zůstatek
opravné 31.12.2015
položky
-10 617
124 260
-39 362
501 700
-4 677
4 511
-39
293
-7 363
29 432
-62 058
660 196

Vklady na účtech u spřízněných osob (viz bod 21)

9. ostatní aktiva
Náklady příštích období k 31. 12. 2015 a 2014 zahrnují především časově rozlišené nájemné, úrokové náklady, pojistné a režijní náklady placené předem a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.
Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2015 a 2014 zahrnují především časově rozlišené náklady na přípravu a zavádění výroby v rámci
projektu Embraer pro brazilskou společnost Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. a vývojových programů divize Defence & MRO.
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10. vlastní kapitál

11. rezervy

K 31. 12. 2015 se základní kapitál společnosti skládá z 5 010 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 tis.
Kč a je splacen v plné výši.

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

V roce 2015 a 2014 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

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

zůstatek
31.12.2013
5 010
1 002 000

zvýšení

snížení

zvýšení

-

zůstatek
31.12.2014
5 010
1 002 000

-

-11 419
3 660
67 637
-55
1 431

-3 346

11 497

-3 268

3 346

-25

53

144 725
-

-365
-

3 295
212 362
-55
1 431

226 422
55
-

-599
-

2 696
438 784
1 431

544 725

226 477

-544 725

226 477

37 813

-226 477

37 813

-

snížení

zůstatek
31.12.2015
5 010
1 002 000

Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny sociálním fondem.

Obchodní případ Irák
Záruční servis L-159 a L-159T1
Obchodní případ Tunis a Alžír
Rezerva let. hodiny L-39
Prémie a odměny zaměstnancům
Na nevybranou dovolenou
Obchodní případ Sikorsky
Obchodní případ Bulharsko
Obchodní případ Sonaca S.A.
Obchodní případ Alenia
Obchodní případ Black Hawk
Obchodní případ EMBRAER
Obchodní případ A321
Obchodní případ GBD Boeing
Celkem

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

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

zúčtování
rezerv
-3 823
-433
-78 995
-84 628
-87 641
-42
-3 938
-259 500

zůstatek
31.12.2014
11 215
433
56 156
16 726
81 276
2 135
29 582
7 804
7 500
974
11 054
250
225 105

tvorba
rezerv
113 037
592
24 772
68 608
17 234
4 217
55 440
4 406
2 240
699
498
291 743

zúčtování
zůstatek
rezerv 31.12.2015
-63 238
49 799
-314
278
-3 466
32 521
433
-56 156
68 608
-16 726
17 234
-13 966
71 527
-1 068
1 067
-14 612
70 410
-1
12 209
-1 040
8 700
1 673
-11 348
204
-250
-182 185
334 663

Oceňovací rozdíly v roce 2015 vznikly z důvodu přecenění podílu v ovládané společnosti Clester Trading a.s.

12. krátkodobé a dlouhodobé závazky
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 10. 7. 2015 bylo schváleno rozdělení zisku ve výši 226 477 za rok 2014, a to zisk
ve výši 55 tis. Kč použít na úhradu ztráty minulých let a zbývající část zisku ve výši 226 422 tis Kč a převést do nerozděleného zisku minulých let.
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 24. 7. 2014 bylo schváleno rozdělení zisku za účetní období 2013 výplatou dividendy ve
výši 400 000 tis. Kč a přídělem zbývající části zisku ve výši 144 725 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let.

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 97 447 tis. Kč a 131 190 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. 2015 zahrnují zejména zálohy vztahující se k vývoji letounu L-39NG a související s prodejem letounů L-159. Přijaté
zálohy k 31. 12. 2014 zahrnovaly zejména zálohy na výrobu leteckých dílů pro brazilskou společnost Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
Společnost eviduje k 31. 12. 2015 a 2014 závazky z pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve lhůtě splatnosti ve výši 26 963 tis. Kč
a 25 877 tis. Kč.
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Společnost v roce 2012 a 2014 uzavřela se společností SG EQUIPMENT FINANCE smlouvy o úvěrech s fixní sazbou. Stav půjček od SG EQUIPMENT
FINANCE k 31. 12. (v tis. Kč):
2015
2014
splatnost
úroková sazba
částka v tis. kč
částka v tis. kč
SG EQUIPMENT FINANCE
15. 10. 2017
1.025%
7 915
12 048
15. 11. 2019
0.449%
10 282
13 093
SG EQUIPMENT FINANCE
SG EQUIPMENT FINANCE
15. 12. 2019
0.449%
18 195
16 510
4/2020
0.449%
50 862
42 017
SG EQUIPMENT FINANCE
87 254
83 668
Celkem
Splátka v následujícím roce
22 947
18 024
64 307
65 644
Splátky v dalších letech

K 31. 12. 2015 jsou zřízeny následující zástavy ve prospěch výše uvedených úvěrů:
- zástava pohledávek (viz bod 6),
- zástava běžných účtů (viz bod 8),
- vystavené blankosměnky,
- garance vystavená společností Penta Investments Limited do výše 378 mil. Kč,
- zástava zásob (viz bod 5),
- zástava akcií společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. na základě dohody s mateřskou společností TULAROSA a.s.,
- zástava nemovitostí (viz bod 4b).
- zástava věcí movitých
- záruka Penta Investments Limited
Celkové úrokové náklady ze všech přijatých bankovních úvěrů za rok 2015 a 2014 činí 60 781 tis. Kč a 45 348 tis. Kč.

Dlouhodobá část půjček je klasifikována v řádku „Jiné dlouhodobé závazky“. Krátkodobá část půjček je klasifikována v řádku „Jiné krátkodobé závazky“.

V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Sikorsky se společnost zavázala plnit následující finanční ukazatele:

K 31. 12. 2014 jsou jiné krátkodobé závazky také tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz bod 15).

název ukazatele
Čistý dluh

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 21).

Úvěrové krytí (úrokové
období po 31. 12. 2015)

13. bankovní úvěry

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

16. 12. 2016

úroková
sazba

celkový
limit

částka
v cizí měně

31. 12. 2015
částka
v tis. kč

1M LIBOR
+ marže

50 000
tis. USD

49 546

1 229 919

31. 12. 2014
částka
částka
v cizí měně
v tis. kč
80 000

1 826 720

31. 12. 2021
31. 12. 2022
2. 11. 2016
31. 8. 2016
n/a
n/a

1M LIBOR
+ marže

60 000
tis. Kč

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

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

-

25 000

-

37 000

-

330 733

-

361 725

-

550 000

-

376 914

-

-

-

101 480

-

-

-

21 807

-

-

-

31 279

-

5 318
2 140 970
1 325 371
815 599

-

4 068
2 760 993
208 505
2 552 488

požadovaná hodnota
< 3,9:1
> 150%
< 60%

Společnost k 31. 12. 2015 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje.
V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu Embraer uzavřené s Českou exportní bankou, a.s., se společnost zavázala
plnit následující finanční ukazatele:
název ukazatele

31. 12. 2017

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

Čistý dluh
Úvěrové krytí (úrokové
období po 31. 12. 2015)
Finanční páka

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

Společnost k 31. 12. 2015 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje.

požadovaná hodnota
< 3,9:1
> 150%
< 60%
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15. deriváty

Společnosti byly k 31. 12. 2015 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):
banka
Komerční banka, a.s.

ČSOB, a.s.

ČEB, a.s.
Celkem

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

platnost do
neurčitá
neurčitá
3.2.2016
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
30.11.2017
31.12.2016
31.12.2016
15.9.2016
15.9.2016
31.8.2016
31.9.2016
15.11.2016
31.10.2016
1.3.2017
31.12.2016
31.12.2016
30.3.2017
30.9.2017

částka
2 054
946
2 703
1 000
22 312
24 864
2 703
4 709
7 064
7 064
2 013
946
2 703
4 709
4 729
7 064
7 064
3 844
25 672
3 115
90 572
4 283
128
153
467
303
206 253
825 011
1 264 448

K 31. 12. 2015 společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši 191 211 tis. Kč (viz bod 8).

14. ostatní pasiva
Výnosy příštích období k 31. 12. 2015 a 2014 zahrnují časově rozlišené tržby vztahující se k projektům Sikorsky, Alenia A321 a Stelia a jsou
účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
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K 31. 12. 2015 nemá společnost uzavřené žádné zajišťovací deriváty. K 31. 12. 2014 měla společnost uzavřené zajišťovací deriváty, které přecenila na reálnou hodnotu. Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů byla v rozvaze vykázána v jiných závazcích a v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků.
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k 31. 12. (v tis. Kč):

(tis. kč)
Opce
Swapy
Deriváty zajišťovací celkem

nominální
-

2015
reálná hodnota
kladná
záporná
-

nominální
166 350
166 350

2014
reálná hodnota
kladná
záporná
-3 346
-3 346

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

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

nominální
-

2015
reálná hodnota
kladná
záporná
-

nominální
16 635
16 440
33 075

2014
reálná hodnota
kladná
záporná
-675
-245
-920
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17. leasing

16. daň z příjmů
účetní období 2015 (v tis. kč)
Zisk před zdaněním
61 024
-7 565
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodečitatelné náklady:
Změna stavu opravných položek
28 926
109 558
Změna stavu rezerv
Manka a škody
27 106
36 743
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, postoupení pohledávek, smluvní pokuty)
Neuhrazené smluvní pokuty, uhrazené smluvní pokuty z minulých období
-9 384
Odečet nákladů na vývoj a výzkum
-124 246
19 %
Sazba daně z příjmu
23 211
Splatná daň

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

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2015 (v tis. Kč):
termíny

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

Výpočetní technika

do roku 2018

výše nájemného
v úč. období 2015
5 606

výše nájemného
v úč. období 2014
5 119

pořizovací cena
u majitele
26 193

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2015 (v tis. Kč):
popis

termíny

Stroje

do roku 2021

součet splátek
nájemného po celou dobu
předpokládaného nájmu
182 737

skutečně uhrazené
splátky nájemného z fin.
pronájmu k 31.12.2014
77 702

rozpis částky budoucích plateb dle faktické
doby splatnosti k 31.12.2015
splatné do jednoho roku splatné po jednom roce
27 409
77 626

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

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

odložená daňová
pohledávka

31.12.2015
odložená daňový
závazek

odložená daňová
pohledávka

31.12.2014
odložená daňový
závazek

-

-16 670

-

-16 634

6 449
95 323
23 609
63 586
188 967
172 597

-16 370
-

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

-16 634
-

K 31. 12. 2015 a 2014 společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 172 597 tis. Kč a 146 022 tis. Kč vzhledem k nejistotě
ohledně její realizace.

18. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Společnost běžně využívá zprostředkovatelských služeb na smluvním základě. V případě uzavření obchodního vztahu se zákazníkem vyplývá
z těchto smluv povinnost uhradit zprostředkovateli částku z realizovaných příjmů. Tuto částku nelze stanovit do doby uzavření kontraktu.
Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost AERO Vodochody a.s. s Ministerstvem obrany České republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře
letadel L-159 a L-39, v níž se zavázala ke spolupráci při opravách, údržbě a modernizaci letadel. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou
s platností do ledna 2029. V rámci Projektu odštěpení došlo k převodu smlouvy na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. V případě
porušení smluvních vztahů, jakožto i v případě odstoupení od smlouvy, může Ministerstvo obrany České republiky po společnosti požadovat
smluvní penále a dále pak i nárokovat případné škody převyšující částku tohoto penále. V rámci této smlouvy se společnost zavázala k omezenému disponování s významnou částí svého dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 4b).
Hlavní výrobní zakázky společnosti jsou řešeny v rámci dlouhodobých smluvních vztahů s dodavateli. Hodnota budoucích závazků z titulu
uzavřených smluv k 31. 12. 2015 dosahuje 1 693 901 tis. Kč, z toho činí dodávky pro projekt Sikorsky 261 652 tis. Kč. Součástí těchto smluv
je běžně ustanovení o výši náhrad, které je společnost povinna uhradit v případě, že nedodrží smluvní závazky, nebo od smlouvy odstoupí.
Dodavatelé rovněž nepřebírají odpovědnost za případné následné škody způsobené havárií.
Společnost uzavřela pojištění odpovědností vyplývajících z vlastní letecké činnosti, mimo jiné odpovědnost z provozu letounů včetně havarijního pojištění, odpovědnost z provozu hangárů, odpovědnost z provozu letiště a navigační věže, odpovědnost za škodu způsobenou vadným
výrobkem. Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je sjednán celkový limit 250 000 tis. USD se sublimity pro vybrané projekty, z toho pro projekt Sikorsky 250 000 tis. USD a projekt SAAB 200 000 tis. USD. Toto pojištění je uzavřeno s celosvětovou platností a pokrývá nejvýznamnější předvídatelná rizika, která vyplývají z letecké činnosti.
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21. informace o spřízněných osobách

19. výnosy

V roce 2015 a 2014 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody
a nevlastní žádné akcie společnosti.

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

Letecká výroba
Neletecká výroba
Výnosy celkem

domácí
446 634
37 436
484 070

účetní období 2014
zahraniční
3 445 039
3 445 039

domácí
421 442
39 309
460 751

účetní období 2015
zahraniční
3 510 248
3 510 248

Převážná část výnosů v roce 2015 je soustředěna na čtyři hlavní zákazníky v leteckém odvětví, kterými jsou Sikorsky Aircraft Corporation,
Ministerstvo obrany České republiky, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) a Ministerstvo obrany Iráku.
V ostatních provozních výnosech v roce 2015 a 2014 dále společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu ve výši
18 780 tis. Kč a 37 982 tis. Kč.

Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje úvěry a služby spřízněným osobám. V roce 2015 a 2014 dosáhly výnosy z těchto činností včetně
úrokových výnosů 13 547 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 3 151 tis. Kč) a 20 288 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 3 771 tis. Kč).
Úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
spřízněná osoba
AERO Vodochody a.s. - v CZK
Clester a.s.
- v EUR
Clarex Investments a.s. - v EUR
Clarex Investments a.s. - v EUR
Celkem

lhůty
splatnosti/úročení
2016/4,02 %
2016/7,58 %
2016/7,58 %
2016/6,10 %

částka v tis.
původní měny
2
172
400
300

2015

2014

2
4 639
10 810
8 108
23 559

35 674
4 684
22 180
8 318
70 856

2014
11 561
1 720
2 041
1 890
38
10
8
17 268

2013
9 674
7
1 406
2 369
1 405
20 403
10 162
38
118
105
45 687

20. osobní náklady
Splatnost úvěrů je v roce 2016, proto jsou k 31. 12. 2015 klasifikovány jako krátkodobé.
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

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

celkový počet
zaměstnanců
1 839
747 381
246 582
16 482
9 146
1 019 591

účetní období 2015
z toho členové
řídících orgánů
23
53 336
11 858
992
3 861
70 047

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

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

V roce 2015 a 2014 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 9 146 tis. Kč a 2 521 tis. Kč.

spřízněná osoba
Clarex Investments a.s.
Clarex Investments a.s.
Clarex Investments a.s.
Clester a.s.
Letiště Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AB Facility, a.s.
OAKFIELD a.s.
TULAROSA a.s.
Celkem

– vlastní směnky v EUR
– úroky v EUR (dohadná položka)
– obchodní pohledávky v EUR
– úroky v EUR (dohadná položka)
– obchodní pohledávky v Kč
– úrok v Kč (dohadná položka)
– obchodní pohledávky v Kč
– obchodní pohledávky v EUR
– obchodní pohledávky v Kč
– obchodní pohledávky v Kč
– obchodní pohledávky v Kč

K 31. 12. 2015 a 2014 činil vklad společnosti na účtech u spřízněné osoby Privatbanka, a.s., 112 tis. Kč a 112 tis. Kč.
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. V roce 2015 a 2014 činily tyto nákupy
121 134 tis. Kč a 104 097 tis. Kč.
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24. přehled o peněžních tocích (viz příloha 1)

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

2015
1 242
1 648
5 006
6 167
2 023
10 241
1 617
27 944

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

22. výdaje na výzkum a vývoj

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

25. pŘeHled o zMěnÁcH vlastníHo kapitÁlU (viz bod 10)
26. vÝznaMnÉ UdÁlosti, kterÉ nastalY po rozvaHovÉM dni
Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu došlo v lednu 2016 k přechodu části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
K 1. 1. 2016 byly změněny stanovy společnosti. Změny spočívají v rozšíření předmětu podnikání (činnosti) v souvislosti s provozováním letiště
a s tím spojených služeb.

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2015 a 2014 vynaloženo 267 292 tis. Kč a 421 481 tis. Kč.

23. významné položky zisků a ztrát

S účinností od 15. 5. 2016 byl odvolán Ladislav Šimek z funkce prezidenta společnosti a předsedy představenstva. Novým prezidentem
společnosti byl jmenován Giuseppe Giordo.

Ostatní provozní výnosy v roce 2015 a 2014 tvoří především výnosy z postoupených pohledávek (viz bod 6) a výnosy z přijatých dotací (viz bod 19).
Ostatní provozní náklady v roce 2015 a 2014 tvoří především nominální hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka a škody a pojistné.
Ostatní finanční výnosy a náklady v roce 2015 a 2014 tvoří především kurzové zisky a ztráty.
Odměny statutárnímu auditorovi za ověřovací služby jsou uvedeny v konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti.

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

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

Penta Investments Group Limited (JE)

oddíl i. ovládaná a ovládající osoba
ovládaná osoba:

ovládající osoba:

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



100%

PENTA INVESTMENTS LIMITED (JE)
100%

Vodochody Holdings Limited (CY)

Penta Investments Group Limited
se sídlem 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St Helier, JE2 3RG, Channel Islands, Jersey

100%

rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

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

SALORI HOLDING B.V (NL)

100%

TULAROSA a.s.

100%

Letiště Vodochody a.s.

100%

AERO Vodochody a.s.

100%



oddíl ii.



100%
Registrační číslo: 112 251

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
100%

Clester Trading a.s.
100%

Clarex Investments a.s.

100%

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

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

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

oddíl vii.
přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými
A. Mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy.
B. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly v rozhodném období uzavřeny tyto smlouvy:
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v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
osoba
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
Penta Investments
Limited (Jersey)

název smouvy
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
uzavřené dne 20. srpna 2013
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
uzavřené dne 20. srpna 2013
Smlouva o úvěru ze dne 27. října 2015
Agreement on loss compensation

13.7.2015

Dodatek č. 3 ke Smlouvě
Clester Trading a. s.
o úvěru ze dne 22.7.2010
Dodatek č. 4 ke Smlouvě
Clarex Investments a. s.
o úvěru ze dne 16.9.2009
Clarex Investments a. s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o úvěru ze dne 10.7.2009
Smlouva o nájmu prostoru
AERO Vodochody a.s.
sloužícího k podnikání
Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy
Letiště Vodochody a.s. o zajištění trvalé pohotovosti sil
a prostředků HZSP SM/1/LV ze dne 1.1.2009
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
služeb SM/11/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
služeb SM/12/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
služeb SM/22/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
služeb SM/32/LV ze dne 1.1.2009
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
energií SM/33/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
energií SM/33/LV ze dne 1.1.2009
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
energií SM/34/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
Letiště Vodochody a.s.
energií SM/34/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
Letiště Vodochody a.s.
prostor SM/35/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
Letiště Vodochody a.s.
prostor SM/37/LV ze dne 1.1.2009

datum uzavření plnění poskytnuté

doba trvání

újma

20.8.2015

Prolongace úvěru

30.8.2016

žádná

20.8.2015

Prolongace úvěru

30.8.2016

žádná

27.10.2015

Poskytnutí úvěru
Dočasná záruka do doby
uzavření pojistné smlouvy

31.12.2016

žádná

30.7.2015

žádná

21.7.2015

Prolongace úvěru

22.7.2016

žádná

15.9.2015

Prolongace úvěru

16.9.2016

žádná

18.12.2015

Prolongace úvěru

31.12.2016

žádná

14.5.2015

Nájem prostoru
sloužícího k podnikání

doba určitá

žádná

31.12.2015

ukončení smlouvy
k 31.12.2015

22.1.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
1.1.2015
31.12.2015
1.1.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

Redukce
poskytovaných služeb
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
Redukce
poskytovaných služeb
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
Redukce
poskytovaných služeb
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015

žádná
doba neurčitá

žádná
žádná
žádná
žádná

doba neurčitá

žádná
žádná

doba neurčitá

žádná
žádná
žádná
žádná
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v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
osoba
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

Letiště Vodochody a.s.

Letiště Vodochody a.s.

Letiště Vodochody a.s.

Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

Letiště Vodochody a.s.

název smouvy
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu
letištních ploch SM/38/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor SM/39/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor SM/40/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor SM/41/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor SM/42/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování
služeb SM/46/LV ze dne 1.1.2009
Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce
SM/53/LV ze dne 23.10.2009
Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo SM/58/LV
se společností KonekTel, a.s. ze dne 27.11.2009
Dohoda o postoupení Smlouvy o pozáručním
servisu SM/72/LV se společností TRANSCOM
ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r. o. ze dne 17.2.2010
Dohoda o postoupení Dohody o vzájemném
poskytování a využívání provozních dat SM/91/LV
se společností ŘLP, s.p. ze dne 1.7.2010
Dodatek ke smlouvě o poskytování veřejně
dostupné služby elektronických komunikací
- Převod účastnictví SM/97/LV se společností
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30.9.2010
Dohoda o postoupení Smlouvy o pozáručním
servisu SM/126/LV se společností RETIA, a.s.
ze dne 1.6.2011
Dohoda o postoupení Servisní smlouvy
SM/154/LV se společností ELVAC SOLUTION s.r.o.
ze dne 17.4.2012
Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo SM/188/LV
se společností NET-SYSTEM s.r.o. ze dne 5.11.2012
Dohoda o postoupení Smlouvy o poskytování
služeb v oblasti servisu SM/222/LV
se společností ALES, s.r.o. ze dne 10.12.2013
Dohoda o postoupení Smlouvy o koupi najaté
věci SM/258/LV se společností
NET-SYSTEM s.r.o. ze dne 1.10.2014

v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
datum uzavření
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
18.11.2015
30.11.2015

15.12.2015

8.12.2015

30.11.2015

30.11.2015
9.11.2015
30.11.2015

9.11.2015

plnění poskytnuté
doba trvání
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
postoupení smlouvy k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení
smlouvy k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení
smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)

újma

osoba

žádná

Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.

žádná
žádná
žádná
žádná

žádná

Letiště Vodochody a.s.

Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

žádná

žádná

Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.

žádná

Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
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název smouvy
Smlouva o odvádění srážkových
vod SM/260/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o ukončení Smlouvy o odvádění
srážkových vod SM/260/LV ze dne 1.1.2015
Smlouva o odvádění srážkových
vod SM/261/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o ukončení Smlouvy o odvádění
srážkových vod SM/261/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o postoupení Smlouvy o provádění
servisní činnosti a oprav SM/262/LV se společností
TECHNISERV, spol. s r. o. ze dne 4.12.2014
Dohoda o postoupení Rámcové smlouvy
o poskytnutí veřejně dostupné služby elektron.
komunikací SM/263/LV se společností
UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 12.1.2015
Smlouva o odvádění srážkových
vod SM/266/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o ukončení Smlouvy o odvádění
srážkových vod SM/266/LV ze dne 1.1.2015
Smlouva o odvádění odpadních vod
SM/273/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o ukončení Smlouvy o odvádění
odpadních vod SM/273/LV ze dne 1.1.2015
Smlouva o odvádění srážkových
vod SM/275/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o ukončení Smlouvy o odvádění
srážkových vod SM/275/LV ze dne 1.1.2015
Smlouva o odvádění odpadních vod
SM/277/LV ze dne 1.1.2015
Dohoda o ukončení Smlouvy o odvádění
odpadních vod SM/277/LV ze dne 1.1.2015
Kupní smlouva SM/281/LV ze dne 27.3.2015
Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo SM/283/LV
se společností Zeppelin CZ s.r.o. ze dne 9.3.2015
Dohoda o postoupení Součinnostního dohovoru
SM/286/LV s 26.plukem velení,
řízení a průzkumu ze dne 30.4.2015
Kupní smlouva SM/LV289/LV ze dne 31.5.2015
Smlouva o nájmu movitých věcí SM/293/LV
ze dne 19.8.2015
Smlouva kupní o převodu vlastnictví k nemovitostem SM/295/LV ze dne 23.11.2015
Smlouva o prodeji a koupi části závodu
SM/296/LV ze dne 28.12.2015
Smlouva o nájmu SM/297/LV
ze dne 31.12.2015

datum uzavření

plnění poskytnuté

doba trvání

1.1.2015

odvádění srážkových vod

doba neurčitá žádná

31.12.2015

ukončení smlouvy
k 31.12.2015

1.1.2015

odvádění srážkových vod

31.12.2015
30.11.2015

30.11.2015

1.1.2015
31.12.2015
1.1.2015
31.12.2015
1.1.2015
31.12.2015
1.1.2015
31.12.2015
27.3.2015
30.11.2015
30.11.2015
31.5.2015
19.8.2015

žádná
doba neurčitá žádná

ukončení smlouvy
k 31.12.2015
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení
smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
odvádění srážkových vod
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
odvádění
odpadních vod
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
odvádění
srážkových vod
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
odvádění
odpadních vod
ukončení smlouvy
k 31.12.2015
prodej movité věci
postoupení smlouvy k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
postoupení smlouvy
k 1.1.2016
(trojstranná dohoda)
prodej dokumentace
pronájem
spouštěcího zdroje

újma

žádná
žádná

žádná

doba neurčitá žádná
žádná
doba neurčitá žádná
žádná
doba neurčitá žádná
žádná
doba neurčitá žádná
žádná
žádná
žádná
žádná
žádná
31.12.2015

žádná

23.11.2015

prodej nemovitosti

žádná

28.12.2015

prodej části závodu

žádná

31.12.2015

pronájem
areálu letiště

doba neurčitá žádná

Výroční zpráva 2015 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

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

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

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

Odolena Voda, 31. 3. 2016

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