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Úvodní slovo
prezidenta společnosti

V loňském roce směřovala hlavní pozornost Aera k programu
L-39NG. Padesát let od prvního letu svého úspěšného předchůdce – legendárního cvičného letounu L-39, dosáhl L-39NG
řady zásadních milníků, a to jak ve vývoji, výrobě, tak na
obchodním poli. Počátkem roku 2018 zahájilo Aero montáž
prvních čtyř prototypů L-39NG a v říjnu mohlo slavnostně představit veřejnosti úplně první nový letoun. Skvělým zakončením
roku se pak stal první let L-39NG, který proběhl 22. prosince.
Programu L-39NG se v roce 2018 dařilo i v oblasti byznysu.
V dubnu mohlo Aero oznámit prvního zahraničního zákazníka Senegalská republika chce využívat ve svých vzdušných silách
čtyři letouny L-39NG v lehké bojové konfiguraci. Během Farnborough International Air Show v červenci pak Aero odhalilo
další dva velmi vážné zájemce o nový letoun. Aero také pokročilo
v jednáních s dalšími potenciálními zákazníky, kteří již v minulosti úspěšně provozovali předchozí modely našich letounů.
Kromě L-39NG se ale Aero soustředilo i na další letouny vlastní
výroby. V srpnu proběhl první let vylepšeného letounu L-159T2
vyvinutého pro české vzdušné síly v těsné spolupráci se zákazníkem. Jednání s izraelskou společností IAI vyústila v projekt
F/A-259 Striker – bojový útočný letoun, který naváže na L-159.
Letoun L-39CW udělal významný pokrok, když získal certifikaci.
Aero také pokračovalo v podpoře L-159, L-59 a L-39, které
slouží v řadě letectev i soukromých firem. Provozovatelé
posledních zmíněných se v říjnu sešli v České republice
na 3. konferenci uživatelů L-39.
V oblasti aerostructures zaměstnávaly Aero zejména tři projekty – A220, KC-390 a Black Hawk. Objem výroby A220 se zvětšil a Bombardier oznámil, že v dalších letech ještě poroste.
Na konci roku 2018 podepsal Embraer joint venture s firmou

výHled na rok 2019
naším ÚkOlem je pOsílit naši spOlečnOst,
abychOm mOhli zůstat spOlehliVým a důVěryhOdným
partnerem prO naše zákazníky a dOkOnčit naši misi
stát se Významným VýrObcem VOjenských letOunů
a pOsílit naši pOzici na mezinárOdním trhu.

Boeing pro podporu a rozvoj KC-390, což by mělo dát programu
nový impuls. Navzdory velmi dobrým výkonům Aera v roce 2018
a prodloužení smlouvy o dodávkách v roce 2017 Aero bohužel
přišlo o program Black Hawk, když se před nedávnem Lockheed Martin rozhodl přesunout výrobu kokpitů zpět do USA
v rámci politiky “Amerika na prvním místě”.
Rozhodnutí o Black Hawku nás přivádí k výzvám a úkolům pro
rok 2019 a blízkou budoucnost. Velký posun v programu
L-39NG si vyžádal a v letech 2019/20 bude nadále žádat velké
množství finančních I nefinančních zdrojů. Proto je naším hlavním úkolem pro rok 2019 finančně stabilizovat společnost. Jedním z klíčových kroků pro to je podepsat závazné smlouvy
s novými zákazníky a získat pevné objednávky. Na konci minulého roku Aero ukázalo světu, že projekt L-39NG se přeměnil
z pouhého návrhu na hotový nový letoun. V roce 2019 musíme
provést zkoušky nutné k získání certifikace, abychom mohli
začít dodávat letouny podle plánu. Také bychom se měli posunout v jednáních s potenciálními zákazníky a dotáhnout ta,
která už jsou v závěrečné fázi vyjednávání.
Aero se ale jako aeronautická společnost se širokým spektrem
schopností nemůže spoléhat pouze na jeden nový produkt
a bude se proto soustředit i na další dva pilíře své činnosti
a vyhledávat obchodní příležitosti v oblasti MRO a aerostructures. V první polovině roku 2019 bychom měli dokončit dodávky
L-159 firmě Draken International a předat první L-159T2
českým vzdušným silám. Naším úkolem je dále podporovat
letku L-159 v Iráku a letky L-39 historicky sloužící v různých zemích a dále posilovat naše vztahy s provozovateli L-39 po celém
světě, abychom mohli získat zakázky na údržbu, generální
opravy i konverze na L-39CW. Také se budeme soustředit
na výrobu A220, KC-390 a na další programy v aerostructures,

abychom splnili očekávání našich zákazníků a zvládli zvýšení
objemu výroby v rostoucích programech, zároveň budeme hledat nové příležitosti, které by mohly vykrýt výpadek programu
Black Hawk, podporovat naše vojenské programy a rozšiřovat
naše schopnosti.

Rok 2019 nebude snadný, ale naším úkolem je posílit naši společnost, abychom mohli zůstat spolehlivým a důvěryhodným
partnerem pro naše zákazníky a dokončit naši misi stát se
významným výrobcem vojenských letounů a posílit naši pozici
na mezinárodním trhu.
Dieter John, Prezident & CEO
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profil společnosti

korporátní profil
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále jen Aero) je akciová
společnost, která vznikla dne 15. prosince 2011 (jako společnost TULAREO a.s., její nový název AERO Vodochody AEROSPACE a.s. byl do obchodního rejstříku zapsán 19. 9. 2012).
Společnost sídlí v Odoleně Vodě, Dolínku, ulice U Letiště č. p.
374, PSČ 250 70. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne
15. prosince 2011 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
č. 17749, IČ: 24194204, DIČ: CZ24194204.
Společnost AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. je dle Projektu
rozdělení společnosti AERO Vodochody a.s. nástupnickou
společností 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.

klíčové ukaZatele 2018 (eur)

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.

správa společnosti
Penta
Od roku 2007 je jediným vlastníkem Aera skupina Penta. Penta
je původem středoevropská investiční skupina založená v roce
1994. Specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve zdravotnictví, finančních službách, maloobchodu, výrobě, médiích
a realitním developmentu.
Penta je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu,
zajišťuje práci pro více než 44 000 lidí. Skupina působí na více
než deseti trzích napříč Evropou a má zastoupení v Praze,
Bratislavě a Varšavě.

Představenstvo k 31. prosinci 2018
Giuseppe Giordo
Dozorčí rada k 31. prosinci 2018
Dominika Kalinová
Jan Borýsek, Jan Kříž

Člen

Předsedkyně
Členové

vedení společnosti
Organizační struktura k 31. prosinci 2018
PreziDent
a generální řeDitel
Guiseppe Giordio

generální taJemník
Guido Mule’

liDské zDroJe
Tomáš Vlček

strategie
a vztahy s veřeJností
Damiano Cotula

Program l-39
Marco Venanzetti

Quality system
management
Antonio Di Micco

finance
Michal Flídr

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

obchoDní řeDitel
Massimo Ghione
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288 milionů
7,5 miliard
10,4 miliard

čistý zisk
kumulatiVní tržby
celkOVá aktiVa

letiště
a letový Provoz
Petr Doubek

vztahy s veřeJnými
institucemi
Alice Undusová

kontrola kvality
a řízení Jakosti
David Čapek

bezPečnost
Václav Volenec

chief inDustrial
officer
Jan Čáp

veDoucí řízení
Programů (cPo)
Jan Štechr

engineering
Jan Štechr

DoDavatelský
řetězec a logisticka
Monika Kowalczyková
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instalace překrytu kokpitu

profil společnosti

vedení společnosti k 31. prosinci 2018

compliance management

risk management

Giuseppe Giordo
Guido Mule‘
Tomáš Vlček
Damiano Cotula
Marco Venanzetti
Antonio Di Micco
Michal Flídr
Petr Doubek
Alice Undusová

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. podniká ve vysoce regulovaných a kontrolovaných odvětvích ve světě – v leteckém a vojenském průmyslu. To prakticky znamená, že Aero i všichni jeho
zaměstnanci musí dodržovat velké množství příslušných
českých, mezinárodních i cizích zákonů, které řídí mezinárodně
obchodní transakce společnosti a sdílení technických dat,
technologií a informací.

Řízení rizik (Risk management) je systematický souhrn činností
vedoucí ke včasné identifikaci a kvantifikaci rizika a rozhodnutí
o dalším postupu práce s rizikem po celou dobu jeho trvání.
Za riziko je považována jakákoliv nejistá událost, která může
mít primárně negativní vliv na dosažení cíle.

David Čapek
Václav Volenec
Massimo Ghione
Jan Čáp
Jan Štechr
Jan Štechr
Monika Kowalczyková

Chief Executive Officer & President
Secretary General
Director of Human Resources
Strategy, PR & Chief of Staff
EVP L-39NG Program
Chief Risk Officer
Chief Finance Officer, VP Finance
Flight Operations & Airport
Institutional Relations
Quality Assessment
& Quality Management System
Security Director
Chief Business Officer
Chief Industrial Officer
Programs Defence & Civil
Engineering
Procurement & Supply Chain

Změny v managementu společnosti
v srpnu 2018, došlo ke změně na pozici bezpečnostního ředitele společnosti Aera. Po roce opustil Aero Radek Klapuš,
novým bezpečnostním ředitelem se stal Václav Volenec.
v prosinci roku 2018, nastala změna na pozici Head of Sales.
Jakuba Fojtíka vystřídal Jakub Hoda.
Společnost Aero nemá organizační složku podniku v zahraničí.
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Struktura Risk Managementu platná k 31. 12 2018

Všichni zaměstnanci musí vždy znát povahu a použití všech produktů a dat, s nimiž pracují, stejně tak jako detaily transakce,
které se zúčastní. Produkty a data, vyžadující dovozní či vývozní
oprávnění, jsou obecně považované za kontrolované. V tomto
případě se především jedná o vojenský materiál či zboží dvojího
užití, nicméně také i o zbraně a střelivo či jiné strategické zboží.
Základním pravidlem pro práci s kontrolovanými položkami je,
že zaměstnanci nesmějí dovážet, vyvážet nebo dále převádět
(včetně poskytování fyzického či virtuálního přístupu) kontrolované položky společnosti, tj. produkty, technická data a technologii (včetně softwaru a zdrojového kódu) či poskytovat nebo
přijímat technické služby vztahující se ke kontrolovaným
položkám, pokud nemají příslušná lokální nebo zahraniční
licenční oprávnění.

Výsledkem projektu Risk management bylo vytvoření nové
Organizace pro řízení rizik (Risk Management Organization,
RMO). Organizace se zpovídá přímo CEO a je ve své činnosti
podporována Výkonným výborem pro řízení rizik (Risk management executive committee, RMEC).

ceo
risk management organization

executive team
(fires line)

chief risk
officer

erm leader

Prm leader

risk owners

risk owners

risk management
executive committee

mandatory
ceo
cro

Další základním pravidlem je, že nesmí být vykonávána žádná
aktivita společnosti, ve které by figurovaly země, na něž jsou
uvalena embarga či jiná omezení, nebo ve které by byly zapojeny zakázané osoby. Tyto aplikovatelné seznamy jsou definované Evropskou unií, Organizací spojených národů, nebo jinou
příslušnou lokální autoritou či mezinárodní institucí.

cfo
sg
optional
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marry-up křídla a trupu

profil společnosti

etický kodex

Životní prostředí

mise a strategie aera

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice
a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě, proto musí
chránit tento významný odkaz a dědictví tím, že si zajistí pověst
výjimečnosti, bezúhonnosti a důvěryhodnosti. Zachování
našeho dědictví pro příští generace lze zajistit pouze dodržováním nejvyšších norem chování při jednání s lidmi, organizacemi i vládami.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. v roce 2018 vypustilo do ovzduší celkem 7,971 tun emisí (z toho 7,128 tun těkavých organických látek, 0,456 tun oxidu dusíku, 0,313 tuny tuhých částic
a 0,074 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 2018
plněny. Za rok 2018 nebyl vyměřen poplatek za znečišťování
ovzduší. V roce 2018 vyprodukovalo Aero 1870 tun odpadů,
z toho 687 tun nebezpečných.

naše mise
Upevnit pozici Aera jako globálního hráče v oblasti letectví
a obranného průmyslu, známého ve světě jako výrobce vlastních
letounů, s významným postavením také na trhu aerostructures.
Vytvářet přidanou hodnotu zákazníkům, partnerům, vlastníkům,
zaměstnancům a celé společnosti.

Etický kodex společnosti Aero pokrývá širokou škálu obchodních zvyklostí a postupů, stanovuje základní principy integrity
podnikání při řízení společnosti Aero a napomáhá podpoře
firemní kultury, jejímž cílem je kultivovat naši značku každý den.

antikorupční kodex
Antikorupční kodex má za cíl posílit struktury prevence a zdůraznit přísně odmítavou politiku společnosti ve vztahu k jakýmkoli nezákonným obchodním praktikám, zejména pak korupci.
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V roce 2018 Aero odebralo 121,13 tis. m3 podzemní vody (z toho
110,6 tis. m3 pro průmyslové technologie). Poplatky za odběr
podzemní vody dosáhly výše 352,9 tis. Kč. Poplatky za vypouštění odpadní vody dosáhly výše 65,6 tis. Kč, z toho poplatky
za vypouštěné znečištění představovaly částku 65,6 tis. Kč.

naše strategie
V roce 2016 došlo k významné změně strategie společnosti,
která podrobně definuje kroky vedoucí k tomu, aby se Aero
vrátilo na pozici významného světového výrobce vlastních
letounů. Management společnosti sleduje šest hlavních
strategických cílů:
• Získat znovu pozici vedoucího výrobce lehkých bojových a cvičných letounů.
• Podpořit růst skrze poskytování dalších servisních služeb
a změnu systému podpory zákazníků a obchodního modelu.
• Optimalizovat portfolio smluvních vztahů v rámci aerostructures a rozvíjet zejména design to build programy a programy
přinášející specifickou technologii.
• Nalézt příležitosti pro další růst podnikání prostřednictvím
potenciálních nových segmentů a nových průmyslových
partnerství.
• Usilovat o dlouhodobě udržitelnou špičkovou úroveň výroby jak
z hlediska plnění požadavků zákazníka, tak z hlediska kvality.
• Pokračovat v rozvoji organizace z hlediska kvalifikovanosti, mezinárodní firemní kultury a schopnosti přilákat a udržet nejlepší lidské zdroje.

strategické kroky provedené v roce 2018
• Spuštění linky na finální montáž prvních kusů L-39NG.
• Dokončení výroby prvního prototypu letounu L-39NG.
• Rollout a první let letounu L-39NG.
• Získání prvních zákazníků pro letoun L-39NG.
• Dokončení certifikace letounu L-39CW.
• Představení letounu F/A-259 Striker světové veřejnosti.
• Posílení marketingových a obchodních aktivit a vedení jednotlivých obchodních kampaní.
• Uzavření strategických partnerství pro podporu růstu společnosti (spolupráce s izraelskou společností IAI na projektech
L-39NG a F/A-259 Striker).
• Zahájit revizi civilních i vojenských programů s cílem zvýšit
ziskovost segmentů.

rollout l-39nG
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Zástavba motoru

profil společnosti

Hlavní události roku 2018
leden
Vedení společnosti
a administrativní
složky se přesunuly
do nově zrekonstruované budovy u vjezdu
do areálu Aera.

Únor
Zahájení provozu
na lince pro výrobu
letounů L-39NG.
Na čerstvě dokončené
lince začala montáž
draků pro první čtyři
nové letouny.

březen
Letoun L-39CW získal
typový certifikát. Aero
tak může provádět
remotorizace a další
vylepšení stávajících
letounů L-39 a tak
prodlužovat jejich
životnost.

Duben
Aero získalo prvního
zákazníka pro nový
letoun L-39NG.
Smlouvu na dodávku
čtyř nových letounů
podepsalo s republikou Senegal.

Společnosti AERO
Vodochody
AEROSPACE a.s.
a Israel Aerospace
Industries Ltd. (IAI)
podepsaly smlouvu
o technické a obchodní
spolupráci na letounu
L-159.
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květen
Irácké letectvo
převzalo dvoumístný
letoun L-159T1.

červen
Aero a IAI oznámili
společný zájem
o účast na programu
OA-X vzdušných sil
Spojených států.

červenec
Aero a IAI představili
koncept letounu
F/A-259 Striker,
který navazuje
na letoun L-159,
ale je vybaven
nejmodernějšími
technologiemi.

srpen
První z letounů
L-159T2 pro armádu
České republiky
úspěšně absolvoval
první let.

říjen
V Aeru proběhla třetí
L-39 Users Group
Conference za účasti
zástupců 18 států.
Rollout L-39NG
za účasti nejvyšších
politických představitelů, armádních
velitelů, zákazníků
a tuzemských
a mezinárodních
médií.

Prosinec
Tovární testovací
piloti David Jahoda
a Vladimír Továrek
úspěšně provedli
první let s novým
letounem L-39NG.

Na veletrhu ve Farnborough Aero oznámilo,
že podepsalo Letter
of Intent se dvěma
vážnými zájemci
o L-39NG.
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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.

přeHled obcHodní činnosti

program l-39ng (next generation)

vlastní letouny

remotoriZace stávajícícH l-39 (l-39cW)

Činnost Aera stojí na třech hlavních pilířích.

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.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je historicky největším výrobcem cvičných proudových letounů na světě. Celkově vyrobilo
na 11 tisíc letounů, z nichž stovky stále létají na všech kontinentech. Letouny z Aera se pyšní skvělou ovladatelností
a schopností obstát ve všech klimatických podmínkách.

Kromě vývoje nového letounu pracuje Aero také na projektu
remotorizace stávajících L-39. V roce 2015 proběhla úspěšná
zástavba motoru Williams FJ-44M a nové avioniky do draku
existující L-39CA. Prototyp, nazvaný L-39CW, úspěšně absolvoval svůj první let v září 2015.

Aero se zaměřuje na vývoj, výrobu, podporu a rozvoj svých finálních výrobků – letounů L-39, L-59 a L‑159 – a na poskytování služeb v oblastech leteckého opravárenství, modernizací, modifikací
a zkoušek letecké techniky. Výroba vlastních letounů a podpora
stávajících uživatelů letounů jsou nyní hlavní činností Aera.

V únoru 2018 získal letoun L-39CW získal typový certifikát. Aero
eviduje několik civilních i vojenských zájemců o tento způsob
prodloužení životnosti stávajících L-39, objednávka remotorizací šesti letounů je součástí širší dohody s americkou společností RSW Aviation, oznámené v červenci 2018.

L-39NG
Vývoj a výroba nového vojenského proudového letounu schopného sloužit k výcviku a/nebo jako lehký bojový letoun.
Podpora letounů vlastní výroby
Podpora provozovatelů letounů vyvinutých a vyrobených v Aeru –
L-39, L-59 and L-159. Služby v rámci MRO, další rozvoj letounů.
aerostructures
Spolupráce na mezinárodních leteckých programech jako
dodavatel i jako partner ve vývoji.

V roce 2018 došlo v projektu nového letounu L-39NG k několika
významným milníkům. Počátkem roku rozjelo Aero linku pro
montáž prvních čtyř kusů letounu, finální montáž prvního L39NG začala v létě. V pátek 12. října se tak mohl nový letoun
poprvé představit veřejnosti při slavnostním rolloutu. Ještě
před koncem roku, 22. prosince, se tovární zkušební piloti David
Jahoda a Vladimír Továrek s L-39NG poprvé vznesli. Počínaje
červnem 2019 poslouží tento letoun k letovým zkouškám a dalším vývojovým testům. Druhý letoun je určený pro statické
zkoušky, třetí pro zkoušky únavové. Čtvrtý vyrobený letoun se
zapojí do letových zkoušek. Certifikace L-39NG je plánovaná na
konec roku 2019.
Během roku 2018 se navíc Aeru podařilo uzavřít dohody se
třemi zájemci o nový letoun. Nejprve v dubnu podepsalo dohodu
se senegalskými vzdušnými silami, které mají zájem o čtyři letouny v lehké bojové konfiguraci. V červenci pak představilo
další dva vážné zájemce o L-39NG. Aero dále pokračovalo v intenzivní propagaci nového letounu a v jednání s dalšími potenciálními zákazníky na téměř všech kontinentech.

V případě letounů L-159 se Aero zaměřilo na podporu stávajících zákazníků, tedy armád České republiky a Iráku a společnosti Draken International. V červenci 2018 na veletrhu
ve Farnborough představilo se svým novým strategickým partnerem IAI projekt víceúčelového bojového letounu F/A-259 Striker,
který se má stát nástupcem L-159.
V oblasti letounů L-39 a L-59 Aero nadále pokračovalo v podpoře jejich uživatelů. Pro provozovatele L-39/L-59 Aero nabízí
široké portfolio služeb od prodlužování životnosti a generálních
oprav až po modernizaci veškerých systémů letounu.

leHký bojový a výcvikový systém l-159
Lehký bojový a cvičný letoun L-159 spojuje dlouholeté zkušenosti Aera z vývoje vojenských proudových letadel s nejnovějšími pokroky v oblasti avioniky, motorů a systémů letounu.
Jednomístný letoun L-159 je navržen jako lehký bojový letoun
optimalizovaný pro řadu úkolů typu vzduch-země, vzduchvzduch a průzkumné mise. Letoun je vybaven víceúčelovým
radarem pro všechny druhy počasí, denní a noční provoz a může
nést širokou škálu standardní výzbroje NATO, včetně raket typu
vzduch-vzduch a vzduch-země a laserem naváděných pum.
Dvoumístný letoun L-159 vychází z konstrukce jednomístné
verze L-159 a je primárně navržený pro pokračovací a operační
výcvik. Konfigurace letounu L-159 může být přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka.

david jahoda a Vladimír továrek v kokpitu l-39nG

dvě alžírské l-39 prošly v roce 2018 upgradem
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nový koncept
na Veletrhu Ve farnbOrOuGh aerO a iai předstaVily
letOun f/a-259 striker, který Vychází z l-159,
ale je VybaVený mOkrým křídlem a nejmOdernější
aViOnikOu a technOlOGiemi letadlOVých systémů.

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. Kromě toho v
roce 2017 provádělo Aero předepsané práce po dosažení
2000 letových hodin (PP2000) na armádních letounech L159T1 v rámci smlouvy podepsané na konci roku 2015.

l-159 v ZaHraničí

• Aero také provádí přestavbu tří jednomístných letounů L-159
na modernizovanou dvoumístnou verzi L-159T2, kterou vyvíjelo ve spolupráci se vzdušnými silami AČR. Nový letoun je
osazený radarem Grifo, dvěma velkoplošnými multifunkčními displeji v obou kokpitech a zejména novými vylepšenými
vystřelovacími sedadly VS-20, která umožňují zvýšit počet
režimů vystřelování. Všechny tři L-159T2 dodá Aero armádě
v první polovině roku 2019.
• Aero také pokračuje v programu vylepšení funkcí letounu
L-159 – integrální palivová nádrž vytvoří prostor pro větší
množství paliva v letounu, čímž se významně zvýší jeho dolet
a vytrvalost.

l-159 ve službách armády čr
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• 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, poslední na konci prosince
2016. V rámci smlouvy s Irákem proběhl v Aeru také výcvik
iráckých pilotů a techniků. Letouny L-159 se v Iráku ihned
zapojily i do vojenských operací.
• V září 2018 podepsalo Aero s iráckým ministerstvem obrany
smlouvu na krátkodobou podporu letounů L-159. Smlouva
pokrývá potřeby iráckého letectva v horizontu zhruba dvou
let. Nyní Aero jedná s Irákem o realizačních detailech kontraktu na dlouhodobou podporu letounů.
• V červenci 2014 Aero podepsalo kontrakt na dodávku až
21 letounů L-159 americké společnosti Draken International,
součástí dodávky je opět oprava letounů a dodávka logistického vybavení. V průběhu roku 2018 dodávky letounů pro
Draken International zdárně pokračovaly, poslední L-159 by
na Floridu měly dojet v roce 2019

• V roce 2017 Aero oznámilo, že je připravené v případě zájmu
o letoun znovu zahájit výrobu L-159. Zároveň pracuje na vylepšeních a modernizaci letounu. V průběhu roku Aero jednalo s potenciálními partnery, kteří by se na novém projektu
podíleli, počátkem roku 2018 pak uzavřelo partnerství s firmou Israel Aerospace Industries Ltd. Na veletrhu ve Farnborough společně představily letoun F/A-259 Striker, který
vychází z L-159, ale je vybavený mokrým křídlem a nejmodernější avionikou a technologiemi letadlových systémů.

l-159 v iráckých barvách
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podpora l-39 a l-59

aerostructures

embraer kc-390

airbus a220

Aero dále poskytuje 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. V roce 2018
provedlo Aero modernizaci přístrojového vybavení u dvou alžírských L-39, podepsalo smlouvu na opravy 6 L-39 z jedné
ze středoasijských republik a zahájilo generální opravy tří letounů z Nigérie.

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. Aero
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.

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, které objednaly
28 letounů a zavázaly se z části financovat jejich vývoj.
• Letoun byl představen v říjnu 2014, první let se uskutečnil
3. února 2015; v roce 2017 začala výroba prvních sériových
kusů.
• V roce 2016 se prototyp letounu KC-390 zastavil přímo v Aeru
v rámci své vůbec první cesty mimo Jižní Ameriku.
• V říjnu 2018 poprvé vzlétl první sériový letoun (celkově třetí
vyrobený kus). Na konci října pak KC-390 získal od brazilských úřadů civilní certifikaci. V roce 2019 plánuje Embraer
dodat první dva letouny brazilským vzdušným silám a získat
i vojenskou certifikaci.
• V červenci 2018 navíc společnosti Embraer a Boeing oznámily záměr vytvořit joint venture pro podporu a rozvoj projektu KC-390. Přesnou podobu spolupráce dohodly na konci
roku 2018, počátkem roku 2019 se očekává schválení záměru
brazilskou vládou a odpovědnými úřady.
• Aero je strategickým risk-sharingovým partnerem společnosti Embraer.

Popis programu
• Airbus A220 je jednouličkový dopravní letoun určený pro komerční lety na krátké a střední vzdálenosti. Dvě verze letounu
(A220-100 a A220-300) pojmou od 100 do 150 cestujících.
• Tento letoun vyvinula a začala vyrábět kanadská společnost
Bombardier pod názvem CSeries. V červenci 2018 (poté, co
do projektu vstoupila firma Airbus) došlo k přejmenování letounu na Airbus A220.
• Aero je výhradním dodavatelem pevné náběžné hrany křídla.
• Kontrakt na vývoj a výrobu náběžné hrany křídla pro nový dopravní letoun podepsalo Aero v roce 2009 s belgickou společností Sonaca. V průběhu roku 2016 došlo k podpisu
smlouvy s výrobcem letounu, společností Bombardier, Aero
tak začalo dodávat přímo firmě Bombardier Belfast.
• V říjnu 2017 do projektu vstoupil Airbus, který získal 50,01%
podíl, přičemž 31% podíl zůstal Bombardieru a 19 % vlastní
kanadská firma Investissement Québec.
• První let prototypu menší verze se uskutečnil v září 2013,
prototyp většího typu se poprvé vznesl v únoru 2015. V roce
2016 vstoupily obě verze letounu do služeb svých prvních zákazníků.
• Ke konci roku 2018 evidoval Airbus 537 pevných objednávek
A220 a dodal celkem 57 letounů.

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.

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.
• V roce 2018 Aero dodalo zákazníkovi 33 sad náběžných hran,
z toho 18 na verzi 300 a 15 na verzi 100, do budoucna očekává další růst dodávek.

V září 2018 Aero uspořádalo třetí ročník konference uživatelů
letounů L-39. konference se zúčastnili zástupci 18 států. Cílem
konference je sdílení zkušeností s provozem letounů L-39,
a to jak mezi jednotlivými uživateli, tak i s výrobcem letounů. O
jejím úspěchu svědčí, že počet účastníků stále roste.

V roce 2018 byly pro Aero v oblasti Aerostructures klíčové
tři programy: náběžné hrany pro civilní dopravní letouny
A220 (dříve CSeries), dodávky pro vojenský víceúčelový letoun
KC-390 a kokpity pro vrtulník řady UH-60M/S-70i Black Hawk.
Na jaře 2018 Aero dodalo úplně poslední vrtulník řady
S-76, jehož výrobu se společnost Sikorsky rozhodla po čtyřiceti
letech ukončit. Ve Vodochodech se vrtulníky S-76 vyráběly
od roku 2000 a celkem jich odsud do USA odjelo úctyhodných
394 kusů.
V rámci své nové strategie Aero klade důraz na rozvoj a získávání menšího počtu velkých projektů. Zejména jde o risk-sharingové programy, případně o programy menšího rozsahu ale
se strategickým přínosem nebo vysokou přidanou hodnotou
pro firmu. V roce 2018 proto pokračovalo ukončování programů,
které se Aero rozhodlo zastavit na základě hloubkové analýzy
provedené v roce 2016.

třetí konference uživatelů l-39
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konverZe civilnícH
letounů na dopravní
V rOce 2018 prOběhla přípraVa na přechOd
z VýVOje dO VýrOby, dOdáVky prOtOtypů
aerO OčekáVá V prVní pOlOVině rOku 2019.

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.
• Aero je rovněž dodavatelem dceřiné společnosti Sikorsky
PZL Mielec v Polsku a dodává kokpity pro mezinárodní verzi
stroje Black Hawk: S-70i.

sikorsky uh-60

další programy
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.
• Na konci roku 2018 se společnost Sikorsky rozhodla ukončit spolupráci s Aerem a přesunout výrobu vrtulníků do Spojených států v souladu s požadavky americké administrativy
na navrácení výroby strategických vojenských programů do
domácího prostředí. Výroba vrtulníků Black Hawk v Aeru tak
bude v prvním pololetí roku 2019 zastavena.

s-70i black hawk

V průběhu roku 2016 bylo rozhodnuto o ukončení některých
aerostructures programů, které se míjí se záměry nové firemní
strategie. V roce 2017 proto Aero vyjednalo se svými zákazníky
postupné uzavření těchto projektů, z nichž většinu uzavřelo
v roce 2018. U dalších programů došlo k přejednání podmínek,
aby byly pro Aero výhodnější. V dalších letech bude Aero
pokračovat v následujících programech:
konverze civilních letounů na dopravní
• Aero je partnerem singapurské společnosti ST Aerospace ve
vývoji a produkci skořepinových konstrukcí pro konverzi P2F
(z dopravního na přepravní letoun) u letounů Airbus A321.
• V roce 2018 proběhla příprava na přechod z vývoje do výroby,
dodávky prototypů Aero očekává v první polovině roku 2019.
výroba podvozků
• Aero je originálním výrobcem podvozků pro malé letouny
a dodavatelem komponent pro podvozky velkých dopravních
letounů.
• Pro českou firmu Aircraft Industries a.s. Aero navrhuje
a vyrábí podvozky pro jejich 19místný dvoumotorový turbovrtulový dopravní letoun L-410.
• Aero od roku 2010 dodává společnosti Safran - MessierBugatti-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.

kompozitová výroba
• V roce 2015 Aero podepsalo s německou společností MT
Aerospace kontrakt na dodávky tří balíčků dílů na letouny
Airbus A400M a A350.
• Kompozitovou dílnu otevřenou v roce 2012 Aero využívá i při
výrobě dílů pro vlastní letouny.
alenia c-27J spartan
• 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. 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 c-27j spartan
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Během prvního letu, který se uskutečnil
22. prosince 2018, strávil letoun L-39NG
ve vzduchu 26 minut.
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Za účetní období roku 2018 skončila společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. s provozní ztrátou před odpisy ve výši
222,9 mil. Kč. Výsledek byl silně ovlivněn investicemi do projektu L-39NG, který přinese návratnost v budoucnu. Program
dodávek kokpitů pro vrtulníky UH-60 Black Hawk navzdory nové
pětileté smlouvě končí na základě rozhodnutí zákazníka přesunout výrobu zpět do vlastních výrobních kapacit. Sériová výroba
pro KC-390 pokračuje. Výsledek byl ovlivněn také vyšší spotřebou
materiálu a práce na programu A220. Pokud jde o vojenské programy, Aero bylo úspěšné v oblasti MRO (údržba a opravy stávajících letounů), nicméně příjmy z těchto služeb byly zpožděny.
Strategickým projektem roku však byl vývoj a pokračování výroby prvních čtyř prototypů letounu L-39NG, který se v následujících letech stane hlavní platformou vlastních produktů.
Pozitivní reakce od potenciálních zákazníků v podobě objednávek, zajištěných obchodními smlouvami, potvrzuje, že směr,
kterým se naše společnost vydala, je správný.
Bilanční suma k 31. prosinci 2018 činila 5 910,9 mil. Kč, vlastní
kapitál pokrýval 15,6 % aktiv a dosáhl výše 920,7 mil. Kč.

vliv strategické investice
hOspOdářský Výsledek za rOk 2018 byl silně
OVliVněn inVesticemi dO strateGickéhO prOjektu
l-39nG, který přinese náVratnOst V budOucnu.

trŽby

Zisk

V roce 2018 společnost vygenerovala tržby v hodnotě 2 627,5
mil. Kč. Nejvýznamnějším zdrojem tržeb byl prodej vlastních
výrobků a služeb, za něž společnost utržila 2 131,6 mil. Kč,
a tržby z prodeje zboží, které dosáhly 412,7 mil. Kč. Meziroční
pokles o 33 % byl spojen zejména s uzavřením řady menších
programů na základě strategického rozhodnutí managementu
společnosti. Dlouhodobá strategie společnosti se soustředí
zejména na vývoj a prodej nového cvičného letounu L-39NG,
a pokračování ve strategických kooperačních programech, kterými jsou KC-390, A220 a ST Aerospace. Za prodej majetku
a materiálu společnost obdržela 83,2 mil. Kč.

Za rok 2018 společnost realizovala ztrátu před zdaněním ve výši
560,1 mil. Kč. Ztráta 560,1 mil. Kč bude použita do odpočtu daní
na příštích 5 let.

Za dodávky zahraničním zákazníkům společnost utržila 2 364,8
mil. Kč, což představuje 90 % celkových tržeb.
Kooperační programy se podílely na tržbách roku 2017
ve výši 65 % s částkou 1 707,9 mil. Kč, kdy se jedná zejména
o programy UH-60, A220, KC-390, Latecoere a Safran. Vojenské
programy se podílely na tržbách ve výši 34 % a to částkou
893,4 mil. Kč. Zbývající části společnosti vykázaly tržby ve výši
26,2 mil. Kč.

Hospodářský výsledek před zdaněním byl tvořen provozní ztrátou ve výši 436,2 mil. Kč a ztrátou z finanční činnosti ve výši
123,9 mil. Kč.
Provozní zisk meziročně poklesl o 539,2 mil. Kč. V meziročním
srovnání byla jeho výše negativně ovlivněna ukončením aerostractures programů a částečně ukončením dodávek ve vojenském segmentu.
Z financování společnosti vznikla ztráta ve výši 123,9 mil Kč.
Na nákladové úroky bylo vynaloženo 94 mil. Kč a na poplatky
spojené s financováním 58,6 mil. Kč. Výnosové úroky byly ve výši
1,7 mil. Kč, a to zejména za dceřinou společností.

struktura majetku
K 31. prosinci 2018 společnost vlastnila aktiva ve výši 5 910,9 mil.
Kč. Dlouhodobý majetek byl vykázán v hodnotě 2 445,2 mil. Kč.
V nedokončeném majetku je evidován především majetek související s vývojem částí letounu KC-390 a s projektem L-39NG.

V oběžných aktivech měla společnost prostředky vázány ve výši
2 971,1 mil. Kč. Zásoby tvořily 81 % jejich hodnoty. Meziročně
vzrostly o 425,8 mil. Kč, což bylo ovlivněno zejména zkouškami
L-39NG a ukončením části aerostructures programů. Na financování části zásob se podařilo získat od zákazníků zálohové
platby ve výši 109,8 mil. Kč.
Položky časového rozlišení se na hodnotě celkových aktiv podílely ve výši 8 %. Zejména se jednalo o příjmy příštích období,
a to ve výši 136 mil. Kč, související s vojenskými programy.
K 31. prosinci 2018 financovala společnost 28 % aktiv z vlastních zdrojů. Cizí zdroje ve výši 4 922,0 mil. Kč byly tvořeny
rezervami v hodnotě 171,8 mil. Kč, bankovními úvěry a půjčkami od leasingových společností ve výši 1 734,7 mil. Kč, závazkem spřízněným osobám v hodnotě 1 421,3 mil. Kč, závazky
za státem a vůči zaměstnancům ve výši 96,1 mil. Kč a závazky
k obchodním partnerům ve výši 1 325,4 mil. Kč.
V porovnání s předchozím rokem cizí zdroje vzrostly o 1 113,8
mil. Kč, důvodem nárůstu bylo zintenzivnění projektu L-39NG
a vliv ukončení části aerostructures programů.
Dluh vůči bankám meziročně poklesl o 433,5 mil. Kč. Expozice
úvěrů byla nahrazena podporou spřízněných osob s cílem
optimalizovat náklady na financování rozvojových projektů.
Na časovém rozlišení pasivním společnost vykázala položky
v hodnotě 68,2 mil. Kč.
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investice, roZvojové programy,
výZkum a vývoj
Investiční a developerské aktivity byly realizovány v souladu
s novou strategií společnosti, která byla zveřejněna v roce 2016,
kdy se společnost začala zaměřovat na vývoj a výrobu vlastních
vojenských letounů a pokračování v klíčových programech aerostructures.
V roce 2018 investovala společnost značné prostředky do vývoje
a výroby nového proudového letounu L-39NG. V souvislosti
s tímto programem byly vynaloženy značné prostředky jak
na vývojové práce, tak na nákup potřebných výrobků, měřicích
přístrojů, softwaru a na úpravu výrobních prostor.

lidské Zdroje
V rOce 2019 plánuje spOlečnOst OptimalizOVat kapacity lidských
zdrOjů a sOustředit sVOu činnOst na pOdpOru zahájení VýrOby
a dOdáVek letOunu l-39nG a dOdáVky stáVajícím zákazníkům.

lidské Zdroje
V roce 2018 se společnost v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila zejména na aktivity směřující k naplnění svých kapacitních požadavků s hlavním cílem dosažení prvního letu
prototypového letounu L-39NG. V oblasti rozvoje zaměstnanců
zahájila společnost například vzdělávací program akademie
mistrů a pokračovala v rozvoji středního managementu. V rámci
dlouhodobé spolupráce se vzdělávacími institucemi kromě
každoročních praxí a stáží společnost realizovala některé
nové formy kooperace, jakou byla například studentská soutěž
Aerobooster.
V roce 2018 činil průměrný evidenční stav zaměstnanců Aera
1 732 (1 897 včetně agenturních zaměstnanců) a celkový počet
zaměstnanců k 31. prosinci 2018 dosáhl 1 703 (1 828 včetně
agenturních zaměstnanců). V tomto období bylo přijato více
než 190 kmenových zaměstnanců v kvalifikovaných dělnických
a technických profesích určených pro přípravu a realizaci stávajících i nových výrobních programů. Na vzdělávání svých zaměstnanců Aero celkově vynaložilo 7 mil. Kč. Náklady na rozvoj
jednoho zaměstnance v roce 2018 dosáhly 4 021 Kč.
V roce 2019 plánuje společnost optimalizovat kapacity lidských
zdrojů a soustředit svou činnost na podporu zahájení výroby
a dodávek letounu L-39NG a dodávky stávajícím zákazníkům.
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1919

Aero drží stoletou tradici výroby letadel. Založeno bylo 25. února 1919.
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historie
1919

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.

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.

32

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.

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. Pomocí remotorizací navíc oživilo legendární L-39.
V roce 2014 se také po dlouhých letech vyjednávání podařilo
podepsat první zahraniční zákazníky pro L-159 – soukromou
americkou společnost Draken International a iráckou armádu.
V prosinci 2018 Aero dosáhlo důležitého milníku, když letoun
L-39NG úspěšně provedl první let. Stalo se tak 50 let od
prvního letu L-39 a vpředvečer stého výročí založení firmy.

1919

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.

l-29 delfin
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l-39ng roll-out

aero v datech

1919

1921

1923

1925

1929

1932

1937

1938

1939

1943

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
bombardér vyrobený
ve francouzské licenci
(Marcel Bloch)

a-304, dvoumotorový
dolnoplošný vojenský
letoun

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

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

a-1, první vojenský
letoun vlastní
konstrukce
a-300, dvoumotorový dolnoplošný
bombardér
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1947

1953

1954

1958

1959

1962

1968

1986

1997

2002

ae-45, dvoumotorový
civilní letoun

Aero se přestěhovalo
z Prahy do nových
prostor ve Vodochodech

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

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)

Zálet dvoumístného
pokročilého cvičného
letounu l-159b

Založení společného
podniku s tchajwanskou firmou AIDC
k vývoji a výrobě civilního letounu ae270
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první let

aero v datech

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Dokončena dodávka
letounů l-159 českému
letectvu

Letoun ae270 získal typový
certifikát EASA

Letoun ae270
získal typový
certifikát FAA

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 podepsalo dlouhodobou rámcovou smlouvu
o pozáruční podpoře letky
l-159

Podepsána smlouva na výrobu závěsníků Jas-39 gripen
s firmou SAAB

Zahájení prací na vývoji
podvozku pro letoun
l-410ng

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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
letounul-39cW

Prototyp nového vojenského
transportního letounu kc-390
navštívil Aero poté, co se představil na Farnborough International Airshow.

Oficiální obnovení výroby
l-159

Dokončení certifikace
l-39cW

Zahájení montáže prvních
kusů l-39ng

Slavnostní rollout
letounu l-39ng
(12. 10. 2018)

Aero uzavřelo strategické
partnerství s firmou Draken
International
Aero zahájilo práci na vývoji
podvozku pro letoun tecnam
P2012

Americký partner Aera, společnost Draken International,
zahájil letový provoz své flotily
letounů typu l-159e alca.

Aero rozšířilo kontrakt se společností Messier-Bugatti-Dowty
na výrobu podvozků pro letoun
airbus a320

První let nového letounu
l-39ng (22. 12. 2018)

Letouny l-159 se osvědčily
v bojích na severu Iráku

36

37

3 200
Letoun L-39NG váží 3,2 tuny. Oproti svému předchůdci
L-39 Albatros je o 340 kilogramů lehčí.
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události po rozvahovém dni

únor 2019:

břeZen 2019:

duben 2019:

• Sté výročí založení firmy Aero. Společnost byla založena 25. února 1919
v Praze zapsáním do obchodního
rejstříku.
• Odchod Michala Flídra z pozice finančního ředitele společnosti, na jeho pozici nastoupil Dieter John.

• Na základě společné dohody s akcionářem odešel z pozice prezidenta
a CEO Aera Giuseppe Giordo. Na jeho
pozici nastoupil Dieter John, který se
řízení společnosti ujal 18. března 2018.
• Na pozici CFO nastoupil 27. března
2019 Mariusz Kedra.
• Ke konci března odešel z firmy Chief
Business Officer Massimo Ghione
a vedení oddělení Sales & Marketing
se ujal Jakub Hoda.
• Secretary General Guido Mule a Chief
Risk Officer Antonio Di Micco odešli
z Aera na konci března. Jejich agenda
byla rozdělená mezi členy současného
managementu.
• Vedení civilních programů se ujal
Damiano Cotula, který je také i nadále
zodpovědný za strategii firmy.
• Petr Brychta byl zvolen členem představenstva AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

• S účinností od 5. dubna vešla v platnost nova organizační struktura. Celkový koncept organizační struktury
je rozdělení do čtyř hlavních skupin
plnících odbornou, podpůrnou, produktovou a provozní funkci.

nová organizační struktura
platná od 5. dubna 2019

PresiDent & ceo
Dieter John

transformation
management office
Dieter John i.PU.

hr, security & hse
Tomáš Vlček

strategy & sPecial ProJect
Damiano Cotula

finance, ind. sourcing, it & rm
Mariusz Kedra

legal, comPliance
& eXPort control
Radek Novotný

Qms & Quality control
David Čapek
institutional relations & Pr
Alice Undusová

expert functiOns

sales &
marketing
Jakub Hoda

l-39ng
Program
Marco Venanzetti

Defence
Programs
Jan Štechr

prOduct functiOns
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suppOrt functiOns

civil
Programs
Damiano Cotula

engineering
Miloš Trnobranský
- Acting

Procurement &
suPPly chain
Monika
Kowalczyková

oPerations
Jan Čáp

flight
oPerations
& airPort
Petr Doubek

OperatiOnal functiOns
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aero fit for future – a3f

stanovisko dozorčí rady

Počátkem dubna 2019 představil nový prezident & CEO Aera
Dieter John zaměstnancům i partnerům firmy nový střednědobý plán stabilizace A3F – Aero Fit For Future. Cílem nové
strategie je Aero stabilizovat a připravit ho na dlouhodobý
a udržitelný růst.

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.
(IČ:24194204, dále Společnost) za účetní období 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018.

Strategie Aera vytyčená před téměř třemi lety předchozím
vedením se jako taková nemění – firma se bude dále zaměřovat primárně na vojenské programy, tj. na vývoj a výrobu,
opravy, údržbu a modernizaci letounů vlastní výroby. Program
L-39NG zůstává nadále prioritou stejně tak jako údržba, opravy
a modernizace letounů L-159 a L-39 sloužících v České republice i zahraničí. Současně bude Aero pokračovat v rozvoji třetího pilíře své obchodní činnosti jako významný dodavatel
leteckých dílů a partner renomovaných leteckých výrobců.

Zavedením strategie A3F dojde k razantnímu snížení nákladové
základny, přísné kontrole výdajů, zrovnovážení platebních podmínek a účinnějšímu cash managementu. I v rámci implementace strategie A3F budou Aero i jeho akcionář nadále investovat
do budoucnosti firmy. Implementace strategie A3F zachová vývojové a technické schopnosti Aera a umožní jeho budoucí růst
a konkurenceschopnost.

očekávané události
• Absolvování nutných zkoušek pro získání certifikace letounu
L-39NG.
• Dodání letounů L-152T2 Vzdušným silám Armády České
republiky.
• Dokončení dodávek L-159 americké společnosti Draken
International.

Dozorčí rada po projednání řádné účetní závěrky a seznámení se stanoviskem auditora předloženou řádnou účetní
závěrku za účetní období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 doporučila na svém zasedání dne 26. 6. 2018 ke schválení řádné
valné hromadě Společnosti.

Ing. Dominika Kalinová
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Jan Kříž
člen dozorčí rady

Dozorčí rada dále doporučila řádné valné hromadě schválit návrh představenstva na rozhodnutí o ukončení hospodaření za účetní období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 takto:
Jediný akcionář rozhoduje, že ztráta zjištěná z řádné účetní
závěrky Společnosti za rok 2017 ve výši 5 899 tis. Kč bude
uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
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v odoleně vodě dne 24. května 2019

Jan Borýsek
člen dozorčí rady
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Výrok auditora
akcionáři společnosti aerO Vodochody aerOspace a.s.

výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci
2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2018,
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2018 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok
končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou
mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ostatní informace
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem
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účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními
předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí
o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky
podávající 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti
povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat,
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti

týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost
než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti
odpovídá dozorčí rada.
odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako
celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně
není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší
povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout

auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti
představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky představenstvem, a zda s ohledem na
shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou
vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky,
včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

30. dubna 2019
Praha, Česká republika
Ernst & Young Audit, s.r.o.
License No. 401
Radek Pav, Auditor
License No. 2042
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15 000
Předpokládaná životnost trupu L-39NG je 15 tisíc letových hodin.

46

47

Výroční zpráva 2018
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Účetní závěrka
k 31. prosinci 2018

běžné
Účetní ObdObí

aktiva celkem
a.

PohleDávky za uPsaný záklaDní kaPitál

b.
b. i.
B. I. 1.
2.

stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Ocenitelná práva
1. Software
2. Ostatní ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky a stavby
1. Pozemky
2. Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
1. Pěstitelské celky trvalých porostů
2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčky a úvěry - podstatní vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

3.
4.
5.

b. ii.
B. II. 1.
2.
3.
4.

5.

b. iii.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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minulé Účetní
ObdObí 2017

bruttO

kOrekce

nettO

nettO

9 392 597

-3 481 699

5 910 898

5 384 688

0

0

5 151 523
1 425 243
0
605 201
273 942
331 259
-13 915
1 166

-2 701 291
-379 602
0
-377 773
-249 809
-127 964
8 349
-1 007

2 450 232
1 045 641
0
227 428
24 133
203 295
-5 566
159

1 918 073
576 207
0
131 547
15 110
116 437
-8 349
276

832 791

-9 171

823 620

452 733

0
832 791
3 725 251
1 176 054
18 206
1 157 848
2 116 689
0
20 792
0
0
20 792

0
-9 171
-2 321 689
-652 321
0
-652 321
-1 638 042
0
-11 647
0
0
-11 647

0
823 620
1 403 562
523 733
18 206
505 527
478 647
0
9 145
0
0
9 145

0
452 733
1 340 843
545 707
18 206
527 501
448 975
0
12 204
0
0
12 204

411 716

-19 679

392 037

333 957

4 336
407 380
1 029
1 029
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-19 679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 336
387 701
1 029
1 029
0
0
0
0
0
0
0
0

1 281
332 676
1 023
1 023
0
0
0
0
0
0
0
0

běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

bruttO

kOrekce

nettO

nettO

c.

oběŽná aktiva

3 751 492

-780 408

2 971 084

2 954 152

c. i.
C. I. 1.
2.
3.

zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky a zboží
1. Výrobky
2. Zboží
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Odložená daňová pohledávka
5. Pohledávky ostatní
5.1. Pohledávky za společníky
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5.3. Dohadné účty aktivní
5.4. Jiné pohledávky
krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky - ostatní
4.1. Pohledávky za společníky
4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4.3. Stát - daňové pohledávky
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
4.5. Dohadné účty aktivní
4.6. Jiné pohledávky
krátkodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

3 173 514
1 561 974
1 452 316
45 523
0
45 523
0
113 701
477 675
20 590
0
20 590
0
0
0
0
0
0
0
457 085
378 569
15 614
0
62 902
0
0
16 994
34 665
6 918
4 325
0
0
0
100 303
4 969
95 334
489 582
123 817
229 420
136 345

-774 754
-560 024
-210 269
-530
0
-530
0
-3 931
-5 654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 654
-4 238
0
0
-1 416
0
0
0
0
0
-1 416
0
0
0
0

2 398 760
1 001 950
1 242 047
44 993
0
44 993
0
109 770
472 021
20 590
0
20 590
0
0
0
0
0
0
0
451 431
374 331
15 614
0
61 486
0
0
16 994
34 665
6 918
2 909
0
0
0
100 303
4 969
95 334
489 582
123 817
229 420
136 345

1 972 956
924 001
843 859
41 766
0
41 766
0
163 330
828 410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
828 410
705 637
33 316
0
89 457
0
0
42 692
30 587
5 262
10 916
0
0
0
152 786
6 196
146 590
512 463
137 745
63 590
311 128

4.
5.

c. ii.
c. ii. 1.

c. ii. 2.

c. iii.
c. iv.
D.
D.

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

0
0
0
0
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a.
a. i.
A. I. 1.
2.
3.
a. ii.
A. II. 1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
a. iii.
A. III. 1.
2.
a. iv.
IV. 1.
2.
3.
a. v.
a. vi.

Pasiva celkem
vlastní kaPitál
základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní podíly (-)
Změny základního kapitálu
ážio a kapitálové fondy
Ážio
Kapitálové fondy
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 (+/-)
fondy ze zisku
Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy
výsledek hospodaření minulých let (+/-)
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

5 910 898
920 666

5 384 688
1 522 698

1 002 000
1 002 000
0
0
-32 262
0
-32 262
0
-33 693
0
1 431
0
1 169
0
1 169
509 850
509 850
0
0
-560 091
0

1 002 000
1 002 000
0
0
9 537
0
9 537
0
8 106
0
1 431
0
1 309
0
1 309
515 751
515 751
0
0
-5 899
0

b. + c.
b.
B.

c.
C. I.

cizí zDroJe
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

D.
D.

50

1.
2.

rezervy
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Ostatní rezervy
závazky
Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy
1. Vyměnitelné dluhopisy
2. Ostatní dluhopisy
Závazky k úvěrovým institucím
Dlouhodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé směnky k úhradě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Odložený daňový závazek
Závazky - ostatní
1. Závazky ke společníkům
2. Dohadné účty pasivní
3. Jiné závazky
krátkodobé závazky
Vydané dluhopisy
1. Vyměnitelné dluhopisy
2. Ostatní dluhopisy
Závazky k úvěrovým institucím
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé směnky k úhradě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky - ostatní
1. Závazky ke společníkům
2. Krátkodobé finanční výpomoci
3. Závazky k zaměstnancům
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
5. Stát - daňové závazky a dotace
6. Dohadné účty pasivní
7. Jiné závazky
časové rozlišení pasiv
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

4 922 023

3 805 267

171 774
0
0
0
171 774
4 750 249
2 420 634
0
0
0
995 049
0
0
0
1 421 334
0
0
4 251
0
0
4 251
2 329 615
0
0
0
739 650
541 787
783 627
0
1 084
0
263 467
0
0
54 619
30 656
10 850
103 668
63 674
68 209
40 889
27 320

126 619
0
0
0
126 619
3 678 648
1 054 880
0
0
0
1 034 139
0
0
0
0
0
0
20 741
0
0
20 741
2 623 768
0
0
0
1 135 015
399 475
667 656
0
134 714
0
286 908
0
0
51 218
28 836
9 710
176 521
20 623
56 723
9 641
47 082
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běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

I.
II.

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží

2 131 621
412 667

3 189 939
599 319

a.

výkonová spotřeba
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
Služby
změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
aktivace (-)
osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné
Úpravy hodnot zásob
Úpravy hodnot pohledávek
ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy
ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného materiálu
Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
Jiné provozní náklady

2 667 603
387 301
1 180 513
1 099 789
-442 372
-506 167
1 256 805
922 099
334 706
297 629
37 077
85 220
138 636
213 303
-74 667
-27 660
-25 756
957 560
40 893
42 289
874 378
877 001
31 149
23 225
4 838
-120 675
938 464

2 920 866
411 190
1 352 420
1 157 256
54 355
-316 938
1 286 202
954 123
332 079
301 608
30 471
51 953
113 097
126 959
-13 862
-61 981
837
1 140 013
15 920
54 770
1 069 323
829 832
18
26 381
4 775
-318 908
1 117 566

b.
c.
D.

e.

iii.

f.

A.1.
A.2.
A.3.

D.1.
D.2.
D.2.1.
D.2.2.
E.1.
E.1.1.
E.1.2.
E.2.
E.3.
III.1.
III.2.
III.3.
F.1.
F.2.
F.3.
F.4.
F.5.
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Provozní výsledek hospodaření (+/-)

*
iv.
g.
v.
h.
vi.

IV.1.
IV.2.
V.1.
V.2.
VI.1.
VI.2.

i.
J.
vii.
k.

J.1.
J.2.

*
**
l.
L.1.
L.2.
**
m.
***
*

výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosy z podílů
náklady vynaložené na prodané podíly
výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
výnosové úroky a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
ostatní finanční výnosy
ostatní finanční náklady
finanční výsledek hospodaření (+/-)
výsledek hospodaření před zdanením (+/-)
Daň z příjmu
Daň z příjmu splatná
Daň z příjmu odložená (+/-)
výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
čistý obrat za účetní období

běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

-436 242

103 001

0
0
0
0
0
0
0
0
1 688
1 674
14

0
0
0
0
0
0
0
0
1 746
1 721
25

0
92 478
33 858
58 620
108 244
141 303

0
51 251
5 290
45 961
137 196
214 064

-123 849
-560 091
-17 473
0
0

-126 373
-23 372
150 950
-17 473
-17 473

-560 091
0
-560 091
3 611 780

-5 899
0
-5 899
5 068 213
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běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

Peněžní toky z provozní činnosti
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.

a **
A. 3. 1.
A. 4. 1.
a ***
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výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)
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)
čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
placenými úroky a mimořádnými položkami
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních pohledávek
Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu obchodních závazků
Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv
čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
placenými úroky a mimořádnými položkami
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku
Zaplacená daň z příjmů
čistý peněžní tok z provozní činnosti

běžné
Účetní ObdObí

minulé Účetní
ObdObí 2017

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

-683 097
40 893
-2 888
1 688

-457 306
15 920
6 780
257

čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnost

-643 404

-434 349

836 759

161 518

0
0
-140

0
0
-712

Peněžní toky z investiční činnosti
-560 091
266 112
238 310
-128 083
45 155
21 063
-9 744
90 790
8 621

-23 372
-106 618
132 179
-78 209
-317 106
31 226
-15 902
49 505
91 689

-293 979

-129 990

102 929
-397 416
306 246
54 858
97 136
42 105

553 248
285 794
193 938
682 712
158 715
-767 911

-191 050

423 258

-54 648

-42 057
-147 485
233 716

-245 698

B.
B.
B.
B.

1.
2.
3.
4.

1.
1.
1.
1.

b ***

Peněžní toky z finanční činnosti
C. 1.

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

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

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

c

čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

836 619

160 806

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

-52 483
152 786
100 303

-39 827
192 613
152 786

f.
P.
r.

***
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9,38
Rozpětí křídla L-39NG je 9,38 metru.
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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 Odolené 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, letecké práce
a provozování letiště Vodochody.
osoby podílející se 10-ti a více procenty na základním kapitálu:
TULAROSA a.s.
100 %
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. 2018 do 31. 12. 2018. 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. 2018:
Představenstvo
Člen:
Giuseppe Giordo
Dozorčí rada
Předseda:
Člen:
Člen:
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Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví
a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2018 a 2017.

3. obecné účetní Zásady, účetní metody
a odcHylky od těcHto metod
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní
závěrky za rok 2018 a 2017 jsou následující:
a)
Dlouhodobý nehmotný majetek
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.
Goodwill vznikl jako rozdíl mezi oceněním obchodního závodu (nebo
jeho části) nabytého převodem nebo přechodem za úplatu či vkladem
nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem individuálně
přeceněných složek majetku snížených o převzaté dluhy.

odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané
doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Software
Goodwill
Ocenitelná práva

Počet let
3
5
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.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného
majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují
do nákladů.

a) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu,
clo a další náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje
vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové
náklady a výrobní režijní náklady.

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:
Počet let
Stavby
30 - 45
Stroje, přístroje a zařízení
10 - 30
Dopravní prostředky
8 - 20
Inventář
4 - 15
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
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.

Ing. Dominika Kalinová
Ing. Jan Kříž
Jan Borýsek
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b) finanční majetek
TULAROSA a.s.

100 %

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti
a podíly.
Majetkové účasti a podíly se oceňují pořizovacími cenami, které
zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související,
např. poplatky a provize makléřům a burzám.
K 31. 12. se majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným
vlivem oceňují pořizovací cenou. Pokud dochází k poklesu účetní
hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci
rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné
snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.
c)
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
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.).

Výrobky, polotovary a nedokončená výroba se oceňují plánovanými
vlastními náklady, které odpovídají skutečným vlastním nákladům.
Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na
energie, opravy a údržbu, telekomunikace, IT náklady, odpisy a
ostatní služby a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých
mzdových nákladů.
e)
Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných
pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů
na jejich realizační hodnotu.
f)
Deriváty
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze
jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých závazků.
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací.
Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty
nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny
peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti
kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny
peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost
musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu
a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování.

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny
reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do
finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů,
které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také
do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou
reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se
zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou
klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního
kapitálu a v rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů
z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje
přímo do finančních nákladů, resp. výnosů.
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 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.

h) cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné
v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se
vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky
k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků
k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
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Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu
vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu
plnění, jsou popsány v bodě 18.
i)
leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové
splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost
nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
j)
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých
korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému
dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují
do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.
k) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž
věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných
položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou
ke dni sestavení účetní závěrky známy.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky způsobem stanoveným
v uzavřené smlouvě.
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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.

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.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných
rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska
účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím
k období realizace.

o)
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.

m) Dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují v okamžiku přijetí dotace
do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti
s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického
zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.
Obdržené dotace společnost eviduje na separátních účtech tak,
aby bylo možné sledovat jejich čerpání a využití.

V 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.

4. dlouHodobý majetek
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. kč)

Pořizovací cena

Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
celkem 2018
celkem 2017

Počáteční
zůstatek

Přírůstky

vyřazení

PřevoDy

konečný
zůstatek

258 673
229 806
-13 915
1 166
461 904
937 634
623 949

523 895
523 895
313 685

-36 286
-36 286
-

15 269
137 739
-153 008
-

273 942
331 259
-13 915
1 166
832 791
1 425 243
937 634

V roce 2016 společnost koupila část závodu společnosti Letiště
Vodochody a.s. Goodwill v záporné hodnotě -13 915 tis. Kč vznikl
jako rozdíl mezi oceněním části závodu a souhrnem individuálně
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky.
oPravné PoloŽky a oPrávky

Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
celkem 2018
celkem 2017

Počáteční
zůstatek

oDPisy

ProDeJe

vyřazení

konečný
zůstatek

oPravné
PoloŽky

Účetní
hoDnota

-243 563
-95 816
5 566

-6 246
-32 700
2 783

-19 909
-

36 286
-

-249 809
-112 139
8 349

-15 825
-

24 133
203 295
-5 566

-890

-117

-

-

1 007

-

159

-

-

-

-

-

-9 171

823 620

-334 703
-325 920

-36 280
-8 783

-19 909
-

36 286
-

-354 606
-334 703

-24 996
-26 724

1 045 641
576 207

Záporný Goodwill se odepisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců.
Ve výkazu zisku a ztráty je odpis vykázán v položce Ostatní
finanční výnosy. V roce 2018 byl do výnosů zaúčtován odpis ve výši
2 783 tis. Kč. Zůstatková hodnota záporného Goodwillu k 31. 12.
2018 činí -5 566 tis. Kč.
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oPravné PoloŽky a oPrávky

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2018
a 31. 12. 2017 představuje zejména majetek vyvinutý vlastní činností v rámci vývoje letounu L-39NG a přestavby letounu L-159B.

Počáteční
zůstatek

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného
v rozvaze činila k 31. 12. 2018 a 2017 v pořizovacích cenách
6 064 tis. Kč a 6 064 tis. Kč.

Pozemky
Stavby
-622 433
Stroje, přístroje a zařízení -1 268 347
Dopravní prostředky
-129 508
Inventář
-8 304
Jiný dlouhodobý
-8 682
hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
celkem 2017
-2 037 274
celkem 2016
-1 930 255

K 31. 12. 2018 a 2017 byl dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 290 955 tis. Kč a 268 057 tis. Kč plně odepsán.
Společnost upravila ocenění dlouhodobého nehmotného majetku
vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky
na vrub nákladů (viz bod 7). Výše opravné položky k 31. 12. 2018
a 2017 činí 24 996 tis. Kč a 26 724 tis. Kč.
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. kč)

Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
celkem 2018
celkem 2017

18 206
1 149 934
1 828 908
243 771
8 395
20 886
376 340
1 281
3 647 721
3 515 221

Přírůstky

172 205
11 295
183 500
156 503

vyřazení

-97 576
-60
-94
-8 240
-105 970
-24 003

PřevoDy

7 914
129 793
3 402
56
-141 165
-

konečný
zůstatek

18 206
1 157 848
1 861 125
247 173
8 391
20 792
407 380
4 336
3 725 251
3 647 721

oDPisy

ProDeJe

vyřazení

konečný
zůstatek

oPravné
PoloŽky

Účetní
hoDnota

-29 888
-127 074
-14 230
-83

-11 146
-

97 576
60

-652 321
-1 308 991
-143 738
-8 327

-176 986
-

18 206
505 527
375 148
103 435
64

-2 965

-94

94

-11 647

-

9 145

-

-

-

-

-19 679

387 701

-

-

-

-

-

4 336

-174 240
-115 393

-11 240
-298

97 730
8 672

-2 125 024
-2 037 274

-196 665
-269 604

1 403 562
1 340 843

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2018 a 2017
představuje zejména výrobní přípravky pro projekt Embraer a pro
letoun L-39NG.
K 31. 12. 2018 a 2017 souhrnná výše drobného hmotného
majetku neuvedeného v rozvaze, včetně drobného hmotného
majetku umístěného ve výdejnách činila v pořizovacích cenách
1 190 358 tis. Kč a 826 726 tis. Kč. Navýšení hodnoty drobného
hmotného majetku na výdejnách souvisí se zavedením programu
L-39 NG.
K 31. 12. 2018 a 2017 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací
hodnotě 1 061 704 tis. Kč a 880 108 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. 2018
a 2017 činí 196 665 tis. Kč a 269 604 tis. Kč.

K 31. 12. 2018 a 2017 byla část nevýrobních budov v pořizovací
ceně ve výši 14 250 tis. Kč
a 14 250 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě ve výši 5 238 tis. Kč a 5 595
tis. Kč umístěna mimo výrobní areál společnosti (ubytovna).
K 31. 12. 2018 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným
disponováním 711 872 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota 300 542
tis. Kč. K 31. 12. 2017 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 707 973 tis. Kč a jeho zůstatková hodnota
315 344 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. 2018 a 2017 činila pořizovací a zůstatková cena zastaveného majetku k poskytnutým úvěrům 134 593 tis. Kč a 72 770
tis. Kč, resp. 152 622 tis. Kč a 142 446 tis. Kč (viz bod 13).
V roce 2018 a 2017 společnost nezískala dotace na dlouhodobý
hmotný majetek.
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5. Zásoby

6. poHledávky

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových 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).

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné,
byly na základě jejich analýzy vytvořeny opravné položky (viz bod 7).
K 31. 12. 2018 a 2017 pohledávky po lhůtě splatnosti více než
180 dní činily 24 970 tis. Kč a 33 909 tis. Kč.

oPravná PoloŽka
k 31. 12. 2018 (v tis. kč):

materiál

neDokončená
výroba a Polotovary

zboŽí

Poskytnuté
zálohy na zásoby

oPravné
PoloŽky celkem

L-159
L-39
L-59
Ae270
Program Sikorsky
Program Black Hawk
Program Sonaca
Program KC-390
Projekt A321 Panely
Program Stelie
Ostatní programy
celkem

128 083
49 081
37 986
30 436
174 744
3 768
22 286
4 043
45 599
6 492
57 506
560 024

68 077
26 125
1 335
20 406
33 148
2 293
6 580
4 960
21 633
2 308
23 404
210 269

525
5
530

531
2 502
333
565
3 931

196 691
75 206
39 321
50 842
210 919
6 061
29 199
9 008
67 232
8 800
81 475
774 754

Zásoby charakteru materiál a rozpracovaná výroba jsou předmětem zástavy za bankovní úvěry ve prospěch České exportní
banky a.s. a Komerční banky a.s. (viz bod 13).
Z celkové výše poskytnutých záloh na zásoby v roce 2018 a 2017
ve výši 113 701 tis. Kč a 166 533 tis. Kč tvoří 46 472 tis. Kč, resp.
52 226 tis. Kč zálohy za nákup od Ministerstva obrany České republiky v rámci obchodních případů L159.
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Společnost v roce 2018 a 2017 postoupila pohledávky ve výši 793
805 tis. Kč a 986 513 tis. Kč. Výnosy z těchto postoupených pohledávek v roce 2018 a 2017 činily 788 495 tis. Kč a 981 550 tis. Kč.
Nominální hodnoty těchto pohledávek a výnosy z jejich postoupení
jsou v přiloženém výkazu zisku a ztráty vykázány v jiných provozních nákladech, resp. jiných provozních výnosech.

Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2018 a 2017 zahrnují dohadné
položky neuhrazených úroků z půjček spřízněným osobám
(viz
bod 21).
K 31. 12. 2018 a 2017 jsou pohledávky za společnostmi Sonaca,
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) v celkové výši
133 011 tis. Kč a 400 865 tis. Kč předmětem zástavy za poskytnuté
úvěry (viz bod 13).
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami
(viz bod 21).

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

oPravné
PoloŽky k:

Dlouhodobému
hmotnému majetku
Dlouhodobému
nehmotnému majetku
Zásobám
Zálohám na zásoby
Zboží
Pohledávkám - zákonné
Pohledávkám - ostatní
celkem

zůstatek
31.12.2016

tvorba
oPravné
PoloŽky

zÚčtování
oPravné
PoloŽky

zůstatek
31.12.2017

tvorba
oPravné
PoloŽky

zÚčtování
oPravné
PoloŽky

zůstatek
31.12.2017

281 749

-

-12 145

269 604

23 678

-96 617

196 665

28 441

-

-1 717

26 724

3 655

-5 383

24 996

861 192
3 203
293
30 268
1 205 146

124 283
4 181
837
129 301

-190 445
-204 307

795 030
3 203
4 181
293
31 105
1 130 140

127 671
3 931
4 785
163 720

-152 408
-3 203
-3 651
-6
-30 523
-291 791

770 293
3 931
530
287
5 367
1 002 069

67

Výroční zpráva 2018
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2018

8. peněŽní prostředky
K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč):
Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za garance poskytnuté bankami
(viz bod 13). K 31. 12. 2018 a 2017 společnost měla na účtech deponovány prostředky ve výši 72 479 tis. Kč a 57 746 tis. Kč.
Všechny bankovní účty kromě výše uvedených bankovních účtů
s omezeným disponováním jsou zastaveny ve prospěch Komerční
banky, a.s. a České exportní banky, a.s. (viz bod 13).
Na základě Rámcové smlouvy a Dodatků o poskytování finančních služeb ze dne 14. 12. 2016 s Komerční bankou a.s. měla společnost možnost čerpat kontokorentní úvěr do výše 120 000 tis.
Kč. Dne 28. 6. 2018 byl uzavřen dodatek na základě kterého byl
kontokorentní úvěr postupně snižován až na 60 000 tis. Kč
k 30. 11. 2018. V roce 2018 a 2017 byl úvěr čerpán a splácen
průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2018 a 2017 činí 57 841 tis. Kč
a 113 403 tis. Kč (viz bod 13).
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 2018 a 2017 byl
úvěr čerpán a splácen průběžně, jeho zůstatek k 31. 12. 2018
a 31. 12. 2017 činí 38 848 tis. Kč a 0 tis. Kč (viz bod 13).

9. časové roZlišení aktiv
Náklady příštích období k 31. 12. 2018 a 2017 zahrnují především
časově rozlišené nájemné, pojistné a režijní náklady placené
předem a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně
a časově přísluší.
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Komplexní náklady příštích období k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017
zahrnují především časově rozlišené náklady vývoje letounu
L-39NG a náklady na vztahující se k programu STA.
K 31. 12. 2018 byly příjmy příštích období ve výši 136 345 tis. Kč
a zahrnovaly dohad tržeb k obchodnímu případu Irák. K 31. 12.
2017 byly příjmy příštích období ve výši 311 128 tis. Kč a zahrnovaly především dohad tržeb k obchodnímu případu Irák ve výši
304 624 tis. Kč.

10. vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti ve výši 1 002 000 tis. Kč se skládá
z 5 010 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 200 tis. Kč a je splacen v plné výši.
Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny sociálním fondem.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků k 31. 12. 2018
a k 31. 12. 2017 představují přecenění derivátových obchodů
(viz bod 15) a přecenění podílu v ovládané společnosti Clester
Trading a.s.

11. reZervy
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
zůstatek
k 31.12.2016

tvorba
rezerv

zÚčtování
rezerv

zůstatek
k 31.12.2017

tvorba
rezerv

zÚčtování
rezerv

zůstatek
k 31.12.2018

Obchodní případ Irák
177 773
Obchodní případ AČR
6 802
Obchodní případ Tunis a Alžír 11 473
Obchodní případ Litva
2 204
Obchodní případ Bulharsko
3 203
Obchodní případ EMBRAER
4 474
Obchodní případ CSeries
7 177
Obchodní případ Sikorsky
57 442
Obchodní případ Black Hawk
8 520
Obchodní případ CWB
6 159
Obchodní případ A321
438
Obchodní případ STELIA
10 285
Obchodní případ MTA
Prémie a odměny
zaměstnancům
127 483
Na nevybranou dovolenou
20 292
celkem
443 725

25 622
13 047
4 594
5 021
7 707
3 327
2 439
402
3 549
116

-177 773
-6 802
-10 686
-2 204
-3 203
-6 049
-6 247
-57 335
-2 967
-2 767
-336
-13 404
-

25 622
13 834
3 019
5 951
7 814
8 880
5 831
504
430
116

31 166
15 732
1 836
15 235
2 583
5 572
1 080
103

-28 646
-13 053
-263
-763
-106
-3 427
-5 383
-198
-28
-

28 142
15 732
2 617
17 991
7 771
13 280
6 533
448
306
402
219

32 850
40 254
138 928

-126 412
-39 849
-456 034

33 921
20 697
126 619

47 737
2 756
123 800

-26 778
-78 645

54 880
23 453
171 774

rezervy

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady společnosti ze dne 29. 6. 2018 bylo schváleno ztrátu
vzniklou v roce 2017 ve výši 5 899 tis. Kč uhradit z nerozděleného
zisku minulých let.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady společnosti ze dne 30. 6. 2017 bylo schváleno rozdělení
zisku za rok 2016 ve výši 39 153 tis. Kč převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.
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12. krátkodobé a dlouHodobé ZávaZky

13. ZávaZky k úvěrovým institucím

K 31. 12. 2018 a 2017 měla společnost krátkodobé závazky
po lhůtě splatnosti v částce 442 563 tis. Kč a 323 447 tis. Kč.
banka

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2018 a 2017 zahrnují především
nevyfakturované dodávky materiálu a služeb. Jsou účtoványdo období, s nímž věcně i časově souvisí.
Přijaté zálohy k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 zahrnují zejména
zálohy související s prodejem letounů L159 a zálohy vztahující
se k vývoji letounu L39 NG.
Společnost eviduje k 31. 12. 2018 a 2017 závazky z pojistného na
sociální a zdravotní zabezpečení ve lhůtě splatnosti ve výši 30 656
tis. Kč a 28 836 tis. Kč.
Společnost má se společností SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. uzavřené smlouvy o úvěrech s fixní sazbou. Stav půjček od
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. 12. (v tis. Kč):

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
celkem
Splátka v následujícím roce
Splátky v dalších letech
Dlouhodobá část půjček je klasifikována na řádku Jiné dlouhodobé závazky. Krátkodobá část půjček je klasifikována na řádku
Jiné krátkodobé závazky.
K 31. 12. 2018 a 2017 tvoří Jiné krátkodobé závazky také záporné
reálné hodnoty otevřených derivátů (viz bod 15).
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 21).
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sPlatnost

Úroková
sazba

15. 11. 2019
15. 12. 2019
15. 2. 2020
15. 2. 2023

0,449 %
0,449 %
0,449 %
1,755 %

2018
částka
v tis. kč

2017
částka
v tis. kč

2 371
4 482
14 038
2 871
23 762
19 511
4 251

4 866
8 797
25 582
39 245
18 506
20 741

sPlatnost

Komerční banka a.s.,
Česká spořitelna, a.s.
a Československá obchodní
31.3.2018
banka, a.s. na financování
programů Sikorsky
a Black Hawk
Komerční banka, a.s.
na financování
21.3.2021
programů
Black Hawk
Komerční banka, a.s.
– financování výr. nákladů
30.4.2019
Smlouvy o dílo s AČR
„Modifikace L159“
Česká exportní banka, a.s.
31.12.2021
– program Sonaca
Česká exportní banka, a.s.
31.12.2022
– program Embraer
Česká exportní banka, a.s.
– program Embraer
10.11.2019
a CSeries
Česká exportní banka, a.s.
– financování výr. nákladů 30.6.2025
pro program L39NG
Komerční banka a.s.
2.1.2020
– kontokorent
Česká spořitelna, a.s.
31.8.2019
– kontokorent
Bankovní úvěry
n/a
– nesplacené úroky
celkem
Splátka v následujícím roce
Splátky v dalších letech

Úroková
sazba

celkový
limit

částka
v cizí měně

31. 12. 2018
částka
v tis. kč

částka
v cizí měně

31. 12. 2017
částka
v tis. kč

1M PRIBOR
+ marže

980 000
tis. Kč

-

-

-

623 456

1M PRIBOR
+ marže

180 000
tis. Kč

-

180 000

-

-

1M PRIBOR
+ marže

290 000
tis. Kč

-

290 000

-

274 477

3M PRIBOR
+ marže
6M PRIBOR
+ marže

378 000
tis. Kč
550 000
tis. Kč

-

170 064

-

226 752

-

406 075

-

473 066

3M PRIBOR
+ marže

260 000
tis. Kč

-

260 000

-

260 000

6M PRIBOR
+ marže

320 000
tis. Kč

-

320 000

-

198 000

O/N PRIBOR
+ marže
1M PRIBOR
+ marže

60 000
tis. Kč
50 000
tis. Kč

-

57 841

-

113 403

-

38 848

-

20 290

n/a

n/a

-

11 841

-

-

1 734 699
739 650
995 049

2 169 154
1 135 015
1 034 139
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k 31. 12. 2018 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 798 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 (viz bod 4b).

k 31. 12. 2017 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 798 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 (viz bod 4b).

V rámci výše popsané úvěrové smlouvy na financování programu
Sonaca uzavřené s Českou exportní bankou, a.s., se společnost
zavázala plnit následující finanční ukazatele:
název
ukazatele

PoPis
výPočtu

Čistý dluh

(Bankovní úvěry – krátkodobý finanční majetek) / EBITDA (s úpravami
vztahujícími se k vyřazení/prodeji zásob pořízenými před rokem 2007)
(Celkové závazky – Podřízené vnitroskupinové půjčky – Přijaté zálohové platby
– Výnosy příštích období) / (Celková aktiva – Přijaté zálohové platby
– Výnosy příštích období)

Finanční páka

PoŽaDovaná
hoDnota

< 3,9:1

< 65%

Společnost k 31. 12. 2018 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje.
Celkové úrokové náklady ze všech přijatých bankovních úvěrů
a účelových spotřebitelských úvěrů (viz bod 12) za rok 2018 a 2017
činí 58 620 tis. Kč a 45 961 tis. Kč.

Společnosti byly k 31. 12. 2018 bankami poskytnuty následující
záruky (v tis. Kč):
banka

V rámci výše popsaných úvěrových smluv na financování programu Sikorsky a Black Hawk, programu Embraer, programů
KC-390 a Cseries a projektu L39NG se společnost zavázala plnit
následující finanční ukazatele:
název
ukazatele

Čistý dluh
Úvěrové krytí
Ukazatel upravené
zadluženosti

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)
(Celkové závazky – Podřízené vnitroskupinové půjčky – Přijaté zálohové platby
– Výnosy příštích období) / (Celková aktiva – Přijaté zálohové platby
– Výnosy příštích období)

Společnost k 31. 12. 2018 uvedené poměrové ukazatele nedodržuje.
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Komerční banka, a.s.

PoŽaDovaná
hoDnota

< 3,9:1
> 150%

< 65%
ČEB, a.s.
celkem

Druh záruky

Platnost Do

částka

performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
advance payment
advance payment
advance payment
performace bond

neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
31. 1. 2019
4. 5. 2021
31. 10. 2020
neurčitá
neurčitá
31. 12. 2019
30. 6. 2020
15. 3. 2019
15. 1. 2020

928
1 917
900
2 573
4 483
4 502
1 942
4 502
51 450
463
2 058
4 502
69 678
137 699
4 626
22 240
314 463
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15. deriváty

Společnosti byly k 31. 12. 2017 bankami poskytnuty následující
záruky (v tis. Kč):
banka

Komerční banka, a.s.

ČEB, a.s.
celkem
K 31. 12. 2018 a 2017 společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši
72 479 tis. a 57 746 tis. Kč (viz bod 8).

Druh záruky

Platnost Do

částka

performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
performance bond
advance payment

neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
neurčitá
30. 3. 2018
30. 3. 2018

945
2 554
4 451
1 903
894
2 554
4 451
4 470
1 928
4 470
42 582
460
1 703
81 571
94 205
249 075

K 31. 12. 2018 má společnost uzavřené zajišťovací deriváty, které
přecenila na reálnou hodnotu. Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů je v rozvaze vykázána v jiných závazcích (viz bod
12) a v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků
(viz bod 10).
V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek
a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů
k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

(tis. kč)

Opce
Deriváty zaJišťovací
celkem

nominální

1 078 368

-

33 698

1 078 368

-

33 698

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. 2018 (v tis. Kč):

14. poloŽky časovéHo roZlišení pasiv
Výnosy příštích období k 31. 12. 2018 zahrnují časově rozlišené
tržby vztahující se k obchodnímu případu ST Aerospace. Výnosy
příštích období k 31. 12. 2017 zahrnují časově rozlišené tržby
vztahující se k obchodnímu případu Irák, a jsou účtovány do
výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
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2018
reálná hoDnota
klaDná
záPorná

(tis. kč)

Opce
Swapy
Forwardy
Deriváty k obchoDování
celkem

nominální

2018
reálná hoDnota
klaDná
záPorná

107 837
134 685
154 350

-

7 281
141
1 199

396 872

-

8 621

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek
a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů
k 31. 12. 2017 (v tis. Kč):

(tis. kč)

Opce
Deriváty zaJišťovací
celkem

nominální

2017
reálná hoDnota
klaDná
záPorná

1 021 968

8 106

-

1 021 968

8 106

-

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. 2017 (v tis. Kč):

(tis. kč)

Opce
Forwardy
Deriváty k obchoDování
celkem

nominální

2017
reálná hoDnota
klaDná
záPorná

102 197
306 480

485

1 562
-

408 677

485

1 562
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16. daň Z příjmů

17. leasing

Zisk / (ztráta) před zdaněním
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodečitatelné náklady:
Změna stavu opravných položek, netto
Změna stavu rezerv, netto
Manka a škody
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, postoupení pohledávek, smluvní pokuty)
Základ daně
Sazba daně z příjmu
Daň
Úprava daně minulých let
Splatná daň

2018
(v tis. kč)

2017
(v tis. kč)

-560 091
-126 809

-23 372
-116 191

-128 065
45 155
76 345
92 830
-600 635
19 %
-

-75 006
-317 106
18 472
33 885
-479 318
19 %
-17 473
-17 473

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje
na rozvahových účtech (viz bod 3j).
Majetek najatý společností formou operativního leasingu
k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

PoPis

Výpočetní technika

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku
Daňová ztráta minulých let
Ostatní přechodné rozdíly:
OP k pohledávkám a zálohám na zásoby
OP k zásobám
OP k dlouhodobému majetku
Rezervy
Zajišťovací deriváty
celkem
Netto

31. 12. 2018
oDloŽený Daňový
závazek

oDloŽená Daňová
PohleDávka

31. 12. 2017
oDloŽený Daňový
závazek

200 740

-72 999
-

91 070

-57 225
-

1 767
146 456
42 116
32 637
6403
430 119
357 120

-72 999
-

7 313
151 056
56 302
24 058
329 799
271 034

-1 540
-58 765
-

výše
náJemného
v roce 2017

Pořizovací
cena
u maJitele

do roku 2021

5 944

6 178

25 510

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že
po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12.
2018 (v tis. Kč):

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

termíny

výše
náJemného
v roce 2018

PoPis

termíny

Stroje

do roku 2023

součet sPlátek
náJemného Po celou
Dobu PřeDPokláDaného PronáJmu

skutečně uhrazené
sPlátky náJemného
z finančního PronáJmu
k 31. 12. 2018

36 973
4 050

23 896
2 996

rozPis částky buDoucích Plateb Dle
faktické Doby sPlatnosti k 31.12.2018
sPlatné
sPlatné
Do JeDnoho roku
Po JeDnom roce

5 265
550

7 812
504

K 31. 12. 2018 a 2017 společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 357 120 tis. Kč a 271 034 tis. Kč vzhledem
k nejistotě ohledně její realizace.
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18. majetek a ZávaZky nevykáZané
v roZvaZe

20. osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

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. 2018 dosahuje
1 167 498 tis. Kč. Nejvyšší hodnota objednávek je u Ministerstva obrany České republiky, společnosti AIR LIQUIDE a Honeywell-ITC.
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.

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
osobní náklaDy celkem

celkový Počet
zaměstnanců

2018
členové říDících
a kontrolních orgánů

celkový Počet
zaměstnanců

2017
členové říDících
a kontrolních orgánů

1 732
899 654
294 934
37 077
1 256 805

4
22 445
2 695
25 140

1 767
917 328
297 759
30 471
1 245 558

5
36 795
3 849
40 644

V roce 2018 a 2017 obdrželi členové řídích a kontrolních orgánů
z důvodu jejich funkce odměny v celkové výši 22 445 tis. Kč
a 36 795 tis. Kč.

21. informace o spříZněnýcH osobácH
V roce 2018 a 2017 neobdrželi členové statutárních a dozorčích
orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy
a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

19. výnosy
Úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12.(v tis. Kč):

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

Letecká výroba
Neletecká výroba
výnosy celkem
Převážná část výnosů v roce 2018 a 2017 byla soustředěna na tři
hlavní zákazníky v leteckém odvětví, kterými jsou Ministerstvo
obrany České republiky, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
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Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje úvěry a služby spřízněným osobám. V roce 2018 a 2017 dosáhly výnosy z těchto činností
včetně úrokových výnosů 2 643 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily
1 674 tis. Kč) a 2 907 tis. Kč (z toho úrokové výnosy činily 1 721 tis. Kč).
Úvěry poskytnuté spřízněným osobám k 31. 12.(v tis. Kč):

Domácí

2018
zahraniční

Domácí

2017
zahraniční

742 512
20 657
763 169

1 775 563
1 781 119

480 316
32 034
512 350

3 276 908
3 276 908

(Embraer) a Ministerstvo obrany Iráku. V jiných provozních výnosech v roce 2018 a 2017 společnost eviduje dotace na provozní účely
přijaté ze státního rozpočtu ve výši 64 319 tis. Kč a 55 658 tis. Kč.

AERO Vodochody a.s.
Clester Trading a.s.
Clarex Investments a.s.
Clarex Investments a.s.
Clarex směnka
celkem

- v CZK
- v EUR
- v EUR
- v EUR
- v EUR

lhůty
sPlatnosti/Úročení

částka v tis.
PůvoDní měny

30. 8. 2020 / 4,02 %
22. 7. 2019 / 7,58 %
16. 9. 2020 / 7,58 %
31. 12. 2020 / 6,10 %

179
500
300
428

2018

2017

4 609
12 873
7 717
11 005
36 204

4 512
10 216
7 662
10 926
33 316
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Dne 20. 8. 2013 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností
AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši
100 000 tis. Kč a dodatkem č. 3 ze dne 22. 8. 2018 byla prodloužena splatnost do 30. 8. 2020. Úroková sazba je stanovena
na 4,02 %. Zůstatek tohoto úvěru k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017
činí 0 tis. Kč a 0 tis. Kč.
Dne 22. 7. 2010 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností
Clester Trading a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši
200 tis. EUR a dodatkem č. 5 ze dne 22. 6. 2018 byla prodloužena
splatnost do 22. 7. 2019. Úroková sazba je stanovena na 7,58 %.
Zůstatek tohoto úvěru k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 činí 4 609 tis.
Kč a 4 512 tis. Kč.
Dne 16. 9. 2009 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností
Clarex Investments a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

ve výši 800 tis. EUR a dodatkem č. 6 ze dne 31. 8. 2018 byla
prodloužena splatnost do 16. 9. 2020. Úroková sazba je stanovena na 7,58 %. Zůstatek tohoto úvěru k 31. 12. 2018 a k 31. 12.
2017 činí 12 873 tis. Kč a 10 216 tis. Kč.
Dne 10. 7. 2009 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností
Clarex Investments a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
ve výši 485 tis. EUR a dodatkem č. 3 ze dne 31. 8. 2018 byla
prodloužena splatnost do 31. 12. 2020. Úroková sazba je stanovena na 6,10 %. Zůstatek tohoto úvěru k 31. 12. 2018 a k 31. 12.
2017 činí 7 717 tis. Kč a 7 662 tis. Kč.
V roce 2015 společnost Clarex Investments a.s. vystavila společnosti směnky v celkové výši 428 tis. EUR. Společnost tyto směnky
vykazuje k 31. 12. 2018 a 2017 v hodnotě 11 005 tis. Kč a 10 926 tis. Kč
na řádku “Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba”.

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

Clarex Investments a.s.
Clester Trading a.s.
Letiště Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
OAKFIELD a.s.
TULAROSA a.s.
celkem
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– úroky v EUR (dohadná položka)
– úroky v EUR (dohadná položka)
– obchodní pohledávky v Kč
– úrok v Kč (dohadná položka)
– obchodní pohledávky v Kč
– dohodná položka v Kč
– obchodní pohledávky v Kč
– obchodní pohledávky v Kč

2018

2017

3 833
2 674
72
190
699
201
20
17
7 706

2 487
2 308
108
190
39
10
9
5 151

K 31. 12. 2018 a 2017 činil vklad (zůstatek) společnosti na účtech
u spřízněné osoby Privatbanka, a.s., 82 tis. Kč a 86 tis. Kč.

Společnost nakupuje výrobky, čerpá úvěry a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti. V roce 2018 a 2017
činily tyto nákupy včetně nákladových úroků 39 196 tis. Kč (z toho
nákladové úroky činily 33 858 tis. Kč) a 16 240 tis. Kč (z toho
nákladové úroky činily 5 290 tis. Kč).

Úvěry poskytnuté od spřízněných osob k 31. 12. (v tis. Kč):
lhůty
sPlatnosti/Úročení

sPřízněná osoba

AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
celkem

- v Kč
- v Kč
- v Kč
- v Kč

Dne 9. 3. 2018 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností
AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši
700 000 tis. Kč se splatností do 31. 3. 2023. Úroková sazba je
stanovena na 4,90 %.

31. 12. 2020/4,90 %
30. 8. 2020/4,02 %
31. 3. 2023/4,90 %
31. 3. 2023/4,90 %

2018

2017

124 634
1 084
696 700
600 000
1 422 418

124 634
10 080
134 634

Dne 1. 10. 2018 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi společností
AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve výši
600 000 tis. Kč se splatností do 31. 3. 2023. Úroková sazba je
stanovena na 4,90 %.

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

sPřízněná osoba

AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s. (úroky)
Clarex Investments a.s.
celkem

2018

2017

2 381
40 905
43 286

2 120
7 047
1 259
10 426
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22. výdaje na výZkum a vývoj

Petr Brychta
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

25. přeHled o ZměnácH vlastníHo kapitálu

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2018 a 2017 vynaloženo 449 330 tis.
Kč a 417 030 tis. Kč.

23. výZnamné poloŽky Zisků a Ztrát
Jiné provozní výnosy v roce 2018 a 2017 tvoří především výnosy
z postoupených pohledávek (viz bod 6) a výnosy z přijatých dotací
(viz bod 19).
Jiné provozní náklady v roce 2018 a 2017 tvoří především nominální hodnota postoupených pohledávek (viz bod 6), manka
a škody a pojistné.
Ostatní finanční výnosy a náklady v roce 2018 a 2017 tvoří přede
vším kurzové zisky a ztráty.

Mariusz Kedra
Vedoucí účetnictví
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Monika Eliášová
Hlavní účetní
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Základní kapitál
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk z minulých let
Rozdíly z přeměn
obchodních korporací
Výsledek hospodaření
běžného účetního období
celkem

zůstatek
k 31.12.2016

zvýšení

sníŽení

zůstatek
k 31.12.2017

zvýšení

sníŽení

ostatní

zůstatek
k 31.12.2018

1 002 000

-

-

1 002 000

-

-

-

1 002 000

-41 013

49 172

-53

8 106

589

-42 388

-

-33 693

2 021
476 597

39 153

-712
-

1 309
515 751

-

-140
-5 899

-2

1 169
509 850

1 431

-

-

1 431

-

-

-

1 431

39 153
1 480 189

-5 899
82 426

-39 153
-39 918

-5 899
1 522 698

-560 091
-559 502

5 899
-42 528

-2

-560 091
920 666

Odměny statutárnímu auditorovi za ověřovací služby jsou
uvedeny v konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti.

24. výZnamné události, které nastaly
po roZvaHovém dni
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. března 2019
byl z funkce člena představenstva společnosti s účinností
od 15. března 2019 odvolán pan Giuseppe Giordo a do funkce
člena představenstva byl zvolen s účinností od 16. března 2019
Ing. Petr Brychta.
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11,7

Celková délka letounu L-39NG je 11,7 metru.
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ovládaná 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“)
ovládající osoba
Penta Investments Group Limited
se sídlem 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St. Helier,
JE2 3RG, Jersey
Registrační číslo: 112 251

Penta Investments Group Limited (JE)

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince
2018.



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

100%

PENTA INVESTMENTS LIMITED (JE)
100%

Vodochody Holdings Limited (CY)
100%

100%



oddíl i.
ovládaná a ovládající osoba

Způsob ovládání Společnosti ovládající osobou je znázorněn v následujícím schématu.



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

oddíl ii.
roZHodné období

OAKFIELD a.s.

SALORI HOLDING B.V (NL)

100%

TULAROSA a.s.

100%

Letiště Vodochody a.s.

100%

AERO Vodochody a.s.

100%



zPráva o vztazích mezi ovláDaJící osobou a osobou
ovláDanou a mezi osobou ovláDanou a osobami ovláDanými steJnou ovláDaJící osobou

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

100%

LV-Solar Vodochody a.s.

100%

Clester Trading a.s.
100%

Clarex Investments a.s.

Ovládající osoba ovládá dále řadu dalších společností působících
v různých odvětvích, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném schématu a ve vztahu ke Společnosti vystupují jako osoby ovládané stejnou ovládající osobou.
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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.

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.

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.

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 zjištěného podle poslední účetní závěrky.

b. B. Mezi Společností a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byly v rozhodném období uzavřeny a/nebo byly stále
účinné tyto smlouvy:

v období od 1.1.2018 do 31.12.2018
osoba

AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
Clester Trading a.s.

oddíl v.
Způsob a prostředky ovládání ovládané
osoby
Ovládající osoba ovládá ovládanou osobu tak, že 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 vii.
přeHled vZájemnýcH smluv meZi osobou
ovládanou a osobou ovládající nebo
meZi osobami ovládanými

Clarex Investments a.s.
Clarex Investments a.s.
TULAROSA a.s.

a. A. Mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebyly v rozhodném
období uzavřeny žádné smlouvy.

Letiště Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
AERO Vodochody a.s.
TULAROSA a.s.
OAKFIELD a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
Letiště Vodochody a.s.
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název smouvy
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
ze dne 20.8.2013
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
ze dne 20.8.2013
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
ze dne 27. 10. 2015
Smlouva o úvěru ze dne 9.3.2018
Smlouva o úvěru ze dne 1.10.2018
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru
ze dne 22.7.2010
Dodatek č. 6 ke smlouvě o úvěru
ze dne 16.9. 2009
Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
ze dne 10.7.2009
Intercreditor Agreement
dated 29 March 2018
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb (generální smlouva)
Nájemní smlouva ze dne 26.4.2013
na pronájem Neutralizační stanice
Smlouva o nájmu pozemku
ze dne 26.4.2013
Smlouva o nájmu nebytových prostor
ze dne 7.2.2013
Smlouva o zřízení práva stavby
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o poskytování služeb
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
SM/297/LV ze dne 31.12.2015
Smlouva o zřízení služebnosti
(SM/301/LV)
Smlouva o zřízení služebnosti
(SM/302/LV)

Datum

Plnění

Plnění

Doba

uzavření

Poskytnuté

oDebrané

trvání

22.8.2018

prolongace úvěru

úrok

30.8.2020

žádná

22.8.2018

úrok

prolongace úvěru

30.8.2020

žádná

poskytnutí úvěru
poskytnutí úvěru

31.12.2020
31.3.2023
31.3.2023

žádná
žádná
žádná

prolongace úvěru, snížení
limitu úvěru, podřízení úvěru

ÚJma

9.3.2018
9.3.2018
1.10.2018

úrok
úrok
úrok

22.6.2018

prolongace úvěru

úrok

22.7.2019

žádná

31.8.2018

prolongace úvěru

úrok

16.9.2020

žádná

31.8.2018

prolongace úvěru

úrok

31.12.2020

žádná

29.3.2018

mezivěřitelská
dohoda

-

Dle trvání
dohody či úvěru

žádná

úplata

doba neurčitá

žádná

1.1.2016

prolongace úvěru, snížení
limitu úvěru, podřízení úvěru

26.4.2013

úplata

nájem

doba neurčitá

žádná

26.4.2013

pronájem
nemovitosti

nájemné

doba neurčitá

žádná

7.2.2013

nájemné

nájem nemovitosti

doba neurčitá

žádná

10.11.2016
30.4.2013
2.1.2014
2.1.2014

zřízení práva stavby
poskytování služeb
poskytování služeb
poskytování služeb

úplata
úplata
úplata
úplata

99 let
doba neurčitá
doba neurčitá
doba neurčitá

žádná
žádná
žádná
žádná

15.6.2017

nájemné

změna rozsahu smlouvy
na pronájem areálu letiště
a nájemného

doba neurčitá

žádná

29.4.2016

úplata

zřízení služebnosti

doba neurčitá

žádná

29.4.2016

úplata

zřízení služebnosti

doba neurčitá

žádná
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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 plynoucícH
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 v období před i po změně vlastníka Společnosti 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 dle jeho
názoru v obvyklé výši.
Tato zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi
Společnosti, který bude provádět kontrolu účetní závěrky Společnosti
za rok 2018 ve smyslu zvláštního zákona.

V Odoleně Vodě dne 14. února 2019
giuseppe giordo
člen představenstva
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

.

Přezkoumání zprávy dozorčí radou
Dozorčí rada přezkoumala dne 15. února 2019 Zprávu představenstva
Společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2018. Dozorčí rada souhlasí s obsahem zprávy.

ing. Dominika kalinová
Předsedkyně dozorčí rady
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
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