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Jsme jedním z nejstarších výrobců letecké techniky na světě s mimořádnými

zkušenostmi z výroby a vývoje vojenských i civilních letadel a jejich komponent







90 miliard Kč dosáhly tržby společnosti v posledních 30 letech

50 miliard Kč dosáhl export v posledních 30 letech

3 700 MiG 15, MiG 19 a MiG 21 bylo vyrobeno ve Vodochodech v letech 1953 až 1972

11 000 letounů vyrobila společnost během své více než 88leté nepřetržité existence

6 500 vojenských cvičných letounů opustilo výrobní linky společnosti



AERO Vodochody a.s. je akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna

1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 449.

AERO Vodochody a.s. se zabývá zejména vývojem, výrobou, zkoušením, opra-

vami, údržbou a modernizacemi cvičných a bojových vojenských letadel, letec-

kých dílů a přípravků, vývojem a výrobou víceúčelových dopravních letounů,

kooperacemi při výrobě vrtulníků a letounů, zahraničním obchodem s vojen-

ským materiálem, provozováním neveřejného mezinárodního letiště a zajišťová-

ním leteckých prací. Svým podnikáním navazuje na nepřetržitou tradici vývoje

a výroby letecké techniky společnosti AERO – továrna létadel, založené v Praze

v roce 1919.

Základní kapitál k 31. prosinci 2006 dosáhl výše 2 691 774 732 Kč a byl v plné výši

splacen. Dne 22. března 2007 byl navýšen vlastní kapitál o 8 000 000 159,76 Kč pro-

střednictvím zvýšení základního kapitálu o 2 322 314 000 Kč na celkovou sumu

5 014 088 732 Kč a emisního ážia ve výši 5 677 686 159,76 Kč.

Plných 100 % akcií společnosti AERO Vodochody a.s. vlastní private equity

skupina Penta, která prostřednictvím pověřené společnosti TULAROSA a.s.,

převzala dne 6. prosince 2006 celkem 0,03192 % akcií AERO Vodochody a.s.

od AERO HOLDING a.s., v likvidaci, a zbývajících 99,96808 % akcií získala

dne 4. ledna 2007 od České konsolidační agentury. Po navýšení základního

kapitálu dne 22. března 2007 vlastní skupina Penta akcie společnosti AERO

Vodochody a.s. prostřednictvím společností TULAROSA a.s. (51 %) a Salori

Holding B.V. (49 %).

AERO Vodochody a.s. rozvíjí tři výrobní oblasti:

Program kooperací zajišťuje především dodávky komplexního charakteru

s vysokou mírou přidané hodnoty, z nichž nejvýznamnější je prakticky komplet-

ní výroba (s výjimkou instalace dynamických částí a interiéru) vrtulníku

S-76 pro společnost Sikorsky Aircraft Corporation. Program zajišťuje dále

dodávky kanónových dveří na letoun F/A-18 E/F/G pro americký Boeing St.

Louis, podsestav náběžné hrany na letoun Boeing 767 pro SPIRIT Aerosystems

(dříve BAE Systems) a podsestav na letouny A320/A340 pro EADS Augsburg.

Profil společnosti
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Zaměřujeme se na komplexní dodávky letecké techniky s vysokou mírou přidané hodnoty, jež využívají naši širokou a kvalitní
technologickou základnu se všemi potřebnými službami a personálem.



V roce 2006 byl zahájen převod výroby střední části křídla na vojenský letoun

C-27J Spartan do společnosti AERO Vodochody a.s.

Program vojenských letadel zajišťuje vývoj, výrobu a marketing lehkého bojo-

vého a cvičného letounu L-159 jako ústřední součásti stejnojmenného ucelené-

ho systému boje a podpory (L-159 Combat & Training System). Rodinu letounů

L-159 tvoří jednomístný lehký bojový letoun L-159, verze A, a dvoumístný cvič-

ný a lehký bojový letoun L-159, verze B. Program se zabývá také generálními

opravami a úpravami dříve vyrobených vojenských proudových letounů L-39

a L-59, včetně prodlužování jejich technické životnosti a modernizací.

Program civilních letadel zajišťuje vývoj, výrobu a marketing jednomotorové-

ho malého civilního dopravního turbovrtulového letounu Ae 270.

Dalším podnikatelským záměrem společnosti AERO Vodochody a.s. je rozvoj

neveřejného mezinárodního letiště Vodochody (LKVO).

Profil společnosti
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V roce 2006 jsme získali řadu vojenských kontraktů, mj. na dodávku čtyř cvičných letounů L-159,

a novou kooperační zakázku na výrobu střední části křídla na letoun C-27J Spartan
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Hlavní události roku 2006 a 1. čtvrtletí roku 2007

� 22. 3. 2007: Navýšení vlastního kapitálu společnosti o 8 miliard Kč.

� 8. 3. 2007: Zálet prvního cvičného letounu L-159 (verze T1) určeného

pro Armádu ČR.

� 30. 1. 2007: Zahájen projekt restrukturalizace společnosti.

� 8. 1. 2007: Jmenováno nové představenstvo a prezident společnosti.

� 4. 1. 2007: Skupina Penta se stala vlastníkem 100 % akcií společnosti.

� 20. 12. 2006: Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže schválen kapitálový

vstup skupiny Penta do společnosti.

� 19. 12. 2006: Získáno Osvědčení letové způsobilosti pro letoun Ae 270

v.č. 0006, které umožňuje nabízet pilotní typový výcvik a letecké práce.

� 30. 11. 2006: Předána studie proveditelnosti na zajištění předepsaných prací

PP2000 na flotile letounů L-159 Armády ČR.

� 28. 11. 2006: Vypršela záruční doba posledního letounu L-159A v.č. 6054

dodaného Armádě ČR.

� 20. 11. 2006: Získány objednávky na dalších šest středních částí křídla pro

letoun C-27J.

� 3. 11. 2006: Zkolaudována hala pro uložení nadbytečných letounů L-159A

Armády ČR ve Vodochodech.

� 27. 10. 2006: Dokončena oprava pohybových ploch na neveřejném

mezinárodním letišti Vodochody.

� 27. 10. 2006: Zahájena další etapa generální opravy tuniských letounů L-59T

ve Vodochodech.

� 25. 10. 2006: Vláda rozhodla o prodeji aktiv státu ve společnosti

AERO Vodochody a.s. skupině Penta.

� 18. 10. 2006: Odeslána 2. skořepina pro vrtulník S-76D.

� 10. 10. 2006: Poslední ze 43 letounů na uložení přiletěl na letiště Vodochody.

� 27. 9. 2006: Obdrženy objednávky na první dva centroplány C-27J.

� 14. 9. 2006: Poslední 4. letoun L-159A určený k přestavbě (v.č. 6072) přistál

ve Vodochodech.

� 6. 9. 2006: Získán certifikát Národní rady nedestruktivního zkoušení pro

letectví a kosmonautiku dle EN 4179 a NAS 410.

� 2. 9. 2006: Podepsán kontrakt se společností Alenia Aeronautica na výrobu

střední části křídla pro letoun C-27J.

� 3. 8. 2006: Odeslána 1. skořepina vrtulníku S-76D k dalším vývojovým

pracím a stanovení definitivní konfigurace nového vrtulníku.

� 19. 7. 2006: Vláda schválila pokračování privatizace společnosti.

� 28. 6. 2006: První letoun L-159A určený k přestavbě přistál na letišti

Vodochody.

� 26. 6. 2006: Uzavřen kontrakt na vypracování studie o zajištění růstového

potenciálu flotily letounů L-159 Armády ČR.

� 26. 6. 2006: Podepsána Smlouva o konverzi čtyř L-159 na letouny s dvojím

systémem řízení s Ministerstvem obrany ČR.

� 19. 6. 2006: Obhájeno oprávnění k výrobě civilní letecké techniky.

� 23. 5. 2006: Získán 3. certifikát NADCAP na proces tepelného zpracování

hliníkových slitin.

� 22. 5. 2006: Vydáno Osvědčení o shodě systému jakosti pro vývoj, výrobu,

opravu, údržbu a modernizaci vojenských letadel a malých dopravních

civilních letadel a leteckých dílů.



� 21. 4. 2006: Nová galvanovna společnosti zahájila provoz.

� 20. 4. 2006: Dokončena generální oprava tří tuniských letounů L-59T.

� 17. 4. 2006: Získán 2. certifikát NADCAP pro oblast nedestruktivního

zkoušení penetrační metodou.

� 12. 4. 2006: Předáno 12 letounů L-39ZA bulharským vzdušným silám

po prodloužení doby životnosti.

� 4. 4. 2006: Předán poslední ze 174 základních přípravků pro duplicitní

výrobní linku vrtulníků S-76C.

� 20. 3. 2006: Simulátor L-159B kategorie „Full Mission“ instalován

ve společnosti.

� 17. 3. 2006: Dokončeny práce na novém laku prototypu L-159B v.č. 6073.

� 15. 3. 2006: Vládla rozhodla o přerušení privatizace společnosti.

� 13. 3. 2006: Vyroben 100. vrtulník S-76C ve společnosti.

� 8. 3. 2006: Získáno POA - Oprávnění výrobní organizace pro sériovou

výrobu letounu, letadlových zařízení a částí Ae 270 a částí pro RAVEN 257.

� 3. 3. 2006: Získán 1. certifikát NADCAP pro oblast chemických procesů.

� 27. 2. 2006: Podepsána Smlouva o dodávkách náhradních dílů pro flotilu

24 letounů L-159A a Smlouva o uložení nadbytečných 47 letounů L-159A

Armády ČR.

� 24. 2. 2006: FAA vydal typový certifikát pro letoun Ae 270.

� 23. 2. 2006: Dokončena zakázka na tvarované díly na část pláště prstence

rakety ARIANE 5 pro MT Aerospace Augsburg.

� 20. 2. 2006: Francouzské firmě Aircelle předány transportní přípravky

na obraceč tahu letounu Airbus A340.

� 20. 2. 2006: Získáno od Úřadu pro civilní letectví ČR oprávnění k údržbě

civilních letadel.

� 27. 1. 2006: Zahájeny práce na prodloužení technické životnosti

12 bulharských letounů L-39ZA.

� 4. 1. 2006: Získáno Osvědčení k projektování vojenské letecké techniky.

� 25. 11. 2005: Vyhlášeno veřejné výběrové řízení na prodej společnosti

(privatizace).

Hlavní události roku 2006 a 1. čtvrtletí roku 2007
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Našimi hlavními prioritami jsou rozvoj výroby a vývoje letadel

a leteckých komponent zejména v programech kooperací, podpora

letounů L-159 a L-39 sloužících v Armádě ČR a u dalších zákazníků,

umístění letounů L-159 na zahraničních trzích

a rozvoj letiště Vodochody.



Dopis prezidenta společnosti
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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení přátelé letectví,

hlavními cíli společnosti AERO Vodochody a.s. v roce 2006 bylo (i) udržení sta-

bility jejího hospodaření při současném zachování komplexního potenciálu pro

nového vlastníka, (ii) maximální vytížení celkových kapacit, (iii) pokračování

vývojových prací k udržení konkurenceschopnosti letounů L-159 a (iv) účinná

podpora probíhajícího procesu privatizace.

Přestože stanovené cíle na rok 2006 byly splněny, tržby meziročně vzrostly o 22 %

a povedlo se získat řadu nových kontraktů, které se pozitivně projeví v hospo-

daření v následujících letech, opět se nepodařilo plně vytížit celkové kapacity

společnosti AERO Vodochody a.s. a pokrýt tak alespoň běžné náklady odpoví-

dající jejímu rozsahu. Ztráta ve sledovaném období dosáhla výše -964,3 milionu

korun a záporný hospodářský výsledek je plánován i pro rok 2007.

Proto skupina Penta, která dne 4. ledna 2007 získala plných 100 procent akcií

AERO Vodochody a.s., zahájila ihned po svém kapitálovém vstupu restruktura-

lizaci společnosti. Jejím cílem je, aby nejpozději od 4. čtvrtletí roku 2007 začalo

AERO Vodochody a.s. dosahovat vyrovnaného hospodářského výsledku a nej-

později od ledna roku 2008 se znovu stalo zdravou, ziskovou a ve všech smě-

rech plně konkurenceschopnou firmou.

Dokončení prvních fází restrukturalizace je rozhodujícím úkolem společnosti

AERO Vodochody a.s. pro rok 2007. Tím bude zároveň splněna nezbytná pod-

mínka pro naplnění dlouhodobých priorit, které skupina Penta stanovila pro

společnost AERO Vodochody a.s. v oblasti (i) rozvoje výroby a vývoje letadel

a leteckých komponent zejména v programech kooperací, (ii) podpory flotily

letounů L-159 a L-39 ve službě Armády ČR, příp. dalších zákazníků, včetně

umístění letounů L-159 na zahraničních trzích a (iii) rozvoje neveřejného mezi-

národního letiště Vodochody.

Rád bych poděkoval za spolupráci při plnění cílů v roce 2006 a v 1. čtvrtině roku

2007 především zaměstnancům společnosti AERO Vodochody a.s., kteří připra-

vený projekt celkového ozdravení firmy aktivně podpořili, našim obchodním

a ostatním partnerům, kteří nám opět projevili svou důvěru v podobě výrazné-

ho navýšení tržeb očekávaných v roce 2007, uživatelům námi vyrobených

letounů a vrtulníků za to, že tak přispívají k propagaci naší obchodní značky

spojené s vysokou kvalitou a spolehlivostí produktů, i všem přátelům letectví.

Jsem přesvědčen, že se nám v brzké době společně podaří vrátit AERO

Vodochody a.s. tam, kam právem patří – mezi přední renomované výrobce

letecké techniky v Evropě.

Peter Ondro, prezident



Představenstvo k 31. prosinci 2006

předseda: Ing. Petr Klimeš, prezident AERO Vodochody a.s.

místopředseda: Ing. Zdeněk Stuchlík, viceprezident pro program vojenských

letadel AERO Vodochody a.s.

členové: Ing. Jan Štechr, projektový manažer AERO Vodochody a.s.

Ing. Jan Vachek, projektový manažer AERO Vodochody a.s.

Ing. Zdeněk Vraný, ředitel divize služeb AERO Vodochody a.s.

Dozorčí rada k 31. prosinci 2006

místopředseda: Ing.Václav Srba

členové: Ing.Václav Absolon, Ministerstvo obrany ČR

Jan Borýsek, AERO Vodochody a.s.

Ing. Petr Goldmann, Česká konsolidační agentura

Ing. Jiří Chroustovský, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jaromír Kvapil, AERO Vodochody a.s.

Ivan Pekárek, AERO Vodochody a.s.

Ing. Miluška Vrlová, Ministerstvo financí ČR

Ing. Jiří Ženatý, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V průběhu roku 2006 nastaly v dozorčí radě tyto změny:

předseda: Ing. Miloš Kebrdle do 31. 8. 2006

členové: Ing. Aleš Cincibus do 20. 4. 2006

Ing. Martin Bělčík do 15. 6. 2006

Ing. Ján Dzvoník do 30. 6. 2006

Ing. Jiří Chroustovský od 21. 6. 2006

Ing.Václav Absolon od 17. 8. 2006

Ing. Miluška Vrlová od 17. 8. 2006

Ing. Jiří Ženatý od 1. 9. 2006

Vrcholový management k 31. prosinci 2006

Ing. Petr Klimeš, prezident

Ing. Tomáš Uvíra, viceprezident pro řízení finančního úseku

Ing. Josef Kadlec, viceprezident – realizace kontraktů

Ing. Zdeněk Stuchlík, viceprezident pro program vojenských letadel

Ing.Václav Miškovský, viceprezident pro marketing a prodej vojenských

letadel

Ing. Josef Šonský, Ph.D., viceprezident pro program civilních letadel

Ing. Monika Vajnerová, viceprezident pro program kooperací

Ing. Zdeněk Bireš, ředitel pro řízení jakosti

Ing. Jiří Fiala, ředitel pro vývoj

Bc. Miroslava Schichová, personální ředitelka

Ing. Zdeněk Vraný, ředitel divize služeb

Orgány společnosti a její management
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V průběhu roku nastaly změny v dozorčí radě. Dozorčí rada neměla ode dne 1. září 2006 svého předsedu. K dalším změnám došlo dne 8. ledna 2007 po

kapitálovém vstupu skupiny Penta do společnosti AERO Vodochody a.s.



Organizační struktura
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Vlastní kapitál společnosti byl v prvním čtvrtletí 2007 navýšen o 8 miliard Kč

Tržby společnosti v roce 2006 meziročně vzrostly o 22 % na 2,94 miliardy Kč

Export se v roce 2006 zvýšil o 26 % na 2,74 miliardy Kč

Celková aktiva (netto) se meziročně snížila v roce 2006 o 702 milionů Kč na 3,83 miliardy Kč

Celková ztráta společnosti v roce 2006 byla -964,3 milionu Kč

Provozní výsledek hospodaření v roce 2006 činil -667,1 milionu Kč

Zásoby (netto) zaznamenaly v roce 2006 meziroční pokles o 16 % na 1,62 miliardy Kč



Celková finanční situace

Na finanční situaci AERO Vodochody a.s. měla v roce 2006 rozhodující vliv výro-

ba a prodej vrtulníku S-76C, dále plnění smluv s Ministerstvem obrany ČR a utlu-

mení vývojových prací programu civilních letadel.

Zásadní změnou, která rozhodujícím způsobem napomohla změnit nepříznivou

finanční situaci AERO Vodochody a.s., bylo v roce 2006 především dokončení pri-

vatizace a v roce 2007 navýšení základního kapitálu společnosti. Toto opatření

umožní vyřešit dlouhodobý problém záporného vlastního kapitálu společnosti,

která tak znovu získá přístup ke komerčním bankovním úvěrům k profinancování

podnikatelsky atraktivních a efektivních aktivit.

V roce 2006 se ani přes meziroční nárůst tržeb nepodařilo dostatečně vytížit

výrobní kapacity a dosáhnout takových tržeb, které by umožnily pokrýt alespoň

běžné náklady odpovídající stávajícímu rozsahu společnosti.

AERO Vodochody a.s. v roce 2006 vykázala celkovou ztrátu ve výši -964,3 mili-

onu Kč (v roce 2005 činila -1,377 miliardy Kč). Na ztrátě se podílely všechny

programy s výjimkou programu kooperací, především civilní program, násle-

dovaný vojenským programem a náklady na správu společnosti.

Hospodářský výsledek minulých období dosáhl k 31. prosinci 2006 výše

-9,244 miliardy Kč, vlastní kapitál -7,420 miliardy Kč.

Tržby

Tržby společnosti vzrostly v roce 2006 o 22 % na 2,94 miliardy Kč (2005:

2,414 miliardy Kč). Na celkových tržbách se v roce 2006 podílely tržby za vlast-

ní výrobky a služby 97 %, tržby za prodané zboží 3 %.

Nárůst tržeb ovlivnilo především výrazné navýšení objemu produkce programu

Sikorsky a získání a rozjetí nových vojenských kontraktů, zejména GO letounů

L-59T. Do budoucna lze očekávat pozitivní vliv dalšího zvyšování objemu tržeb

programu Sikorsky a programu vojenských letadel (prodej letounů L-159T1

a náhradních dílů pro AČR) a rozjetí nového kooperačního programu C-27J

Spartan, jehož výroba je ve společnosti postupně zaváděna od října roku 2006

a v hospodaření se začne projevovat od roku 2007.

Export dosáhl výše 2,735 miliardy Kč (93 % tržeb) a vzrostl proti roku 2005

o 26,4 %, zejména vlivem vyššího objemu dodávek, a dosažení lepších ceno-

vých podmínek programů kooperací. Rozhodující částí se na exportu podílela

výroba vrtulníků S-76C.

Výsledek hospodaření

Hospodaření společnosti v roce 2006 negativně ovlivnila nedostatečná zakáz-

ková náplň, dále neadekvátní rozsah a nízká efektivita řady klíčových činností,

které v roce 2007 vyvolaly potřebu komplexní restrukturalizace AERO

Vodochody a.s.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
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AERO Vodochody a.s. vykázala za rok 2006 celkový hospodářský výsledek

-964,3 milionu Kč, který byl vytvořen záporným provozním výsledkem (-667,1

milionu Kč), záporným finančním výsledkem (-294,9 milionu Kč) a záporným

mimořádným výsledkem (-2,3 milionu Kč).

Provozní výsledek v roce 2006 negativně ovlivnilo zejména dosažení nižších než

plánovaných tržeb programu civilních letadel a programu vojenských letadel

(o 517 milionů Kč), vytvoření opravných položek (cca 130,5 milionu Kč), likvida-

ce nepotřebných zásob (86,5 milionu Kč), zvl. v programu generálních oprav.

Pozitivně působilo naopak zmrazení stavby nového prototypu letounu L-159B

(99 milionů Kč), přesun nákladů na restrukturalizaci do roku 2007 (91 milion Kč),

rozpouštění rezerv (53,3 milionu Kč) a úspora režijních nákladů (28 milionů Kč).

Finanční výsledek negativně ovlivnily zvláště nákladové úroky ze závazku společ-

nosti vůči České konsolidační agentuře (-161,6 milionu Kč), kurzové vlivy CZK

vůči USD (-144,4 milionu Kč) a vytvoření opravných položek (-16,7 milionu Kč).

Pozitivní vliv měly naopak výnosové úroky (17,3 milionu Kč).

Struktura majetku a zdroje financování

Celková aktiva (v netto hodnotě) společnosti AERO Vodochody a.s. se snížila

v roce 2006 proti roku 2005 o 702 miliony Kč na 3,834 miliardy Kč. Nejvýznam-

nější položku aktiv představovala oběžná aktiva ve výši 2,853 miliardy Kč

(tj. 74,4 % celkových aktiv), tvořená zejména zásobami (1,623 miliardy Kč)

a krátkodobými pohledávkami (830 milionů Kč). Ve srovnání s rokem 2005
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došlo ke snížení oběžných aktiv o 652 miliony Kč, z toho největší vliv mělo sní-

žení krátkodobého finančního majetku ve výši 629,3 milionu Kč a materiálu na

skladě o 314 milionů Kč. Naproti tomu došlo k nárůstu krátkodobých pohledá-

vek o 275,8 milionu Kč.

Zásoby zaznamenaly v roce 2006 proti roku 2005 pokles (brutto o 316 milionů Kč,

tj. o 8,8 %, na 3,276 miliardy Kč, netto o 299 milionů Kč na 1,623 miliardy Kč, tj.

o 15,6 %), zejména z důvodu zvýšení opravných položek ve vojenském a civilním

programu.

Fixní aktiva ve výši 950,6 milionu Kč v roce 2006 představovala 24,8 % majetku

společnosti AERO Vodochody a.s.; v porovnání s rokem 2005 došlo k poklesu

jejich zůstatkové hodnoty o 25,8 milionu Kč (zvýšení opravné položky k dlouho-

dobému finančnímu majetku).

Krátkodobé pohledávky se v roce 2006 proti roku 2005 zvýšily na 830 milionů Kč

(o 50 %), což bylo způsobeno převážně zvýšenými dodávkami vrtulníků S-76C.

Výše vlastního kapitálu (-7,420 miliardy Kč) ke dni 31. prosinci 2006 byla ovliv-

něna především zápornými hospodářskými výsledky minulých let a výsledkem

hospodaření v běžném účetním období. Největší vliv na krátkodobé závazky

(cizí zdroje) mělo přijetí záloh od Sikorsky Aircraft Corporation za vyrobenou

sadu duplicitních přípravků a sadu náhradních dílů ve výši 165 milionů Kč.
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Celková zadluženost společnosti (měřená podílem cizího kapitálu a celkových

aktiv) vzrostla v průběhu roku 2006 o 51,8 procentních bodů na 293 %, tj. na

11,250 miliardy Kč.

Výhled a cíle společnosti v roce 2007

Od 4. čtvrtletí roku 2007 bude AERO Vodochody a.s. dosahovat vyrovnaného

hospodaření, od ledna roku 2008 začne znovu hospodařit v černých číslech.

V roce 2007 bude provedena celková restrukturalizace společnosti, jejíž součástí

bude navýšení základního kapitálu a výrazné snížení nákladů o 340 milionů Kč

nejpozději k 31. prosinci roku 2007. Pozitivní vliv těchto opatření by se měl začít

projevovat v hospodaření od 2. čtvrtletí roku 2007. Nejpozději ve 4. čtvrtletí roku

2007 bude AEROVodochody a.s. dosahovat vyrovnaného hospodaření a od ledna

roku 2008 začne znovu vykazovat zisk.

Hlavními dlouhodobými prioritami stanovenými vlastníkem společnosti pro

AERO Vodochody a.s. jsou (i) rozvoj výroby a vývoje letadel a leteckých kom-

ponent zejména v programech kooperací, (ii) dlouhodobá podpora flotily letou-

nů L-159 a L-39 sloužících v Armádě ČR, příp. u dalších zákazníků, včetně

pokračování úsilí o umístění letounů L-159 na zahraničních trzích a (iii) rozvoj

mezinárodního letiště Vodochody.

Program kooperací

I v roce 2006 vytvořil program výroby civilního vrtulníku S-76C pro firmu

Sikorsky Aircraft Corporation (SAC) rozhodující část tržeb společnosti. Dodávky

vrtulníků meziročně vzrostly o několik desítek procent (přesný údaj není AERO

Vodochody a.s. s ohledem na marketingové záměry SAC oprávněno zveřejnit).

Negativní dopad na produkci vrtulníků měla šestitýdenní stávka zaměstnanců

SAC na počátku roku 2006, jež způsobila posuny v dodávkách a platbách za

vrtulníky a posléze zrychlení dodávek především ve 4. čtvrtletí. Operativními

změnami v plánování dodávek a přizpůsobováním prací na výrobní lince se tyto

vlivy podařilo odstranit. Od vrtulníku S-76 v.č. 641 ve 3. čtvrtletí roku 2006 jsou

zapracovány všechny konstrukční změny související s modernizací verze C++,

zvyšující komfort uživatelů.

Menší programy kooperací v roce 2006 pokračovaly dodávkami kanónových

dveří na letoun F/A-18 E/F pro americký Boeing St. Louis, podsestav náběžné

hrany na letoun Boeing 767 pro SPIRIT Aerosystems (dříve BAE Systems) a pod-

sestav na letouny A320/340 pro EADS Augsburg. Nižší objemy dodávek pro

SPIRIT byly způsobeny klesající poptávkou po letounu B767, v případě EADS

byla patrná zdrženlivost zadávat společnosti vyšší objemy zakázek v průběhu

její privatizace.
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Nosným programem kooperací nadále zůstává výroba amerických vrtulníků Sikorsky S-76,

která tvoří rozhodující část celkových tržeb společnosti v roce 2006





V září roku 2006 se společnosti podařilo uzavřít významný kontrakt s italskou

firmou Alenia Aeronautica na dodávky střední části křídla (centroplánu) pro

vojenský taktický transportní letoun C-27J Spartan. První etapou projektu je pře-

vod výroby od stávajícího výrobce a rozběh výroby s postupným zaučováním

personálu AERO Vodochody a.s. První centroplán by měl být dodán zákazníko-

vi koncem 3. čtvrtletí 2007, předpokládaná produkce by měla postupně přesáh-

nout 12 centroplánů ročně.

Montáž centroplánu pro C-27J představuje druhý nejvýznamnější kooperační

program společnosti AERO Vodochody a.s. s vysokou přidanou hodnotou, který

by mohl pomoci rozložit stávající závislost programu kooperací na výrobě vrtul-

níků S-76.

Program vojenských letadel

Nové kontrakty programu vojenských letadel uzavřené v roce 2006

s Armádou ČR a dalšími zákazníky se projeví v hospodaření od roku 2007.

Nejvýznamnějším úspěchem programu vojenských letadel AERO Vodochody

a.s. v roce 2006 bylo uzavření řady nových kontraktů s Ministerstvem obrany

ČR, které navazují na dlouhodobou rámcovou smlouvu o podpoře provozu flo-

tily letounů L-159/L-39 (smlouva FOSS) s platností do roku 2029. Byly podepsá-

ny smlouvy o přestavbě čtyř jednomístných letounů L-159 na letouny s dvojím

systémem řízení, dodávkách náhradních dílů pro letouny L-159, uložení 47 nad
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bytečných letounů L-159 Armády ČR a vypracování studie o zajištění růstového

potenciálu flotily letounů L-159.

Smlouva o přestavbě byla podepsána dne 26. června 2006 s termínem dodání

všech čtyř vojenských cvičných letounů L-159, verze T1, do konce roku 2007.

Tento obchodní případ dokládá schopnost společnosti dodat zákazníkovi podle

jeho požadavků moderní vojenské cvičné letouny za přijatelných cenových

podmínek v menším počtu kusů v relativně krátkém čase a s maximálním vyu-

žitím stávajících komponent z jednomístných letounů L-159, verze A. Zavedení

dvoumístného cvičného letounu do služby v Armádě ČR bude cennou referen-

cí při marketingovém úsilí o úspěšné uplatnění letounů L-159 na zahraničních

trzích.

Smlouva o dodávkách náhradních dílů pro Armádu ČR pomohla zajistit plynulé

poskytování logistické podpory flotily letounů L-159. Nadbytečné letouny byly

v průběhu roku 2006 postupně převedeny do režimu dočasného uložení, mj.

v nové hale společnosti AERO Vodochody a.s.

V roce 2006 pokračoval program vojenských letadel v provozní podpoře letounů

L-39 a L-159 sloužících v Armádě ČR, marketingových aktivitách souvisejících

s přeprodejem nadbytečných i dodávkami zcela nových letounů L-159 zahranič-

ním zákazníkům a poskytování služeb uživatelům dříve vyrobených letounů

L-39/L-59, včetně jejich modernizací a prodlužování technické životnosti.

V březnu roku 2006 byl v prostorách budovy vývoje instalován simulátor L-159B

kategorie „Full Mission“, který vyvinulo AERO Vodochody a.s. společně s fir-

mou E-COM s.r.o. za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Simulátor

spolu s vyhodnocovací jednotkou je využíván především pro marketingové

účely. Potvrzuje schopnost společnosti dodávat zájemcům komplexní výcviko-

vý systém.

V oblasti zahraničních marketingových aktivit směřujících k prodeji letounů

L-159 se v roce 2006 hlavní úsilí soustředilo na několik preferenčních teritorií,

především na Indonésii a Nigérii. AERO Vodochody a.s. uspořádala v roce 2006

několik desítek prezentačních akcí pro zájemce o letouny L-159, zejména na

výstavách v Řecku, Velké Británii, Pákistánu, Bulharsku, Maďarsku a Polsku.

V řadě teritorií se AERO Vodochody a.s. dostala počátkem roku 2007 do fáze

před zahájením kontraktačních jednání, která v průběhu roku 2006 negativně

ovlivnila především nejistota spojená s přerušením procesu privatizace spo-

lečnosti.

V oblasti podpory dříve vyrobených letounů bylo v roce 2006 provedeno prodlou-

žení technické životnosti celkem 12 bulharských letounů L-39ZA, včetně dodávek

náhradních dílů, generální opravy tuniských letounů L-59T, pokračovaly dodávky

náhradních dílů a služeb do Alžírska, Maďarska, Etiopie, Bangladéše a Thajska.
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Program civilních letadel

Dne 24. února 2006 bylo úspěšně završeno úsilí společnosti o získání typového

certifikátu Federálního úřadu pro letectví USA (FAA) pro malý dopravní letoun

Ae 270 (typový certifikát EASA obdržel letoun Ae 270 dne 12. prosince 2005).

Dne 18. prosince 2006 bylo vydáno pro letoun Ae 270 výrobní číslo 0006 stan-

dardní oprávnění letové způsobilosti, které umožnilo zahájit letový provoz.

Letoun Ae 270 ve stávající konfiguraci však nedosáhl dostatečných výkonových

parametrů. Proto společnost rozhodla nespustit jeho sériovou výrobu a vyhledat

nového investora, který by finančně podpořil vývoj vylepšené verze letounu.

Na konci roku 2006 po několikaměsíčním neúspěšném hledání investora zača-

la jednání o možném ukončení spolupráce formou likvidace či odprodeje podí-

lu jednoho z partnerů ve společném podniku IBIS Aerospace Ltd., který v roce

1997 založilo AERO Vodochody a.s. a tchajwanská firma AIDC k dokončení

vývoje letounu Ae 270.

Ostatní výroba

Ostatní výroba zahrnuje díly, podsestavy, přípravky a lakování finálních výrobků

pro externí zákazníky, kteří i v roce 2006 poptávali především jednorázovou

krátkodobou spolupráci v nižších finančních objemech.

V oblasti výroby dílů, podsestav a přípravků se v roce 2006 meziročně zvýšily

tržby na dvojnásobek, tj. na 40 milionů Kč. Doplňková výroba pro tuzemské zákaz-

níky se soustředila zejména na výrobu přípravků pro Evektor-Aerotechnik a.s.,

dílů pro Škodu Transportation, s.r.o. a pro Rubenu Náchod a.s., do zahraničí

putovaly drobnější dodávky pro MT Aerospace. Se společností RUAG

Aerospace byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci, na níž navazují dílčí

objednávky až do roku 2008. Nejvýznamnější zakázkou v oblasti přípravků byla

dodávka duplicitní sady přípravků pro výrobu vrtulníku S-76C pro firmu Sikorsky

Aircraft Corporation.V oblasti lakování letounů v kategorii business jets se poda-

řilo získat 14 zakázek v celkové hodnotě 7,3 milionu Kč.

V roce 2006 byly rozšířeny výrobní schopnosti společnosti o prosazování profilů

za tepla, technologie vytavitelných vosků v obrábění, technologie strojního ohý-

bání a ukončování trubek a technologie strojního nýtování pro střední části kříd-

la letounu C-27J.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

AERO Vodochody a.s. 24



Životní prostředí

AERO Vodochody a.s. v roce 2006 vyprodukovala celkem 20,7 tun (t) nebez-

pečných látek (z toho 6,99 t těkavých organických látek, 12,2 t oxidu dusíku

a 0,61 t tuhých částic). Nejvíce emisí pocházelo z podnikové kotelny, chemických

provozů a lakovny. Provedená měření všech zdrojů ověřila, že emisní limity byly

i v roce 2006 splněny. Celkem v roce 2006 vytvořila společnost 623 652 t odpa-

dů (z toho 140,38 t nebezpečných odpadů). Na likvidaci odpadů vynaložila část-

ku 1 477 631,50 Kč, za prodej odpadů získala 1 404 476 Kč.

V roce 2006 odebrala AERO Vodochody a.s. celkem 99,8 tis. m3 podzemní vody

(z toho 9,5 tis. m3 pro průmyslové technologie) a vyprodukovala 82 tis. m3

odpadních vod. Poplatky za odběr vody dosáhly výše 280 026 Kč. Poplatek za

vypouštění odpadních vod nebyl vyměřen (nebyly překročeny limity stanovené

zákonem č. 254/2001 Sb.).

Lidské zdroje

Hlavní předností společnosti jsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci schop-

ní náročné mezinárodní spolupráce s předními výrobci letecké techniky

v Evropě, Americe i Asii.

Hlavním úkolem v roce 2006 v oblasti řízení lidských zdrojů byla především sta-

bilizace zaměstnanců a zajištění potřebného kvalifikovaného personálu pro

výrobní programy společnosti AERO Vodochody a.s. V průběhu roku nedošlo

k významným organizačním nebo restrukturalizačním změnám. Přepočtený

průměrný stav zaměstnanců činil 1 652 osob, celkový počet zaměstnanců

k 31. prosinci 2006 dosáhl 1 677 osob. Ve sledovaném období nastoupilo 181

a odešlo 158 zaměstnanců, zejména z důvodu odchodu do důchodu. Fluktuace

i ukazatelé nemocnosti byly pod celorepublikovým průměrem - nemocnost

dosáhla 3 % fondu pracovní doby, celková fluktuace 8,7 %.

Průměrná měsíční mzda společnosti dosáhla v roce 2006 výše 27 430 Kč, mezi-

roční zvýšení průměrné mzdy činilo 3,1 % proti roku 2005.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
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Největší podíl zaměstnanců dle věku sice nadále tvořil personál ve věku 51-60

let, postupně však začíná růst podíl zaměstnanců do 30 let (24 % průměrného

stavu zaměstnanců), zejména ve službách, financích, nákupu a obchodu. Trvale

se ve všech profesích zvyšuje podíl zaměstnanců s vyšší kvalifikací.

Celkové náklady vynaložené na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců AERO

Vodochody a.s. v roce 2006 činily 5,47 milionu Kč, proběhlo 22 642 hodin vzdě-

lávacích akcí s účastí 5 039 zaměstnanců.

AERO Vodochody a.s. 26

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Školení zaměstnanců
v jednotlivých oblastech

� školení daná zákonem 15 %
� podnikové normy – normy kooperací 20 %
� počítače 9 %
� jakost 2 %
� L-159, Ae 270, S-76 2 %
� jazyky 30 %
� manažeři 6 %
� plány osobního rozvoje 4 %
� ostatní 12 %

Náklady na jednotlivé oblasti školení

� školení daná zákonem 4 %
� počítače 11 %
� jakost 1 %
� L-159, Ae 270, S-76 7 %
� jazyky 13 %
� manažeři 14 %
� plány osobního rozvoje 29 %
� ostatní 21 %



V souladu s § 198 Obchodního zákoníku dozorčí rada přezkoumala účetní

závěrku za rok 2006 a konsolidovanou účetní závěrku společnosti AERO

Vodochody a.s. za rok 2006.

Dozorčí rada po projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní

závěrky a seznámení se stanovisky auditora předloženou řádnou účetní závěrku

za rok 2006 a konsolidovanou závěrku za rok 2006 doporučila na svém

zasedání dne 20. června 2007 ke schválení řádné valné hromadě společnosti.

Dozorčí rada dále doporučila řádné valné hromadě schválit návrh představen-

stva na vypořádání ztráty za rok 2006. Ztráta vzniklá v tomto roce ve výši 964,33

miliónu Kč bude převedena v bilanci společnosti na stranu pasiv jako

neuhrazená ztráta minulých let.

V Odoleně Vodě dne 20. června 2007

Mgr.Václav Štajner

předseda dozorčí rady

Stanovisko dozorčí rady

Výroční zpráva 2006 27





Vysokou kvalitu a spolehlivost dodávek společnosti AERO Vodochody a.s.

dokládá více než 130 vrtulníků S-76 předaných zákazníkovi, firmě

Sikorsky Aircraft Corporation



Výrok auditora k výroční zprávě
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Akcionářům společnosti AERO Vodochody a.s.:

I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti AERO Vodochody a.s. (dále jen „společnost“) k 31. 12. 2006 uvedenou na stranách 34–62, ke které jsme 13. dubna 2007

vydali výrok ve znění uvedeném na stranách 32–33.

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat

na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standar-

dy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež

jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve

výroční zprávě na stranách 4–26 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2006. Jiné než účetní informace získané z účetní závěr-

ky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AERO Vodochody a.s., k 31. prosinci 2006

uvedené ve výroční zprávě na stranách 63–66. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti AERO Vodochody a.s. Naším úkolem je vydat

na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
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Výrok auditora k výroční zprávě

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů

České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné

nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné

správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AERO

Vodochody a.s. k 31. prosinci 2006.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu zastoupený partnerem

osvědčení č. 401 Magdalena Součková

auditor, osvědčení č. 1291

13. dubna 2007

Praha, Česká republika
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Představenstvu společnosti AERO Vodochody a.s.:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti AERO Vodochody a.s. sestavenou k 31. prosinci 2006 za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006, tj. roz-

vahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti AERO Vodochody

a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní odpovídá statutární orgán společnos-

ti AERO Vodochody a.s. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní

tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou

s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními audi-

torskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy

a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr audi-

torských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem

nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečnos-

tí v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhod-

nosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora k účetní závěrce



Výrok auditora k účetní závěrce

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti AERO Vodochody

a.s. k 31. prosinci 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 v souladu s účetními předpisy platnými

v České republice.

Aniž bychom vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na skutečnosti popsané v bodě 23 přílohy. Společnost vykazuje vysoké neuhrazené ztráty minulých období, výz-

namnou ztrátu roku 2006 a záporný vlastní kapitál ve výši 7 419 946 tis. Kč. K 31. prosinci 2006 společnost eviduje závazek vůči České konsolidační agentuře ve výši

10 427 440 tis. Kč, který je splatný v období pěti let. První a druhá splátka ve výši 2 243 916 tis. Kč a 2 024 545 tis. Kč jsou splatné 31. prosince 2007 a 31. ledna 2008.

Vzhledem k tomu, že společnost nemá uzavřeny žádné další kontrakty na prodej svých klíčových produktů (L-159 a Ae 270), je proto vysoce pravděpodobné, že

nebude schopna dostát svým závazkům v období do dvanácti měsíců od data přiložené účetní závěrky a pokračovat ve své činnosti bez významné podpory nového

vlastníka společnosti. K datu sestavení účetní závěrky byl dokončen privatizační proces a dne 4. ledna 2007 se stala TULAROSA a.s. novým majoritním vlastníkem

společnosti. Na nového vlastníka byly postoupeny i veškeré pohledávky České konsolidační agentury za společností. Následně byla část těchto pohledávek ve výši

8 000 000 tis. Kč postoupena společnosti Salori Holding B.V., která tyto pohledávky kapitalizovala. Po kapitalizaci významné části pohledávek společnost k 31. březnu

2007 stále eviduje významný závazek vůči společnosti TULAROSA a.s. ve výši 2 448 864 tis. Kč. Další existence společnosti tak přímo závisí na celkové strategii

nového vlastníka společnosti a na jeho přístupu k výše uvedené pohledávce. Přiložená účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy vyplývající z této nejistoty.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2005 a naše zpráva z 26. dubna 2006 obsahovala výrok bez výhrad s upozorněním

na skutečnost týkající se předpokladu neomezeného trvání společnosti.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu zastoupený partnerem

osvědčení č. 401 Magdalena Součková

auditor, osvědčení č. 1291

13. dubna 2007

Praha, Česká republika
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
K 31. PROSINCI 2006 (v tis. Kč)

Běžné účetní období Minulé úč. období 2005

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 7 817 842 -3 983 599 3 834 243 4 536 274

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 3 275 357 -2 324 791 950 566 976 316

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 232 202 -218 952 13 250 12 984

B. I. 1 Zřizovací výdaje 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

3 Software 177 048 -168 997 8 051 6 375

4 Ocenitelná práva 49 955 -49 955 0 0

5 Goodwill 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 5 001 0 5 001 4 707

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 198 0 198 1 902

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 570 526 -1 748 649 821 877 797 689

B. II. 1 Pozemky 92 940 0 92 940 93 147

2 Stavby 998 071 -472 539 525 532 497 925

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 375 099 -1 194 826 180 273 172 213

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

5 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 5 875 -5 756 119 119

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 95 458 -75 528 19 930 18 099

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3 083 0 3 083 16 186

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 472 629 -357 190 115 439 165 643

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 471 529 -356 090 115 439 165 543

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 1 100 -1 100 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 100

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

Účetní závěrka
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Běžné účetní období Minulé úč. období 2005

Brutto Korekce Netto Netto

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 4 511 308 -1 658 808 2 852 500 3 504 857

C. I. Zásoby 3 276 210 -1 653 417 1 622 793 1 921 728

C. I. 1 Materiál 2 150 587 -1 291 994 858 593 1 172 251

2 Nedokončená výroba a polotovary 1 047 466 -331 581 715 885 688 972

3 Výrobky 0 0 0 0

4 Zvířata 0 0 0 0

5 Zboží 18 251 -3 284 14 967 11 899

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 59 906 -26 558 33 348 48 606

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 835 221 -5 391 829 830 554 000

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 801 522 -5 261 796 261 514 261

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 25 071 0 25 071 23 614

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 866 0 5 866 8 241

8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 0 0 0 0

9 Jiné pohledávky 2 762 -130 2 632 7 884

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 399 877 0 399 877 1 029 129

C. IV. 1 Peníze 6 773 0 6 773 7 282

2 Účty v bankách 311 562 0 311 562 687 961

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 81 542 0 81 542 333 886

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 31 177 0 31 177 55 101

D. I. Časové rozlišení 31 177 0 31 177 55 101

D. I. 1 Náklady příštích období 17 201 0 17 201 12 260

2 Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 13 976 0 13 976 42 841

Účetní závěrka
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Účetní závěrka

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2005

PASIVA CELKEM 3 834 243 4 536 274

A. VLASTNÍ KAPITÁL -7 419 946 -6 425 046

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

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

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0

3 Změny základního kapitálu 0 0

A. II. Kapitálové fondy -120 105 -89 535

A II. 1 Emisní ážio 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 28 720 25 882

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -148 825 -115 417

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 216 251 216 251

A III. 1 Zákonný rezervní fond 199 743 199 743

2 Statutární a ostatní fondy 16 508 16 508

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -9 243 537 -7 866 537

IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 377 377

2 Neuhrazená ztráta minulých let -9 243 914 -7 866 914

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) -964 330 -1 377 000

B. CIZÍ ZDROJE 11 250 022 10 961 320

B. I. Rezervy 190 079 243 358

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 0 0

4 Ostatní rezervy 190 079 243 358

B. II. Dlouhodobé závazky 8 183 524 10 265 842

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 0 0

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 8 183 524 10 265 842

3 Závazky - podstatný vliv 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0

5 Přijaté zálohy 0 0

6 Vydané dluhopisy 0 0

7 Směnky k úhradě 0 0

8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 0 0

9 Jiné závazky 0 0

10 Odložený daňový závazek 0 0
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Účetní závěrka

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2005

B. III. Krátkodobé závazky 2 876 419 452 120

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 306 858 274 150

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 2 243 916 0

3 Závazky - podstatný vliv 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 32 007 31 956

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 20 565 20 689

7 Stát - daňové závazky a dotace 12 294 11 356

8 Přijaté zálohy 207 267 36 536

9 Vydané dluhopisy 0 0

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 51 680 60 444

11 Jiné závazky 1 832 16 989

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0

2 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0

3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0

C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 4 167 0

C. I. Časové rozlišení 4 167 0

C. I. 1 Výdaje příštích období 0 0

2 Výnosy příštích období 4 167 0
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Účetní závěrka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
K 31. PROSINCI 2006 (v tis. Kč)

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2005

I. 1 Tržby za prodej zboží 83 151 209 393

A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží 63 944 131 863

+ Obchodní marže 19 207 77 530

II. Výkony 2 814 716 2 386 966

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 852 305 2 205 260

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -222 134 167 888

3 Aktivace 184 545 13 818

B. Výkonová spotřeba 2 450 697 2 108 339

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 2 137 230 1 736 157

B. 2 Služby 313 467 372 182

+ Přidaná hodnota 383 226 356 157

C. Osobní náklady 754 187 717 340

C. 1 Mzdové náklady 543 766 520 024

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti 3 000 2 350

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 194 084 187 233

C. 4 Sociální náklady 13 337 7 733

D. Daně a poplatky 4 109 8 757

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 72 053 124 220

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 13 399 138 229

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 041 127 595

2 Tržby z prodeje materiálu 9 358 10 634

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 13 811 33 719

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 291 28 484

F. 2 Prodaný materiál 8 520 5 235

G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 77 265 -68 830

IV. 2 Ostatní provozní výnosy 57 099 37 315

H. 1 Ostatní provozní náklady 199 446 129 678

V. 2 Převod provozních výnosů 0 0

I. 1 Převod provozních nákladů 0 0

* Provozní výsledek hospodaření -667 147 -413 183

VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 152 156 204
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Účetní závěrka

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2005

J. 1 Prodané cenné papíry a podíly 150 767 144

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0

3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 595 1 317

K. 2 Náklady z finančního majetku 0 0

IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0

M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 16 696 152 039

X. 1 Výnosové úroky 17 324 53 014

N. 2 Nákladové úroky 161 598 422 911

XI. 1 Ostatní finanční výnosy 118 533 409 279

O. 2 Ostatní finanční náklady 254 413 847 320

XII. 1 Převod finančních výnosů 0 0

P. 2 Převod finančních nákladů 0 0

* Finanční výsledek hospodaření -294 866 -958 600

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0

Q. 1 - splatná 0 0

Q. 2 - odložená 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -962 013 -1 371 783

XIII. 1 Mimořádné výnosy 4 590 59 412

R. 2 Mimořádné náklady 6 907 64 629

S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0

S. 1 - splatná 0 0

S. 2 - odložená 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření -2 317 -5 217

1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -964 330 -1 377 000

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -964 330 -1 377 000
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Účetní závěrka

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 31. PROSINCI 2006 (v tis. Kč)

Stav v běžném Stav v minulém

období období 2005

Peněžní toky z provozní činnosti

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) -962 013 -1 371 783

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 264 188 487 390

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 76 498 128 322

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek 147 240 164 257

A. 1. 3. Změna stavu rezerv -53 279 -81 017

A. 1. 4. Kurzové rozdíly 10 835 5 102

A. 1. 5. (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv -139 -99 171

A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 144 274 369 897

A. 1. 7. Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) -61 241 0

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami -697 825 -884 393

A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -38 116 566 748

A. 2. 1. Změna stavu zásob 65 704 -328 746

A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek -288 135 -16 148

A. 2. 3. Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv 30 094 -14 255

A. 2. 4. Změna stavu obchodních závazků 11 371 95 460

A. 2. 5. Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv 142 850 830 437

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami -735 941 -317 645

A. 3. 1 Placené úroky 0 -319 863

A. 4. 1. Placené daně 0 0

A. 5. 1. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami 3 956 32 280

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -731 985 -605 228

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -70 788 -105 060

B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 156 197 127 799

B. 3. 1. Poskytnuté půjčky a úvěry 0 2 500

B. 4. 1. Přijaté úroky 17 324 53 014

B. 5. 1. Přijaté dividendy 0 0

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 102 733 78 253

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů 0 -827 294

C. 2. 1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 0 0

C. 2. 2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0

C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 0

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 -827 294

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -629 252 -1 354 269

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 029 129 2 383 398

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 399 877 1 029 129
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Příloha účetní závěrky
1. POPIS SPOLEČNOSTI

AERO Vodochody a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 2. 1. 1991 a sídlí v Odoleně Vodě - Dolínku, ulice U Letiště č. 374, PSČ 250 70, Česká republika, iden-
tifikační číslo 00010545. Hlavním předmětem její činnosti je vývoj, výroba, opravy a modernizace cvičných a bojových vojenských letadel, vývoj a výroba víceúčelových dopravních letou-
nů, kooperace při výrobě vrtulníků, zahraniční obchod s vojenským materiálem, provozování neveřejného mezinárodního letiště a letecké práce. V obchodním rejstříku byly v roce 2006
provedeny změny ve složení statutárních orgánů společnosti a v předmětu činnosti.

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu:

Česká konsolidační agentura 99,97 %

Mateřskou společností společnosti je k 31. 12. 2006 Česká konsolidační agentura. Společnost není součástí konsolidačního celku České konsolidační agentury.

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2006:

Představenstvo
Předseda: Ing. Petr Klimeš
Místopředseda: Ing. Zdeněk Stuchlík
Člen: Ing. Jan Štechr
Člen: Ing. Jan Vachek
Člen: Ing. Zdeněk Vraný

Dozorčí rada
Místopředseda: Ing.Václav Srba
Člen Ing.Václav Absolon
Člen: Jan Borýsek
Člen: Ing. Petr Goldmann
Člen: Ing. Jiří Chroustovský
Člen: Jaromír Kvapil
Člen: Ivan Pekárek
Člen: Ing. Miluška Vrlová
Člen: Ing. Jiří Ženatý

V průběhu roku 2006 na vlastní žádost odstoupili z dozorčí rady Ing. Aleš Cincibus (k 20. 4. 2006), Ing. Martin Bělčík (k 15. 6. 2006), Ing. Ján Dzvoník (k 30. 6. 2006) a Ing. Miloš Kebrdle
(k 31. 8. 2006).

Na řádné valné hromadě konané dne 21. 6. 2006 byl novým členem dozorčí rady zvolen Ing. Jiří Chroustovský. Na řádné valné hromadě konané dne 17. 8. 2006 byli do dozorčí rady koop-
továni Ing.Václav Absolon a Ing. Miluška Vrlová a na řádné valné hromadě konané dne 1. 9. 2006 byl do dozorčí rady kooptován Ing. Jiří Ženatý.
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Příloha účetní závěrky

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2006 a 2005.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2006 a 2005 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oce-
ňuje v pořizovacích cenách a účtuje se jednorázově do nákladů a je veden pouze v operativní evidenci.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý
hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje souvise-
jící s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

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.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V roce 2006 společnost přehodnotila předpokládané doby životnosti dlouhodo-
bého hmotného majetku. Nové předpokládané doby životnosti jsou používány od 1. 1. 2006. Předpokládané životnosti v roce 2006 a 2005 jsou stanoveny takto:

Počet let (2006) Počet let (2005)

Stavby 30–45 30–45
Stroje, přístroje a zařízení 10–30 4–15
Dopravní prostředky 8–20 4–15
Inventář 4–15 4–15
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 5–20 4–8

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry k obchodování a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti a podíly.

Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním hori-
zontu.
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Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cen-
ných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:

– Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů nebo výnosů.

– Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou, přecenění u cizoměnových podílů se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dis-
pozici.

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 zaúčto-
vaný jako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů
s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Nedokončená výroba a polotovary se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní nákla-
dy zahrnují nepřímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění, náklady na energie, opravy, telekomunikace, odpisy a ostatní služby a materiál a jsou rozvrhovány na základě přímých mzdových
nákladů.

V případě významné odchylky plánovaných vlastních nákladů od skutečnosti se nedokončená výroba a polotovary k 31. 12. přeceňují na skutečné vlastní náklady.

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 hod-
notě 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 hod-
not 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 závaz-
ku, 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 pro-
střednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů.

Příloha účetní závěrky
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Příloha účetní závěrky

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady,
které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou
tvořeny na základě stanov společnosti.

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku.

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu.V dalších letech vytváří rezerv-
ní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.

h) Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v bodě18.

i) 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 jsou položky peněžité povahy oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

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

j) 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.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy
(např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

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

l) Dotace

V roce 2006 společnost obdržela ze státního rozpočtu dotace ve výši 8 146 tis. Kč, které byly zaúčtovány jako ostatní provozní výnosy běžného roku.V roce 2005 společnost obdržela gran-
ty od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve výši 5 520 tis. Kč, které byly zaúčtovány jako ostatní provozní výnosy běžného roku.

Obdržené dotace a granty společnost eviduje na separátních účtech tak, aby bylo možné sledovat jejich čerpání a tak prokázat jejich využití.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek

Software 172 030 - -4 093 9 111 177 048
Ocenitelná práva 49 955 - - - 49 955
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4 707 9 677 -9 383 - 5 001
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 902 7 407 - -9 111 198
Celkem 2006 228 594 17 084 -13 476 - 232 202
Celkem 2005 216 514 15 745 -3 665 - 228 594

OPRÁVKY
Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota

Software -165 655 -7 435 4 093 -168 997 8 051
Ocenitelná práva -49 955 - - -49 955 -
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - - - - 5 001
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - - - 198
Celkem 2006 -215 610 -7 435 4 093 -218 952 13 250
Celkem 2005 -209 974 -5 636 - -215 610 12 984

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 v pořizovacích cenách 5 235 tis. Kč a 5 233 tis. Kč.

K 31. 12. 2006 je dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 210 242 tis. Kč plně odepsán.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje povolenky na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenky“). Společnosti bylo v roce 2006 bezúplatně přiděleno 13 306 povolenek po jedné
tuně emisí. Tyto povolenky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou ve výši 9 677 tis. Kč.

V roce 2006 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost, v souvislosti s těmito změnami zaúčtovala do výnosů, resp. nákladů následující částky (v tis. Kč):

Hodnota emisních Ostatní provozní Ostatní provozní Výnos z prodeje Stát – daňové
povolenek výnosy náklady povolenek závazky a dotace

Počáteční zůstatek 4 707 - - - -4 707
Bezúplatné přidělení povolenek 9 677 - - - -9 677
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2006 -4 299 4 299 -4 299 - 4 299
Prodej nepotřebných povolenek -5 084 5 084 -5 084 3 606 5 084
Celkem k 31. 12. 2006 5 001 9 383 -9 383 3 606 -5 001
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V roce 2005 došlo k následujícím změnám na účtu povolenek. Společnost, v souvislosti s těmito změnami zaúčtovala do výnosů, resp. nákladů následující částky (v tis. Kč):

Hodnota emisních Ostatní provozní Ostatní provozní Stát – daňové
povolenek výnosy náklady závazky a dotace

Bezúplatné přidělení povolenek 8 372 - - -8 372
Spotřeba povolenek na základě naměřených emisí v roce 2005 -3 665 3 665 -3 665 3 665
Celkem k 31. 12. 2005 4 707 3 665 -3 665 -4 707

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční Přírůstky Prodeje, Vyřazení Převody Konečný

zůstatek likvidace zůstatek

Pozemky 93 147 - -207 - - 92 940
Stavby 944 870 - - -172 53 373 998 071
Stroje, přístroje a zařízení 1 185 838 - - -34 376 42 120 1 193 582
Dopravní prostředky 76 854 40 - -512 87 853 164 235
Inventář 17 282 - - - - 17 282
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 5 875 - - - - 5 875
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 338 259 466 - - -183 346 95 458
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 16 186 16 806 - -29 909 - 3 083
Celkem 2006 2 359 390 276 312 -207 -64 969 - 2 570 526
Celkem 2005 2 391 643 71 053 -28 484 -74 822 - 2 359 390

OPRÁVKY
Počáteční zůstatek Odpisy Prodeje, Vyřazení Konečný Opravné Účetní

likvidace zůstatek položky hodnota

Pozemky - - - - - - 92 940
Stavby -446 945 -25 766 - 172 -472 539 - 525 532
Stroje, přístroje a zařízení -1 024 038 -35 243 - 34 254 -1 025 027 - 168 555
Dopravní prostředky -68 429 -2 945 - 512 -70 862 -82 979 10 394
Inventář -15 294 -664 - - -15 958 - 1 324
Jiný dlouhodobý hmotný majetek -5 756 - - - -5 756 - 119
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - - - - -75 528 19 930
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek - - - - - - 3 083
Celkem 2006 -1 560 462 -64 618 - 34 938 -1 590 142 -158 507 821 877
Celkem 2005 -1 508 491 -118 584 -28 464 95 077 -1 560 462 -1 239 797 689

Příloha účetní závěrky
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K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 496 926 tis. Kč a 467 695 tis. Kč.

K 31. 12. 2006 je dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 1 011 541 tis. Kč plně odepsán.

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 7). Opravné položky se vztahují
k letounům Ae 270 a jsou vytvořené v plné výši vzhledem k jejich nepředpokládanému využití.

K 31. 12. 2006, resp. k 31. 12. 2005 byla část nevýrobních budov v pořizovací ceně ve výši 93 393 tis. Kč, resp. 92 939 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě ve výši 50 294 tis. Kč, resp. 55 774 tis. Kč
umístěna mimo výrobní areál společnosti (bytové jednotky, ubytovny a sklady v Kralupech nad Vltavou).

Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost s Ministerstvem obrany České republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39 (viz bod 18), na základě které se zavázala k ome-
zenému disponování s významnou částí hmotného majetku (zejména pozemky, výrobní haly, letiště a jiný majetek nutný pro udržení schopnosti poskytování servisních oprav pro Armádu
České republiky). K 31. 12. 2006 činila pořizovací hodnota majetku s omezeným disponováním 45 705 tis. Kč a zůstatková hodnota 17 882 tis. Kč.Toto břemeno není zapsáno v katastru nemo-
vitostí.

Dne 15. 12. 2006 uzavřela společnost s Českou konsolidační agenturou smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým, kterými společnost zajistila závazek vůči České konsolidač-
ní agentuře ve výši 10 427 440 tis. Kč (viz bod 12). K 31. 12. 2006 činila pořizovací hodnota zastavěného majetku 342 825 tis. Kč a zůstatková hodnota 214 076 tis. Kč. Zastaveným majetkem
jsou pozemky a budovy, které nejsou pokryty smluvním břemenem o omezeném disponování uzavřeným s Ministerstvem obrany České republiky. Zástavy byly v lednu 2007 zapsány do
katastru nemovitostí.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku
Zůstatek Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek
k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12.

2004 2005 2006

Podíly v ovládaných a řízených společnostech 454 796 30 134 - 20 007 504 937 - - -33 408 471 529
Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem 1 100 - - - 1 100 - - - 1 100
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 244 - -144 - 100 - -100 - -
Opravné položky -188 455 -152 039 - - -340 494 -16 696 - - -357 190
Celkem 267 685 -121 905 -144 20 007 165 643 -16 696 -100 -33 408 115 439

Opravné položky představují zejména opravnou položku k finanční investici ve společnosti IBIS Aerospace Ltd. z důvodu vyhodnocení celkových rizik tohoto projektu. Společnost dále vytvo-
řila opravnou položku ve výši 1 100 tis. Kč k finanční investici ve společnosti Letov, a.s., na jejíž majetek byl dne 2. 2. 1998 prohlášen konkurs.

V roce 1997 byl založen společný podnik IBIS Aerospace Ltd. se společností Aerospace Industrial Development Corporation, Taiwan (dále jen „AIDC“) pro dokončení vývoje víceúčelové-
ho dopravního letounu Ae 270. Předmětem vkladu byly výsledky vývoje letounu společnosti v celkové výši 173 425 tis. Kč, které byly oceněny na 23 000 tis. USD (796 628 tis. Kč). Podle zakla-
datelské smlouvy dále společnost vložila do společného podniku v roce 1999, resp. 2000 a 2001, finanční zdroje ve výši 2 000 tis. USD (70 760 tis. Kč), resp. 2 000 tis. USD (76 968 tis. Kč)
a 5 000 tis. USD (188 981 tis. Kč).

Od roku 2001 probíhaly testovací lety letounu Ae 270.V průběhu vývoje byly upřesňovány požadavky na letoun tak, aby odpovídal nejnovějším trendům na trhu, což mělo za následek insta-
lace dalšího přístrojového vybavení.V roce 2002 bylo rozhodnuto o zmrazení vývoje stávající verze letounu Ae 270P a pokračovalo se ve vývoji letounu se silnějším motorem (P&W PT6-66).
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Prototyp s tímto motorem byl úspěšně zalétán 25. 2. 2003. V letech 2003 a 2004 vývoj letounu pokračoval a v prosinci 2005, resp. v únoru 2006, společnost obdržela typový certifikát od
Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), resp. od amerického národního úřadu pro letectví (FAA). Přes značnou koncentraci vývojových a výrobních kapacit zejména v závěreč-
ním období vývoje nebyl certifikační plán v porovnání s původním harmonogramem dodržen.

V průběhu zkoušek bylo zjištěno, že některé z technických parametrů letounu začínají být z hlediska současné situace na trhu této kategorie letadel zastaralé. Na základě těchto skutečnos-
tí se společnost rozhodla nezahájit sériovou výrobu letounu ve stávající konfiguraci a zahájit hledání nového investora, který by zejména finančně podpořil vývoj vylepšené varianty letounu,
která by lépe vyhovovala budoucím podmínkám trhu. Na konci roku 2006 a na začátku roku 2007 byla po několikaměsíčním neúspěšném hledání nového investora započata jednání o mož-
ném ukončení spolupráce formou likvidace.

Společnost z důvodu opatrnosti vytvořila opravnou položku k finanční investici ve společnosti IBIS Aerospace Ltd. ve výši 356 090 tis. Kč, která se rovná rozdílu účetní a odhadované reali-
zační hodnoty podílu. Realizační hodnota odhadovaná vedením společnosti se významně liší od podílu na základním kapitálu společnosti IBIS Aerospace Ltd. v představenstvem neschvá-
lených finančních výkazech k 31. 12. 2006 auditovaných společností KPMG.Vzhledem k nejistotě ve schopnosti společnosti IBIS Aerospace Ltd. pokračovat ve své činnosti byly finanční výka-
zy připraveny v odhadovaných realizačních hodnotách. Vedení společnosti AERO Vododchody a.s. nesouhlasí s výší odhadů realizačních hodnot aktiv ve finančních výkazech společnosti
IBIS Aerospace Ltd. a je připraveno tyto finanční výkazy prostřednictvím svých zástupců v představenstvu společnosti IBIS Aerospace Ltd. neschválit.Vedení společnosti odhaduje realizač-
ní hodnotu podílu na 250 tis. USD (tj. 5 219 tis. Kč). Tato hodnota odpovídá odhadovanému likvidačnímu zůstatku společnosti podílu ve společnosti a je v souladu s hodnotou nabídky AIDC
za odprodej podílu společnosti AERO Vodochody a.s. ve společnosti IBIS Aerospace Ltd. Tato nabídka byla společnosti nabídnuta na zasedání představenstva společnosti IBIS Aerospace Ltd
dne 9. 2. 2007.

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2006 (v tis. Kč):

Název společnosti Technometra Radotín, a.s. IBIS Aerospace Ltd* Letov, a.s.
Sídlo společnosti Praha 5 Britské panenské ostrovy Praha 9

Podíl v % 100 50 42,6
Aktiva celkem 199 534 151 280 -
Vlastní kapitál 181 485 139 803 -
Základní kapitál a kapitálové fondy 219 426 1 336 064 -
Fondy ze zisku 5 862 - -
Nerozdělený zisk minulých let 2 035 -215 055 -
Zisk/ztráta běžného roku 45 838 -981 206 -
Cena pořízení akcií/podílu 110 220 361 309 1 100
Nominální hodnota akcie/podílu 219 426 668 032 -
Vnitřní hodnota akcií/podílu 181 485 69 902 -

* K datu účetní závěrky představenstvo společnosti IBIS Aerospace Ltd. neschválilo účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2006.

Finanční informace k 31. 12. 2006 o společnosti Technometra Radotín, a.s. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky.

Příloha účetní závěrky
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Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2005 (v tis. Kč):

Název společnosti Technometra Radotín, a.s. IBIS Aerospace Ltd. Letov, a.s. v konkurzu
Sídlo společnosti Praha 5 Britské panenské ostrovy Praha 9

Podíl v % 100 50 42,6
Aktiva celkem 250 683 1 333 653 -
Vlastní kapitál 227 324 1 292 821 -
Základní kapitál a kapitálové fondy 219 426 1 573 632 -
Fondy ze zisku 5 862 - -
Nerozdělený zisk/(neuhrazená ztráta) minulých let 15 183 -253 295 -
Zisk/(ztráta) běžného roku -13 147 -27 517 -
Cena pořízení akcií/podílu 110 220 394 717 1 100
Nominální hodnota akcie/podílu 219 426 786 816 -
Vnitřní hodnota akcií/podílu 227 324 646 410 -

S výjimkou společnosti Letov, a.s. byly finanční informace k 31. 12. 2005 o těchto společnostech získány z auditorem ověřené účetní závěrky jednotlivých společností.

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

2006 2005
Počet akcií/ Tržní Výnosy Počet akcií/ Tržní Výnosy

Nominální hodnota Nominální hodnota
hodnota hodnota

Aero Trade, a.s. - - 9 10/20 nedostupné 25

Akcie společnosti Aero Trade, a.s. byly v průběhu roku 2006 prodány.

5. ZÁSOBY

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

Opravná položka k: Materiál Nedokončená výroba, Poskytnuté zálohy
polotovary a zboží na zásoby

Ae 270 441 513 253 871 6 320
L-159 333 827 74 281 3 154
L-39, L-59 422 167 5 654 -
projektu Sikorsky 33 640 - 17 084
nepřiřazenému materiálu 43 830 767 -
ostatním zásobám 17 017 292 -
Celkem 1 291 994 334 865 26 558
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6. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2006 a 2005 vytvořeny opravné položky na základě jejich analýzy (viz bod 7).

K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 2 782 tis. Kč a 24 045 tis. Kč.

Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2006 a 2005 pohledávky ve výši
4 371 tis. Kč a 4 102 tis. Kč. Společnost v roce 2006 postoupila pohledávky ve výši 35 295 tis. Kč.Výnos z těchto postoupených pohledávek činil 35 222 tis. Kč.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 21).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k: Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek
k 31. 12. opravné opravné k 31. 12. opravné opravné k 31. 12.

2004 položky položky 2005 položky položky 2006

dlouhodobému hmotnému majetku 180 1 059 - 1 239 158 777 -1 509 158 507
dlouhodobému finančnímu majetku 188 455 152 039 - 340 494 40 907 -24 211 357 190
zásobám 1 562 742 439 675 -360 146 1 642 271 445 656 -461 068 1 626 859
zálohám na zásoby 58 469 6 531 -37 036 27 964 - -1 406 26 558
pohledávkám – zákonné 3 361 4 -1 039 2 326 29 -227 2 128
pohledávkám – ostatní 49 832 5 632 -42 493 12 971 - -9 708 3 263

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 12. 2006 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč):

2006 2005
Banka Měna Částka Částka Částka Částka

v tis. cizí měny v tis. Kč v tis. cizí měny v tis. Kč

Česká národní banka USD 1 590 33 203 1 619 39 808
Deutsche Bank AG Praha USD 2 620 54 691 2 948 72 486
Česká spořitelna, a.s. USD 1 023 21 353 975 23 973
Česká spořitelna, a.s. EUR 27 753 - -
Česká spořitelna, a.s. Kč - 5 000 - 5 596
Commerzbank AG Praha USD - - 812 19 958
Komerční banka, a.s. USD 33 690 - -
Celkem 115 690 161 826

Příloha účetní závěrky
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Finanční majetek deponovaný na účtech s omezeným disponováním slouží jako zástava za finanční operace prováděné s bankami a za garance poskytnuté bankami (viz bod 14).

K 31. 12. 2006 měla společnost v držení depozitní směnku v celkové výši 3 900 tis. USD (81 542 tis. Kč) splatnou 2. 1. 2007.Výnosový úrok vztahující se k této směnce činil 126 tis. Kč.

K 31. 12. 2005 měla společnost v držení dvě depozitní směnky v celkové výši 31 000 tis. Kč a 6 190 tis. USD (152 219 tis. Kč) splatné 2. 1. 2006. Výnosový úrok vztahující se k těmto směn-
kám činil 9 tis. Kč.

K 31. 12. 2005 měla společnost v držení podílové listy CONSEQ, jejichž tržní ocenění bylo 150 667 tis. Kč.V roce 2006 byly tyto podílové listy prodány. Čistý výnos z prodeje činil 742 tis. Kč.
Hrubý výnos z prodeje podílových listů v zůstatkové hodnotě 150 667 tis. Kč činil 151 409 tis. Kč.

Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kč):

2006 2005
Počet akcií/ Tržní Výnosy Počet Tržní Výnosy

Nominální hodnota hodnota podílových listů hodnota tis. Kč

Podílové listy CONSEQ - - 742 1 425 893 150 667 667

9. OSTATNÍ AKTIVA

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

Příjmy příštích období zahrnují zejména nevyfakturované prodeje týkající se obchodního případu Tunis.Výnosy jsou účtovány do období, do kterého věcně a časově přísluší.

10.VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 887 366 akcií na jméno v listinné podobě s nominální hodnotou každé akcie ve výši 2 Kč a z 2 690 000 akcií na jméno v listinné podobě se jmeno-
vitou hodnotou každé akcie ve výši 1 000 Kč plně upsaných a splacených.

Ostatní kapitálové fondy tvoří především zůstatek fondů po finanční restrukturalizaci v předcházejících letech. Ostatní fondy ze zisku jsou tvořeny fondem určeným k vydání zaměstnane-
ckých akcií (od tohoto záměru bylo upuštěno) a sociálním fondem.
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V roce 2006 a 2005 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek
k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006

962 831/2 Kč -75 465/2 Kč 887 366/2 Kč 887 366/2 Kč
Počet akcií 2 690 000/1 000 Kč - - 2 690 000/1 000 Kč - - 2 690 000/1 000 Kč
Základní kapitál 2 691 926 - -151 2 691 775 - - 2 691 775
Vlastní akcie -151 151 - - - - -
Ostatní kapitálové fondy 25 882 - - 25 882 2 838 - 28 720
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -135 424 20 007 - -115 417 - -33 408 -148 825
Zákonný rezervní fond 185 009 14 734 - 199 743 - - 199 743
Ostatní fondy 16 510 - -2 16 508 - - 16 508

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu přecenění finanční investice IBIS Aerospace Ltd. (viz bod 4c).

Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 21. 6. 2006 a 29. 6. 2005 bylo schváleno následující a vyrovnání ztráty za rok 2005 a rozdělení zisku za rok 2004 (v tis. Kč):

Zisk roku 2004 294 689 Ztráta roku 2005 -1 377 000

Příděl do – Příděl do –
rezervního fondu -14 734 rezervního fondu -

Úhrada neuhrazené ztráty 279 955 Úhrada neuhrazené ztráty -
Zvýšení neuhrazené ztráty - Zvýšení neuhrazené ztráty -1 377 000
Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2005 377 Nerozdělený zisk minulých let k 31. 12. 2006 377
Neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2005 -7 866 914 Neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2006 -9 243 914

Příloha účetní závěrky
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11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek
k 31. 12. 2004 rezerv rezerv k 31. 12. 2005 rezerv rezerv k 31. 12. 2006

Smluvní pokuty a penále - 964 - 964 - -964 -
Záruční servis L-159 273 364 - -156 760 116 604 - -49 564 67 040
Generální opravy Tunis - 1 143 - 1 143 2 086 -1 143 2 086
Kontrakt Ae 270 - 45 557 - 45 557 - -27 135 18 422
Objednávky Technometra - 21 374 - 21 374 - -19 233 2 141
Prémie a odměny zaměstnancům 7 731 8 027 -7 731 8 027 14 179 -13 835 8 371
Na nevybranou dovolenou - - - - 9 591 - 9 591
Záruční servis Sikorsky 34 144 16 357 -3 092 47 409 8 171 - 55 580
Záruční servis Thajsko 4 880 - -3 000 1 880 - -1 200 680
Na bankovní záruku Egypt - - - - 26 168 - 26 168
Ostatní rezervy 4 256 - -3 856 400 - -400 -
Celkem 324 375 93 422 -174 439 243 358 60 195 -113 474 190 079

Rezerva na záruční servis L-159

Rezerva na záruční servis letounů L-159 byla vytvořena na předpokládanou hodnotu oprav 72 letounů prodaných Armádě České republiky. Zůstatek rezervy je k 31. 12. 2006 upraven tak,
aby pokrýval náklady na dodatečné pozáruční opravy, ke kterým se společnost smluvně zavázala, tzv. „bulletiny“.

Rezervy na Ae 270 a objednávky Technometra

Vzhledem k nepředpokládané výrobě významného počtu letounů Ae 270 v současné verzi se v roce 2005 vedení společnosti rozhodlo vytvořit rezervu na pevné a uskutečněné objednáv-
ky nevyužitelného materiálu pro program Ae 270 nakupovaný od třetích stran v hodnotě 45 557 tis. Kč a nakupovaný od spřízněné osoby Technometra Radotín, a.s., v hodnotě 21 374 tis. Kč.
V roce 2006 byla původní výše rezervy snížena o hodnotu odebraného materiálu a s dodavateli dohodou zrušených objednávek.

Rezerva na nevybranou dovolenou

V roce 2006 společnost vypočetla a poprvé zaúčtovala rezervu na nevybranou dovolenou ve výši 9 591 tis. Kč.

Rezerva na záruční servis Sikorsky

Rezervu na záruční servis společnost tvoří ve výši odhadovaných nákladů na očekávané záruční opravy týkající se dodávek vrtulníků Sikorsky.

Rezerva na bankovní záruku Egypt

Společnost vytvořila rezervu na očekávanou ztrátu z čerpání bankovní záruky vystavenou ve prospěch Ministerstva obrany státu Egypt.



AERO Vodochody a.s. 54

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

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

Termíny / Podmínky 2006 2005

Závazky vůči České konsolidační agentuře Splatnost 31. 1. 2011, úročeno 140 % diskontní sazby 5 772 888 5 684 328
Závazky vůči České konsolidační agentuře Splatnost 15. 12. 2010, úročeno 140 % diskontní sazby 4 654 552 4 581 514
Celkem 10 427 440 10 265 842
Mínus splátka v následujícím roce -2 243 916 -
Celkem 8 183 524 10 265 842

V roce 2004, resp. 2005 vznikl společnosti závazek za Ministerstvem financí České republiky ve výši 5 547 517 tis. Kč, resp. 4 575 206 tis. Kč z titulu plnění státní záruky za syndikovaný revol-
vingový úvěr, resp. emitované dluhopisy.V prosinci 2005 společnost uzavřela dohody s Ministerstvem financí České republiky o podmínkách úročení a splatnosti těchto závazků.

Celková částka včetně úroků je splatná v pěti splátkách rozprostřených do období pěti let. První splátka ve výši 2 100 798 tis. Kč byla splatná 31. 1. 2007. Celková výše závazku včetně úroků
k 31. 12. 2005 činila 10 265 842 tis. Kč. Závazek vůči Ministerstvu financí České republiky byl na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené 22. 12. 2005 převeden na Českou kon-
solidační agenturu (dále jen „ČKA“)

Dne 15. 12. 2006 společnost uzavřela s ČKA smlouvy o změně splátkových kalendářů postoupených pohledávek a jejich zajištění. Na základě těchto smluv se první splátka závazku včetně
úroků ve výši 2 243 916 tis. Kč posunula na 31. 12. 2007. Termíny ostatních splátek zůstaly nezměněny. Na základě těchto smluv společnost uzavřela smlouvu na zřízení zástavního práva
k věcem nemovitým (viz bod 4b).

Dlouhodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch věřitele (v tis. Kč):

Závazek Zůstatek k 31. 12. 2006 Popis zajištění

Závazek vůči České konsolidační agentuře 10 427 440 Smlouva o zřízení zástavního práva
k věcem nemovitým (viz bod 4b)

Náklady na úroky vztahující se k dlouhodobým závazkům za rok 2006, resp. 2005 činily 161 598 tis. Kč, resp. 479 698 tis. Kč.

V roce 2006 a 2005 společnost nezahrnula žádné úroky do pořizovací ceny aktiv.

Příloha účetní závěrky
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13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2006 zahrnují krátkodobé závazky krátkodobou část závazku vůči České konsolidační agentuře ve výši 2 243 916 tis. Kč, která je splatná 31. 12. 2007 (viz bod 12).

K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 55 674 tis. Kč a 75 094 tis. Kč.

K 31. 12. 2005 jsou jiné krátkodobé závazky tvořeny zejména zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů (viz bod 16).

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu. Jsou účtovány do období s nímž věcně i časově souvisí.

Přijaté zálohy k 31. 12. 2006 zahrnují zejména zálohy od společnosti Sikorsky Aircraft Corporation na výrobu náhradní sady přípravků.

K 31. 12. 2006 společnost eviduje závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění ve výši 20 565 tis. Kč, které jsou všechny ve splatnosti.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 21).

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY

Dne 15. 12. 2005 podepsala společnost dvě úvěrové smlouvy s Českou exportní bankou, a.s.V rámci těchto smluv může čerpat prostředky na financování programu Sikorsky do celkové výše
65 mil. USD (1 357 mil. Kč). Společnost bude za úvěr ručit pohledávkami a právy vyplývající z rámcové smlouvy se společností Sikorsky Aircraft Corporation. K 31. 12. 2006 a k 31. 12. 2005
společnost tyto bankovní úvěry nečerpala.

Společnosti byly k 31. 12. 2006 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):

Banka Záruka Termín Částka

Česká národní banka - za plnění kontraktu 09/91–06/07 26 168
- za plnění kontraktu 09/91–06/07 1 341

Česká spořitelna, a.s. - platební záruka 07/04–06/07 5 000
- záruka za předplatbu 05/05–nespec. 12 212

- kauce 05/05–nespec. 4 071
- kauce 05/05–nespec. 4 071
- kauce 12/06–nespec. 999

Komerční banka, a.s. - platební záruka 12/06–5/07 626
Deutsche bank AG - za plnění kontraktu 02/04–12/06 2 536

- platební záruka 06/04–01/07 31 314
- za plnění kontraktu 05/06–03/07 164
- za plnění kontraktu 05/06–01/08 598

Celkem 89 100
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Společnosti byly k 31. 12. 2005 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kč):

Banka Záruka Termín Částka

Česká národní banka - za plnění kontraktu 09/91–06/06 30 821
- za plnění kontraktu 09/91–06/06 1 579

Česká spořitelna, a.s. - platební záruka 07/04–06/06 5 000
- záruka za předplatbu 05/05–nespec. 14 384

- za plnění kontraktu 05/05–nespec. 4 795
- platební záruka 05/05–nespec. 4 795

Commerzbank AG - za plnění kontraktu 12/02–nespec. 13 800
Deutsche bank AG - za plnění kontraktu 05/05–03/06 2 987

- platební záruka 06/04–01/07 36 882
- za plnění kontraktu 05/05–03/06 296

- dokumentární akreditiv do 03/06 5 913
- za plnění kontraktu 11/05–05/06 267

- dokumentární akreditiv 12/05–03/06 753
Celkem 122 272

K 31. 12. 2006, resp. 31. 12. 2005 společnost ručila za vydané bankovní záruky penězi na běžných účtech s omezeným disponováním ve výši 115 690 tis. Kč, resp. 161 826 tis. Kč (viz bod 8).

15. OSTATNÍ PASIVA

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

16. DERIVÁTY

K 31. 12. 2006 společnost nemá uzavřené žádné derivátové obchody. K 31. 12. 2005 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány
v jiných závazcích (viz bod 13).

V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů určených k obchodování k 31. 12.:

2006 2005
Smluvní / Reálná hodnota Smluvní / Reálná hodnota

(tis. Kč) Nominální Kladná Záporná Nominální Kladná Záporná

Měnové kontrakty - - - 224 284 - -8 734
Deriváty určené k obchodování celkem - - - 224 284 - -8 734

Deriváty nesplňující podmínky pro zajištění jsou zahrnuty v derivátech určených k obchodování.

Příloha účetní závěrky
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17. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu roku 2000 do příštích sedmi let a daňovou ztrátu vzniklou od roku 2004 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty
k 31. 12. 2006, která nebyla v účetní závěrce 2006 uplatněna a bude převedena do dalších let, činila 2 445 522 tis. Kč.

2006 2005
v tis. Kč v tis. Kč

Ztráta před zdaněním -964 330 -1 377 000
Nezdanitelné výnosy -41 460 -142 389
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -54 307 -28 530
Neodečitatelné náklady

Změna stavu opravných položek 147 240 13 244
Změna stavu rezerv -53 273 152 039
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) 470 603 460 859

Daňová ztráta -495 527 -921 777
Sazba daně z příjmu 24 % 26 %
Splatná daň - -

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

2006 2005
Položky odložené daně Odložená daňová Odložený daňový Odložená daňová Odložený daňový

pohledávka závazek pohledávka závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku - -24 221 - -11 165
Ostatní přechodné rozdíly:

OP k pohledávkám a zálohám na zásoby 7 157 - 9 911 -
OP k zásobám 390 446 - 394 145 -
OP k dlouhodobému majetku 38 042 - 297 -
Rezervy 45 619 - 58 406 -
Daňová ztráta z minulých let 586 925 - 609 465 -

Celkem 1 068 189 -24 221 1 072 224 -11 165
Netto 1 043 968 1 061 059

Společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku vzhledem k vysoké nejistotě ohledně její realizace.
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18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost běžně využívá zprostředkovatelských služeb na smluvním základě. V případě uzavření obchodního vztahu se zákazníkem vyplývá z těchto smluv povinnost uhradit zprostřed-
kovateli částku z realizovaných příjmů. Tuto částku nelze stanovit do doby uzavření kontraktu.

Na základě uzavřených smluv má společnost povinnost dodávat svým zákazníkům náhradní díly v období mezi 10–15 lety.

Dne 8. 12. 2005 uzavřela společnost s Ministerstvem obrany České republiky rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře letadel L-159 a L-39, v níž se zavázala ke spolupráci při opravách,
údržbě a modernizaci letadel. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností do ledna 2029. V případě porušení smluvních vztahů, jakožto i v případě odstoupení od smlouvy, může
Ministerstvo obrany České republiky po společnosti požadovat smluvní penále a dále pak i nárokovat případné škody převyšující částku tohoto penále.V rámci této smlouvy se společnost
zavázala k omezenému disponování s významnou částí svého dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 4b).

Hlavní výrobní zakázky společnosti jsou řešeny v rámci dlouhodobých smluvních vztahů s dodavateli. Hodnota budoucích závazků z titulu uzavřených smluv k 31. 12. 2006 a k 31. 12. 2005
dosahuje 2 157 421 tis. Kč a 2 266 130 tis. Kč, z toho činí dodávky pro projekt Sikorsky 1 852 330 tis. Kč a 1 996 773 tis. Kč. Součástí těchto smluv je běžně ustanovení o výši náhrad, které je
společnost povinna uhradit v případě, že nedodrží smluvní závazky nebo od smlouvy odstoupí. Dodavatelé rovněž nepřebírají odpovědnost za případné následné škody způsobené havárií.

Společnost uzavřela pojištění odpovědnosti vyplývajících z vlastní letecké činnosti, dále havarijní pojištění letounů a pojištění za škody způsobené vadným výrobkem. Pro toto pojištění je
sjednán kombinovaný limit ve výši 250 000 tis. USD pro jednu a všechny pojistné události vzniklé během platnosti pojistného období s celosvětovou platností. Toto pojištění pokrývá nejvý-
znamnější předvídatelná rizika vyplývající z letecké činnosti společnosti.

Společnost eviduje v podrozvahové evidenci hmotný majetek společnosti IBIS Aerospace Ltd. (výrobní přípravky) v hodnotě 26 476 tis. Kč.

Společnost nemůže vyloučit případné budoucí závazky vyplývající zejména z plánované změny vlastníka a dopadu privatizačního procesu na strategické smluvní vztahy se společnostmi
Sikorsky Aircraft Corporation a AIDC/Aerospace Industrial Development Corporation. Podle vedení společnosti není možné výši těchto potenciálních závazků k 31. 12. 2006 zodpovědně
odhadnout.

V roce 1998 proběhl ve společnosti ve spolupráci s firmou GEO s. r. o. ekologický audit, jehož výsledkem bylo vyčíslení nutných investic na ekologizaci výroby a na sanaci ekologických
škod. Celkové odhadované náklady činily 248 375 tis. Kč. Na základě Smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků, uzavřené s Fondem národního majet-
ku České republiky dne 12. 8. 1998, se Fond národního majetku České republiky (v současnosti Ministerstvo financí České republiky) zavázal uhradit společnosti účelně vynaložené nákla-
dy do výše 2 691 926 tis. Kč. Tento limit převyšuje celkové odhadované náklady.

19.VÝNOSY

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

2006 2005
Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Letecká výroba 162 284 2 735 202 215 232 2 164 339
Neletecká výroba 37 970 - 35 082 -
Výnosy celkem 200 254 2 735 202 250 314 2 164 339

Převážná část výnosů společnosti za rok 2006 je soustředěna na tři hlavní zákazníky (Sikorsky Aircraft Corporation, Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany
Tunisko) v leteckém odvětví.

Příloha účetní závěrky
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20. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2006 2005
Celkový počet Z toho členové Celkový počet Z toho členové

zaměstnanců řídících orgánů zaměstnanců řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 1 652 60 1 618 83
Mzdy 543 766 62 239 520 024 74 108
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 194 084 20 415 187 233 25 938
Sociální náklady 13 337 1 526 7 733 889
Osobní náklady celkem 751 187 84 180 714 990 100 935

V roce 2006 a 2005 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 3 000 tis. Kč a 2 350 tis. Kč.

21. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Česká konsolidační agentura, státní instituce a majoritní vlastník společnosti, vlastní podíly v celé řadě ostatních společností, se kterými společnost nemá významné obchodní ani jiné vazby.
Tyto společnosti, ale také ministerstva a ostatní státní instituce a orgány, nejsou pro účely finančních výkazů chápány jako spřízněné osoby.

V roce 2006 a 2005 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Výhody některých členů statutárních orgánů a vedení společnosti spočívají v používání služebních osobních automobilů i pro soukromé účely.

Společnost běžně prodává výrobky a poskytuje služby spřízněným osobám.V roce 2006 a 2005 dosáhl tento objem prodeje 734 tis. Kč a 1 279 tis. Kč.

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

Spřízněná osoba Lhůty splatnosti 2006 2005

Technometra Radotín, a.s. 2007 35 116
IBIS Aerospace Ltd. 2007 9 193 113
Celkem 9 228 229

K 31. 12. 2006 a 2005 byly poskytnuty spřízněným osobám zálohy ve výši 0 tis. Kč, resp. 6 513 tis. Kč.

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku.V roce 2006 a 2005 činily nákupy 21 890 tis. Kč a 23 867 tis. Kč.

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

Spřízněná osoba Lhůty splatnosti 2006 2005

Technometra Radotín, a.s. 2007 13 044 11 976
Celkem 13 044 11 976
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Přehled dlouhodobých závazků vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba Lhůty splatnosti 2006 2005

Česká konsolidační agentura 31. 12. 2007–15. 12. 2010 4 654 552 4 581 514
Česká konsolidační agentura 31 12. 2007–31. 1. 2011 5 772 888 5 684 328
Celkem 10 427 440 10 265 842

Závazky vůči České konsolidační agentuře vyplývají z čerpání státních záruk (viz bod 12 a 13).

22. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2006 a 2005 vynaloženo 143 101 tis. Kč a 325 291 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů.

23. BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI

Základem výrobního programu společnosti jsou tři nosné výrobní programy. Vojenský program sestává z projektu L-159A a L-159B a projektu generálních oprav předchozích typů vojen-
ských letounů. Civilní program představuje vývoj a výrobu víceúčelového dopravního letounu Ae 270. Program leteckých kooperací naplňuje především výroba vrtulníku S-76C+ pro ame-
rickou firmu Sikorsky Aircraft Corporation, ale také další kooperace s významnými světovými výrobci letecké techniky.

Společnost nemá uzavřeny žádné kontrakty na prodej letounů L-159. Jediným smluvním partnerem programu L-159 je v současné době Ministerstvo obrany České republiky, se kterým dne
8. 12. 2005 společnost podepsala rámcovou smlouvu o pozáruční podpoře, v rámci které bude společnost poskytovat servis, údržbu a podílet se na modernizaci letadel a dodávkách náhrad-
ních dílů. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s platností do ledna 2029. Od zahájení výroby letadel L-159 společnost prodala celkem 72 kusů jedinému zákazníkovi, kterým bylo
Ministerstvo obrany České republiky.

Projekt Ae 270 byl opožděn oproti původnímu harmonogramu, podle kterého měl být první letoun prodán v roce 2001.Všechny předepsané certifikační zkoušky (základní certifikační pro-
gram) byly dokončeny a v prosinci 2005, resp. v únoru 2006 společnost obdržela typový certifikát od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), resp. od amerického národního
úřadu pro letectví (FAA). V průběhu zkoušek bylo zjištěno, že některé z technických parametrů letounu začínají být z hlediska současné situace na trhu této kategorie letadel zastaralé. Na
základě těchto skutečností se společnost rozhodla nezahájit sériovou výrobu letounu ve stávající konfiguraci a zahájit hledání nového investora, který by zejména finančně podpořil vývoj
vylepšené varianty letounu, která by lépe vyhovovala budoucím podmínkám trhu. Na konci roku 2006 a začátku roku 2007 byla po několikaměsíčním neúspěšném hledání nového investo-
ra s partnerem ve společném podniku IBIS Aerospace Ltd., společností Aerospace Industrial Development Corporation, Taiwan, započata jednání o možném ukončení spolupráce formou
likvidace.

Příloha účetní závěrky
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Výroba vrtulníků Sikorsky má vzrůstající tendenci a na základě závazných objednávek firmy Sikorsky Aircraft Corporation dojde v roce 2007 k dalšímu zvýšení výroby oproti předchozím
rokům. Perspektivu spatřuje společnost v možnosti kooperační výroby pro italského výrobce letounů Alenia Aeronautica S.p.A., se kterým společnost podepsala smlouvu o kooperaci při
výrobě letounů ALENIA C-27J Spartan. V roce 2006 započal přesun výrobních technologií. Spuštění výroby se očekává v průběhu roku 2007. Další perspektivu spatřuje společnost v mož-
nosti kooperační výroby pro další letecké koncerny.

Společnost má záporný vlastní kapitál ve výši 7 419 946 tis. Kč a neuhrazenou ztrátu k 31. 12. 2006 včetně ztráty roku 2006 ve výši 10 207 867 tis. Kč. Podle obchodního zákoníku by společ-
nost, jejíž kumulovaná ztráta přesáhla polovinu základního kapitálu, měla podat návrh na prohlášení konkurzu, nebo přijmout opatření ke snížení ztráty. Tato opatření byla odsouhlasena
v minulosti na valných hromadách společnosti a jejich součástí byla restrukturalizace vlastního kapitálu, zvýšení vlastního kapitálu úpisem nových akcií a plánovaná privatizace společnosti.
Tato opatření nebyla dostatečná k dosažení kladného vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2006.

Na základě čerpání státních záruk za euroobligace a syndikovaný revolvingový úvěr vznikly společnosti významné závazky vůči České konsolidační agentuře v celkové výši
10 427 440 tis. Kč (viz bod 12). V lednu 2007 ČKA postoupila veškeré pohledávky na nového majoritního vlastníka společnost TULAROSA a.s. Následně byla část těchto pohle-
dávek ve výši 8 000 000 tis. Kč kapitalizována (viz bod 25). Po zaúčtování této transakce společnost vykázala kladný vlastní kapitál, avšak toto opatření nebylo dostačující
ke snížení kumulované ztráty pod polovinu základního kapitálu. Za stávající situace společnost nebude schopna dostát splacení zbývající části těchto závazků z vlastních zdro-
jů vyprodukovaných vlastní činností.

Schopnost společnosti pokračovat ve svém podnikání je závislá na vývoji výše popsaných skutečností, zejména pak na strategických rozhodnutích a plánech nového majoritního akcionáře
a jeho přístupu ke zbývající nekapitalizované části postoupených pohledávek. Účetní závěrka byla připravena na základě předpokladu, že společnost bude pokračovat ve svém působení
i v následujícím roce a neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z této nejistoty.

24.VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Ostatní finanční výnosy v roce 2006, resp. 2005 tvoří především kurzové zisky.

Ostatní finanční náklady v roce 2006, resp. 2005 tvoří především kurzové ztráty.

Ostatní provozní výnosy v roce 2006, resp. 2005 tvoří především výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z emisních povolenek.

Ostatní provozní náklady v roce 2006, resp. 2005 tvoří především manka a škody, nominální hodnota postoupených pohledávek a pojistné.

Mimořádné výnosy v roce 2005 tvoří zaúčtování bonusu od firmy Honeywell, který se vztahuje k motorům nakoupeným v minulých obdobích.

Mimořádné náklady v roce 2005 tvoří zejména úrok ze závazku vůči České konsolidační agentuře vztahující se k roku 2004. Úrok byl odsouhlasen zpětně na základě dohody s původním
věřitelem Ministerstvem financí České republiky ze dne 15. 12. 2005.
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25.VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Dne 2. ledna 2007 společnost TULAROSA a.s. ze skupiny Penta zaplatila kupní cenu ve výši 2 910 mil. Kč za aktiva státu v AERU Vodochody a.s. Dne 4. ledna 2007 bylo společnosti TULARO-
SA a.s. předáno 99,97 % akcií společnosti a postoupeny pohledávky České konsolidační agentury za společností ve výši 10 427 440 tis. Kč (viz bod 12). Následně byla část těchto pohledá-
vek ve výši 8 000 000 tis. Kč postoupena společnosti Salori Holding B.V., která je také součástí skupiny Penta. Dne 8. února 2007 rozhodl jediný akcionář (TULAROSA a.s.) o zvýšení základ-
ního kapitálu společnosti upsáním 2 322 314 nových akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč. Emisní kurz upisovaných akcií činí 8 000 000 tis. Kč, tj. 3 445 Kč na akcii. Všechny nové akcie byly
upsány společností Salori Holding B.V. Zvýšení základního kapitálu bylo v obchodním rejstříku zapsáno dne 22. března 2007.

Po převzetí kontroly nového majoritního vlastníka společnosti byly provedeny významné změny ve složení statutárních orgánů a vedení společnosti.

V průběhu 1. čtvrtletí 2007 započal projekt restrukturalizace společnosti s cílem vykazování zisku od roku 2008. Její součástí je i soubor významných úsporných opatření zejména v oblasti
osobních, ale i režijních a materiálových nákladů. Do data zveřejnění účetní závěrky společnost v rámci těchto úsporných opatření propustila 260 zaměstnanců.

Od 1. ledna 2007 společnost změnila metodu oceňování nedokončené výroby a polotovarů. Dopad změny metody je snížení hodnoty zásob nedokončené výroby a polotovarů
o 271 701 tis. Kč a související snížení provozního výsledku hospodaření.

26. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ STRANA 40)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

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

Příloha účetní závěrky



Výroční zpráva 2006 63

Zpráva představenstva společnosti AERO Vodochody a.s. o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle ustanovení § 66a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „obchodní zákoník“).

ODDÍL I.

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

Ovládající osoba:
Česká konsolidační agentura,
se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7,
IČ: 70109966,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 45993
právnická osoba zřízená zvláštním zákonem
(dále „ČKA“).

Propojené osoby:
AERO Vodochody a.s.; Česká konsolidační agentura;Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.; Explosia a.s.

ODDÍL II.

Vztahy mezi propojenými osobami

Způsob ovládání
ČKA vlastnila akcie Společnosti v celkové hodnotě 2 690 915 518,- Kč, což odpovídá 99,96808% podílu na hlasovacích právech plynoucích z účasti ve Společnosti; ČKA tak ovládala
Společnost ve smyslu ust. § 66a odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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ODDÍL III.

Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována ve smyslu ustanovení § 66a, odst. 9 za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.

ODDÍL IV.

Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

Za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006, kdy ČKA Společnost ovládala, byly uzavřeny následující smlouvy mezi propojenými osobami:

1) Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.,
se sídlem Praha 9, Beranových 130, PSČ 190 00,
IČ: 00 01 06 69,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 446.

Datum uzavření Číslo Doba trvání Název Plnění Plnění Újma
smlouvy smlouvy smlouvy smlouvy poskytované získané

22. 3. 2000 ve znění dodatku č. 1 4/1100/2000 na dobu neurčitou Smlouva o nájmu cena za služby pronájem žádná
ze dne 1. 4. 2000, dodatku č. 2 nebytových prostor, a nájemné nebytových
ze dne 17. 10. 2000, dodatku č. 3 poskytování služeb prostor
ze dne 23. 7. 2004 a dodatku a nájmu movitých věcí
č. 4 ze dne 20. 09. 2006
19. 7. 2004 ve znění dodatku OV6040073 na dobu určitou Smlouva o řešení spolupráce část fin. prostředků žádná
ze dne 28. 4. 2005 části projektu na projektu
a dodatku ze dne 22. 5. 2006 FT-TA/026 a převodu

fin. prostředků
24. 11. 2006 761 na dobu určitou Smlouva cena za spoluvlastnický žádná

o spoluvlastnictví spoluvlastnický podíl
duševního vlastnictví podíl

30. 11. 2006 RNP/54/06 na dobu určitou Smlouva o poskytnutí část fin. spolupráce žádná
účelové podpory prostředků na projektu

8. 12. 2006 RNP/55/06 na dobu určitou Smlouva o řešení části část fin.prostředků spolupráce žádná
projektu FT-TA 3/043 na projektu

1. 1. 2006–31. 12. 2006 jednorázová Smlouvy kupní 30x cena za zboží zboží žádná
1. 1. 2006–31. 12. 2006 jednorázová Smlouvy o dílo 6x cena za dílo dílo žádná

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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2) Explosia a.s.,
se sídlem 532 17 Pardubice – Semtín,
IČ: 25 29 15 81,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 1828.

Datum uzavření Číslo Doba trvání Název Plnění Plnění Újma
smlouvy smlouvy smlouvy smlouvy poskytované získané

22. 9. 2006 RNP/42/06 na dobu určitou Smlouva část spolupráce žádná
o poskytnutí účelové finančních na projektu

podpory na řešení prostředků
programového projektu

9. 10. 2006 RNP/38/06 na dobu určitou Smlouva o řešení část spolupráce žádná
části projektu finančních na projektu

modernizace vystřel. prostředků
sedadla VS-2

7. 7. 2003 ve znění dodatků OZVO/077/2003 na dobu určitou Smlouva o skladování cena za službu poskytnutá služba žádná
11. 7. 2006 na dobu určitou Smlouva o ochraně ochrana ochrana žádná

důvěrných informací důvěrných informací důvěrných informací
1. 1. 2006–31. 12. 2006 jednorázová Smlouvy kupní 4x kupní cena zboží žádná
1. 1. 2006–31. 12. 2006 jednorázová Smlouvy o dílo 5x cena za dílo dílo žádná

ODDÍL V.

Jiné právní úkony mezi propojenými osobami

Společnosti nejsou známy žádné jiné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu ČKA.

ODDÍL VI.

Všechna ostatní opatření mezi propojenými osobami

Společnosti nejsou známa žádná ostatní opatření, která by byla učiněna v zájmu ČKA s výjimkou poskytnutí veřejně dostupných informací, popř. informací na základě zákona k plnění záko-
nem stanovených povinností.
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ODDÍL VII.

Závěr

Představenstvo AERO Vodochody a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely této zprávy, a to zejména tím, že se dotázalo ovláda-
jící osoby České konsolidační agentury na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány.

Představenstvo AERO Vodochody a.s. prohlašuje, že dle jeho vědomí peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi propojenými osoba-
mi, byla v obvyklé výši.

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

V Odoleně Vodě dne 29. března 2007

Ing. Zdeněk Sýkora Ing. Jan Vachek
předseda představenstva člen představenstva
AERO Vodochody a.s. AERO Vodochody a.s.



Výklad pojmů a zkratek

VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

AČR – Armáda ČR
AIDC – Aerospace Industrial Development Corporation, Taiwan
AV – AERO Vodochody a.s.
ČKA – Česká konsolidační agentura
ČR – České republika
EASA – European Aviation Safety Agency
EADS – European Aeronautic Defence and Space Company
FAA – Federal Aviation Administration
GO – generální opravy
LRQU – Lloydes Register Quality Assurance
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
NATO – North Atlantic Treaty Organization
R.O.C. – Republic of China / Taiwan
SAC – Sikorsky Aircraft Corporation
ÚCL – Úřad pro civilní letectví ČR
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KONTAKTY

AERO Vodochody a.s.
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda
Tel.: +420 255 763 150
Fax: +420 255 763 225
E-mail: kpas@aero.cz
http://www.aero.cz

Kontakty
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