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Spoleãnost AERO Vodochody a.s. se zab˘vá zejména v˘vojem, v˘robou, prodejem a ser-

visem letadel a leteck˘ch celkÛ v oblasti vojenské i civilní letecké techniky. Spoleãnost

navazuje na tradice firmy Aero - továrna létadel, zaloÏené v roce 1919, a fiadí se tak mezi

nejstar‰í v˘robce letecké techniky na svûtû. AERO Vodochody a.s. je v souãasné dobû nej-

vût‰ím v˘robcem letecké techniky v âeské republice. Má zaveden˘ certifikovan˘ systém

fiízení jakosti dle AS 9100 / ISO 9001 a je drÏitelem v‰ech relevantních atestÛ a certifikátÛ

spoleãnosti jako celku i dílãích procesÛ dle národních i mezinárodních norem.

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. je akciovou spoleãností, která byla zapsána dne

2. ledna 1991 v obchodním rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloÏka ã. 449.

Do konce roku 2006 vlastnila témûfi 100 % akcií spoleãnosti âeská konsolidaãní agentu-

ra. Dne 4. ledna 2007 se jedin˘m akcionáfiem spoleãnosti AERO Vodochody a.s. stala pri-

vate equity skupina Penta, která ve stejném roce úspû‰nû ukonãila projekt restrukturali-

zace spoleãnosti AERO Vodochody a.s., jejímÏ hlavním v˘sledkem byl zisk spoleãnosti

AERO Vodochody a.s. vykázan˘ za rok 2007 ve v˘‰i 236 milionÛ Kã. Základní kapitál spo-

leãnosti AERO Vodochody a.s. k 31. 12. 2007 ãinil 5 014 088 732,- Kã.  

profil spoleãnosti
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PROGRAM KOOPERACÍ

Program kooperací spoleãnosti AERO Vodochody a.s. se zamûfiuje na komplexní dodávky

letecké techniky na pfiedních stupních dodavatelského fietûzce a kontinuálnû roz‰ifiuje

portfolio zákazníkÛ z fiad pfiedních svûtov˘ch v˘robcÛ letadel. V roce 2007 program

kooperací zahájil v˘robu stfiední ãásti kfiídla (centroplánu) letounu C-27J Spartan pro

italského zákazníka Alenia Aeronautica a získal dal‰í v˘znamn˘ kontrakt na dodávky

podsestav letounÛ Embraer 170/190 pro francouzskou spoleãnost Latecoere. Pokraãuje

v˘roba kompletního vrtulníku S-76C pro spoleãnost Sikorsky Aircraft Corporation, dodávky

kanónov˘ch dvefií letounu F/A-18E/F/G pro Boeing Company, sad dílÛ a podsestav pro

pevnou nábûÏnou hranu B767 pro Spirit Aerosystems, podsestav letounÛ Airbus

A320/A340 pro EADS Augsburg a dílÛ letounu Boeing B747 pro Vought Aircraft Industries.

PROGRAM VOJENSK¯CH LETADEL

Program vojensk˘ch letadel spoleãnosti AERO Vodochody a.s. se zamûfiuje

na v˘voj, v˘robu, prodej a servis finálních v˘robkÛ znaãky AERO - pokroãil˘ch cviã-

n˘ch a lehk˘ch bojov˘ch letounÛ. Jednomístné lehké bojové a dvoumístné pokro-

ãilé cviãné verze letounu L-159 tvofií komplexní systém boje a v˘cviku L-159, kter˘

dále zahrnuje integrovanou logistickou podporu, pozemní v˘cvikov˘ systém,

prostfiedky plánování a vyhodnocování letu a dal‰í vybavení. Na v˘voji systému

se podíleli pfiední svûtoví i domácí v˘robci letecké techniky. Systém je úspû‰nû

zaveden ve sluÏbách Armády âeské republiky, v roce 2007 byl korunován dodávkou

ãtyfi pokroãil˘ch cviãn˘ch letounÛ L-159T1. Pro zákazníky letounÛ L-39 / L-59 nabízí

program vojensk˘ch letadel ‰iroké portfolio sluÏeb od prodlouÏení Ïivotnosti,

generálních oprav po modernizace ve‰ker˘ch systémÛ letounu.

PORTFOLIO FIREM

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. je 100% vlastníkem firem Technometra Radotín, a.s.,

tradiãního v˘robce letadlov˘ch podvozkÛ a dal‰ích leteck˘ch sestav, a Leti‰tû

Vodochody a.s., nevefiejného mezinárodního leti‰tû, vyuÏívaného jak pro firemní, tak

komerãní úãely. V rámci portfolia private equity skupiny Penta v˘znamnû roz‰ifiuje

potenciál spoleãnosti AERO Vodochody a.s. také firma Rotortech AERO Composites

Ltd., v˘robce kompozitov˘ch dílÛ, k jejíÏ akvizici do‰lo v roce 2007.
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úvodní slovo prezidenta spoleãnosti

na základnû v âáslavi, a zavr‰ily tak vyzbrojení letky systémem boje a v˘cviku

L-159. V oblasti vojensk˘ch letadel jsme také podepsali v˘znamn˘ zahraniãní

kontrakt s Ministerstvem obrany Maìarska na poskytnutí letov˘ch hodin na

v˘cvikovém systému L-159. 

Leti‰tû Vodochody se v listopadu roku 2007 stalo samostatnou akciovou spoleãností

a na jeho rozvoji ve vefiejné mezinárodní leti‰tû se intenzivnû pracuje.

Vstup silného vlastníka se projevil záhy. Aero pfiekonalo tûÏké období restrukturalizace

s vyznamenáním. Oproti stanovenému cíli vykázat zisk nejdfiíve v lednu roku 2008

se Aero jiÏ v srpnu 2007 odrazilo ode dna a vrátilo se po letech ztrát do ãern˘ch ãísel.

Zisk za rok 2007 dosáhl v˘‰e 236 milionÛ korun. A to i pfies pokles kurzu amerického

dolaru, kter˘ negativnû ovlivnil hospodafiení spoleãnosti zejména v druhé polovinû roku. 

Zahájili jsme také investice do na‰í budoucnosti, zejména do rekonstrukce strojového

parku a technologií, s cílem dále zv˘‰it potenciál spoleãnosti a kvalitu a efektivitu

v˘roby. V roce 2007 bylo investováno více nûÏ 100 milionÛ korun. V˘znamn˘m

mezníkem byla také akvizice firmy Rotorech Composites Ltd. private equity skupinou

Penta, která roz‰ífiila portfolio pokroãil˘ch technologií Aera o v˘robu kompozitÛ,

materiálu, kter˘ se stává klíãov˘m nejen v leteckém prÛmyslu. Aero zároveÀ zahájilo

pfiípravné kroky k vybudování kompozitového pracovi‰tû pfiímo ve Vodochodech. 

VáÏení akcionáfii, váÏení partnefii, váÏení pfiíznivci letectví,

není pochyb, Ïe rok 2007 byl pro spoleãnost AERO Vodochody a.s. rokem

opravdu pfielomov˘m. 

Spoleãnost v lednu získala nového vlastníka, silnou private equity skupinu Penta,

která krátce po svém kapitálovém vstupu zahájila proces restrukturalizace s cílem

stabilizovat a dále posílit Aero jako tradiãního v˘robce pokroãil˘ch leteck˘ch

technologií. Penta definovala pro Aero následující priority: zachování a dal‰í rozvoj

letecké v˘roby, podpora Armády âeské republiky a rozvoj leti‰tû Vodochody. 

Pokud jde o první prioritu, letecká v˘roba byla v Aeru zachována. V roce 2007

jsme pokraãovali jak ve vojenské, tak civilní v˘robû, a na‰e trÏby vzrostly o 47 %.

Dodali jsme o 30 % vrtulníkÛ Sikorsky S-76C více nûÏ v pfiede‰lém období,

zahájili jsme v˘robu centroplánu letounu C-27J Spartan pro spoleãnost Alenia

Aeronautica a uzavfieli nov˘ v˘znamn˘ kontrakt v oblasti kooperací - pro

francouzskou firmu Latecoere bude Aero dodávat podsestavy dopravních

letounÛ Embraer 170 a 190. 

Pokraãovali jsme v podpofie Armády âeské republiky na základû dlouho-

dobé rámcové smlouvy uzavfiené s Ministerstvem obrany s platností do

roku 2029. Aero v listopadu slavnostnû pfiedalo ãtyfii pokroãilé cviãné letouny

L-159T1, které se pfiipojily ke sv˘m jednomístn˘m lehk˘m bojov˘m verzím
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I pro rok 2008 máme stanoveny ambiciózní cíle. Aero se

stává siln˘m hráãem na poli kooperací, usilujeme

o dal‰í technicky nároãné zakázky na pfiedních

stupních dodavatelského fietûzce. Pokraãujeme

v marketingov˘ch aktivitách smûfiujících k prodeji

letounÛ L-159. Na‰ím cílem je vybudovat siln˘ holding,

opírající se o portfolio firem Technometra Radotín, a.s.,

Rotorech AERO Composites Ltd., Leti‰tû Vodochody

a dal‰ích potenciálních subjektÛ, v ãele se spoleãností

AERO Vodochody a.s. 

Dovolte mi, abych jménem vedení spoleãnosti

podûkoval v‰em zamûstnancÛm, jejichÏ nasazení

v˘znamnû pfiispûlo k dosaÏen˘m v˘sledkÛm, a na‰im

partnerÛm a zákazníkÛm, ktefií zÛstali vûrni znaãce Aero.

Peter Ondro, prezident
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klíãové události roku 2007

20. 12. AERO dokonãilo první centroplán letounu C-27J pro spoleãnost Alenia Aeronautica.

30. 11. Byla zaloÏena spoleãnost Leti‰tû Vodochody a.s. jako 100% dcefiiná spoleãnost Aera.

29. 11. AERO zvítûzilo v anketû „100 nejv˘znamnûj‰ích firem âR za rok 2006“ v oblasti dynamick˘ rÛst.

23. 11. AERO slavnostnû pfiedalo ãtyfii pokroãilé cviãné letouny L-159T1 Ministerstvu obrany âR.

15. 11. AERO pfiedalo Ministerstvu obrany âR Studii proveditelnosti rÛstového potenciálu letounu L-159.

09. 11. AERO dokonãilo generální opravy tunisk˘ch vojensk˘ch cviãn˘ch proudov˘ch letounÛ L-59T.

03. 10. AERO podepsalo kontrakt se spoleãností Latecoere na podsestavy letounÛ Embraer 170 / 190.

06. 09. Private equity skupina Penta uzavfiela akvizici britské spoleãnosti Rotorech Composites Ltd. 

30. 08. AERO podepsalo smlouvu na fie‰ení v˘zkumu a v˘voje a stavbu prototypu letounu EV-55 se spoleãností EVEKTOR, spol. s r.o.

10. 08. AERO pfiedstavilo letouny L-159 a Ae 270 na Kecskemét Air and Military Show v Maìarsku.

02. 08. AERO získalo doplÀkové typové osvûdãení letounu L-159T1.

29. 06. Vrtulník Sikorsky S-76C se poprvé pfiedstavil na leti‰ti Vodochody.

20. 06. AERO provedlo zálet prvního tuniského letounu L-59T procházejícího generální opravou.

18. 06. AERO se pfiedstavilo na Paris Air Show.

15. 06. AERO dokonãilo montáÏní linku pro v˘robu centroplánu letounu C-27J. 

30. 05. AERO odeslalo 150. vrtulník S-76C spoleãnosti Sikorsky Aircraft Corporation.
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26. 05. AERO se pfiedstavilo na Dni otevfien˘ch dvefií - Leteckém dni základny v âáslavi.

03. 05. AERO pfiedalo data pro simulátor Cessna Citation CJ2 zákazníkovi, firmû Virtual Reality Media.

02. 05. AERO vystavovalo na veletrhu IDET v Brnû.

26. 04. AERO provedlo zálet prvního sériovû vyrobeného letounu Ae 270 v.ã. 0008 OK ALE.

28. 03. AERO zahájilo prototypové letové zkou‰ky letounu L-159T1.

23. 03. Flotila L-159 ve sluÏbách AâR dosáhla náletu 10 000 letov˘ch hodin.

22. 03. Nav˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti o 2 322 314 000,- Kã na celkov˘ch 5 014 088 732,- Kã nabylo právní moci.

08. 03. AERO provedlo zálet prvního letounu L-159T1 pro AâR.

23. 02. Periodick˘ audit systému fiízení jakosti potvrdil zachování certifikátÛ dle AS 9100, rev. B a ISO 9001:2000 

a roz‰ífiení systému fiízení jakosti o provoz leti‰tû a sluÏby s tím spojené.

31. 01. AERO obhájilo certifikát NADCAP pro chemické procesy.

29. 01. AERO dokonãilo montáÏ prvního letounu L-159T1 pro AâR.

15. 01. AERO obájilo certifikát NADCAP pro nedestruktivní zkou‰ení penetraãní metodou.

15. 01. AERO odeslalo první kus kanónov˘ch dvefií pro verzi G letounu F/A-18 spoleãnosti Boeing Company.

04. 01. Private equity skupina Penta se stala 100% vlastníkem spoleãnosti AERO Vodochody a.s.
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orgány a management

P¤EDSTAVENSTVO K 31. PROSINCI 2007:

pfiedseda: Ing. Zdenûk S˘kora
ãlenové: Ing. Petr Brychta

Ondfiej Benáãek

V PRÒBùHU ROKU 2007 NASTALY 

V P¤EDSTAVENSTVU NÁSLEDUJÍCÍ ZMùNY:

pfiedseda: Ing. Petr Klime‰ do 8. 1. 2007
Ing. Zdenûk S˘kora od 8. 1. 2007

místopfiedseda: Ing. Zdenûk Stuchlík do 8. 1. 2007
ãlenové: Ing. Jan ·techr do 8. 1. 2007

Ing. Zdenûk Vran˘ do 8. 1. 2007
Ing. Jan Vachek do 17. 7. 2007
Ing. Petr Brychta od 8. 1. 2007
Ondfiej Benáãek od 18. 7. 2007

DOZORâÍ RADA K 31. PROSINCI 2007:

pfiedseda: Mgr. Václav ·tajner
ãlenové: Jan Bor˘sek

Bc. Martin Prachafi

V PRÒBùHU ROKU 2007 NASTALY V DOZORâÍ RADù NÁSLEDUJÍCÍ ZMùNY:

pfiedseda: Mgr. Václav ·tajner od 1. 4. 2007
místopfiedseda: Ing. Václav Srba do 8. 1. 2007
ãlenové: Ing. Václav Absolon do 8. 1. 2007

Jan Bor˘sek do 8. 1. 2007
Ing. Petr Goldmann do 8. 1. 2007
Ing. Jifií Chroustovsk˘ do 8. 1. 2007
Jaromír Kvapil do 8. 1. 2007
Ivan Pekárek do 8. 1. 2007
Ing. Milu‰ka Vrlová do 8. 1. 2007
Ing. Jifií Îenat˘ do 8. 1. 2007
JUDr. Karel Kühnl od 8. 1. 2007 do 31. 3. 2007
Bc. Martin Prachafi od 8. 1. 2007
Jan Bor˘sek od 10. 5. 2007

VRCHOLOV¯ MANAGEMENT K 31. PROSINCI 2007:

Ing. Peter Ondro, MBA, prezident
Ing. Zdenûk S˘kora, viceprezident pro obchod a leti‰tû
Ing. Petr Kudrna, povûfien fiízením programu vojensk˘ch letadel
Ing. Monika Vajnerová, viceprezidentka pro program kooperací
Ing. Michal Flídr, viceprezident pro fiízení finanãního úseku
Ing. Josef Kadlec, viceprezident - realizace kontraktÛ
Ing. Martin Kaãur, viceprezident pro rozvoj leti‰tû
Ing. Zdenûk Bire‰, fieditel pro fiízení jakosti
Ing. Jifií Fiala, fieditel pro v˘voj
Ing. Josef Fogl, personální fieditel
Ing. Jifií Sauer, fieditel pro nákup
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organizaãní 
struktura 

k 31. 12. 2007
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CELKOVÁ FINANâNÍ SITUACE

Na finanãní situaci spoleãnosti AERO Vodochody a.s. mûla v roce 2007

rozhodující vliv v˘roba a prodej vrtulníkÛ S-76C, dále plnûní smluv

s Ministerstvem obrany âR a utlumení v˘vojov˘ch prací programu civilních

letadel. Zásadní zmûnou, která rozhodujícím zpÛsobem napomohla

zmûnit nepfiíznivou finanãní situaci spoleãnosti AERO Vodochody a.s.,

bylo v roce 2007 pfiedev‰ím dokonãení privatizace a nav˘‰ení základ-

ního kapitálu spoleãnosti. Toto opatfiení umoÏnilo spoleãnosti vyfie‰it

dlouhodob˘ problém záporného vlastního kapitálu. Tímto spoleãnost opût

získala pfiístup ke komerãním bankovním úvûrÛm k profinan-

cování podnikatelsky atraktivních a efektivních aktivit - dne 22. 10. 2007

uzavfiela spoleãnost AERO Vodochody a.s. s âeskou exportní bankou, a.s.

smlouvu o revolvingovém úvûru na financování v˘roby pro v˘voz a o vysta-

vení záruãních listin, kterou se banka zavázala poskytnout spoleãnosti

AERO Vodochody a.s. úvûr do limitu 60 milionÛ americk˘ch dolarÛ

a rámcovou smlouvu o postoupení budoucích v˘vozních pohledávek

za úplatu. Spoleãnost AERO Vodochody a.s. v roce 2007 vykázala celkov˘ zisk

ve v˘‰i 236 milionu Kã (2006: ztráta -964 mil. Kã). Vlastní kapitál k 31. prosinci

2007 ãinil 1,3 miliardy Kã.

TRÎBY

TrÏby spoleãnosti vzrostly v roce 2007 o 47 % na 4,3 miliardy Kã (2006: 2,94

miliardy Kã). Na celkov˘ch trÏbách se v roce 2007 podílely trÏby

za vlastní v˘robky a sluÏby 93 %, trÏby za prodané zboÏí 7 %. NárÛst

trÏeb ovlivnilo pfiedev‰ím v˘razné nav˘‰ení objemu produkce programu

Sikorsky a dodání ãtyfi letounÛ L-159T1 Ministerstvu obrany âR. Do budoucna

lze oãekávat pozitivní vliv dal‰ího zvy‰ování objemu trÏeb programu Sikorsky,

zv˘‰ení dodávek programu C-27J Spartan a rozjetí nového kooperaãního

programu v˘roby podsestav pro spoleãnost Latecoere. 

Export dosáhl v˘‰e 3,5 miliardy Kã (81 % trÏeb) a vzrostl proti roku 2006 o 28 %,

zejména vlivem vy‰‰ího objemu dodávek a dosaÏení lep‰ích cenov˘ch pod-

mínek programÛ kooperací. Rozhodující ãástí se na exportu podílela v˘roba

vrtulníkÛ S-76C.

V¯SLEDEK HOSPODA¤ENÍ

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. od srpna roku 2007 zaãala vytváfiet kladn˘

hospodáfisk˘ v˘sledek a vykázala za rok 2007 celkov˘ hospodáfisk˘ v˘sledek ve v˘‰i

235,8 mil. Kã, kter˘ byl vytvofien kladn˘m provozním v˘sledkem (364,1 mil. Kã),

záporn˘m finanãním v˘sledkem (-127,7 mil. Kã) a záporn˘m mimofiádn˘m v˘sledkem

(-0,7 mil. Kã). 

Provozní v˘sledek v roce 2007 kladnû ovlivnilo zejména dosaÏení vy‰‰ích neÏ

plánovan˘ch trÏeb programu Sikorsky (o 154 mil. Kã), dodání letounÛ L-159T1

Ministerstvu obrany âR, vy‰‰í trÏby za plnûní dlouhodobé rámcové smlouvy

s Ministerstvem obrany âR a niÏ‰í ãerpání nákladÛ na program L-159B.

Finanãní v˘sledek negativnû ovlivnily zvlá‰tû nákladové úroky (-86,5 mil. Kã), kurzové

vlivy (-93,2 mil. Kã) a ostatní finanãní náklady (-7,5 mil. Kã). Pozitivní vliv mûly naopak

v˘nosové úroky (30,1 mil. Kã), rozpu‰tûní opravné poloÏky (23,9 mil. Kã) a ostatní

finanãní v˘nosy (5,1 mil. Kã).
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STRUKTURA MAJETKU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Celková aktiva (v netto hodnotû) spoleãnosti AERO Vodochody a.s. se sníÏila v roce

2007 oproti roku 2006 o 554 mil. Kã na ãástku 3 280 mil. Kã. Nejv˘znamnûj‰í poloÏku

aktiv pfiedstavovala obûÏná aktiva ve v˘‰i 2 253 mil. Kã (tj. 69 % celkov˘ch aktiv),

tvofiená zejména zásobami (1 154 mil. Kã), pohledávkami (812 mil. Kã) a krátkodob˘m

finanãním majetkem (287 mil. Kã). Ve srovnání s rokem 2006 do‰lo ke sníÏení

obûÏn˘ch aktiv o 600 mil. Kã, z toho nejvût‰í vliv mûlo sníÏení zásob ve v˘‰i 469 mil.

Kã a sníÏení krátkodobého finanãního majetku ve v˘‰i 113 mil. Kã. Zásoby

zaznamenaly v roce 2007 proti roku 2006 pokles o 29 %. Pokles hodnoty zásob byl

zpÛsoben zejména permanentním procesem optimalizace nákupu, realizací projektu

konverze L-159, poklesem kurzu amerického dolaru (vliv zejména na zásoby programu

Sikorsky) a zmûnou metodiky úãtování o nedokonãené v˘robû. Krátkodob˘ finanãní

majetek se v roce 2007 oproti roku 2006 sníÏil na 287 mil. Kã (o 28 %). 

Fixní aktiva ve v˘‰i 1 004 mil. Kã pfiedstavovala v roce 2007 31 % majetku spo-

leãnosti AERO Vodochody a.s. Ve srovnání s rokem 2006 do‰lo k nárÛstu

jejich zÛstatkové hodnoty o 53 mil. Kã, dÛvodem bylo zejména pofiízení pozemkÛ

v hodnotû cca 87 mil. Kã.

V oblasti vlastního kapitálu na stranû pasiv do‰lo v prÛbûhu roku 2007 k v˘razn˘m

zmûnám. Oproti konci roku 2006 do‰lo k jeho zv˘‰ení o 8 710 mil. Kã na hodnotu

1 290 mil. Kã, coÏ bylo zpÛsobeno zejména následujícími událostmi. 

Provozní v˘sledek (v mil. Kã)
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Dne 8. února 2007 rozhodl jedin˘ akcionáfi spoleãnosti AERO Vodochody a.s.,

TULAROSA a.s., o zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti upsáním 2 322 314

nov˘ch akcií s nominální hodnotou 1 000 Kã. Emisní kurz upisovan˘ch akcií ãinil

8 000 000 tis. Kã, tj. 3 445 Kã na akcii. V‰echny nové akcie byly upsány

spoleãností Salori Holding B.V. Upsané akcie byly splaceny zapoãtením

pohledávky Salori Holding B.V. za spoleãností AERO Vodochody a.s. Zv˘‰ení

základního kapitálu bylo v obchodním rejstfiíku zapsáno dne 22. bfiezna 2007.

Dne 7. prosince 2007 rozhodla valná hromada spoleãnosti AERO Vodochody

a.s. o sníÏení neuhrazené ztráty minul˘ch let ve v˘‰i 5 677 686 tis. Kã formou

zapoãtení emisního áÏia, dále tohoto dne rozhodla valná hromada spoleãnosti

o zv˘‰ení základního kapitálu upsáním nové akcie o jmenovité hodnotû 2 Kã,

jejíÏ emisní kurz ãinil 450 000 tis. Kã. Akcie byla upsána spoleãností Salori

Holding B.V. Upsaná akcie byla splacena zapoãtením pohledávky Salori

Holding B.V. za spoleãností AERO Vodochody a.s. K 31. prosinci 2007 nebylo

toto zv˘‰ení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstfiíku. 

Dal‰í poloÏkou, která zlep‰ila vlastní kapitál spoleãnosti AERO Vodochody a.s.,

byl kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2007 ve v˘‰i 236 mil. Kã proti ztrátû roku

2006 ve v˘‰i -964 mil. Kã. 

V poloÏkách cizích zdrojÛ do‰lo v roce 2007 také k v˘znamn˘m zmûnám, oproti

pfiedcházejícímu roku do‰lo ke sníÏení závazku vÛãi spoleãnosti Salori Holding B.V. ve

v˘‰i 9 713 mil. Kã. Ke konci roku 2006 mûla spoleãnost AERO Vodochody a.s. závazek

vÛãi âeské konsolidaãní agentufie ve v˘‰i 10 427 mil. Kã. âeská konsolidaãní agentura

svou pohledávku za spoleãností AERO Vodochody a.s. postoupila na spoleãnost

TULAROSA a.s., ta ji pak dále postoupila na spoleãnost Salori Holding B.V. 

Dal‰í v˘znamná zmûna nastala v oblasti bankovních úvûrÛ, kde do‰lo ke zv˘‰ení

o 611 mil. Kã na hodnotu 611 mil. Kã. Dne 22. fiíjna 2007 podepsala spoleãnost

AERO Vodochody a.s. úvûrovou smlouvu s âeskou exportní bankou, a.s. V rámci této

smlouvy mÛÏe spoleãnost ãerpat prostfiedky na financování programu Sikorsky do

celkové v˘‰e 60 000 tis. americk˘ch dolarÛ (1 084 680 tis. Kã). Spoleãnost ruãí za úvûr

pohledávkami a právy vypl˘vajícími z rámcové smlouvy se spoleãností Sikorsky

Aircraft Corporation a zástavou nemovitého majetku.

Celková zadluÏenost spoleãnosti AERO Vodochody a.s. (mûfiená podílem cizího

kapitálu a celkov˘ch aktiv) tak klesla v prÛbûhu roku 2007 proti pfiedchozímu období

o 233,9 procentních bodÛ na 59,5 %. 

PROGRAM KOOPERACÍ

V oblasti leteck˘ch kooperací podepsala v roce 2007 spoleãnost AERO Vodochody a.s.

nov˘ kontrakt na dodávky podsestav letounÛ Embraer 170/190 pro francouzskou leteckou

firmu Latecoere, s termínem zahájení v˘roby v roce 2008 a pfienesení plné zodpovûdnosti

za projekt, vãetnû v˘roby dílÛ, od roku 2009. Program kooperací dále v roce 2007 zahájil

v˘robu stfiední ãásti kfiídla vojenského transportního letounu C-27J Spartan pro spoleãnost

Alenia Aeronautica a v posledním mûsíci dokonãil první vyroben˘ kus. V˘roba civilního

vrtulníku S-76C pro spoleãnost Sikorsky Aircraft Corporation v roce 2007 tvofiila rozhodující

ãást trÏeb spoleãnosti AERO Vodochody a.s. a dodávky opût meziroãnû vzrostly o nûkolik

desítek procent. Spoleãnost v kvûtnu 2007 pfiedala jiÏ 150. vrtulník. Men‰í programy

kooperací v roce 2007 pokraãovaly dodávkami kanónov˘ch dvefií letounu F/A-18 E/F/G

pro Boeing Company, podsestav letounu Boeing B767 pro Spirit Aerosystems a podsestav

na letouny Airbus A320 a A340 pro EADS Augsburg. 
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PROGRAM VOJENSK¯CH LETADEL

Mezi nejv˘znamnûj‰í události programu vojensk˘ch letadel spoleãnosti AERO

Vodochody a.s. v roce 2007 patfiilo zejména pfiedání ãtyfi pokroãil˘ch cviãn˘ch letounÛ

L-159 Ministerstvu obrany âR, které uzavfielo vyzbrojení Armády âeské republiky

kompletním bojov˘m a v˘cvikov˘m systémem L-159 (tzv. L-159 Combat & Training

System), a dal‰í plnûní dlouhodobé smlouvy s Ministerstvem obrany âR

o podpofie flotily letounÛ L-159, s platností do roku 2029. V˘znamn˘m mezníkem

bylo také zahájení marketinkové podpory prodeje letounÛ L-159 z majetku Ministerstva

obrany âR, k níÏ byla spoleãnost AERO Vodochody a.s. Ministerstvem obrany âR

autorizována. V oblasti zahraniãního obchodu bylo neménû v˘znamnou událostí

dokonãení generálních oprav tunisk˘ch letounÛ L-59T a podepsání kontraktu

s Ministerstvem obrany Maìarska na poskytnutí letov˘ch hodin na v˘cvikovém systému

L-159. Smlouva se zahraniãním zákazníkem i zavedení dvoumístného cviãného letounu

do sluÏby Vzdu‰n˘ch sil Armády âeské republiky jsou cennou referencí pfii

marketingovém úsilí o dal‰í úspû‰né uplatnûní letounÛ L-159 na zahraniãních trzích.

V roce 2007 pfiedala dále spoleãnost AERO Vodochody a.s. Ministerstvu obrany âR Studii

proveditelnosti rÛstového potenciálu letounu L-159, která podrobnû zpracovává

modernizaãní moÏnosti letounu v celém spektru v˘vojov˘ch oblastí. 
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V oblasti civilních letadel spoleãnost AERO

Vodochody a.s. dále realizovala kontrakt na

pfiípravu dat pro simulátor Cessna Citation CJ2

pro firmu Virtual Reality Media a dále letové

zkou‰ky a mûfiení letounu Corvus pro firmu

WOLFSBERG Letecká továrna s.r.o. 

INVESTICE A TECHNOLOGIE

Za úãelem zv˘‰ení kvality a efektivity v˘roby spoleãnost AERO Vodochody a.s. v roce

2007 investovala více neÏ 100 milionÛ Kã, zejména do rekonstrukce a modernizace

strojového parku a technologií. Nejvût‰í investiãní akcí roku 2007 byl nákup strojÛ

a zafiízení pro oh˘bání potrubí, kter˘ si vyÏádaly nové programy kooperací, zejména

v˘roba stfiední ãásti kfiídla letounu C-27J Spartan. Tato technologie bude aplikována

i pfii v˘robû vrtulníku S-76C. V˘znamn˘m mezníkem roku 2007 byla akvizice firmy

Rotorech Composites Ltd. private equity skupinou Penta, která roz‰ífiila portfolio

pokroãil˘ch technologií spoleãnosti o v˘robu kompozitÛ. Ve druhém pololetí roku 2007

byly zahájeny práce na dal‰ích akcích, které budou realizovány v budoucím období,

zejména na projektu v˘stavby kompozitové dílny ve spoleãnosti AERO Vodochody a.s.

SYSTÉM ¤ÍZENÍ JAKOSTI 

V roce 2007 obhájila spoleãnost AERO Vodochody a.s. v‰echny certifikáty systému

fiízení jakosti i dílãích organizací ãi procesÛ a nadále si uchovává zaveden˘

a certifikovan˘ systém fiízení jakosti dle norem ISO 9001:2000, AS 9100, âOS 051622

a AQAP 2110 i dílãích organizací dle leteck˘ch civilních a vojensk˘ch pfiedpisÛ.  

Rozsah, skladba a ãasování modernizaãních témat byly voleny tak, aby

umoÏnily splnûní té ãásti závazkÛ k NATO, kterou nese flotila L-159,

pfiípadné nasazení letounÛ v misích a souãasné udrÏení letounÛ L-159 na

svûtové technické ‰piãce. Studie je manuálem pro komunikaci na uvedené

téma a umoÏní snadnûj‰í orientaci v problematice, dlouhodobé plánování

a v neposlední fiadû jednodu‰‰í a rychlej‰í objednávky pfiíslu‰n˘ch úprav letounÛ.

V roce 2007 byla rovnûÏ Ministerstvu obrany âR pfiedána studie proveditelnosti

tfietí úrovnû údrÏby letounu L-159, podle které mÛÏe uÏivatel objednat práce za

úãelem obnovení meziopravních technick˘ch lhÛt, a realizována fiada

drobnûj‰ích modifikací letounu vypl˘vajících z poÏadavkÛ provozu.

Pokraãovaly dodávky náhradních dílÛ, opravy, konzultace a sluÏby související

s uloÏením nadbyteãn˘ch letounÛ L-159. 

V oblasti podpory letounÛ L-39 program vojensk˘ch letadel pokraãoval

v dodávkách náhradních dílÛ a sluÏeb pro AlÏírsko, Maìarsko, Etiopii,

Bangladé‰, Vietnam, Thajsko, Ukrajinu a Pobaltské republiky a realizoval

modernizaci letounÛ L-39 pro Centrum leteckého v˘cviku Pardubice.

PROGRAM CIVILNÍCH LETADEL

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. podepsala s tchajwansk˘m partnerem

v projektu Ae 270, firmou Aerospace Industrial Development Corporation,

dohodu o ukonãení ãinnosti spoleãného podniku IBIS Aerospace Ltd. Obû

strany mohou nadále vyuÏívat v˘sledkÛ spoleãného v˘zkumu a v˘voje

a dokumentace. Spoleãnost AERO Vodochody a.s v roce 2007 zahájila studii

k vyhodnocení perspektiv projektu Ae 270, jejíÏ v˘sledky budou známy v roce 2008.
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CERTIFIKÁTY, KTERÉ BYLY V ROCE 2007 RECERTIFIKOVÁNY:
„Akreditace NADCAP pro chemické procesy dle AS 7108

„Akreditace NADCAP pro nedestruktivní zkou‰ení dle AS 7114

„Akreditace NADCAP pro tepelné zpracování hliníkov˘ch slitin dle AS 7102

CERTIFIKÁTY, KTERÉ BYLY V ROCE 2007 PRÒBùÎNù AUDITOVÁNY:
„Certifikát systému fiízení jakosti dle ISO 9001:2000 a AS 9100

„Certifikát systému fiízení jakosti dle âOS 051622 a AQAP 2110

„Oprávnûní k v˘robû civilních letadel dle âásti 21, hlava G

„Oprávnûní k údrÏbû civilních letadel dle âásti 145

„Oprávnûní k v˘cviku personálu údrÏby dle âásti 147

SPOLEâNOST AERO VODOCHODY A.S. 

KROMù V¯·E ZMÍNùN¯CH CERTIFIKÁTÒ DÁLE DRÎÍ:

„Oprávnûní k projektování civilních letadel dle âásti 21, sekce A, hlava J

„Oprávnûní k projektování vojenské letecké techniky

„Oprávnûní k v˘robû vojenské letecké techniky

„Oprávnûní k údrÏbû vojenské letecké techniky

V˘voj poãtu zamûstnancÛ (ke 31.12.)
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zpráva 
o podnikatelské ãinnosti

LIDSKÉ ZDROJE

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. absolvovala v roce 2007 organizaãní

a personální zmûny za úãelem zv˘‰ení efektivnosti ãinností, které se následnû

v prÛbûhu roku dále rozvíjely. V rámci restrukturalizaãních opatfiení bylo nevyhnutné

pfiistoupit ke sníÏení poãtu zamûstnancÛ, coÏ se dotklo zejména technicko-

hospodáfisk˘ch pozic. V roce 2007 byl prÛmûrn˘ pfiepoãítan˘ stav zamûstnancÛ

1 404 a celkov˘ poãet zamûstnancÛ k 31. 12. 2007 1 314. V tomto období bylo pfiijato

více neÏ 300 zamûstnancÛ, pfieváÏnû dûlnick˘ch pozic na zabezpeãení a realizaci

stávajících a nov˘ch v˘robních programÛ, a ode‰lo více neÏ 650 zamûstnancÛ,

pfieváÏnû technicko-hospodáfisk˘ch. Celková fluktuace v roce 2007 dosáhla 5,7 %,

coÏ je v porovnání s rokem 2006 pokles o 3 %. PrÛmûrná mzda dosáhla v˘‰e

31 163,- Kã, coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst o necel˘ch 4 000,- Kã. Spoleãnost

kladla v roce 2007 vysok˘ dÛraz na rozvoj a vzdûlávání zamûstnancÛ, nejen v oblasti

‰kolení vypl˘vajících ze zákona. Celkové náklady na vzdûlávání v roce 2007 ãinily

4 764 176,- Kã, coÏ pfiedstavuje 3 625,- Kã na jednoho zamûstnance.

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. vyprodukovala za rok 2007 celkem 19,51 tun

nebezpeãn˘ch látek (z toho 3,05 tun tûkav˘ch organick˘ch látek, 4,2 tun oxidu

dusíku a 1,54 tun tuh˘ch ãástic). Na kapacitách produkce emisí se nejvíce podílela

kotelna, chemické provozy a lakovny. Na poplatcích v roce 2007 zaplatila spoleãnost

AERO Vodochody a.s. 16 900,- Kã. Provedená mûfiení v‰ech zdrojÛ ovûfiila, Ïe

emisní limity byly i v roce 2007 plnûny. V roce 2007 vyprodukovala spoleãnost AERO

Vodochody a.s. 1044,170 tun odpadÛ (z toho 308,006 tun nebezpeãn˘ch odpadÛ). 
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Na likvidaci odpadÛ vynaloÏila ãástku 1 651 930,- Kã, za prodej odpadÛ získala

2 032 652,- Kã.  V roce 2007 spoleãnost AERO Vodochody a.s. odebrala 99,2 tisíc m3

podzemní vody (z toho 6,9 tis. m3 pro prÛmyslové technologie) a vyprodukovala

61,3 tis. m3 odpadních vod. Poplatky za odbûr vody dosáhly v˘‰e 268 758,- Kã.

Poplatky za vypou‰tûní odpadních vod nebyly v roce 2007 vymûfieny, neboÈ

hodnoty nepfiekroãily limity stanovené zákonem ã. 254/2001 Sb. o vodách ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

V¯HLED A CÍLE SPOLEâNOSTI 

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. vstoupila do roku 2008 jako stabilní zisková

spoleãnost, schopná rozvíjet dlouhodobé vztahy se sv˘mi zákazníky. Zejména

komplexní schopnost finální v˘roby letadlové techniky, zku‰enost s kooperaãními

projekty na úrovni vysokého stupnû finalizace produktu a vysoce kvalifikovan˘

personál umoÏÀují spoleãnosti soutûÏit na trhu vysokou kvalitou v˘roby, spolehlivostí

dodávek a krátk˘m ãasem na zavedení nové v˘roby.
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zpráva 
o podnikatelské ãinnosti

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. bude dále rozvíjet své stávající v˘robní

programy, zvy‰ovat svÛj potenciál prostfiednictvím rozsáhl˘ch investic

do strojového vybavení a pokroãil˘ch technologií a usilovat o nové zakázky

v oblasti vojenské i civilní letadlové techniky. Nejv˘znamnûj‰í místo

ve strategii spoleãnosti zaujímá oblast leteck˘ch kooperací, dynamicky

rostoucí segment, kter˘ poskytuje spoleãnosti mimofiádnou pfiíleÏitost k rÛstu.

Hlavním cílem spoleãnosti je získat dlouhodobé zakázky s pfiedními subjekty

v oboru leteck˘ch kooperací, pfii souãasné diverzifikaci rizika z hlediska portfolia

zákazníkÛ, obchodované mûny a modernosti projektu. Zamûfiovat se bude na

zakázky s vysokou pfiidanou hodnotou na pozici „first-tier supplier“, tj. na

nejvy‰‰ím stupni dodavatelského fietûzce. Program kooperací spoleãnosti

pokraãuje v jednáních se stávajícími zákazníky o pfiedev‰ím kvalitativním

roz‰ífiení spolupráce a souãasnû intenzivnû jedná s dal‰ími pfiedními leteck˘mi

v˘robci o nov˘ch zakázkách.

V oblasti vojensk˘ch letadel se spoleãnost AERO Vodochody a.s. profiluje

jako klíãov˘ partner Armády âeské republiky v oblasti podpory a dal‰ího

rozvoje letounÛ L-159 na základû dlouhodobé rámcové smlouvy

uzavfiené s Ministerstvem obrany âeské republiky s platností do roku 2029.

Spolupráce s ãesk˘m státem se opírá také o aktivní pomoc programu pfii

zaji‰Èování pfieprodeje nadbyteãn˘ch letounÛ L-159, s cílem získat dal‰í v˘znamn˘

zdroj pfiíjmÛ z podpory a pfiípadn˘ch modernizací ãi konverzí tûchto letadel.

Spoleãnost AERO Vodochody a.s. bude systematicky hledat pfiíleÏitosti pro

zapojení v˘zkumu a v˘voje do plnûní v‰ech sv˘ch zakázek aÏ do úrovnû pfiímého

zapojení do risk-sharingov˘ch projektÛ.
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stanovisko dozorãí rady

V souladu s § 198 Obchodního zákoníku dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2007 a konsolidovanou úãetní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody a.s.

za rok 2007. 

Dozorãí rada po projednání fiádné úãetní závûrky a konsolidované úãetní závûrky a seznámení se stanovisky auditora pfiedloÏenou fiádnou úãetní závûrku za rok 2007

a konsolidovanou závûrku za rok 2007 doporuãila na svém zasedání dne 12. ãervna 2008 ke schválení fiádné valné hromadû spoleãnosti. 

Dozorãí rada dále doporuãila fiádné valné hromadû schválit návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok 2007 ve v˘‰i 235 753 tis. Kã takto:

„do rezervního fondu spoleãnosti se pfiidûluje 11 788 tis. Kã,

„zb˘vající ãást zisku ve v˘‰i 223 965 tis. Kã pfievést z úãtu 431 V˘sledek hospodafiení ve schvalovacím fiízení na úãet 428 Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let.

V Odolenû Vodû dne 12. ãervna 2008

Václav ·tajner
pfiedseda dozorãí rady
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v˘rok auditora k v˘roãní zprávû

AkcionáfiÛm spoleãnosti AERO Vodochody a.s.:

I. Ovûfiili jsme úãetní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody a.s. (dále jen „spoleãnost“) k 31. 12. 2007 uvedenou na stranách 40 - 67, ke které jsme 10. dubna 2008

vydali v˘rok ve znûní uvedeném na stranách 38 - 39.

II. Ovûfiili jsme téÏ soulad v˘roãní zprávy s v˘‰e uvedenou úãetní závûrkou. Za správnost v˘roãní zprávy je zodpovûdné vedení spoleãnosti. Na‰ím úkolem je vydat na

základû provedeného ovûfiení stanovisko o souladu v˘roãní zprávy s úãetní závûrkou.

Ovûfiení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto standardy

vyÏadují, aby auditor naplánoval a provedl ovûfiení tak, aby získal pfiimûfienou jistotu, Ïe informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû, které popisují skuteãnosti, jeÏ jsou

téÏ pfiedmûtem zobrazení v úãetní závûrce, jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech v souladu s pfiíslu‰nou úãetní závûrkou. Úãetní informace obsaÏené ve v˘roãní

zprávû na stranách 8 - 32 jsme sesouhlasili s informacemi uveden˘mi v úãetní závûrce k 31. prosinci 2007. Jiné neÏ úãetní informace získané z úãetní závûrky

a z úãetních knih spoleãnosti jsme neovûfiovali. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe provedené ovûfiení poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.

Podle na‰eho názoru jsou úãetní informace uvedené ve v˘roãní zprávû ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech v souladu s v˘‰e uvedenou úãetní závûrkou.

III. Provûfiili jsme dále vûcnou správnost údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2007

uvedené ve v˘roãní zprávû na stranách 68 - 71. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovûdné vedení spoleãnosti AERO Vodochody a.s. Na‰ím úkolem je vydat

na základû provedené provûrky stanovisko k této zprávû o vztazích.
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Provûrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro provûrky a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto standardy

vyÏadují, abychom plánovali a provedli provûrku s cílem získat stfiední míru jistoty, Ïe zpráva o vztazích neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Provûrka je omezena pfie-

dev‰ím na dotazování pracovníkÛ spoleãnosti a na analytické postupy a v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené provûfiení vûcné správnosti údajÛ. Proto provûrka poskytuje

niÏ‰í stupeÀ jistoty neÏ audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovádûli, a proto nevyjadfiujeme v˘rok auditora.

Na základû na‰í provûrky jsme nezjistili Ïádné v˘znamné vûcné nesprávnosti údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti

AERO Vodochody a.s. k 31. prosinci 2007.

10. dubna 2008 Praha, âeská republika

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., ãlen koncernu
osvûdãení ã. 401

zastoupen˘ partnerem

Magdalena Souãková
auditor, osvûdãení ã. 1291
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v˘rok auditora k úãetní závûrce

Pfiedstavenstvu spoleãnosti AERO Vodochody a.s.:

Ovûfiili jsme pfiiloÏenou úãetní závûrku spoleãnosti AERO Vodochody a.s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, tj. rozvahu,

v˘kaz zisku a ztráty, pfiehled o penûÏních tocích a pfiílohu, vãetnû popisu pouÏívan˘ch v˘znamn˘ch úãetních metod. Údaje o spoleãnosti AERO Vodochody a.s., jsou

uvedeny v bodû 1 pfiílohy této úãetní závûrky.

ODPOVùDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚâETNÍ JEDNOTKY ZA ÚâETNÍ ZÁVùRKU

Za sestavení úãetní závûrky v souladu s úãetními pfiedpisy platn˘mi v âeské republice a za vûrné zobrazení skuteãností v ní odpovídá statutární orgán spoleãnosti

AERO Vodochody a.s. Jeho odpovûdností je navrhnout, zavést a zajistit vnitfiní kontroly nad sestavováním úãetní závûrky a vûrn˘m zobrazením skuteãností v ní tak,

aby neobsahovala v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatÀovat vhodné úãetní metody a provádût úãetní odhady, které jsou s ohle-

dem na danou situaci pfiimûfiené.

ODPOVùDNOST AUDITORA

Na‰ím úkolem je vydat na základû provedeného auditu v˘rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorsk˘-

mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. V souladu s tûmito pfiedpisy jsme povinni dodrÏovat etické normy a naplánovat

a provést audit tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorsk˘ch postupÛ, jejichÏ cílem je získat dÛkazní informace o ãástkách a skuteãnostech uveden˘ch v úãetní závûrce. V˘bûr auditorsk˘ch

postupÛ závisí na úsudku auditora, vãetnû toho, jak auditor posoudí rizika, Ïe úãetní závûrka obsahuje v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo chybou.

Pfii posuzování tûchto rizik auditor pfiihlédne k vnitfiním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení úãetní závûrky a vûrné zobrazení skuteãností v ní. Cílem posouzení

vnitfiních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádfiit se k úãinnosti vnitfiních kontrol. Audit zahrnuje téÏ posouzení vhodnosti pouÏit˘ch úãetních

metod, pfiimûfienosti úãetních odhadÛ proveden˘ch vedením spoleãnosti i posouzení celkové prezentace úãetní závûrky.

Domníváme se, Ïe získané dÛkazní informace jsou dostateãné a vhodné a jsou pfiimûfien˘m základem pro vyjádfiení v˘roku auditora.
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Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., ãlen koncernu
osvûdãení ã. 401

zastoupen˘ partnerem

Magdalena Souãková
auditor, osvûdãení ã. 1291

V¯ROK AUDITORA

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech vûrnû a poctivû zobrazuje aktiva, pasiva a finanãní situaci spoleãnosti AERO Vodochody a.s.

k 31. prosinci 2007 a v˘sledky jejího hospodafiení a penûÏní toky za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 v souladu s úãetními pfiedpisy platn˘mi v âeské

republice.

ZDÒRAZNùNÍ SKUTEâNOSTI

AniÏ bychom vyjadfiovali v˘hradu, upozorÀujeme na skuteãnost popsanou v bodû 23 pfiílohy. Spoleãnost mûla k 31. 12. 2007 vlastní kapitál ve v˘‰i 1 289 736 tis. Kã

a neuhrazenou ztrátu minul˘ch let ve v˘‰i 4 530 558 tis. Kã. Podle obchodního zákoníku by spoleãnost, jejíÏ kumulovaná ztráta pfiesáhla polovinu základního kapitálu,

mûla podat návrh na prohlá‰ení konkurzu, nebo pfiijmout opatfiení ke sníÏení ztráty. Budoucnost spoleãnosti je naznaãena v bodû 23 pfiílohy. Schopnost spoleãnosti

pokraãovat ve svém podnikání je závislá na strategick˘ch rozhodnutích a úspû‰ném v˘voji plánÛ nového vlastníka spoleãnosti - skupiny Penta. PfiiloÏená úãetní závûrka

neobsahuje Ïádné úpravy vypl˘vající z této nejistoty a byla pfiipravena na základû pfiedpokladu neomezeného trvání spoleãnosti.

10. dubna 2008 Praha, âeská republika
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úãetní závûrka
BûÏné úãetní období Min. úã. období 2006

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 7 020 327 -3 739 999 3 280 328 3 834 243 
A. POHLEDÁVKY ZA UPSAN¯ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 

B. DLOUHODOB¯ MAJETEK 3 305 824 -2 302 085 1 003 739 950 566 

B. I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 232 324 -225 340 6 984 13 250 
B. I. 1 Zfiizovací v˘daje 0 0 0 0 

2 Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 0 0 0 0 
3 Software 179 696 -175 385 4 311 8 051 
4 Ocenitelná práva 49 955 -49 955 0 0 
5 Goodwill 0 0 0 0 
6 Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 1 721 0 1 721 5 001 
7 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 952 0 952 198 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 2 624 053 -1 743 455 880 598 821 877 
B. II. 1 Pozemky 179 460 0 179 460 92 940 

2 Stavby 1 002 436 -510 273 492 163 525 532 
3 Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 1 382 116 -1 213 993 168 123 180 273 
4 Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 0 0 0 0 
5 Základní stádo a taÏná zvífiata 0 0 0 0 
6 Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 875 -5 756 119 119 
7 Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 49 946 -13 433 36 513 19 930 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 4 220 0 4 220 3 083 
9 OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 449 447 -333 290 116 157 115 439 
B. III. 1 Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 448 347 -332 190 116 157 115 439 

2 Podíly v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem 1 100 -1 100 0 0 
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 
4 PÛjãky a úvûry - ovládající a fiídící osoba, podstatn˘ vliv 0 0 0 0 
5 Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0 0 0 
6 Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0 0 0 
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0 0 0 
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BûÏné úãetní období Min. úã. období 2006

Brutto Korekce Netto Netto

C. OBùÎNÁ AKTIVA 3 691 000 -1 437 914 2 253 086 2 852 500 
0

C. I. Zásoby 2 585 531 -1 431 319 1 154 212 1 622 793 
C. I. 1 Materiál 1 806 170 -1 185 447 620 723 858 593 

2 Nedokonãená v˘roba a polotovary 724 667 -224 297 500 370 715 885 
3 V˘robky 0 0 0 0 
4 Zvífiata 0 0 0 0 
5 ZboÏí 14 600 -13 070 1 530 14 967 
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 40 094 -8 505 31 589 33 348 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 18 869 0 18 869 0 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahÛ 0 0 0 0 

2 Pohledávky - ovládající a fiídící osoba 0 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatn˘ vliv 0 0 0 0 
4 Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva a za úãastníky sdruÏení 0 0 0 0 
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 18 869 0 18 869 0 
6 Dohadné úãty aktivní (nevyfakturované v˘nosy) 0 0 0 0 
7 Jiné pohledávky 0 0 0 0 
8 OdloÏená daÀová pohledávka 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 799 559 -6 595 792 964 829 830 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahÛ 471 906 -6 465 465 441 796 261 

2 Pohledávky - ovládající a fiídící osoba 211 751 0 211 751 0 
3 Pohledávky - podstatn˘ vliv 0 0 0 0 
4 Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva a za úãastníky sdruÏení 0 0 0 0 
5 Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 0 0 0 0 
6 Stát - daÀové pohledávky 12 926 0 12 926 25 071 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 29 528 0 29 528 5 866 
8 Dohadné úãty aktivní (nevyfakturované v˘nosy) 22 140 0 22 140 0 
9 Jiné pohledávky 51 308 -130 51 178 2 632 

C. IV. Krátkodob˘ finanãní majetek 287 041 0 287 041 399 877 
C. IV. 1 Peníze 6 235 0 6 235 6 773 

2 Úãty v bankách 280 806 0 280 806 311 562 
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 81 542 
4 Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek 0 0 0 0 

D. OSTATNÍ AKTIVA - P¤ECHODNÉ ÚâTY AKTIV 23 503 0 23 503 31 177 

D. I. âasové rozli‰ení 23 503 0 23 503 31 177 
D. I. 1 Náklady pfií‰tích období 15 877 0 15 877 17 201 

2 Komplexní náklady pfií‰tích období 0 0 0 0 
3 Pfiíjmy pfií‰tích období 7 626 0 7 626 13 976 
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úãetní závûrka
Stav v bûÏném Stav v minulém 

úãetním období úãetním období 2006

PASIVA CELKEM 3 280 328 3 834 243 
A. VLASTNÍ KAPITÁL 1 289 736 -7 419 946 

A. I. Základní kapitál 5 014 089 2 691 775 
A. I. 1 Základní kapitál 5 014 089 2 691 775 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 
3 Zmûny základního kapitálu 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 353 824 -120 105 
A II. 1 Emisní áÏio 450 000 0 

2 Ostatní kapitálové fondy 28 720 28 720 
3 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ -124 896 -148 825 
4 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách 0 0 

A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 216 251 216 251 
A III. 1 Zákonn˘ rezervní fond 199 743 199 743 

2 Statutární a ostatní fondy 16 508 16 508 

A. IV. V˘sledek hospodafiení minul˘ch let -4 530 181 -9 243 537 
IV. 1 Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 377 377 

2 Neuhrazená ztráta minul˘ch let -4 530 558 -9 243 914 

A. V. V˘sledek hospodafiení bûÏného úãetního období (+ / -) 235 753 -964 330 
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Stav v bûÏném Stav v minulém 
úãetním období úãetním období 2006

B. CIZÍ ZDROJE 1 950 389 11 250 022 
B. I. Rezervy 187 164 190 079 
B. I. 1 Rezervy podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ 0 0 

2 Rezerva na dÛchody a podobné závazky 0 0 
3 Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ 0 0 
4 Ostatní rezervy 187 164 190 079 

B. II. Dlouhodobé závazky 714 822 8 183 524 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahÛ 0 0 

2 Závazky - ovládající a fiídící osoba 714 822 8 183 524 
3 Závazky - podstatn˘ vliv 0 0 
4 Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení 0 0 
5 Pfiijaté zálohy 0 0 
6 Vydané dluhopisy 0 0 
7 Smûnky k úhradû 0 0 
8 Dohadné úãty pasivní (nevyfakturované dodávky) 0 0 
9 Jiné závazky 0 0 

10 OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 437 190 2 876 419 
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahÛ 245 389 306 858 

2 Závazky - ovládající a fiídící osoba 0 2 243 916 
3 Závazky - podstatn˘ vliv 0 0 
4 Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva a k úãastníkÛm sdruÏení 0 0 
5 Závazky k zamûstnancÛm 27 424 32 007 
6 Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní 17 103 20 565 
7 Stát - daÀové závazky a dotace 8 683 12 294 
8 Pfiijaté zálohy 62 169 207 267 
9 Vydané dluhopisy 0 0 

10 Dohadné úãty pasivní (nevyfakturované dodávky) 74 887 51 680 
11 Jiné závazky 1 535 1 832 

B. IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci 611 213 0 
B. IV. 1 Bankovní úvûry dlouhodobé 0 0 

2 Krátkodobé bankovní úvûry 611 213 0 
3 Krátkodobé finanãní v˘pomoci 0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA - P¤ECHODNÉ ÚâTY PASIV 40 203 4 167 
C. I. âasové rozli‰ení 40 203 4 167 
C. I. 1 V˘daje pfií‰tích období 33 149 0 

2 V˘nosy pfií‰tích období 7 054 4 167 
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úãetní závûrka
Stav v bûÏném Stav v minulém 

úãetním období úãetním období 2006

I. 1 TrÏby za prodej zboÏí 289 481 83 151 
A. 2 Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 281 975 63 944 

+ Obchodní marÏe 7 506 19 207 

II. V˘kony 3 709 820 2 814 716 
II. 1 TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 4 017 506 2 852 305 

2 Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti -319 908 -222 134 
3 Aktivace 12 222 184 545 

B. V˘konová spotfieba 2 716 718 2 450 697 
B. 1 Spotfieba materiálu a energie 2 375 566 2 137 230 
B. 2 SluÏby 341 152 313 467 

+ Pfiidaná hodnota 1 000 608 383 226 

C. Osobní náklady 717 222 754 187 
C. 1 Mzdové náklady 527 290 543 766 
C. 2 Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva 325 3 000 
C. 3 Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 177 388 194 084 
C. 4 Sociální náklady 12 219 13 337 
D. Danû a poplatky 3 640 4 109 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 79 625 72 053 

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 44 920 13 399 
III. 1 TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 22 293 4 041 

2 TrÏby z prodeje materiálu 22 627 9 358 
F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 784 13 811 
F. 1 ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 969 5 291 
F. 2 Prodan˘ materiál 9 815 8 520 
G. 1 Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti a komplexních nákladÛ pfií‰tích období -199 025 77 265 

IV. 2 Ostatní provozní v˘nosy 1 978 174 57 099 
H. 1 Ostatní provozní náklady 2 046 310 199 446 

V. 2 Pfievod provozních v˘nosÛ 0 0 
I. 1 Pfievod provozních nákladÛ 0 0 
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Stav v bûÏném Stav v minulém 
úãetním období úãetním období 2006

* Provozní v˘sledek hospodafiení 364 146 -667 147 

VI. 1 TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 0 152 156 
J. 1 Prodané cenné papíry a podíly 0 150 767 

VII. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 0 0 
VII. 1 V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách a v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem 0 0 

2 V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ 0 0 
3 V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku 0 0 

VIII. 1 V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 364 595 
K. 2 Náklady z finanãního majetku 0 0 

IX. 1 V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 0 0 
L. 2 Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 0 0 
M. 1 Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek ve finanãní oblasti -23 900 16 696 

X. 1 V˘nosové úroky 30 137 17 324 
N. 2 Nákladové úroky 86 482 161 598 

XI. 1 Ostatní finanãní v˘nosy 146 886 118 533 
O. 2 Ostatní finanãní náklady 242 469 254 413 

XII. 1 Pfievod finanãních v˘nosÛ 0 0 
P. 2 Pfievod finanãních nákladÛ 0 0 

* Finanãní v˘sledek hospodafiení -127 664 -294 866 

Q. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 0 0 
Q. 1 - splatná 0 0 
Q. 2 - odloÏená 0 0 

** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost 236 482 -962 013 

XIII. 1 Mimofiádné v˘nosy 2 542 4 590 
R. 2 Mimofiádné náklady 3 271 6 907 
S. 1 DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 0 0 
S. 1 - splatná 0 0 
S. 2 - odloÏená 0 0 

* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení -729 -2 317 
1 Pfievod podílu na v˘sledku hospodafiení spoleãníkÛm (+/-) 0 0 

*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) 235 753 -964 330 

**** V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním 235 753 -964 330 
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úãetní závûrka
Stav v bûÏném Stav v minulém 

úãetním období úãetním období 2006

PENùÎNÍ TOKY Z PROVOZNÍ âINNOSTI

Z. V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost bez zdanûní (+/-) 236 482 -962 013 

A. 1. Úpravy o nepenûÏní operace 232 969 264 188 
A. 1. 1. Odpisy stál˘ch aktiv a pohledávek 84 809 76 498 
A. 1. 2. Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek -220 044 147 240 
A. 1. 3. Zmûna stavu rezerv -2 915 -53 279 
A. 1. 4. Kurzové rozdíly -7 900 10 835 
A. 1. 5. (Zisk) / ztráta z prodeje stál˘ch aktiv -20 324 -139 
A. 1. 6. Úrokové náklady a v˘nosy 56 345 144 274 
A. 1. 7. Ostatní nepenûÏní operace (napfi. pfiecenûní na reálnou hodnotu do HV, pfiijaté dividendy) 342 998 -61 241 

A *
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, 

469 451 -697 825
zmûnami pracovního kapitálu, placen˘mi úroky a mimofiádn˘mi poloÏkami 

A. 2. Zmûna stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 1 027 402 -38 116 
A. 2. 1. Zmûna stavu zásob 344 784 65 704 
A. 2. 2. Zmûna stavu obchodních pohledávek 337 876 -288 135 
A. 2. 3. Zmûna stavu ostatnich pohledávek a pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv -74 824 30 094 
A. 2. 4. Zmûna stavu obchodních závazkÛ 61 552 11 371 
A. 2. 5. Zmûna stavu ostatních závazkÛ, krátkodob˘ch úvûrÛ a pfiechodn˘ch úãtÛ pasiv 481 118 142 850 
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Stav v bûÏném Stav v minulém 
úãetním období úãetním období 2006

A ** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, placen˘mi úroky a mimofiádn˘mi poloÏkami 1 496 853 735 941 

A. 3. 1, Placené úroky 0 0 
A. 4. 1. Placené danû 0 0 
A. 5. 1. Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi poloÏkami 171 3 956 

A *** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti 1 497 024 731 985 

PENùÎNÍ TOKY Z INVESTIâNÍ âINNOSTI

B. 1. 1. V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv 82 487 70 788 
B. 2. 1. Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 22 293 156 197 
B. 3. 1. Poskytnuté pÛjãky a úvûry 212 576 0 
B. 4. 1. Pfiijaté úroky 7 997 17 324 
B. 5. 1. Pfiijaté dividendy 0 0 

B *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti 264 773 102 733 

PENùÎNÍ TOKY Z FINANâNÍ âINNOSTI

C. 1. Zmûna stavu dlouhodob˘ch závazkÛ a dlouhodob˘ch, pfiíp. krátkodob˘ch, úvûrÛ 1 345 087 0 
C. 2. 1. Dopady zmûn základního kapitálu na penûÏní prostfiedky 0 0 
C. 2. 2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 
C. 2. 3. Dopad ostatních zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 0 0 

C *** âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti 1 345 087 0 

F. âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ 112 836 629 252 
P. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úãetního období 399 877 1 029 129 
R. Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci úãetního období 287 041 399 877 
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pfiíloha úãetní závûrky
1. POPIS SPOLEâNOSTI

AERO Vodochody a.s. (dále jen „spoleãnost“) je akciová spoleãnost, která vznikla dne 2. 1. 1991 a sídlí v Odolenû Vodû Dolínku, ulice U Leti‰tû ã. 374, PSâ 250 70, âeská republika, identifikaãní
ãíslo 00010545. Hlavním pfiedmûtem její ãinnosti je kooperace pfii v˘robû vrtulníkÛ a leteck˘ch dílÛ, zahraniãní obchod s vojensk˘m materiálem, v˘voj, v˘roba, opravy a modernizace cviãn˘ch
a bojov˘ch vojensk˘ch letadel, provozování nevefiejného mezinárodního leti‰tû a letecké práce. V obchodním rejstfiíku byly v roce 2007 provedeny zmûny ve sloÏení statutárních orgánÛ spoleãnosti
a v pfiedmûtu ãinnosti.
Dne 2. 1. 2007 byla spoleãností TULAROSA a.s. ze skupiny Penta zaplacena kupní cena ve v˘‰i 2 910 mil. Kã a dne 4. 1. 2007 bylo spoleãnosti TULAROSA a.s. pfiedáno zbyl˘ch 99,97 % akcií spoleãnosti
a postoupeny pohledávky âeské konsolidaãní agentury za spoleãností ve v˘‰i 10 427 440 tis. Kã (viz bod 12). Následnû byla ãást tûchto pohledávek ve v˘‰i 8 000 000 tis. Kã postoupena spoleãnosti Salori
Holding B.V., která je také souãástí skupiny Penta. Dne 8. 2. 2007 rozhodl jedin˘ akcionáfi (TULAROSA a.s.) o zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti upsáním 2 322 314 nov˘ch akcií s nominální hodnotou
1 000 Kã. Emisní kurz upisovan˘ch akcií ãiní 8 000 000 tis. Kã, tj. 3 445 na akcii. V‰echny nové akcie byly upsány spoleãnosti Salori Holding B.V. a byly splaceny zapoãtením pohledávky Salori Holding B.V.
za spoleãností AERO Vodochody a.s. (viz bod 12). Dne 7. 12. 2007 rozhodla valná hromada spoleãnosti o novém zv˘‰ení základního kapitálu upsáním akcie o jmenovité hodnotû 2 Kã, jejíÏ emisní kurz ãiní
450 000 tis. Kã. Akcie byla upsána spoleãností Salori Holding B.V. a byla splacena zapoãtením pohledávky Salori Holding B.V. za spoleãností AERO Vodochody a.s. (viz bod 12).
Matefiskou spoleãností spoleãnosti je k 31. 12. 2007 spoleãnost TULAROSA a.s. se sídlem Na Pfiíkopû 583/15, Praha 1, âeská republika. 

Osoby podílející se 10ti a více procenty na základním kapitálu:

TULAROSA a.s. 51,00 %
Salori Holding B.V. 49,00 %

Spoleãnost je souãástí konsolidaãního celku skupiny Penta.

âlenové statutárních orgánÛ k 31. 12. 2007:

Pfiedstavenstvo Dozorãí rada
Pfiedseda: Ing. Zdenûk S˘kora Pfiedseda: Mgr. Václav ·tajner
âlen: Ing. Petr Brychta âlen Bc. Martin Prachafi
âlen: Ondfiej Benáãek âlen: Jan Bor˘sek

Rozhodnutím jediného akcionáfie byli dne 8. 1. 2007 z pfiedstavenstva spoleãnosti odvoláni Ing. Petr Klime‰, Ing. Zdenûk Stuchlík, Ing. Jan Vachek, Ing. Jan ·techr a Ing. Zdenûk Vran˘. Nov˘mi ãleny
pfiedstavenstva byli dne 8. 1. 2007 zvoleni Ing. Zdenûk S˘kora, Ing. Jan Vachek a Ing. Petr Brychta. Z funkce ãlena pfiedstavenstva odstoupil na vlastní Ïádost ke dni 17. 7. 2007 Ing. Jan Vachek a nov˘m
ãlenem pfiedstavenstva byl zvolen s úãinností od 18. 7. 2007 Ondfiej Benáãek. Dne 8. 1. 2007 byli z dozorãí rady odvoláni Ing. Václav Absolon, Ing. Milu‰ka Vrlová, Ing. Jifií Îenat˘, Ing. Václav Srba,
Ing. Petr Goldmann a Ing. Jifií Chroustovsk˘. Na vlastní Ïádost dne 8. 1. 2007 odstoupili z dozorãí rady Jaromír Kvapil, Jan Bor˘sek a Ivan Pekárek. Nov˘mi ãleny dozorãí rady byli dne 8. 1. 2007 zvoleni
JUDr. Karel Kühnel a Bc. Martin Prachafi. Rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne 8. 2. 2007 byl ke dni 31. 3. 2007 z funkce ãlena dozorãí rady odvolán JUDr. Karel Kühnel a nov˘m ãlenem dozorãí rady
byl ke dni 1. 4. 2007 zvolen Mgr. Václav ·tajner. Na jednání dozorãí rady konané dne 20. 6. 2007 byl pfiedsedou dozorãí rady byl zvolen Mgr. Václav ·tajner. Na fiádné valné hromadû konané dne
18. 7. 2007 byl na základû v˘sledkÛ voleb zástupce zamûstnancÛ do dozorãí rady konan˘ch dne 10. 5. 2007 zvolen nov˘m ãlenem dozorãí rady Jan Bor˘sek. 
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2. ZÁKLADNÍ V¯CHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY

PfiiloÏená úãetní závûrka byla pfiipravena podle zákona o úãetnictví a provádûcí vyhlá‰ky k nûmu
ve znûní platném pro rok 2007 a 2006.

3. OBECNÉ ÚâETNÍ ZÁSADY

ZpÛsoby oceÀování, které spoleãnost pouÏívala pfii sestavení úãetní závûrky za rok 2007 a 2006
jsou následující: 
A) DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek se oceÀuje v pofiizovacích cenách, které obsahují cenu pofiízení
a náklady s pofiízením související.
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek nad 60 tis. Kã je odepisován do nákladÛ na základû pfiedpokládané
doby Ïivotnosti pfiíslu‰ného majetku. Drobn˘ nehmotn˘ majetek (do 60 tis. Kã) se oceÀuje
v pofiizovacích cenách, úãtuje se jednorázovû do nákladÛ a je veden pouze v operativní evidenci.

B) DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek nad 40 tis. Kã se oceÀuje v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení,
náklady na dopravu, clo a dal‰í náklady s pofiízením související. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vyroben˘ ve
spoleãnosti se oceÀuje vlastními náklady, které zahrnují pfiímé materiálové a mzdové náklady a v˘robní
reÏijní náklady. Úroky a dal‰í finanãní v˘daje související s pofiízením se zahrnují do jeho ocenûní. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvy‰ují jeho pofiizovací cenu. Opravy
a údrÏba se úãtují do nákladÛ.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek získan˘ bezplatnû se oceÀuje reprodukãní pofiizovací cenou a úãtuje
se ve prospûch úãtu ostatních kapitálov˘ch fondÛ. Reprodukãní pofiizovací cena tohoto majetku
se stanovuje na základû jeho ceny v dobû, kdy byl majetek pofiízen.

Odpisování:
Odpisy jsou vypoãteny na základû pofiizovací ceny a pfiedpokládané doby Ïivotnosti pfiíslu‰ného
majetku. Pfiedpokládané Ïivotnosti v roce 2007 a 2006 byly stanoveny takto:

Poãet let
Stavby 30 - 45
Stroje, pfiístroje a zafiízení 10 - 30
Dopravní prostfiedky 8 - 20
Inventáfi 4 - 15
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 - 20

C) FINANâNÍ MAJETEK

Krátkodob˘ finanãní majetek tvofií ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních úãtech. 
Dlouhodob˘ finanãní majetek tvofií zejména majetkové úãasti a podíly.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry drÏené za úãelem provádûní transakcí na vefiejném trhu
s cílem dosahovat zisk z cenov˘ch rozdílÛ v krátkodobém, maximálnû roãním horizontu.
Cenné papíry drÏené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a spoleãnost má
úmysl a schopnost drÏet je do splatnosti. Podíly a cenné papíry se oceÀují pofiizovacími cenami, které
zahrnují cenu pofiízení a pfiímé náklady s pofiízením související, napfi. poplatky a provize makléfiÛm
a burzám. U dluÏn˘ch cenn˘ch papírÛ se úãtuje o úrokovém v˘nosu ve vûcné a ãasové souvislosti
a takto rozli‰en˘ úrokov˘ v˘nos je souãástí ocenûní pfiíslu‰ného cenného papíru.
K 31. 12. se jednotlivé sloÏky finanãního majetku pfieceÀují níÏe uveden˘m zpÛsobem:
Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, zmûna reálné hodnoty se úãtuje do nákladÛ nebo
v˘nosÛ. Majetkové úãasti s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem se oceÀují pofiizovací cenou, pfiecenûní u ci-
zomûnov˘ch podílÛ se úãtuje do vlastního kapitálu jako oceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ.
Reálná hodnota pfiedstavuje trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena na tuzemské ãi zahraniãní burze,
pfiípadnû ocenûní kvalifikovan˘m odhadem nebo posudkem znalce, není-li trÏní hodnota k dispozici.
Pokud dochází k poklesu úãetní hodnoty u dlouhodobého finanãního majetku, kter˘ se ke konci
rozvahového dne nepfieceÀuje, rozdíl se povaÏuje za doãasné sníÏení hodnoty a je zaúãtovan˘ jako
opravná poloÏka.

D) ZÁSOBY

Nakupované zásoby jsou ocenûny pofiizovacími cenami s pouÏitím metody váÏeného aritmetického
prÛmûru. Pofiizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pofiízení vãetnû nákladÛ s pofiízením
souvisejících (náklady na pfiepravu, clo, provize atd.). Nedokonãená v˘roba a polotovary se oceÀují
plánovan˘mi vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pfiímé materiálové a mzdové náklady a v˘robní
reÏijní náklady. Od 1. ledna 2007 spoleãnost zmûnila metodu oceÀování nedokonãené v˘roby a polotovarÛ.
Dopadem zmûny metody spoãívající ve zmûnû objemu reÏijních nákladÛ vstupující do nedokonãené v˘roby
a polotovarÛ bylo sníÏení hodnoty zásob nedokonãené v˘roby a polotovarÛ o 271 701 tis. Kã a související
sníÏení provozního v˘sledku hospodafiení. V roce 2007 v˘robní reÏijní náklady zahrnují náklady na energie,
opravy a údrÏbu, telekomunikace, IT náklady, odpisy a ostatní sluÏby a materiál a jsou rozvrhovány na
základû pfiím˘ch mzdov˘ch nákladÛ. V roce 2006 v˘robní reÏijní náklady zahrnovaly nepfiímé mzdy, sociální
a zdravotní poji‰tûní, náklady na energie, opravy a údrÏbu, telekomunikace, IT náklady, odpisy a ostatní
sluÏby a materiál a byly rozvrhovány na základû pfiím˘ch mzdov˘ch nákladÛ. 
V pfiípadû v˘znamné odchylky plánovan˘ch vlastních nákladÛ od skuteãnosti se nedokonãená
v˘roba a polotovary k 31. 12. pfieceÀují na skuteãné vlastní náklady. 
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pfiíloha úãetní závûrky
E) POHLEDÁVKY

Pohledávky se oceÀují jmenovitou hodnotou. Ocenûní pochybn˘ch pohledávek se sniÏuje
pomocí opravn˘ch poloÏek na vrub nákladÛ na jejich realizaãní hodnotu. 

F) DERIVÁTY

Deriváty se prvotnû oceÀují pofiizovacími cenami. V pfiiloÏené rozvaze jsou deriváty vykázány
jako souãást jin˘ch krátkodob˘ch pohledávek.
Deriváty se ãlení na deriváty k obchodování a deriváty zaji‰Èovací.
Zaji‰Èovací deriváty jsou sjednány za úãelem zaji‰tûní reálné hodnoty nebo za úãelem zaji‰tûní
penûÏních tokÛ. Aby mohl b˘t derivát klasifikován jako zaji‰Èovací, musí zmûny v reálné
hodnotû nebo zmûny penûÏních tokÛ vypl˘vající ze zaji‰Èovacích derivátÛ zcela nebo zãásti
kompenzovat zmûny v reálné hodnotû zaji‰tûné poloÏky nebo zmûny penûÏních tokÛ
plynoucích ze zaji‰tûné poloÏky a spoleãnost musí zdokumentovat a prokázat existenci
zaji‰Èovacího vztahu a vysokou úãinnost zaji‰tûní. V ostatních pfiípadech se jedná o deriváty
k obchodování.
K rozvahovému dni se deriváty pfieceÀují na reálnou hodnotu. Zmûny reáln˘ch hodnot derivátÛ
urãen˘ch k obchodování se úãtují do finanãních nákladÛ, resp. v˘nosÛ. Zmûny reáln˘ch
hodnot derivátÛ, které jsou klasifikovány jako zaji‰tûní reálné hodnoty se úãtují také do
finanãních nákladÛ, resp. v˘nosÛ spolu s pfiíslu‰nou zmûnou reálné hodnoty zaji‰tûného aktiva
nebo závazku, která souvisí se zaji‰Èovan˘m rizikem. Zmûny reáln˘ch hodnot derivátÛ, které
jsou klasifikovány jako zaji‰tûní penûÏních tokÛ se úãtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se
vykazují prostfiednictvím oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní majetku a závazkÛ. Neefektivní ãást
zaji‰tûní se úãtuje pfiímo do finanãních nákladÛ, resp. v˘nosÛ. 

G) VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál spoleãnosti se vykazuje ve v˘‰i zapsané v obchodním rejstfiíku mûstského
soudu. Pfiípadné zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu na základû rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni úãetní závûrky zaregistrováno, se vykazuje jako zmûny
základního kapitálu. Vklady pfiesahující základní kapitál se vykazují jako emisní áÏio. Ostatní
kapitálové fondy jsou tvofieny na základû stanov spoleãnosti.
Podle obchodního zákoníku spoleãnost vytváfií rezervní fond ze zisku. 
Akciová spoleãnost je povinna vytvofiit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve v˘‰i
20 % ãistého zisku, ne v‰ak více neÏ 10 % základního kapitálu. V dal‰ích letech vytváfií rezervní
fond ve v˘‰i 5 % z ãistého zisku aÏ do v˘‰e 20 % základního kapitálu. Takto vytvofiené zdroje
se mohou pouÏít jen k úhradû ztráty. 

H) CIZÍ ZDROJE

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovit˘ch hodnotách. 
Podmínûné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z dÛvodu vysoké nejistoty pfii stanovení jejich
v˘‰e, titulu nebo termínu plnûní, jsou popsány v bodû 18.

I) DEVIZOVÉ OPERACE

Majetek a závazky pofiízené v cizí mûnû se oceÀují v ãesk˘ch korunách v kurzu platném ke dni
jejich vzniku a k rozvahovému dni jsou poloÏky penûÏité povahy ocenûny kurzem platn˘m k 31. 12.
vyhlá‰en˘m âeskou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se úãtují do v˘nosÛ nebo nákladÛ bûÏného roku.

J) ÚâTOVÁNÍ V¯NOSÒ A NÁKLADÒ 

V˘nosy a náklady se úãtují ãasovû rozli‰ené, tj. do období, s nímÏ vûcnû i ãasovû souvisejí.
Spoleãnost úãtuje na vrub nákladÛ tvorbu rezerv a opravn˘ch poloÏek na krytí v‰ech rizik, ztrát
a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení úãetní závûrky známy.
O zisku vypl˘vajícím z dlouhodob˘ch smluv se úãtuje aÏ v okamÏiku dokonãení a vyfakturování zakázky
zpÛsobem stanoven˘m v uzavfiené smlouvû.

K) DA≈ Z P¤ÍJMÒ

Náklad na daÀ z pfiíjmÛ se poãítá za pomoci platné daÀové sazby z úãetního zisku zv˘‰eného nebo
sníÏeného o trvale nebo doãasnû daÀovû neuznatelné náklady a nezdaÀované v˘nosy (napfi. tvorba
a zúãtování ostatních rezerv a opravn˘ch poloÏek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úãetními
a daÀov˘mi odpisy atd.).
OdloÏená daÀová povinnost odráÏí daÀov˘ dopad pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkov˘mi hodnotami
aktiv a pasiv z hlediska úãetnictví a stanovení základu danû z pfiíjmu s pfiihlédnutím k období realizace.

L) DOTACE

V roce 2007 spoleãnost obdrÏela ze státního rozpoãtu dotace ve v˘‰i 14 394 tis. Kã, které byly
zaúãtovány jako ostatní provozní v˘nosy bûÏného roku. V roce 2006 spoleãnost obdrÏela ze státního
rozpoãtu dotace ve v˘‰i 8 146 tis. Kã, které byly zaúãtovány jako ostatní provozní v˘nosy bûÏného roku. 
ObdrÏené dotace spoleãnost eviduje na separátních úãtech tak, aby bylo moÏné sledovat jejich ãerpání
a tak prokázat jejich vyuÏití. 
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4. DLOUHODOB¯ MAJETEK

A) DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK (V TIS. Kâ)

PO¤IZOVACÍ CENA Poãáteãní zÛstatek PfiírÛstky Vyfiazení Pfievody Koneãn˘ zÛstatek
Software 177 048 - - 2 648 179 696
Ocenitelná práva 49 955 - - - 49 955
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 5 001 293 -3 573 - 1 721
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 198 3 402 - -2 648 952
Celkem 2007 232 202 3 695 -3 573 - 232 324
Celkem 2006 228 594 17 084 -13 476 - 232 202
OPRÁVKY Poãáteãní zÛstatek Odpisy Vyfiazení Koneãn˘ zÛstatek Úãetní hodnota
Software -168 997 -6 388 - -175 385 4 311
Ocenitelná práva -49 955 - - -49 955 -
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek - - - - 1 721
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek - - - - 952
Celkem 2007 -218 952 -6 388 - -225 340 6 984
Celkem 2006 -215 610 -7 435 4 093 -218 952 13 250

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu Ïivotnosti, jak je stanoveno v pfiíslu‰né smlouvû. K 31. 12. 2007 a 31. 12. 2006 souhrnná v˘‰e drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze
ãinila v pofiizovacích cenách 5 273 tis. Kã a 5 235 tis. Kã. K 31. 12. 2007 je dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v pofiizovací cenû 208 030 tis. Kã plnû odepsán.

Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek zahrnuje povolenky na emise skleníkov˘ch plynÛ (dále jen „povolenky“). Spoleãnosti bylo v roce 2007 bezúplatnû pfiidûleno 13 306 povolenek po jedné tunû emisí. Tyto
povolenky byly ocenûny reprodukãní pofiizovací cenou ve v˘‰i 293 tis. Kã. V roce 2007 do‰lo k následujícím zmûnám na úãtu povolenek. Spoleãnost v souvislosti s tûmito zmûnami zaúãtovala do v˘nosÛ, resp.
nákladÛ následující ãástky (v tis. Kã):

Hodnota emisních povolenek Ostatní provozní v˘nosy Ostatní provozní náklady V˘nos z prodeje povolenek Ostatní závazky
Poãáteãní zÛstatek 5 001 - - - -5 001
Bezúplatné pfiidûlení povolenek 293 - - - -293
Spotfieba povolenek na základû namûfien˘ch emisí v roce 2007 -3 573 3 573 -3 573 - 3 573
Celkem k 31. 12. 2007 1 721 3 573 -3 573 - -1 721

V roce 2006 do‰lo k následujícím zmûnám na úãtu povolenek. Spoleãnost v souvislosti s tûmito zmûnami zaúãtovala do v˘nosÛ, resp. nákladÛ následující ãástky (v tis. Kã):
Hodnota emisních povolenek Ostatní provozní v˘nosy Ostatní provozní náklady V˘nos z prodeje povolenek Ostatní závazky

Poãáteãní zÛstatek 4 707 - - - -4 707
Bezúplatné pfiidûlení povolenek 9 677 - - - -9 677
Spotfieba povolenek na základû namûfien˘ch emisí v roce 2006 -4 299 4 299 -4 299 - 4 299
Prodej nepotfiebn˘ch 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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 B) DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK (V TIS. Kâ)

PO¤IZOVACÍ CENA Poãáteãní zÛstatek PfiírÛstky Prodeje, likvidace Vyfiazení Pfievody Koneãn˘ zÛstatek
Pozemky 92 940 - - -130 86 650 179 460
Stavby 998 071 - - -2 667 7 032 1 002 436
Stroje, pfiístroje a zafiízení 1 193 582 345 - -63 038 41 671 1 172 560
Dopravní prostfiedky 164 235 - - -39 814 67 675 192 096
Inventáfi 17 282 - - -10 188 17 460
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 5 875 - - - - 5 875
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 95 458 157 704 - - -203 216 49 946
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 3 083 2 270 - -1 133 - 4 220
Celkem 2007 2 570 526 160 319 - -106 792 - 2 624 053
Celkem 2006 2 359 390 276 312 -207 -64 969 - 2 570 526

OPRÁVKY Poãáteãní zÛstatek Odpisy Prodeje, likvidace Vyfiazení Pfievody, ostatní Koneãn˘ zÛstatek Opravné poloÏky Úãetní hodnota
Pozemky - - - - - - - 179 460
Stavby -472 539 -26 985 - 2 667 - -496 857 -13 416 492 163
Stroje, pfiístroje a zafiízení -1 025 027 -35 281 -67 63 038 -16 914 -1 014 251 -2 210 156 099
Dopravní prostfiedky -70 862 -10 105 -1 902 39 814 16 569 -26 486 -154 232 11 378
Inventáfi -15 958 -866 - 10 - -16 814 - 646
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek -5 756 - - - - -5 756 - 119
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek - - - - - - -13 433 36 513
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek - - - - - - - 4 220
Celkem 2007 -1 590 142 -73 237 -1 969 105 529 -345 -1 560 164 -183 291 880 598
Celkem 2006 -1 560 462 -64 618 - 34 938 - -1 590 142 -158 507 821 877

K 31. 12. 2007 a 31. 12. 2006 souhrnná v˘‰e drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze ãinila v pofiizovacích cenách 714 816 tis. Kã a 496 926 tis. Kã. Nav˘‰ení hodnoty drobného hmotného
majetku v roce 2007 pofiízeného vlastní ãinností, vzniklo z pfiepoãtu cen tohoto hmotného majetku, které novû zahrnují i hodnotu nepfiím˘ch nákladÛ.
K 31. 12. 2007 je dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû 779 611 tis. Kã plnû odepsán. Spoleãnost upravila ocenûní dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho niÏ‰í hodnotû
prostfiednictvím opravné poloÏky na vrub nákladÛ (viz bod 7). Opravné poloÏky se vztahují k budovám a letounÛm Ae 270 a jsou vytvofiené v plné v˘‰i vzhledem k jejich nepfiedpokládanému vyuÏití.
K 31. 12. 2007, resp. k 31. 12. 2006 byla ãást nev˘robních budov v pofiizovací cenû ve v˘‰i 93 393 tis. Kã, resp. 93 393 tis. Kã a v zÛstatkové hodnotû ve v˘‰i 50 748 tis. Kã, resp. 53 284 tis. Kã umístûna
mimo v˘robní areál spoleãnosti (bytové jednotky, ubytovny a sklady v Kralupech nad Vltavou). Dne 8. 12. 2005 uzavfiela spoleãnost s Ministerstvem obrany âeské republiky rámcovou smlouvu o pozáruãní
podpofie letadel L-159 a L-39 (viz bod 18), na základû které se zavázala k omezenému disponování s v˘znamnou ãástí hmotného majetku (zejména pozemky, v˘robní haly, leti‰tû a jin˘ majetek nutn˘ pro
udrÏení schopnosti poskytování servisních oprav pro Armádu âeské republiky). K 31. 12. 2007 ãinila pofiizovací hodnota majetku s omezen˘m disponováním 45 705 tis. Kã a zÛstatková hodnota 16 815
tis. Kã. Toto bfiemeno není zapsáno v katastru nemovitostí. Dne 22. 10. 2007 byly mezi spoleãností AERO Vodochody a.s. a âeskou exportní bankou, a.s. v souvislosti s poskytnut˘m exportním úvûrem
(viz bod 14) uzavfieny zástavní smlouvy na nemovit˘ majetek spoleãnosti. K 31. 12. 2007 ãinila pofiizovací a zÛstatková cena zastaveného majetku 269 901 tis. Kã a 163 253 tis. Kã. Z toho pofiizovací
cena pozemkÛ ãinila 48 473 tis. Kã, pofiizovací cena budov ãinila 221 428 tis. Kã a zÛstatková cena budov ãinila 114 779 tis. Kã.
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C) DLOUHODOB¯ FINANâNÍ MAJETEK (V TIS. Kâ)

Pfiehled o pohybu dlouhodobého finanãního majetku:
ZÛstatek PfiírÛstky Úbytky Pfiecenûní ZÛstatek PfiírÛstky Pfiecenûní ZÛstatek 

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007
Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch spoleãnostech 504 937 - - -33 408 471 529 2 000 -25 182 448 347
Podíly ve spoleãnostech pod podstatn˘m vlivem 1 100 - - - 1 100 - - 1 100
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 100 - -100 - - - - -
Opravné poloÏky -340 494 -16 696 - - -357 190 23 900 - -333 290
Celkem 165 643 -16 696 -100 -33 408 115 439 25 900 -25 182 116 157

Opravné poloÏky pfiedstavují zejména opravnou poloÏku k finanãní investici ve spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. z dÛvodu vyhodnocení celkov˘ch rizik projektu Ae 270. Spoleãnost dále vytvofiila opravnou poloÏku
ve v˘‰i 1 100 tis. Kã k finanãní investici ve spoleãnosti Letov, a.s.
V roce 1997 byl zaloÏen spoleãn˘ podnik IBIS Aerospace Ltd. se spoleãností Aerospace Industrial Development Corporation, Taiwan (dále jen „AIDC“) pro dokonãení v˘voje víceúãelového dopravního letounu Ae 270.
Pfiedmûtem vkladu byly v˘sledky v˘voje letounu spoleãnosti v celkové v˘‰i 173 425 tis. Kã, které byly ocenûny na 23 000 tis. USD (796 628 tis. Kã). Podle zakladatelské smlouvy dále spoleãnost vloÏila
do spoleãného podniku v roce 1999, resp. 2000 a 2001, finanãní zdroje ve v˘‰i 2 000 tis. USD (70 760 tis. Kã), resp. 2 000 tis. USD (76 968 tis. Kã) a 5 000 tis. USD (188 981 tis. Kã). 
Od roku 2001 probíhaly testovací lety letounu Ae 270. V prÛbûhu v˘voje byly upfiesÀovány poÏadavky na letoun tak, aby odpovídal nejnovûj‰ím trendÛm na trhu, coÏ mûlo za následek instalace dal‰ího pfiístrojového
vybavení. V roce 2002 bylo rozhodnuto o zmrazení v˘voje stávající verze letounu Ae 270P a pokraãovalo se ve v˘voji letounu se silnûj‰ím motorem (P&W PT6-66). Prototyp s tímto motorem byl úspû‰nû zalétán
25. 2. 2003. V letech 2003 a 2004 v˘voj letounu pokraãoval a v prosinci 2005, resp. v únoru 2006, spoleãnost obdrÏela typov˘ certifikát od Evropské agentury pro bezpeãnost letectví (EASA), resp. od amerického
národního úfiadu pro letectví (FAA). Pfies znaãnou koncentraci v˘vojov˘ch a v˘robních kapacit zejména v závûreãním období v˘voje nebyl certifikaãní plán v porovnání s pÛvodním harmonogramem dodrÏen. SvÛj
vliv na to mûlo nûkolik skuteãností: 
†† v prÛbûhu v˘voje byly fie‰eny technické problémy a nûkterá pÛvodnû zvolená technická fie‰ení se v prÛbûhu zkou‰ek ukázala jako nevhodná a bylo je nutno zmûnit;
†† marketingové poÏadavky na letoun byly prÛbûÏnû upfiesÀovány a zvy‰ovaly tak nejen konkurenceschopnost letounu na trhu, ale i náklady a potfiebn˘ ãas na jeho dal‰í v˘voj;
†† projektu nebyla v poãáteãních fázích vûnována dostateãná podpora ze strany spoleãnosti zejména z dÛvodu soubûhu s v˘robou letadel L-159 pro Armádu âeské republiky. 

V prÛbûhu zkou‰ek bylo zji‰tûno, Ïe nûkteré z technick˘ch parametrÛ letounu zaãínají b˘t z hlediska souãasné situace na trhu této kategorie letadel zastaralé. Na základû tûchto skuteãností se spoleãnost rozhodla
nezahájit sériovou v˘robu letounu ve stávající konfiguraci a zahájit hledání nového investora, kter˘ by zejména finanãnû podpofiil v˘voj vylep‰ené varianty letounu, která by lépe vyhovovala budoucím podmínkám
trhu. Po nûkolikamûsíãním neúspû‰ném hledání nového investora dne 1. 11. 2007 rozhodla valná hromada akcionáfiÛ IBIS Aerospace Ltd. o dobrovolné likvidaci podniku s tím, Ïe proces likvidace bude ukonãen
v roce 2008.
Spoleãnost z dÛvodu opatrnosti vytvofiila opravnou poloÏku k finanãní investici ve spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. ve v˘‰i 332 190 tis. Kã, která se rovná rozdílu úãetní a odhadované realizaãní hodnoty podílu.
Realizaãní hodnota podílu k 31. 12. 2007 ve v˘‰i 218 tis. USD (3 937 tis. Kã) odpovídá odhadované reálné hodnotû podílu spoleãnosti AERO Vodochody a.s. na likvidaãním zÛstatku, kter˘ pfiedstavuje zÛstatek na
bankovních úãtech spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. K 31. 12. 2006 byla odhadovaná realizaãní hodnota podílu spoleãnosti AERO Vodochody a.s. ve spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. 250 tis. USD (5 219 tis. Kã).
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 Ovládané a fiízené spoleãnosti a spoleãnosti pod podstatn˘m vlivem k 31. 12. 2007 (v tis. Kã):

Název spoleãnosti Technometra Radotín, a.s. IBIS Aerospace Ltd. Letov, a.s. Leti‰tû Vodochody a.s.
Sídlo spoleãnosti Praha 5 Britské panenské ostrovy Praha 9 Odolena Voda
Podíl v % 100 50 42,6 100
Aktiva celkem (netto) 152 129 - - -
Vlastní kapitál 133 024 - - -
Základní kapitál a kapitálové fondy 219 426 - - 2 000
Fondy ze zisku 5 862 - - -
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let -43 803 - - -
Ztráta bûÏného roku -48 461 - - -
Cena pofiízení akcií/podílu 110 220 336 127 1 100 2 000
Nominální hodnota akcií/podílu 219 426 - - 2 000
Vnitfiní hodnota akcií/podílu 133 024 - - -
Finanãní informace k 31. 12. 2007 o spoleãnosti Technometra Radotín, a.s. byly získány z auditorem ovûfiené úãetní závûrky. 
K datu úãetní závûrky pfiedstavenstvo spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. neschválilo úãetní závûrku sestavenou k 31. 12. 2007. Vzhledem k zámûru ukonãit ãinnost spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. likvidací
spoleãnost vytvofiila opravnou poloÏku sniÏující hodnotu podílu v IBIS Aerospace Ltd. na její odhadovanou realizaãní hodnotu. Finanãní informace k 31. 12. 2007 o spoleãnosti Leti‰tû Vodochody a.s. byly
získány z auditorem neovûfiené úãetní závûrky. Spoleãnost Leti‰tû Vodochody a.s. byla zapsána do obchodního rejstfiíku 30. listopadu 2007. Jejím jedin˘m akcionáfiem je spoleãnost AERO Vodochody
a.s., která vlastní 10 kusÛ akcií na jméno ve jmenovité hodnotû 200 tis. Kã za akcii. Dne 13. 12. 2007 rozhodl jedin˘ akcionáfi o zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti Leti‰tû Vodochody a.s. o ãástku
1 674 000 tis. Kã upsáním nov˘ch akcií, které budou splaceny formou nepenûÏitého vkladu, tj. vkladem nemovitostí. K datu úãetní závûrky nedo‰lo k úpisu nov˘ch akcií.

Ovládané a fiízené spoleãnosti a spoleãnosti pod podstatn˘m vlivem k 31. 12. 2006 (v tis. Kã):

Název spoleãnosti Technometra Radotín, a.s. IBIS Aerospace Ltd. Letov, a.s. 
Sídlo spoleãnosti 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 - -
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 2 035 -215 055 -
Zisk/ztráta bûÏného roku -45 838 -981 206 -
Cena pofiízení akcií/podílu 110 220 361 309 1 100
Nominální hodnota akcie/podílu 219 426 668 032 -
Vnitfiní hodnota akcií/podílu 181 485 69 902 -
S v˘jimkou spoleãnosti Letov, a.s. byly finanãní informace k 31. 12. 2006 o tûchto spoleãnostech získány z auditorem ovûfiené úãetní závûrky jednotliv˘ch spoleãností. Úãetní závûrka spoleãnosti IBIS
Aerospace Ltd. k 31. 12. 2006 nebyla schválena pfiedstavenstvem spoleãnosti. 

VyrocniZprava280x220ZTisk  20.6.2008 14:33  Stránka 54



˘roãní zpráva 2007    AERO Vodochody a.s.  pfiíloha úãetní závûrky  v˘roãní zpráva 2007    AERO Vodochody a.s.  pfiíloha úãetní závûrky  v˘roãní zpráva 2007    AERO Vodochody a.s.  pfiíloha úãetní závûrky  v˘roãní zpráva 2007    

55



5. ZÁSOBY

Ocenûní nepotfiebn˘ch, zastaral˘ch a pomaluobrátkov˘ch zásob se sniÏuje na prodejní cenu prostfiednictvím úãtu opravn˘ch poloÏek, kter˘ se v pfiiloÏené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná poloÏka
byla stanovena vedením spoleãnosti na základû anal˘zy stáfií zásob a jejich pouÏitelnosti v pfií‰tích obdobích (viz bod 7).
Opravná poloÏka k : Materiál Nedokonãená v˘roba, polotovary a zboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby
Ae 270 384 633 128 051 5 082
L-159 289 922 81 152 3 354
L-39, L-59 423 733 16 203 -
projektu Sikorsky 27 565 - 69
nepfiifiazenému materiálu 20 491 720 -
ostatním zásobám 39 103 11 241 -
Celkem 1 185 447 237 367 8 505

6. POHLEDÁVKY

Dlouhodobé poskytnuté zálohy pfiedstavují deposit sloÏen˘ ve prospûch zahraniãního dodavatele za základû smlouvy do roku 2009.
Na nesplacené pohledávky, které jsou povaÏovány za pochybné, byly v roce 2007 a 2006 vytvofieny opravné poloÏky na základû jejich anal˘zy (viz bod 7).
K 31. 12. 2007 a 31. 12. 2006 pohledávky po lhÛtû splatnosti více neÏ 180 dní ãinily 5 414 tis. Kã a 2 782 tis. Kã. Spoleãnost dále z dÛvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání ãi neuspokojení pohledávek
v konkurzním fiízení atd. odepsala do nákladÛ v roce 2007 a 2006 pohledávky ve v˘‰i 5 184 tis. Kã a 4 371 tis. Kã. Spoleãnost v roce 2007 a 2006 postoupila pohledávky ve v˘‰i 1 945 473 tis. Kã a 35 295 tis. Kã.
V˘nosy z tûchto postoupen˘ch pohledávek v roce 2007 a 2006 ãinily 1 935 656 tis. Kã a 35 222 tis. Kã. K 31. 12. 2007 jsou jiné pohledávky tvofieny zejména kladn˘mi reáln˘mi hodnotami otevfien˘ch zaji‰Èovacích
derivátÛ (viz bod 16). Pohledávky za spfiíznûn˘mi osobami (viz bod 21). Spoleãnost uzavfiela dne 26. 6. 2007 se spoleãností Penta Investments Limited smlouvu o úvûru, ve které se zavazuje poskytnout úvûr do
v˘‰e 400 000 tis. Kã. K 31. 12. 2007 byl na základû této úvûrové smlouvy poskytnut úvûr ve v˘‰i 200 000 tis. Kã. Dále spoleãnost uzavfiela dne 27. 6. 2007 se spoleãností Penta Investments Limited smlouvu
o úvûru vãetnû dodatku, ve které se zavazuje poskytnout úvûr do v˘‰e 20 000 tis. USD. K 31. 12. 2007 byl na základû této úvûrové smlouvy poskytnut úvûr ve v˘‰i 650 tis. USD (11 751 tis. Kã).
Úroky z tûchto úvûrÛ ve v˘‰i 21 799 tis. Kã nebyly k 31. 12. 2007 zaplaceny, proto jsou ãasovû rozli‰eny a vykázány v rámci dohadn˘ch úãtÛ aktivních.

7. OPRAVNÉ POLOÎKY

Opravné poloÏky vyjadfiují pfiechodné sníÏení hodnoty aktiv (uveden˘ch v bodû 4, 5 a 6).
Zmûny na úãtech opravn˘ch poloÏek (v tis. Kã):
Opravné poloÏky k: ZÛstatek Tvorba Zúãtování ZÛstatek Tvorba Zúãtování ZÛstatek 

k 31. 12. 2005 opravné poloÏky opravné poloÏky k 31. 12. 2006 opravné poloÏky opravné poloÏky k 31. 12. 2007
dlouhodobému hmotnému majetku 1 239 158 777 -1 509 158 507 106 344 -81 560 183 291
dlouhodobému finanãnímu majetku 340 494 40 907 -24 211 357 190 - -23 900 333 290
zásobám 1 642 271 445 656 -461 068 1 626 859 111 663 -315 708 1 422 814
zálohám na zásoby 27 964 - -1 406 26 558 102 -18 155 8 505
pohledávkám - zákonné 2 326 29 -227 2 128 - - 2 128
pohledávkám - ostatní 12 971 - -9 708 3 263 1 752 -548 4 467
Zákonné opravné poloÏky se tvofií v souladu se zákonem o rezervách.
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 8. KRÁTKODOB¯ FINANâNÍ MAJETEK

K 31. 12. mûla spoleãnost následující zÛstatky úãtÛ s omezen˘m disponováním (v tis. Kã):
2007 2006

Banka Mûna âástka v tis. cizí mûny âástka v tis. Kã âástka v tis. cizí mûny âástka v tis. Kã
âeská národní banka USD 1 605 29 007 1 590 33 203
Deutsche Bank AG Praha USD 416 7 521 2 620 54 691
âeská spofiitelna, a.s. USD 308 5 565 1 023 21 353
âeská spofiitelna, a.s. EUR - - 27 753
âeská spofiitelna, a.s. CZK - - - 5 000
Komerãní banka, a.s. USD 38 694 33 690
Celkem 42 787 115 690

Finanãní majetek deponovan˘ na úãtech s omezen˘m disponováním slouÏí jako zástava za garance poskytnuté bankami (viz bod 14).
K 31. 12. 2007 nemûla spoleãnost v drÏení Ïádné krátkodobé cenné papíry a podíly.
K 31. 12. 2006 mûla spoleãnost v drÏení depozitní smûnku v celkové v˘‰i 3 900 tis. USD (81 542 tis. Kã) splatnou 2. 1. 2007. V˘nosov˘ úrok vztahující se k této smûnce ãinil 126 tis. Kã. 

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady pfií‰tích období zahrnují pfiedev‰ím ãasovû rozli‰ené pojistné a reÏijní náklady placené pfiedem a jsou úãtovány do nákladÛ období, do kterého vûcnû a ãasovû pfiíslu‰í.
Pfiíjmy pfií‰tích období k 31. 12. 2007 zahrnují zejména nevyfakturované prodeje sluÏeb. Pfiíjmy pfií‰tích období k 31. 12. 2006 zahrnují zejména nevyfakturované prodeje t˘kající se obchodního pfiípadu
Tunis. V˘nosy jsou úãtovány do období, do kterého vûcnû a ãasovû pfiíslu‰í.
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10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál spoleãnosti se skládá z 2 322 314 kusÛ prioritních akcií v listinné podobû ve jmenovité hodnotû 1 000 Kã, 2 690 000 akcií na jméno v listinné podobû v jmenovité hodnotû 1 000 Kã, 887 366 akcií
na jméno v listinné podobû ve jmenovité hodnotû 2 Kã a 1 prioritní akcie na jméno v listinné podobû ve jmenovité hodnotû 2 Kã. Ostatní kapitálové fondy tvofií pfiedev‰ím zÛstatek fondÛ po finanãní restrukturalizaci
v pfiedcházejících letech. Ostatní fondy ze zisku jsou tvofieny fondem urãen˘m k vydání zamûstnaneck˘ch akcií (od tohoto zámûru bylo upu‰tûno) a sociálním fondem.

V roce 2007 a 2006 do‰lo k následujícím zmûnám úãtÛ vlastního kapitálu (v tis. Kã): 
ZÛstatek Zv˘‰ení SníÏení ZÛstatek Zv˘‰ení SníÏení ZÛstatek 

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007
Poãet akcií 3 577 366 - - 3 577 366 2 322 315 - 5 899 681
Základní kapitál 2 691 775 - - 2 691 775 2 322 314 - 5 014 089
Emisní áÏio - - - - 6 127 686 -5 677 686 450 000
Ostatní kapitálové fondy 25 882 2 838 - 28 720 - - 28 720
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ -115 417 - -33 408 -148 825 49 111 -25 182 -124 896
Zákonn˘ rezervní fond 199 743 - - 199 743 - - 199 743
Ostatní fondy 16 508 - - 16 508 - - 16 508

OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ vznikly z dÛvodu pfiecenûní finanãní investice IBIS Aerospace Ltd. (viz bod 4c) a pfiecenûní zaji‰Èovacích derivátÛ (viz bod 16). 
Dne 8. února 2007 rozhodl jedin˘ akcionáfi TULAROSA a.s. o zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti upsáním 2 322 314 nov˘ch akcií s nominální hodnotou 1 000 Kã. Emisní kurz upisovan˘ch akcií ãinil 8 000 000 tis. Kã,
tj. 3 445 Kã na akcii. V‰echny nové akcie byly upsány spoleãností Salori Holding B.V. Upsané akcie byly splaceny zapoãtením pohledávky Salori Holding B.V. za spoleãností AERO Vodochody a.s. (viz bod 12).
Zv˘‰ení základního kapitálu bylo v obchodním rejstfiíku zapsáno dne 22. bfiezna 2007. Dne 7. 12. 2007 rozhodla valná hromada o sníÏení neuhrazené ztráty minul˘ch let ve v˘‰i 5 677 686 tis. Kã formou zapoãtení
emisního áÏia. Dne 7. 12. 2007 rozhodla valná hromada spoleãnosti o zv˘‰ení základního kapitálu upsáním nové akcie o jmenovité hodnotû 2 Kã, jejíÏ emisní kurz ãiní 450 000 tis. Kã. Akcie byla upsána spoleãností
Salori Holding B.V. Upsaná akcie byla splacena zapoãtením pohledávky Salori Holding B.V. za spoleãností AERO Vodochody a.s. (viz bod 12). K 31. 12. 2007 nebylo toto zv˘‰ení základního kapitálu zapsáno
v obchodním rejstfiíku. 

Na základû rozhodnutí jediného akcionáfie spoleãnosti ze dne 8. 2. 2007 a valn˘ch hromad spoleãnosti konan˘ch dne 7. 12. 2007, 18. 7. 2007 a 21. 6. 2006 byly schváleny následující zmûny ve vlastním kapitálu
a vyrovnání ztráty za rok 2006 a 2005 (v tis. Kã):
Ztráta roku 2006 -964 330 Ztráta roku 2005 -1 377 000
Úhrada neuhrazené ztráty minul˘ch let z emisního áÏia 5 677 686 Úhrada neuhrazené ztráty minul˘ch let -
Zv˘‰ení neuhrazené ztráty minul˘ch let -964 330 Zv˘‰ení neuhrazené ztráty minul˘ch let -1 377 000
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let k 31. 12. 2007 377 Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let k 31. 12. 2006 377
Neuhrazená ztráta minul˘ch let k 31. 12. 2007 -4 530 558 Neuhrazená ztráta minul˘ch let k 31. 12. 2006 -9 243 914
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 11. REZERVY

Zmûny na úãtech rezerv (v tis. Kã):

Rezervy ZÛstatek k 31. 12. 2005 Tvorba rezerv Zúãtování rezerv ZÛstatek k 31. 12. 2006 Tvorba rezerv Zúãtování rezerv ZÛstatek k 31. 12. 2007
Smluvní pokuty a penále 964 - -964 - - - -
Záruãní servis L-159 a L-159T1 116 604 - -49 564 67 040 20 429 -33 885 53 584
Generální opravy Tunis 1 143 2 086 -1 143 2 086 2 859 -1 543 3 402
Kontrakt Ae 270 45 557 - -27 135 18 422 - -7 552 10 870
Objednávky Technometra 21 374 - -19 233 2 141 - -2 141 -
Prémie a odmûny zamûstnancÛm 8 027 14 179 -13 835 8 371 26 940 -8 371 26 940
Na nevybranou dovolenou - 9 591 - 9 591 64 562 -62 854 11 299
Záruãní servis Sikorsky 47 409 8 171 - 55 580 2 496 - 58 076
Záruãní servis Thajsko 1 880 - -1 200 680 - -348 332
Na bankovní záruku Egypt - 26 168 - 26 168 - -3 507 22 661
Ostatní rezervy 400 - -400 - - - -
Celkem 243 358 60 195 -113 474 190 079 117 286 -120 201 187 164

Rezerva na záruãní servis L-159 a L-159T1

Rezerva na záruãní servis letounÛ L-159 byla vytvofiena na pfiedpokládanou hodnotu oprav 72 letounÛ prodan˘ch Armádû âeské republiky. ZÛstatek rezervy je k 31. 12. 2007 upraven tak, aby pokr˘val
oãekávané náklady na dodateãné pozáruãní opravy, ke kter˘m se spoleãnost smluvnû zavázala, tzv. „bulletiny“.  V roce 2007 byla vytvofiena rezerva na záruãní servis v souvislosti s pfiestavbou ãtyfi
letounÛ L-159 na L-159T1 pro Armádu âeské republiky.

Rezervy na Ae 270 a objednávky Technometra

Vzhledem k nepfiedpokládané v˘robû v˘znamného poãtu letounÛ Ae 270 v souãasné verzi se v roce 2005 vedení spoleãnosti rozhodlo vytvofiit rezervu na pevné a uskuteãnûné objednávky nevyuÏitelného
materiálu pro program Ae 270 nakupovan˘ od tfietích stran v hodnotû 45 557 tis. Kã a nakupovan˘ od spfiíznûné osoby Technometra Radotín, a.s., v hodnotû 21 374 tis. Kã. V roce 2006 a 2007 byla
pÛvodní v˘‰e rezervy sníÏena o hodnotu odebraného materiálu a dohodou zru‰eného objemu dodávek a k 31. 12. 2007 ãiní 10 870 tis. Kã.

Rezerva na nevybranou dovolenou 

V roce 2007 spoleãnost vypoãetla a zaúãtovala rezervu na nevybranou dovolenou ve v˘‰í 11 299 Kã. V roce 2006 spoleãnost zaúãtovala rezervu na nevybranou dovolenou ve v˘‰i 9 591 tis. Kã.

Rezerva na záruãní servis Sikorsky 

Rezervu na záruãní servis spoleãnost tvofií ve v˘‰i odhadovan˘ch nákladÛ na oãekávané záruãní opravy t˘kající se dodávek vrtulníkÛ Sikorsky.

Rezerva na bankovní záruku Egypt 

Spoleãnost vytvofiila rezervu na oãekávanou ztrátu z ãerpání bankovní záruky vystavenou ve prospûch Ministerstva obrany státu Egypt.
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12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Spoleãnost mûla k 31. 12. následující ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kã):

Termíny/Podmínky 2007 2006
Závazky vÛãi âeské konsolidaãní agentufie Splatnost 31. 1. 2011, úroãeno 140 % diskontní sazby âNB - 5 772 888
Závazky vÛãi âeské konsolidaãní agentufie Splatnost 15. 12. 2010, úroãeno 140 % diskontní sazby âNB - 4 654 552
Závazky vÛãi Salori Holding B.V. Splatnost 1. 1. 2020, úroãeno 140 % diskontní sazby âNB 714 822 -
Celkem 714 822 10 427 440
Mínus splátka v následujícím roce - -2 243 916
Celkem 714 822 8 183 524

V roce 2004, resp. 2005 vznikl spoleãnosti závazek za Ministerstvem financí âeské republiky ve v˘‰i 5 547 517 tis. Kã, resp. 4 575 206 tis. Kã z titulu plnûní státní záruky za syndikovan˘ revolvingov˘ úvûr, resp.
emitované dluhopisy. V roce 2006 byla pohledávka Ministerstva financí âeské republiky postoupena na âeskou konsolidaãní agenturu (dále jen „âKA“).
Smlouvou o postoupení pohledávek uzavfienou mezi âKA jako postupitelem a spoleãností TULAROSA a.s. jako postupníkem do‰lo dne 4. 1. 2007 k postoupení pohledávek âKA za spoleãností AERO Vodochody a.s.
na spoleãnost TULAROSA a.s. Na základû dohody o zmûnû splátkového kalendáfie ze dne 11. 6. 2007, uzavfiené mezi spoleãností TULAROSA a.s. a AERO Vodochody a.s., byla zmûnûna splatnost zb˘vající ãásti
pohledávky na 1. 1. 2020. Posunutí splatnosti bylo podmínûno ãásteãnou úhradou pohledávky, kterou spoleãnost do 31. 12. 2007 zaplatila. Smlouvou o postoupení pohledávek uzavfienou mezi spoleãností TULAROSA a.s.
jako postupitelem a spoleãností Salori Holding B.V. jako postupníkem do‰lo dne 17. 7. 2007 k postoupení pohledávek spoleãnosti TULAROSA a.s. za spoleãností AERO Vodochody a.s. na Salori Holding B.V. 
Celkov˘ závazek byl zaji‰tûn zástavou nemovitého majetku. Dne 22. 10. 2007 se spoleãnost Salori Holding B.V. vzdala sv˘ch zástavních práv ve prospûch spoleãnosti AERO Vodochody a.s. Spoleãnost tento
majetek následnû pouÏila jako zástavu za exportní úvûr od âeské exportní banky, a.s. (viz bod 14). V roce 2007 se závazek spoleãnosti sníÏil o 8 450 000 tis. Kã z dÛvodu zapoãtení s pohledávkami za nové akcie
upsané spoleãnosti Salori Holding B.V. (viz bod 1). Spoleãnost AERO Vodochody a.s. uzavfiela dne 4. 9. 2007 se spoleãností Salori Holding B.V. dohodu o podfiízení závazku, kter˘ má AERO Vodochody a.s. vÛãi
spoleãnosti Salori Holding B.V. Spoleãnosti sjednaly, Ïe závazek vÛãi Salori je podfiízen˘m závazkem vÛãi závazku spoleãnosti AERO Vodochody a.s. na úplné splacení úvûrÛ, které spoleãnosti AERO Vodochody a.s.
poskytne banka (âeská exportní banka, a.s.). Podfiízen˘ závazek mÛÏe b˘t splacen spoleãností AERO Vodochody a.s. aÏ po úplném splnûní závazku z úvûru.

Dlouhodobé závazky, k nimÏ bylo zfiízeno zástavní právo ve prospûch vûfiitele (v tis. Kã):

Závazek ZÛstatek k 31. 12. 2007
Závazek vÛãi spoleãnosti Salori Holding B.V. 714 822

Náklady na úroky vztahující se k dlouhodob˘m závazkÛm za rok 2007, resp. 2006 ãinily 82 469 tis. Kã, resp. 161 598 tis. Kã.
V roce 2007 a 2006 spoleãnost nezahrnula Ïádné úroky do pofiizovací ceny aktiv. 

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2007 a 31. 12. 2006 mûla spoleãnost krátkodobé závazky po lhÛtû splatnosti v ãástce 76 938 tis. Kã a 55 674 tis. Kã. Dohadné úãty pasivní zahrnují pfiedev‰ím nevyfakturované dodávky materiálu
a sluÏeb. Jsou úãtovány do období s nímÏ vûcnû i ãasovû souvisí. Pfiijaté zálohy k 31. 12. 2007 a 31. 12. 2006 zahrnují zejména zálohy od spoleãnosti Sikorsky Aircraft Corporation na v˘robu leteck˘ch komponentÛ
(elektrosvazkÛ), resp. zálohy na v˘robu náhradní sady pfiípravkÛ.  K 31. 12. 2007 spoleãnost eviduje závazky z titulu sociálního a zdravotního poji‰tûní ve v˘‰i 17 103 tis. Kã, které jsou v‰echny ve splatnosti.
Závazky vÛãi spfiíznûn˘m osobám (viz bod 21).
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 14. BANKOVNÍ ÚVùRY

Dne 22. 10. 2007 podepsala spoleãnost úvûrovou smlouvu s âeskou exportní bankou, a.s. V rámci této smlouvy mÛÏe ãerpat prostfiedky na financování programu Sikorsky do celkové v˘‰e 60 000 tis.
USD (1 084 680 tis. Kã). Spoleãnost ruãí za úvûr pohledávkami a právy vypl˘vajícími z rámcové smlouvy se spoleãností Sikorsky Aircraft Corporation a zástavou nemovitého majetku (viz bod 3b).
K 31. 12. 2007 spoleãnost vyãerpala z úvûru ãástku 33 810 tis. USD (611 213 tis. Kã). Úvûr je úroãen sazbou 3M LIBOR + 0.75 % p.a. a celkové úrokové náklady za rok 2007 ãiní 4 013 tis. Kã.

Spoleãnosti byly k 31. 12. 2007 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kã):

Banka Záruka Termín âástka
âeská národní banka - za plnûní kontraktu 09/91 - 06/08 22 661

- za plnûní kontraktu 09/91 - 06/08 1 161
âeská spofiitelna, a.s. - kauce nespecifikováno 3 525

- záruka za vrácení akontace nespecifikováno 10 576
- kauce nespecifikováno 3 525
- kauce nespecifikováno 865

Komerãní banka, a.s. - kauce 1/08 245
- kauce 1/08 245
- kauce 5/08 68
- kauce 9/08 96

Deutsche bank AG - platební záruka 2/08 4 520
- za splnûní kontraktu 1/08 579

Celkem 48 066

Spoleãnosti byly k 31. 12. 2006 bankami poskytnuty následující záruky (v tis. Kã):

Banka Záruka Termín âástka
âeská národní banka - za plnûní kontraktu 09/91 - 06/07 26 168

- za plnûní kontraktu 09/91 - 06/07 1 341
âeská spofiitelna, a.s. - platební záruka 07/04 - 06/07 5 000

- záruka za pfiedplatbu 05/05 - nespec. 12 212
- kauce 05/05 - nespec. 4 071
- kauce 05/05 - nespec. 4 071
- kauce 12/06 - nespec. 999

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

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

Celkem 89 100
K 31. 12. 2007, resp. 31. 12. 2006 spoleãnost ruãila za vydané bankovní záruky penûzi na bûÏn˘ch úãtech s omezen˘m disponováním ve v˘‰i 42 787 tis. Kã, resp. 115 690 tis. Kã (viz bod 8).
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15. OSTATNÍ PASIVA

V˘daje pfií‰tích období k 31. 12. 2007 zahrnují budoucí platby t˘kající se nemovitostí pofiízen˘ch v roce 2007.
V˘nosy pfií‰tích období zahrnují trÏby vztahující se k obchodnímu pfiípadu Sikorsky a jsou úãtovány do v˘nosÛ období, do kterého vûcnû a ãasovû pfiíslu‰í.

16. DERIVÁTY

K 31. 12. 2007 má spoleãnost uzavfiené zaji‰Èovací deriváty, které pfiecenila na reálnou hodnotu. Kladná reálná hodnota zaji‰Èovacích derivátÛ je v rozvaze vykázána v jin˘ch pohledávkách a v oceÀovacích
rozdílech z pfiecenûní majetku a závazkÛ. 

V následující tabulce je uveden pfiehled nominálních ãástek a kladn˘ch a záporn˘ch reáln˘ch hodnot otevfien˘ch zaji‰Èovacích derivátÛ k 31. 12. (v tis. Kã):

2007
Smluvní/ Reálná hodnota Reálná hodnota

Nominální Kladná Záporná
Mûnové kontrakty 374 606 49 111 -
Deriváty zaji‰Èovací celkem 374 606 49 111 -

K 31. 12. 2007 spoleãnost neeviduje Ïádné deriváty urãené k obchodování. 
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 17. DA≈ Z P¤ÍJMÒ

2007 v tis. Kã 2006 v tis. Kã
Zisk/ztráta pfied zdanûním 235 753 -964 330
Nezdanitelné v˘nosy -5 439 -41 460
Rozdíly mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy 71 534 -54 307
Neodeãitatelné náklady
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek -220 010 147 240
Zmûna stavu rezerv -2 915 -53 273
Ostatní (napfi. náklady na reprezentaci, manka a ‰kody) 191 146 470 603
Zdaniteln˘ zisk/daÀová ztráta 270 069 -495 527
Zapoãtení daÀové ztráty minul˘ch let -270 069 -
Sazba danû z pfiíjmu 24 % 24 %
Splatná daÀ - -

Podle zákona o daních z pfiíjmÛ mÛÏe spoleãnost pfievést daÀovou ztrátu vzniklou od roku 2004 do pfií‰tích pûti let. V˘‰e daÀové ztráty k 31. 12. 2007, která nebyla v úãetní závûrce 2007 uplatnûna
a byla pfievedena do dal‰ích let, ãinila 1 578 002 tis. Kã.

Spoleãnost vyãíslila odloÏenou daÀ následovnû (v tis. Kã): 

2007 2006
PoloÏky odloÏené danû OdloÏená daÀová OdloÏen˘ daÀov˘ OdloÏená daÀová OdloÏen˘ daÀov˘ 

pohledávka závazek pohledávka závazek
Rozdíl mezi úãetní a daÀovou zÛstatkovou cenou dlouhodobého majetku - -5 214 - -24 221
Ostatní pfiechodné rozdíly:
OP k pohledávkám a zálohám na zásoby 2 525 - 7 157 -
OP k zásobám 271 493 - 390 446 -
OP k dlouhodobému majetku 33 505 - 38 042 -
Rezervy 35 973 - 45 619 -
DaÀová ztráta z minul˘ch let 315 933 - 586 925 -
Celkem 661 429 -5 214 1 068 189 -24 221
Netto 656 215 1 043 968

Spoleãnost nezaúãtovala odloÏenou daÀovou pohledávku vzhledem k vysoké nejistotû ohlednû její realizace.
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18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Spoleãnost bûÏnû vyuÏívá zprostfiedkovatelsk˘ch sluÏeb na smluvním základû. V pfiípadû uzavfiení obchodního vztahu se zákazníkem vypl˘vá z tûchto smluv povinnost uhradit zprostfiedkovateli ãástku
z realizovan˘ch pfiíjmÛ. Tuto ãástku nelze stanovit do doby uzavfiení kontraktu. 
Na základû uzavfien˘ch smluv má spoleãnost povinnost dodávat sv˘m zákazníkÛm náhradní díly v období mezi 10 - 15 lety. 
Dne 8. 12. 2005 uzavfiela spoleãnost s Ministerstvem obrany âeské republiky rámcovou smlouvu o pozáruãní podpofie letadel L-159 a L-39, v níÏ se zavázala ke spolupráci pfii opravách, údrÏbû a modernizaci
letadel. Smlouva byla uzavfiena na dobu urãitou s platností do ledna 2029. V pfiípadû poru‰ení smluvních vztahÛ, jakoÏto i v pfiípadû odstoupení od smlouvy, mÛÏe Ministerstvo obrany âeské republiky po
spoleãnosti poÏadovat smluvní penále a dále pak i nárokovat pfiípadné ‰kody pfievy‰ující ãástku tohoto penále. V rámci této smlouvy se spoleãnost zavázala k omezenému disponování s v˘znamnou ãástí svého
dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 4b).
Hlavní v˘robní zakázky spoleãnosti jsou fie‰eny v rámci dlouhodob˘ch smluvních vztahÛ s dodavateli. Hodnota budoucích závazkÛ z titulu uzavfien˘ch smluv k 31. 12. 2007 a k 31. 12. 2006 dosahuje 1 755 385
tis. Kã a 2 157 421 tis. Kã, z toho ãiní dodávky pro projekt Sikorsky 1 593 819 tis. Kã a 1 852 330 tis. Kã. Souãástí tûchto smluv je bûÏnû ustanovení o v˘‰i náhrad, které je spoleãnost povinna uhradit v pfiípadû,
Ïe nedodrÏí smluvní závazky nebo od smlouvy odstoupí. Dodavatelé rovnûÏ nepfiebírají odpovûdnost za pfiípadné následné ‰kody zpÛsobené havárií. 
Spoleãnost uzavfiela poji‰tûní odpovûdnosti vypl˘vajících z vlastní letecké ãinnosti, dále havarijní poji‰tûní letounÛ a poji‰tûní za ‰kody zpÛsobené vadn˘m v˘robkem. Pro poji‰tûní je sjednán kombinovan˘ limit
ve v˘‰i 250 000 tis. USD pro odpovûdnost za v˘robek pro projekt Sikorsky a 75 000 tis. USD pro ostatní odpovûdnosti vypl˘vající z letecké ãinnosti pro jednu a v‰echny pojistné události vzniklé bûhem platnosti
pojistného období s celosvûtovou platností. Toto poji‰tûní pokr˘vá nejv˘znamnûj‰í pfiedvídatelná rizika vypl˘vající z letecké ãinnosti spoleãnosti. 
Spoleãnost eviduje v podrozvahové evidenci hmotn˘ majetek spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd. (v˘robní pfiípravky) v hodnotû 26 476 tis. Kã.
V roce 1998 probûhl ve spoleãnosti ve spolupráci s firmou GEO s.r.o. ekologick˘ audit, jehoÏ v˘sledkem bylo vyãíslení nutn˘ch investic na ekologizaci v˘roby a na sanaci ekologick˘ch ‰kod. Celkové odhadované
náklady ãinily 248 375 tis. Kã. Na základû smlouvy o úhradû nákladÛ vynaloÏen˘ch na vypofiádání ekologick˘ch závazkÛ, uzavfiené s Fondem národního majetku âeské republiky dne 12. 8. 1998, se Fond národního
majetku âeské republiky (v souãasnosti Ministerstvo financí âeské republiky) zavázal uhradit spoleãnosti úãelnû vynaloÏené náklady do v˘‰e 2 691 926 tis. Kã. Tento limit pfievy‰uje celkové odhadované náklady.

19. V¯NOSY

Rozpis v˘nosÛ spoleãnosti z bûÏné ãinnosti (v tis. Kã):

2007 2006
Domácí Zahraniãní Domácí Zahraniãní

Letecká v˘roba 826 660 3 460 967 162 284 2 735 202
Neletecká v˘roba 19 360 - 37 970 -
V˘nosy celkem 846 020 3 460 967 200 254 2 735 202

PfieváÏná ãást v˘nosÛ spoleãnosti za rok 2007 je soustfiedûna na tfii hlavní zákazníky v leteckém odvûtví (Sikorsky Aircraft Corporation, Ministerstvo obrany âeské republiky a Boeing Company).
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 20. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladÛ (v tis. Kã):

2007 2006
Celkov˘ poãet zamûstnancÛ Z toho ãlenové fiícících orgánÛ Celkov˘ poãet zamûstnancÛ Z toho ãlenové fiídících orgánÛ

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 1 314 18 1 652 60
Mzdy 527 290 33 370 543 766 62 239
Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 174 348 11 630 189 931 20 415
Sociální náklady 12 219 431 13 337 1 526
Ostatní sociální poji‰tûní 3 040 - 4 153 -
Odmûny ãlenÛm fiídících orgánÛ spoleãnosti 325 325 3 000 3 000
Osobní náklady celkem 717 222 45 756 754 187 87 180

V roce 2007 a 2006 obdrÏeli ãlenové a b˘valí ãlenové statutárních a dozorãích orgánÛ odmûny v celkové v˘‰i 325 tis. Kã a 3 000 tis. Kã.
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21. INFORMACE O SP¤ÍZNùN¯CH OSOBÁCH

Majoritním vlastníkem spoleãnosti AERO Vodochody a.s. je spoleãnost TULAROSA a.s. Tuto spoleãnost vlastní Penta Investments Limited se sídlem Limassol, Cyprus, která vlastní podíly v celé fiadû ostatních
spoleãností v âeské republice i zahraniãí. S tûmito spoleãnostmi AERO Vodochody a.s. nemá s v˘jimkou spoleãností Privatbanka, a.s., Rotortech Aero Composites Limited, Salori Holding B.V. a Penta Investments
Limited v˘znamné obchodní ani jiné vazby. 
V roce 2007 a 2006 neobdrÏeli ãlenové statutárních a dozorãích orgánÛ a fiídící pracovníci Ïádné pÛjãky, pfiiznané záruky, zálohy a jiné v˘hody a nevlastní Ïádné akcie spoleãnosti. 
V˘hody nûkter˘ch ãlenÛ statutárních orgánÛ a vedení spoleãnosti spoãívají v pouÏívání sluÏebních osobních automobilÛ i pro soukromé úãely.
Spoleãnost bûÏnû prodává v˘robky a poskytuje úvûry a sluÏby spfiíznûn˘m osobám. V roce 2007 a 2006 dosáhly v˘nosy z tûchto ãinností 42 584 tis. Kã a 734 tis. Kã. 

Krátkodobé pohledávky za spfiíznûn˘mi osobami k 31. 12. (v tis. Kã):

Spfiíznûná osoba LhÛty splatnosti 2007 2006
Technometra Radotín, a.s. 2007 17 35
Technometra Radotín, a.s. záloha 2 911 -
IBIS Aerospace Ltd. 2007 158 9 193
Penta Investments Limited - úvûr v Kã 2008 200 000 -
Penta Investments Limited - úvûr v USD 2008 11 751 -
Penta Investments Limited - ãasové rozli‰ení úrokÛ 2008 21 799 -
Rotortech Aero Composites Limited 2008 141 -
Tirrellus, a.s. 2008 251 -
Celkem 237 028 9 228

K 31. 12. 2007 a 2006 byly poskytnuty spfiíznûn˘m osobám zálohy ve v˘‰i 2 911 tis. Kã, resp. 0 tis. Kã. Spoleãnost nakupuje v˘robky a vyuÏívá sluÏeb spfiíznûn˘ch osob v rámci bûÏné obchodní ãinnosti podniku. 
V roce 2007 a 2006 ãinily nákupy 18 835 tis. Kã a 21 890 tis. Kã. 

Krátkodobé závazky vÛãi spfiíznûn˘m osobám k 31. 12. (v tis. Kã):

Spfiíznûná osoba LhÛty splatnosti 2007 2006
Technometra Radotín, a.s. 2008 448 13 044
Penta Investments, a.s. 2008 7 -
Celkem 455 13 044

Pfiehled dlouhodob˘ch závazkÛ vÛãi spfiíznûn˘m osobám k 31. 12. (v tis. Kã):

Spfiíznûná osoba LhÛty splatnosti 2007 2006
âeská konsolidaãní agentura 31. 12. 2007 - 15. 12. 2010 - 4 654 552
âeská konsolidaãní agentura 31 12. 2007 - 31. 1. 2011 - 5 772 888
Salori Holding B.V. 2020 714 822 -
Celkem 714 822 10 427 440
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 22. V¯DAJE NA V¯ZKUM A V¯VOJ

Na v˘zkum a v˘voj bylo v roce 2007 a 2006 vynaloÏeno 66 339 tis. Kã a 143 101 tis. Kã a zaúãtováno do nákladÛ. 

23. BUDOUCNOST SPOLEâNOSTI

Základem v˘robního programu spoleãnosti jsou dva nosné v˘robní programy. Vojensk˘ program se sestává z projektu L-159 a projektu generálních oprav pfiedchozích typÛ vojensk˘ch letounÛ. Program
leteck˘ch kooperací naplÀuje pfiedev‰ím v˘roba vrtulníku S-76C pro americkou firmu Sikorsky Aircraft Corporation, v˘roba stfiední ãásti kfiídla pro spoleãnost Alenia Aeronautica a dal‰í kooperace
s v˘znamn˘mi svûtov˘mi v˘robci letecké techniky. 
Spoleãnost nemá uzavfieny Ïádné kontrakty na prodej letounÛ L-159. Jedin˘m smluvním partnerem programu L-159 je v souãasné dobû Ministerstvo obrany âeské republiky, se kter˘m dne 8. 12. 2005
spoleãnost podepsala rámcovou smlouvu o pozáruãní podpofie, v rámci které bude spoleãnost poskytovat servis, údrÏbu a podílet se na modernizaci letadel a dodávkách náhradních dílÛ. Smlouva byla
uzavfiena na dobu urãitou s platností do ledna 2029. Od zahájení v˘roby letadel L-159 matefiská spoleãnost prodala celkem 72 kusÛ jedinému zákazníkovi, kter˘m bylo Ministerstvo obrany âeské republiky.
Spoleãnost se i nadále zamûfiuje na marketing v oblasti prodeje nov˘ch letounÛ a pfiípadn˘ prodej nevyuÏívan˘ch letounÛ L-159 Armády âeské republiky.
V rámci projektu Ae 270 byla ukonãena jednání s partnerem ve spoleãném podniku IBIS Aerospace Ltd., spoleãností Aerospace Industrial Development Corporation, Taiwan a bylo rozhodnuto o ukonãení
spolupráce formou likvidace spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd., která bude ukonãena v roce 2008. V souãasné dobû je projekt Ae 270 nabízen k prodeji, úspû‰nost jeho prodeje je v‰ak velmi nejistá.
V˘roba vrtulníkÛ Sikorsky má vzrÛstající tendenci a na základû závazn˘ch objednávek firmy Sikorsky Aircraft Corporation dojde v roce 2008 k dal‰ímu zv˘‰ení v˘roby oproti pfiedchozím rokÛm. Na základû
podepsané smlouvy o kooperaci s italsk˘m v˘robcem letounÛ Alenia Aeronautica S.p.A. bude letos dodáno 10 kusÛ centroplánÛ (stfiední ãást kfiídla) pro transportní letoun C-27J Spartan. V dal‰ích letech
by se v˘roba mûla zvy‰ovat aÏ na 28 kusÛ roãní produkce. V roce 2007 byl podepsán kontrakt s francouzskou spoleãností Latécoére Toulouse na dodávky závûsÛ a vnitfiní konstrukce dvefií pro regionální
dopravní proudové letouny Embraer 170 a Embraer 190 v celkovém objemu kolem jedné miliardy korun. V letech 2008 aÏ 2012 by mûla spoleãnost AERO Vodochody a.s. vyrobit pro Latécoére
aÏ 800 podsestav dvefií. V˘roba bude zahájena v prÛbûhu roku 2008. Dal‰í perspektivu spatfiuje spoleãnost v moÏnosti kooperaãní v˘roby pro dal‰í letecké koncerny. V souãasné dobû probíhají jednání
s pfiedními leteck˘mi v˘robci o subdodávkách pro jejich produkty. 
V minulém roce byla zaloÏena 100% dcefiiná spoleãnost Leti‰tû Vodochody a.s. a zároveÀ bylo rozhodnuto jedin˘m akcionáfiem této spoleãnosti o zv˘‰ení jejího základního kapitálu. Tento proces probûhne
v roce 2008 formou nepenûÏitého vkladu (tj. vkladem pozemkÛ a budov matefiské spoleãnosti AERO Vodochody a.s.).
Spoleãnost mûla k 31. 12. 2007 vlastní kapitál ve v˘‰i 1 289 736 tis. Kã a neuhrazenou ztrátu minul˘ch let ve v˘‰i 4 530 558 tis. Kã. Podle obchodního zákoníku by spoleãnost, jejíÏ kumulovaná ztráta
pfiesáhla polovinu základního kapitálu, mûla podat návrh na prohlá‰ení konkurzu, nebo pfiijmout opatfiení ke sníÏení ztráty. Spoleãnost bude i v roce 2008 postupovat v pfiijat˘ch opatfieních smûfiujících ke
sníÏení kumulované ztráty ve vztahu k základnímu kapitálu. 
Schopnost spoleãnosti pokraãovat ve svém podnikání je závislá na v˘voji v˘‰e popsan˘ch skuteãností, zejména pak na strategick˘ch rozhodnutích a plánech majoritního akcionáfie. V souãasné dobû je
zpracovávána managementem spoleãnosti dlouhodobá strategie rozvoje a smûfiování spoleãnosti, která bude následnû pfiedloÏena akcionáfii. Úãetní závûrka byla pfiipravena na základû pfiedpokladu,
Ïe spoleãnost bude pokraãovat ve svém pÛsobení i v následujícím roce a neobsahuje Ïádné úpravy, které by mohly vypl˘vat z této nejistoty.
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24. V¯ZNAMNÉ POLOÎKY ZISKÒ A ZTRÁT

Ostatní finanãní v˘nosy a náklady v roce 2007, resp. 2006 tvofií pfiedev‰ím kurzové zisky a ztráty.
Ostatní provozní v˘nosy v roce 2007, resp. 2006 tvofií pfiedev‰ím v˘nosy z postoupen˘ch pohledávek (viz bod 6). 
Ostatní provozní náklady v roce 2007, resp. 2006 tvofií pfiedev‰ím nominální hodnota postoupen˘ch pohledávek (viz bod 6), manka a ‰kody a pojistné.
Mimofiádné v˘nosy v roce 2007 tvofií zaúãtování neuhrazen˘ch závazkÛ.

25. V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Dne 30. 1. 2008 bylo v obchodním rejstfiíku zapsáno zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti o 2 Kã na ãástku 5 014 088 734 Kã, resp. bylo zapsáno vydání jedné prioritní akcie na jméno v listinné podobû
ve jmenovité hodnotû 2 Kã (viz bod 10).
Dne 19. 2. 2008 spoleãnost obdrÏela jako ãást vypofiádacího podílu platbu ve v˘‰i 218 tis. USD od spoleãnosti IBIS Aerospace Ltd., která byla zaslána na základû dohody mezi akcionáfii ze dne 1. 11. 2007, která
fie‰ila ukonãení ãinnosti spoleãného podniku. âástka pfiedstavuje 50 % finanãní hotovosti likvidaãního zÛstatku. 

26. P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH (VIZ P¤ÍLOHA 1) 

Pfiehled o penûÏních tocích byl zpracován nepfiímou metodou. Spoleãnost nebrala v úvahu Ïádné penûÏní ekvivalenty.

27. P¤EHLED O ZMùNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 10) 
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zpráva o vztazích 
mezi propojen˘mi osobami
Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti AERO Vodochody a.s. o vztazích mezi propojen˘mi osobami zpracovaná podle ustanovení §66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Oddíl I. Ovládaná a ovládající osoba

Ovládaná osoba

AERO Vodochody a.s.
se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Leti‰tû ã.p. 374, PSâ 250 70
Iâ 00010545
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka 449 (dále jen „Spoleãnost“)

Ovládající osoba

Dne 4. ledna 2007 do‰lo ke zmûnû vlastníka Spoleãnosti, a tím i ke zmûnû ovládajících a spfiíznûn˘ch osob.

Ovládající osoba do 4. ledna 2007:
âeská konsolidaãní agentura
právnická osoba zfiízená zvlá‰tním zákonem 
se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7
Iâ 70109966
zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl A, vloÏka 45993

Ovládající osoba od 4. ledna 2007:
Penta Holding Limited
se sídlem 44 Paphos, Griva Digeni, Salamis House, 3nd floor, P.C. 8020 Kyperská republika
registraãní ãíslo HE 101 570

Oddíl II. Propojené osoby

Propojen˘mi osobami jsou Spoleãnost a osoby ji pfiímo ãi nepfiímo ovládající a dále spoleãnosti ovládané osobou ovládající, tj. do 4. ledna 2007 osoby ovládané âeskou konsolidaãní agenturou
a od 4. ledna 2007 osoby ovládané spoleãností Penta Holding Limited. 

Oddíl III. Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.
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Oddíl IV. Smlouvy a dohody uzavfiené mezi propojen˘mi osobami

Mezi propojen˘mi osobami byly v rozhodném období uzavfieny tyto smlouvy:

v dobû od 1. 1. 2007 do 4. 1. 2007

osoba název smlouvy datum uzavfiení plnûní poskytnuté plnûní odebrané doba trvání újma
Nájemní smlouva ve znûní    

dodatku ã. 1 ze dne 1. 4. 2000,
V˘zkumn˘ a zku‰ební 

dodatku ã. 2 ze dne 17. 10. 2000, 22. 3. 2000 nájemné a cena za sluÏby pronájem nebytov˘ch prostor doba neurãitá Ïádná
leteck˘ ústav, a.s.

dodatku ã. 3 ze dne 23. 7. 2004
a dodatku ã. 4 ze dne 20. 9. 2006

V˘zkumn˘ a zku‰ební Smlouva o spoluvlastnictví 
24. 11. 2006 cena za spoluvlastnick˘ podíl spoluvlastnick˘ podíl doba urãitá Ïádná

leteck˘ ústav, a.s. du‰evního vlastnictví
V˘zkumn˘ a zku‰ební Smlouva o poskytnutí 

30. 11. 2006 ãást fin. prostfiedkÛ spolupráce na projektu doba urãitá Ïádná
leteck˘ ústav, a.s. úãelové podpory
V˘zkumn˘ a zku‰ební Smlouva o fie‰ení 

8. 12. 2006 ãást fin. prostfiedkÛ spolupráce na projektu doba urãitá Ïádná
leteck˘ ústav, a.s. ãásti projektu FT-TA 3/043
Explosia a.s. Smlouva o skladování 7. 7. 2003 cena za skladování sluÏba - skladování doba urãitá Ïádná
Explosia a.s. Smlouva o ochranû dÛvûrn˘ch informací 11. 7. 2006 ochrana dÛvûrn˘ch informací ochrana dÛvûrn˘ch informací doba urãitá Ïádná
Explosia a.s. Kupní smlouva 30. 8. 2006 cena za zboÏí zboÏí jednorázová Ïádná

Explosia a.s.
Smlouva o poskytnutí úãelové podpory

22. 9. 2006 ãást finanãních prostfiedkÛ spolupráce na projektu doba urãitá Ïádná
na fie‰ení programového projektu

Explosia a.s.
Smlouva o fie‰ení ãásti projektu 

9. 10. 2006 ãást finanãních prostfiedkÛ spolupráce na projektu doba urãitá Ïádná
modernizace vystfiel. sedadla VS-2
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zpráva o vztazích 
mezi propojen˘mi osobami

 v dobû od 4. 1. 2007 do 31. 12. 2007

osoba název smlouvy datum uzavfiení plnûní poskytnuté plnûní odebrané doba trvání újma
Salori Holding B.V. Smlouva o upsání akcií 2. 3. 2007 zv˘‰ení základního kapitálu zv˘‰ení základního kapitálu jednorázová Ïádná

Salori Holding B.V. Dohoda o zapoãtení 6. 3. 2007
zapoãtení pohledávky zapoãtení pohledávky 

jednorázová Ïádná
ve v˘‰i 8.000.000.159,76 Kã ve v˘‰i 8 000 000 159,76 Kã

Privatbanka, a.s. 
Zmluva o Privatbanka 

3. 4. 2007
otevfiení a vedení 

vedení bûÏného úãtu v CZK doba neurãitá Ïádná
biznis konte bûÏného úãtu v CZK

Rámcová zmluva o zriaìovaní 
zfiizování nadlimitních

poskytování nadlimitních doba neurãitá ÏádnáPrivatbanka, a.s.
nadlimitn˘ch termínovan˘ch vkladov

3. 4. 2007 termínovan˘ch vkladÛ
termínovan˘ch vkladÛ

na základû pokynÛ klienta

Privatbanka, a.s. 
Zmluva o zriadení záloÏného 

25. 4. 2007
zfiízení zástavního práva  zfiízení zástavního práva  

jednorázová Ïádná
práva k pohºadávkam k prostfiedkÛm na bûÏném úãtu k prostfiedkÛm na bûÏném úãtu

Penta Investments Limited
Dohoda o vyplnûní 

25. 4. 2007
dohoda o podmínkách  dohoda o podmínkách  

jednorázová Ïádná
a vyuÏití blankosmûnky vyplnûní a pouÏití smûnky vyplnûní a pouÏití smûnky

Tirrellus, a.s.
Smlouva o zaji‰tûní 

25. 4. 2007 zaji‰tûní závazku úplata jednorázová Ïádná
závazku za úplatu

Privatbanka, a.s. 
Zmluva o zriadení záloÏného 

11. 5. 2007
zfiízení zástavního práva zfiízení zástavního práva 

jednorázová Ïádná
práva k pohºadávkam k prostfiedkÛm na úãtu k prostfiedkÛm na úãtu

Penta Investments Limited
Dohoda o vyplnûní 

11. 5. 2007
dohoda o podmínkách  dohoda o podmínkách  

jednorázová Ïádná
a vyuÏití blankosmûnky vyplnûní a pouÏití smûnky vyplnûní a pouÏití smûnky

Penta Investments Limited
Smlouva o zaji‰tûní 

11. 5. 2007 zaji‰tûní závazku úplata jednorázová Ïádná
závazku za úplatu

Penta Investments Limited Smlouva o úvûru 26. 6. 2007 poskytnutí úvûru úrok jednorázová Ïádná

Penta Investments Limited
Smlouva o úvûru ve znûní  

27. 6. 2007 poskytnutí úvûru úrok jednorázová Ïádná
dodatku ã. 1 ze dne 17. 8. 2007

podfiízení ãásti závazkÛ  podfiízení ãásti závazkÛ 
Salori Holding B.V. Dohoda o podfiízení závazku 4. 9. 2007 Spoleãnosti vÛãi Salori oproti Spoleãnosti vÛãi Salori oproti jednorázová Ïádná

úvûru poskytnutému od âEB úvûru poskytnutému od âEB 
Rotortech Aero Composites Limited Konzultantská smlouva 4. 9. 2007 poskytování sluÏeb cena za poskytnuté sluÏby doba neurãitá Ïádná
Rotortech Aero Composites Limited Kupní smlouva 31. 10. 2007 kupní cena zboÏí jednorázová Ïádná
Rotortech Aero Composites Limited Kupní smlouva 5. 11. 2007 kupní cena zboÏí jednorázová Ïádná
Rotortech Aero Composites Limited Kupní smlouva 20. 11. 2007 kupní cena zboÏí jednorázová Ïádná
Salori Holding B.V. Smlouva o upsání akcií 21. 12. 2007 zv˘‰ení základního kapitálu zv˘‰ení základního kapitálu jednorázová Ïádná

Salori Holding B.V.
Smlouva o zapoãtení 

21. 12. 2007
zapoãtení pohledávky zapoãtení pohledávky ve v˘‰i

jednorázová Ïádná
pohledávek ve v˘‰i 450 000 000,- Kã ve v˘‰i 450 000 000,- Kã
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Oddíl V. Jiné úkony uãinûné mezi propojen˘mi osobami

Spoleãnosti nejsou známy Ïádné jiné právní úkony, které by byly uãinûny v zájmu propojen˘ch osob.

Oddíl VI. Jiná opatfiení uãinûná mezi propojen˘mi osobami

Spoleãnosti nejsou známa Ïádná jiná opatfiení, která by byla uãinûna v zájmu propojen˘ch osob.

Oddíl VII. Závûr

Pfiedstavenstvo AERO Vodochody a.s. konstatuje, Ïe vynaloÏilo péãi fiádného hospodáfie ke zji‰tûní okruhu propojen˘ch osob pro úãely zpracování této zprávy, a to zejména tak, Ïe se dotázalo ovládajících osob
v období pfied i po zmûnû vlastníka Spoleãnosti na okruh osob, které jimi byly v urãeném období ovládány.
Pfiedstavenstvo AERO Vodochody a.s. prohla‰uje, Ïe ve‰kerá penûÏitá plnûní, resp. protiplnûní, která byla poskytnuta na základû vztahÛ uveden˘ch v oddílech IV. - VI. této zprávy, byla v obvyklé v˘‰i. Tato zpráva
byla pfiedloÏena k pfiezkoumání dozorãí radû a auditorovi, kter˘ bude provádût kontrolu úãetní závûrky ve smyslu zvlá‰tního zákona.

V Odolenû Vodû dne 10. dubna 2008

Ing. Petr Brychta
ãlen pfiedstavenstva

AERO Vodochody a.s.

Ondřej Benáček
ãlen pfiedstavenstva

AERO Vodochody a.s.
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