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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA
Vážení obchodní partneři, vážení přátelé,
v úvodním slovu předsedy představenstva Kovosvit MAS Foundry a Kovosvit MAS Machine Tools mi dovolte podělit se
s Vámi o klíčové skutečnosti, které nastaly pro obě zmíněné firmy v roce 2020.
Stejně jako pro celou Českou republiku, tak i pro Evropu a prakticky celý vyspělý svět nebyl rok 2020 tím nejsvětlejším
a nejúspěšnějším. Naopak se jednalo o nejkomplikovanější období za poslední desetiletí, a velmi pravděpodobně
o nejtěžší a celosvětově nejsmutnější rok od druhé světové války. Společným jmenovatelem byla pandemie
onemocnění COVID-19, která utlumila prakticky všechny okruhy lidské činnosti a aktivity včetně těch, které se nám
zdály dříve samozřejmé – možnost vycházení po 21. hodině, sdružování, prezenční výuka ve školách, volné cestování
či možnost zajít si posedět do restaurace. Všechna opatření, která byla ze zdravotnického pohledu zřejmě nutná,
výrazně přibrzdila až zastavila průmyslové podniky, segment cestovního ruchu a další oblasti hospodářství.
Je třeba si uvědomit, že tzv. lockdown byl v České republice nařízen na celkem 200 dní z 365, což znamená 55% z
celého roku.
Vliv pandemie COVID-19 byl tedy i pro Kovosvit kritický. Pravidelné testování, uzavírání nebo omezování některých
výrob jak u nás, tak u našich zákazníků i našich dodavatelů znamenal bezprecedentní pokles poptávky. Zejména v
případě Kovosvit MAS Machine Tools, a to až o 50%. Přesto jsme se dokázali přes nejhorší období přenést, vyplácet
mzdy v zákonných termínech a zachovat alespoň částečně výrobu. Opatření spojená s pandemií COVID-19 nás tedy
citelně zasáhla, ovšem dokázali jsme tuto ránu úspěšně ustát a do roku 2021 jsme vstoupili s nadějí.
Ano, s nadějí – a to především díky tomu, že se podařilo pro společnosti Kovosvit MAS Foundry, Kovosvit MAS
Machine Tools, stejně jako Kovosvit MAS Management najít nového strategického partnera, nového majitele. Dne 24.
8. prodala společnost Industry Innovation své 100% podíly ve všech výše zmíněných firmách společnosti Andži, která
je vlastněna ruskou podnikatelkou Tatianou Kuranovovou.
Díky změně vlastníka se především pro Kovosvit MAS Machine Tools znovu otevírají východní trhy, zejména Rusko a
země bývalého Sovětského svazu, ale i blízkovýchodní země, např. Turecko nebo Spojené arabské emiráty. Historicky
nejúspěšnější roky Kovosvitu byly v období, kdy se dařily vývozy obráběcích strojů do Ruska: jako příklad uveďme rok
2014. Nyní máme velkou šanci se do tohoto období vrátit.
Naším cílem je rozvíjet ruský a další zmíněné východní trhy, které by měly tvořit zhruba 33% tržeb Kovosvit MAS
Machine Tools, dalších 33% bychom chtěli prodat na tuzemském trhu (Česko a Slovensko) a zbytek na trhu Evropské
unie, především v Polsku, kde máme svoji firmu Kovosvit MAS Polska. Rádi bychom významně posílili i naše pozice v
sousedním Německu.
Kovosvit MAS Foundry se zaměří především na český trh, který má stále velký potenciál. Řada konkurenčních
sléváren měla s již popsanou situací velké potíže a svoji výrobu buď drasticky omezila, nebo ji úplně zavřela. Kovosvit
MAS Foundry nejtěžší období se ctí přečkal a tržby se opět začaly zvedat.
Závěrem bych rád poděkoval za důvěru naším zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Všichni
představují nezbytný základ pro další rozvoj společnosti.
Byť by rok 2020 velmi složitý, všechny firmy Kovosvit MAS ho ustály a s novým vlastníkem a novou nadějí se dívají na
rok 2021.
Ing. Daniel Kurucz, MBA
Předseda představenstva Kovosvit MAS Machine Tools
Předseda představenstva Kovosvit MAS Foundry
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CHARAKTERISTIKA
A HLAVNÍ AKTIVITY
Firma:			
IČO:			
Založení/Vznik:		
Sídlo:			
Právní forma:		
Spisová značka:		
Účetní období:		

KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. (dále jen „Společnost“)
073 33 536
zápis do obchodního rejstříku byl proveden 1. srpna 2018
Sezimovo Ústí, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02
akciová společnost
oddíl B, vložka 2406 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
1. ledna až 31. prosince 2020

Předmět podnikání:
provozování drážní dopravy na dráze
provozování dráhy – vlečky
truhlářství, podlahářství
kovářství, podkovářství
galvanizérství, smaltérství
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zámečnictví, nástrojařství
slévárenství, modelářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Základní kapitál:

2 000 tis. Kč

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky k 31. prosinci 2020:
Název
ANDŽI, spol. s r.o.

Adresa

Podíl v %

Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5 Stodůlky

Popis organizační struktury podniku:
Valná hromada
Představenstvo a dozorčí rada
Generální ředitel
Obráběcí stroje
Výroba
Technika
Řízení kvality
Servis
Nákup
Obchod
MAS Industrial Services
MAS Automation
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CHARAKTERISTIKA
A HLAVNÍ AKTIVITY
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2020:
Předseda představenstva:
Ing. Daniel Kurucz, MBA
Členové představenstva:
Ing. Václav Zahrádka
Ing. Pavel Kovář
Členové dozorčí rady:
Larisa Táborová
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva
společně.
Vedení společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. připravilo Projekt rozdělení společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. rozštěpením
sloučením jmění s nástupnickými společnostmi KOVOSVIT MAS Management, a.s. (dříve CSG a.s.), KOVOSVIT MAS
Machine Tools, a.s. (dříve CSG AUTOMOTIVE a.s.) a KOVOSVIT MAS Foundry, a.s. (dříve VALUE SPV a.s.) s rozhodným
dnem 1. října 2018. Tato forma přeměny byla zapsána do obchodního rejstříku dne 31. prosince 2018. V důsledku této
přeměny společnost KOVOSVIT MAS, a.s. zanikla k 30. září 2018 a veškeré její jmění přešlo na nástupnické společnosti
vyjmenované výše.
Změny v obchodním rejstříku:
V roce 2020 byly provedeny následující změny:
Dne 1. října 2020 byla jako jediný akcionář společnosti KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. zapsána do Obchodního
rejstříku, a.s. společnost ANDŽI, spol. s r.o.. Do 30. září 2020 jediným akcionářem byla společnost INDUSTRY
INNOVATION a.s..
Dne 29. února 2020 došlo k zániku funkce pana Ing. Libora Kuchaře na pozici předsedy představenstva a dne 1.
března 2020 došlo ke vzniku funkce pana Ing. Daniela Kurucze na pozici předsedy představenstva.
Dne 29. února 2020 zaniklo členství pana Daniela Horského a pana Ing. Aleše Jedličky na pozici členů představenstva
a dne 1. března 2020 vzniklo členství pana Ing. Pavla Kováře a pana Ing. Václava Zahrádky na pozici členů
představenstva.
Dne 29. února 2020 zaniklo členství paní Ing. Ilony Kadlecové na pozici člena dozorčí rady, dne 31. července 2020
zaniklo členství pana Radka Chramosty na pozici člena dozorčí rady, dne 9. září 2020 zaniklo členství pana Michala
Strnada na pozici člena dozorčí rady. Dne 1. března 2020 vzniklo členství pana Miroslava Dorňáka na pozici člena
dozorčí rady, které zaniklo dne 9. září 2020. Dne 9. září 2020 vzniklo členství paní Ing. Larisy Táborové na pozici člena
dozorčí rady.
Konsolidovanou účetní závěrku nejširší a zároveň nejužší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost jako
konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje ANDŽI, spol. s .r.o. se sídlem Za Mototechnou 1619, Stodůlky, 155 00
Praha 5. Tuto konsolidovanou účetní závěrku bude možné získat v sídle konsolidující společnosti.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. za období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
Oblast hospodářských výsledků
Společnost KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02 Sezimovo Ústí II
(dále jen „Společnost“) dosáhla za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 tržeb v celkové výši 572 mil. Kč.
Mezi hlavní teritoria patřila především Česká republika, dále pak Slovensko, Rusko, Polsko, Velká Británie, Německo,
Švýcarsko a další.
Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl ztráty ve výši 47 mil. Kč.
Rozhodující kategorie oběžných aktiv - zásoby a pohledávky z obchodních vztahů včetně spřízněných stran jsou na
úrovni 427 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů včetně spřízněných stran jsou na úrovni 96 mil. Kč.
Průměrný počet zaměstnanců ve Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 byl 297 osob. V oblasti
pracovněprávních vztahů Společnost dodržuje příslušné předpisy.
Oblast investic 2020
Mezi nejvýznamnější investiční akce v období končícím 31. prosincem 2020 patří:
Konverze tepla 1.etapa , přechod z parovodního na horkovodní vytápění ve výši 9 742 tis. Kč
Výroba modelového zařízení ve výši 1 528 tis. Kč
Finanční a majetkové účasti
Společnost nemá majetkový podíl v žádné společnosti.
Oblast technického rozvoje, výdaje v oblasti výzkumu a vývoje
Za sledované období od 1.1.2020 do 31.12.2020 činily náklady na výzkum a vývoj 14 964 tis. Kč. Náklady se vztahují k
vývoji nových typů strojů, k inovacím stávajících řad strojů a k zákaznickým modifikacím strojů. Vývoj nových strojů
a inovace výrobkových řad je podmínkou pro zajištění lepších ekonomických parametrů v poměru cena vs. náklady a
vyšší užitné hodnoty.
Projekty realizované v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020:
Projekt inovovaného tříosého centra velikosti 1100/1400¨
V roce 2020 došlo k plánovanému dokončení stroje velikost MCV1400 (rozjezd v ose X 1400mm). Tento stroj byl
otestován zkušebnou a uvolněn do sériové. Stroj velikosti MCV1100 (rozjezd osy X 1100mm) byl realizačně posunut
na rok 2021 vzhledem k poklesu zakázek na stroje podobné velikosti – MCV1016, který má postupně nahrazovat.
Dle dobrých výsledků ze zkoušek stroje MCV1400 bylo rozhodnuto o rozšíření této řady dvou strojů i o tzv. pětiosou
variantu. Ta byla kompletně zkonstruována a připravena do výroby. Realizačně je tento stroj plánován na rok 2021.
Tato řada strojů má základní vřeteno s 12000 otáčkami a opčně lze doplnit vřetenem s 15000 otáčkami. Několik
strojů velikosti MCV1400 bylo prodáno prvním zákazníkům.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. za období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
Projekt Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center
Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center řady MTC. Cílem projektu je možnost dosáhnout
přesné, ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí těchto strojů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím
rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací
a aplikací softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci
zmetkovitosti.
V roce 2020 se práce na projektu soustředili do dvou hlavních témat. Prvním tématem byly technologické testy na
stroji Multicut MTC630. Tyto testy zahrnovali zejména třískové obrábění (a to jak soustružení, tak frézování) různými
druhy nástrojů s použitím různých řezných podmínek. Smyslem těchto testů bylo ověření funkčnosti, spolehlivosti
a robustnosti použité metody časově reálné simulace volumetrických teplotních deformací pro jejich kompenzace.
Druhým stěžejním tématem byla fyzická realizace Modulu prediktivní diagnostiky (dále jen MPD). Byly objednány
nakupované komponenty (LCD, procesorová jednotka, modul rozhraní a komunikace s řídicím systémem stroje, wi-fi
router, apod.), resp. zhotoveny vyráběné díly. Došlo k HW sestavení celého MPD a následně k vytvoření softwarového
prostředí tohoto modulu (komunikace s řídicím systémem stroje, interface pro jeho obsluhu, atd.). Poté došlo k jeho
propojení se strojem MTC630. V úplné závěru proběhla finální verifikace funkcionality takto vzniklého prototypu.
Projekt Národní centrum kompetence - Strojírenství
Cílem projektu je podpořit technickou excelenci tohoto oboru v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit
konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila k silným hráčům na poli strojírenské
techniky – obráběcích strojů. Projekt je zaštiťován VÚTS Liberec a členové konsorcia jsou největší výrobci obráběcích
strojů v ČR, nástrojů či automatizace. Dále jsou v konsorciu vysoké školy a výzkumné ústavy. Společnost Kovosvit
MAS Machine Tools, a.s. je aktivním účastníkem tohoto projektu několika řešených oblastech za účelem zlepšení
přesnosti strojů. Tento projekt NCKS navazuje na centrum kompetence z minulých let.
Projekt MCV850/MCV1700
V druhém pololetí roku 2020 došlo k rozhodnutí o dalším rozšíření řady strojů MCV o nové dvě velikosti vycházející
koncepčně z řady dřívější. Cílem je unifikace komponentů napříč celou řadou strojů MCV a shromadněním těchto
dílců a také nakupovaných komponent optimalizovat náklady na celou řadu strojů MCV. Projekt je podpořen v rámci
TAČR – program TREND a jeho trvání je na 4 roky.
Projekt obráběcího centra střední velikosti
V roce 2018 byl ve společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. inicializován projekt obráběcího centra střední velikosti. V
roce 2018 proběhla základní konstrukční práce na prototypu s cílem definovat zejména skelet stroje a zásadní
komponenty. V roce 2019 probíhaly další konstrukční práce na stroji jak v provedení precission tak high precission.
Stroj - prototyp v provedení precission byl montážně zahájen a z velké části dokončen v roce 2019. V roce 2020 byl
stroj téměř dokončen v provedení high precission. Byly rozpracovány testy stroje za účelem porovnání přesnosti
nového řešení s úhlovými kompenzaci s „klasickým“ řešením. Díky potížím v projektu a také se situací ohledně
COVID-19 došlo k prodloužení ukončení projektu v 1. pololetí 2021 na základě žádosti schválené MPO.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. za období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
Náhrada komponentů
V roce 2021 byl kladen důraz na ekonomickou výhodnost komponentů v rámci modulárních úzlů, které se mohou
využít ve více typech strojů. Došlo ke sjednocování například ovládacích panelů. Také se pracovalo na unifikaci nových
mechanický vřeten jak na 12000 tak i 15000 otáček. Řešila se nová specifikace ŘS od firem Heidenhain s přechodem
na novou generaci hardwaru.
Dále byla realizována řada drobných konstrukčních úprav, vyplývajících z poznatků z fungování strojů u zákazníků
zvyšujících spolehlivost a užitnou hodnotu strojů společnosti.

Významné následné události
V roce 2021 pokračují opatření týkající se COVID-19. Vedení Společnosti tato opatření kontinuálně a pečlivě
Monitoruje a vyhodnocuje a aktivně podniká veškeré kroky ke zmírnění potenciálních negativních účinků na
Společnost a její zaměstnance.
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné další významné následné události, které by
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020.
Vztah k životnímu prostředí
Při veškeré činnosti Společnosti je důsledně dbáno na zásady a zákonné normy ochrany životního prostředí.
Vyráběné výrobky neobsahují prvky nebezpečné životnímu prostředí a vybrané použité materiály a komponenty jsou
recyklovatelné. Vyprodukované odpady jsou zneškodňovány v souladu s příslušnými právními předpisy o odpadech,
důraz je kladen na recyklaci papíru a plastů. Odpadní vody Společnosti vyhovují limitům kanalizačního řádu správce
kanalizační sítě. Provozované zdroje znečišťování ovzduší nepřekračují přípustná množství znečišťujících látek.
Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost v průběhu účetního období nepořídila vlastní akcie ani obchodní podíly.
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SOUHRNNÁ ZPRÁVA DOZORČÍ
RADY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT
MAS MACHINE TOOLS, A.S.
Summary report of the Supervisory Board
of the KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.
Dozorčí radě společnosti KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., IČ: 073 33 536, se sídlem náměstí Tomáše Bati 419,
Sezimovo Ústí II, PSČ 391 02 (dále jen „Společnost“) byla představenstvem Společnosti předložena účetní závěrka
Společnosti za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Dozorčí rada shledala, že předložená účetní závěrka Společnosti
za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, kterou dozorčí rada přezkoumala ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních
korporacích“), byla sestavena v souladu s právními předpisy a na základě řádně vedeného účetnictví Společnosti.
Na základě výše uvedeného dozorčí rada tímto jedinému akcionáři Společnosti ANDŽI, a.s. a.s., se sídlem Za
Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dále jen „jediný akcionář“) doporučuje tuto účetní závěrku ve smyslu
ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích ke schválení.
Board of Directors of the KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., Company Id. No: 073 33 536, having its registered office
at náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II, Postal Code 391 02 (hereinafter referred to as “Company”) submitted
to the Supervisory Board of the Company financial statements of the Company Company for the period from 1st
January 2020 till 31st December 2020. The Supervisory Board finds that the submitted financial statements of
the Company Company for the period from 1st January 2020 till 31st December 2020, that the Supervisory Board
reviewed according to the provisions of s. 447 (3) of the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and
Cooperatives (Act on Commercial Corporations), as amended (hereinafter as the „Act on Commercial Corporations“),
have been prepared in accordance with the law and based on properly maintained accounting of the Company.
Based on the above, the Supervisory Board recommends to the sole shareholder of the Company ANDŽI, a.s.,
with its seat at Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (hereinafter referred to as “sole shareholder”) to
approve these financial statements in accordance with the provisions of s. 421 (2) point. g) of the Act on Commercial
Corporations.
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SOUHRNNÁ ZPRÁVA DOZORČÍ
RADY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT
MAS FOUNDRY, A.S.
Summary report of the Supervisory Board
of the KOVOSVIT MAS Foundry, a.s.
Dozorčí radě byl dále předložen návrh představenstva Společnosti na vypořádání ztráty Společnosti za období
od 1.1.2020 do 31.12.2020. Na základě přezkumu provedeného v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o
obchodních korporacích dozorčí rada shledala, že předložený návrh na vypořádání ztráty Společnosti za účetní
období za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 je v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a hospodářskou
situací Společnosti a doporučuje proto, aby tento návrh schválil jediný akcionář v souladu s ustanovením 421 odst. 2
písm. h) zákona o obchodních korporacích.
The Supervisory Board was also presented a proposal for settlement of loss of the Company for the period from
1st January 2020 till 31st December 2020. On the basis of the examination carried out in accordance with the
provisions of s. 447 (3) of the Act on Commercial Corporations, the Supervisory Board considered that the proposal
for settlement of loss of the Company for the period from 1st January 2020 till 31st December 2020 is in accordance
with the law, the Articles of Association and the Company‘s financial situation and therefore recommends to the sole
shareholder to approve this proposal in accordance with the provisions of s. 421 (2) point. h) Act of the Commercial
Corporations.
Dozorčí radě byla rovněž předložena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti za účetní období od
1.1.2020 do 31.12.2020 zpracovaná dle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích. Na základě přezkumu
provedeného v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada neshledala žádné
skutečnosti, které by naznačovaly, že by údaje v této zprávě uvedené byly nesprávné, neúplné nebo neodpovídající
skutečnosti. Na základě výše uvedeného dozorčí rada zastává názor, že výše zmíněná zpráva je zpracována v
souladu s platnými právními předpisy a obsahuje úplné a správné údaje o všech skutečnostech, jejichž zveřejnění
zákon požaduje, případně o dalších skutečnostech, jsou-li tyto skutečnosti důležité ke správnému a úplnému
posouzení vztahů mezi propojenými osobami.
The Supervisory Board was also presented report on relations between related parties of the Company for the
period from 1st January 2020 to 31st December 2020 prepared in accordance with the provisions of s. 82 Act of the
Commercial Corporations. On the basis of the examination carried out in accordance with the provisions of s. 83 (1)
Act of the Commercial Corporations the Supervisory Board found no evidence that would indicate that the data in
this report were incorrect, incomplete or inadequate. Based on the above, the Supervisory Board is of the opinion
that the above Report is prepared in accordance with applicable legislation and includes the complete and correct
information about all the facts, the disclosure required by law or about other facts, if those facts are essential to the
proper and full assessment of relations between related parties.

V Sezimově Ústí dne 22.6.2021
Sezimovo Ústí, on 22.6.2021
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.
Larisa Táborová
člen dozorčí rady /
Member of the Supervisory Board
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