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CHARAKTERISTIKA  
A HLAVNÍ AKTIVITY

Firma:   KOVOSVIT MAS Management, a.s. (dále jen „Společnost“)
IČO:   073 98 778
Založení/Vznik:  zápis do obchodního rejstříku byl proveden 30. srpna 2018
Sídlo:   Sezimovo Ústí, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02
Právní forma:  akciová společnost
Spisová značka:  oddíl B, vložka 23757 vedená u Městského soudu v Praze
Účetní období:  1. ledna až 31. prosince 2020

Předmět podnikání: 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Základní kapitál:  2 000 tis. Kč

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky k 31. prosinci 2020:

Popis organizační struktury podniku:
- Valná hromada
- Statutární ředitel
- Správní rada
 - Administrativa
 - Finanční oddělení
 - Personální oddělení
 - IT oddělení
 - Investiční oddělení

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2020:
Statutární ředitel:
Michaela Beranová
Člen správní rady: 
Larisa Táborová

Název Adresa Podíl v %
31.12.19 31.12.18

ANDŽI, spol. s r.o. Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5 Stodůlky 100 0
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CHARAKTERISTIKA  
A HLAVNÍ AKTIVITY

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 Management 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 10. března 2020 došlo k zániku funkce pana Michala Strnada na pozici statutárního ředitele.
Dne 9. března 2020 došlo ke vzniku funkce pana Ing. Daniela Kurucze na pozici předsedy představenstva, které dne 9. 
září zaniklo.
Dne 9. března 2020 vzniklo členství pana Ing. Pavla Kováře a pana Ing. Václava Zahrádky na pozici členů 
představenstva, které dne 9. září zaniklo. Dne 9. září vzniklo členství paní Michaely Beranové na pozici členky 
představenstva.

Dne 10. března 2020 zaniklo členství pana Michala Strnada na pozici člena správní rady.
Dne 9. března 2020 vzniklo členství pana Miroslava Dorňáka na pozici člena dozorčí rady, které dne 9. září 2020 
zaniklo. Dne 9. března 2020 vzniklo členství paní Ing. Larisy Táborové na pozici členky 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 Management, a.s. za období  
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020

Oblast hospodářských výsledků
Společnost KOVOSVIT MAS Management, 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 19,5 mil. Kč. Veškeré 
tržby byly realizovány v rámci České republiky.

V nastávajícím období se bude Společnost nadále soustřeďovat na stávající aktivity  i jejich rozsah, tj. poskytování 
služeb v rámci České republiky.

Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl ztráty ve výši 2,3 mil. Kč. 

Průměrný počet zaměstnanců ve Společnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 byl 18 osob. V oblasti 
pracovněprávních vztahů Společnost dodržuje příslušné předpisy. 

Oblast investic 2020
Společnost za sledované období roku 2020 nerealizovala žádné investiční akce.

Finanční a majetkové účasti
Společnost je stoprocentním vlastníkem společnosti KOVOSVIT MAS Polska Sp. z o.o. (Polsko) a současně vlastní 
podíl ve společnosti OOO KOVOSVIT (Ruská federace) ve výši 16 %. Společnost OOO KOVOSVIT je k 31. prosinci 2020 v 
insolvenci. Společnost nemá žádnou jinou pobočku v zahraničí.

Oblast technického rozvoje, výdaje v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost za sledované období roku 2020 nerealizovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Významné následné události

Dne 10. března 2020 došlo k zániku funkce pana Michala Strnada na pozici statutárního ředitele.
Dne 9. března 2020 došlo ke vzniku funkce pana Ing. Daniela Kurucze na pozici předsedy představenstva.
Dne 9. března 2020 vzniklo členství pana Ing. Pavla Kováře a pana Ing. Václava Zahrádky na pozici členů 
představenstva.
Dne 10. března 2020 zaniklo členství pana Michala Strnada na pozici člena správní rady.
Dne 9. března 2020 vzniklo členství pana Miroslava Dorňáka na pozici člena dozorčí rady.

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.
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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

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. 
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SOUHRNNÁ ZPRÁVA DOZORČÍ 
RADY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT 
MAS MANAGEMENT, A.S. 

Summary report of the Supervisory Board  
of the KOVOSVIT MAS Management, 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 představenstva Společnosti na rozdělení zisku 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 rozdělení zisku 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 distribution of a profit 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 distribution of the profit 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. 

To 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 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 Management, a.s.
Larisa Táborová
člen dozorčí rady / 
Member of the Supervisory Board
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