Moravské kovárny, a.s.
Hruškové Dvory 44
CZ - 586 01 JIHLAVA
___________________________________________________________________________

Výroční zpráva
za období od 01.01.2019 do 31.12.2019

1. Základní údaje o firmě
Obchodní firma (Název): Moravské kovárny, a.s.,
Sídlo:
Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava
IČ:
46346694
Datum založení:
29. dubna 1992
Právní forma:
akciová společnost

Akciová společnost Moravské kovárny, a.s, Jihlava byla založena jednorázově Fondem národního
majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské
listiny ve smyslu § 172, odst.2,3 a § 171, odst. 1 zákona č. 513/91 Sb. ze dne 27.4.1992 ve formě
notářského zápisu.
Právní řád: České republiky
Právní předpis: z.č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
Právní forma: akciová společnost
Založena na dobu neurčitou.
Předmět podnikání:
- Zámečnictví, nástrojářství
- Kovářství, podkovářství
- Obráběčství
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku:
Krajský soud, Husova 15, Brno
Číslo pod kterým je společnost zapsána: oddíl B, vložka 740
Popis struktury společnosti
Společnost je společností s většinovým společníkem, který má většinu hlasů plynoucí z účasti akcionáře
ve společnosti s hlasovacími právy k akciím.
Ostatní náležitosti jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami – viz příloha č. 1.
V posledních letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992 ve
výši 160 826 000,- Kč.
Rozhodnutím valné hromady ze dne 23.6.2014 došlo ke změně podoby akcií na akcie na jméno
v zaknihované podobě.

2. Údaje o cenných papírech
Druh akcií:
Forma akcií:
Podoba akcií:
Počet akcií:
Jmenovitá hodnota akcie:
Celkový objem emise:

kmenové
na jméno
zaknihované
7 016
150 ks á 1 000 000 Kč, 40 ks á 100 000 Kč,
6 826 ks á 1 000 Kč
160 826 000 Kč

Základní kapitál společnosti je 160 826 000,- Kč a je rozdělen na 150 ks akcií na jméno v zaknihované
podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, 40 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o
jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč a 6 826 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité
hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn
účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat
návrhy a protinávrhy.

Ostatní práva akcionáře jsou uvedená v části VI. Stanov a z. č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních
korporacích.
Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií přičemž každých Kč 1000,- jmenovité
hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu.

3. Údaje o činnosti
Výrobní a obchodní činnost:
V roce 2019 se Moravské kovárny potýkaly s výrazným ponížením odběrů od svých zákazníků. Tento
pokles souvisel s poklesem poptávky ve 3. a 4. kvartále především v segmentu nákladních automobilů (
až o 30%) a téměř zastavení odběru výkovků pro stavební průmysl. V tržbách se to projevilo poklesem
objemu o 15,4% oproti roku 2018. Moravské kovárny v tomto období přijmuly následující úsporná
opatření – propuštění agenturních zaměstnanců a nastavení 4-denní pracovního cyklu ve 4. kvartále roku.
Díky tomu se nám podařilo zakončit hospodaření s mírným ziskem.
Vzhledem k snižujícím se cenám materiálu jsme byli schopni nabídnout zákazníkům atraktivnější ceny
výkovků a i díky tomu se nám podařilo získat zpět velký projekt pro zákazníka SAF. Dále se nám podařil
rozjezd dvou automatizovaných pracovišť u klikových lisů LMZ1600. Jejich instalací se nám podařilo
výrazně navýšit výkon a snížit zmetkovitost.
Finance
Společnost za období roku 2019 vykázala zisk před zdaněním ve výši 12.216 tis. CZK, tedy pokles oproti
předchozímu roku o 74,3%. Čistý obrat firmy v roce 2019 činil 1.172.469 tis. CZK, což představuje
pokles oproti roku 2018 téměř o 17,7%.
Integrovaný systém managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a požární
ochrany v roce 2019
Definované cíle kvality MOKOV a hlavní cíle EMS, BOZP a PO se v roce 2019 podařilo splnit. V oblasti
kvality stejně jako v minulých obdobích nebyla nahlášena žádná reklamace z fáze užití, nebyl žádný
význačný dopad ze zákaznických reklamací, žádná ekologická havárie neohrozila životní prostředí,
nedošlo k závažným pracovním úrazům spojeným s úmrtím nebo trvalými následky u pracovníků
MOKOV, neobdrželi jsme žádné restrikce v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Při
certifikačních, zákaznických a interních auditech ani při prověrkách státními orgány nebyly zjištěny
žádné závažné odchylky.
Oblast Kvality
Ukazatele
Cíle kvality 2019 byly kromě Cíle zmetkovitosti celkově splněny. Nesplnění Cíle zmetkovitosti
vyplývalo z důvodu nedostatku kvalifikovaných sil na trhu práce a sortimentu výroby. Cíl dodávkové
přesnosti 100% byl dosažen, ve statistikách nefigurují žádné zvláštní transporty na zákazníka. Cíl max.
150 ppm zákaznických reklamací byl splněn. Výmět 3.59% za rok 2019 vykazuje zhoršení oproti roku
2018 (2,84). Toto souvisí se sortimentem zakázek a stavem na trhu práce. Z toho důvodu se firma
rozhodla pro rozsáhlou robotizaci výroby a byla zásadně změněna technologie některých nosných
výrobků. Výsledky posledních zakázek vykazují pozitivní trend.
Firma obhájila certifikaci při 2. dozorovém auditu IATF 16949.
Nejsou signály nespokojenosti zákazníků, nebyly požadavky stahování výrobků z pole.

Ze zákaznických Vendor ratingů, ze zákaznických reklamací, ze zákaznických a interních auditů a
z certifikačního auditu nebyly signály závažného neplnění požadavků norem kvality a specifických
zákaznických požadavků, tyto jsou plynule zaváděny ve výrobních procesech v rámci náběhu nových
projektů, popř. v projektech již zavedených do série.
V rámci prevence kvality proběhla opět pravidelná revize master FMEA pro jednotlivé výrobkové
skupiny dle nové metodiky tvorby FMEA.
Audity
Interní systémový audit IATF 16949:2016 byl proveden externím certifikovaným auditorem pro
zabezpečení kritéria odbornosti a nezávislosti.
Certifikační dozorový audit shledal pouze 2 vedlejší odchylky od požadavků norem kvality. Jsou
vypořádány.
Oblast Životního prostředí
Činnost naší společnosti v roce 2019 probíhala důsledně v rámci certifikovaného systému managementu
životního prostředí podle ISO 14001:2015. Dozorový audit certifikační společnosti TÜV SÜD
Management Service GmbH potvrdil plnění kritérií uvedené normy a obhájení certifikátu.
Závazné povinnosti, vyplývající z platné legislativy a požadavků státní správy, byly splněny.
Stanovené cíle v oblasti ochrany životního prostředí pro hodnocený rok byly dosaženy, případně
průběžně plněny. Jedná se zejména o eliminaci následků fugitivních emisí z okolí společnosti.
V této souvislosti byla naše společnost podrobena kontrole ze strany České inspekce životního prostředí
v oblasti ochrany ovzduší a ochrany vod. V obou případech je v protokolech o kontrole konstatováno bez závad.
Dalším splněným cílem byl 100% prodej a zajištění recyklace odpadu z povrchové úpravy výkovků.
Oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblast požární ochrany
V roce 2019, stejně jak v předchozích letech, byla oblast bezpečnosti práce, požární ochrany a životního
prostředí kromě jiných aktivit systematicky kontrolována prostřednictvím tzv. auditů „Bezpečné
pracoviště“ na základě schváleného „Plánu interních auditů BOZP, PO a OŽP“ a dále audity spojenými
s procesními audity VDA 6.3. Ze všech těchto interních auditů jsou zpracovávána nápravná opatření
s termíny a odpovědnými osobami. Zavádění stanovených opatření je průběžně kontrolováno.
Hodnocení cílů roku 2019 v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
1. Spolupráce, vyhledávání a snižování rizik – přijmutí min. 2 opatření k
eliminaci nebezpečí vzniku úrazu
 Cíl splněn – přijato 5 funkčních opatření
2. Nula (0) požárů (dle zák. 133/1985 Sb., v platném znění)
 Cíl splněn
Personální politika
V roce 2019 došlo k mírnému poklesu zaměstnanců oproti předchozímu období. Zaměřili jsme se
především na stabilizaci klíčových výrobních pracovníků a jejich odborný profesní rozvoj. Vytvořili jsme
vzdělávací program pro obsluhy tvářecích linek na kovárně, a především program pro obsluhy
robotizovaných pracovišť, která postupně budujeme ve výrobě. Díky proškoleným interním lektorům se
nám vzdělávání obsluh robotizovaných linek dařilo velmi efektivně realizovat. I nadále pokračovala
spolupráce s agenturami práce a byli jsme tak schopni pružně reagovat na požadavky počtu pracovníků
s ohledem na objem a potřeby výroby. Rok 2019 byl z pohledu personálního řízení, mimo jiné, rokem

rozvoje zaměstnanců pomocí motivačních nástrojů v podobě vzdělávání a péče o zaměstnance, přičemž
hlavním kritériem byl požadavek na zvyšování efektivity při výrobě a dodržení standardů kvality, které
společnost prosazuje. V oblasti vzdělávání byla realizována školení podle firemního plánu vzdělávání.
Pro zajištění financování bylo využito i prostředků z EU ve spolupráci s HK v Jihlavě. V tomto roce jsme
se zaměřili na hlubší spolupráci mezi Střední školou průmyslovou, automobilní a technickou v Jihlavě,
kde jsme se zúčastnili dnů otevřených dveří, pracovního veletrhu pro studenty, byla vedena jednání o
další realizaci praxí a exkurzí studentů ve firmě. Rovněž jsme byli součástí veletrhu pracovních
příležitostí v Jihlavě, společnost je aktivně prezentována na akcích pro veřejnost, sociálních sítích,
besedách apod. a to s pozitivními ohlasy. Realizací uvedené personální politiky se snažíme vytvářet
vhodné pracovní prostředí pro stávající zaměstnance a šířit dobré jméno v regionu za účelem získávání
nových kvalifikovaných pracovníků.
Neustálý rozvoj a stabilizace zaměstnanců je hlavním cílem personální politiky i pro následující období.
Vývoj počtu zaměstnanců:
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Prům. evidenční počet agenturních zam.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
729 690 721 716 693 691 651 628 613
776 706 699 724 704 696 666 642 596
51
36

V závěru účetního období k 31.12.2019 měla společnost 613 kmenových zaměstnanců (620 včetně
agenturních pracovníků), z toho v dělnické kategorii 509 (516) – 83 % (84,2%) a v
technickohospodářských profesích 104 zaměstnanců - což představuje 17 % (16,8%).
Cíle na rok 2020:
Udržení CASH FLOW na požadované úrovni.
Zajištění hospodářského výsledku dle plánovaných cílů.
Zefektivnění stávajících výrobních procesů s cílem udržení konkurenceschopných cen výkovků.
Snižování interní zmetkovitosti.
Důsledné sledování všech vícenákladů vynaložených na výrobu výkovků a jejich postupné odstranění.
Provedené opravy a investice v roce 2019







GO a modernizace 2 ks ostřihovacích lisů LU 100
Nákup indukčního ohřevu Roboterm 400kW k lince M10
Nákup indukčního ohřevu Roboterm 400kW k lince M18
Dokončení revitalizace všech výrobních hal z projektu „Energetické úspory společnosti Moravské
kovárny, a.s.“
Oprava prasklého stojanu lisu LMZ 1600 A/S
Výměna 3 ks vřeten na obráběcích centrech ZPS, Trimil, Depomil

Plánované opravy a investice v roce 2020






GO a modernizace 1 ks ostřihovacích lisů LKO 315
GO a modernizace 1 ks ostřihovacích lisů LKO 315
Nákup 2 ks vibračního zakladače s výklopníkem palet k lince M6 a M10
Výměna vřetene u obráběcího centra Trimill AV 128
Nákup kompenzace pro indukční ohřevy u linek M3, M6, M10, M15

4. Údaje o statutárních, dozorčích orgánech a vedení společnosti v r. 2019
Představenstvo společnosti:
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Rudolf Penn, jun.
Gernot Penn
Gerlinde Penn
Dozorčí rada:
Rudolf Penn sen., Doris Funk, Bedřich Zapletal
Vedení společnosti:
Rudolf Penn jun.
Jana Kurková
Ing. Miroslav Horáček
Ing. Petr Jirásek
Mgr. Iveta Klukanová
Ing. Karel Fuksa
Ing. Bohumír Přibyl
Zbyněk Paveza
Patrik Pech

ved. společnosti
ved. obchodního oddělení
ved. oddělení řízení jakosti a laboratoře
ved. ekonomického oddělení
ved. personálního oddělení
ved. provozu nástrojovny
ved. provozu dokončovacích operací
ved. výroby výkovků
ved. provozu údržby

Jihlava 20.4. 2020

5. Přílohy:
Příloha č. l
rok 2019
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW)
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha v účetní závěrce pro podnikatele 2019
Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za r. 2019

Moravské kovárny, a.s.
Hruškové Dvory 44
CZ - 586 01 JIHLAVA
___________________________________________________________________________________

Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za účetní období roku 2019
Zpráva je sestavena podle § 82 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích).
1. Struktura vztahů

Ovládající osoba:
Obchodní korporace

Podíl na hlasovacích právech

PENN GmbH

96,36%

Komentář
většinový společník

Ovládaná osoba: Moravské kovárny, a.s.
2. Úloha ovládané osoby ve skupině
Moravské kovárny, a.s. jsou společností zaměřenou na výrobu zápustkových výkovků z oceli
tvářených za tepla pro automobilový průmysl, stavební průmysl, drážní techniku, zemědělské a
stavební stroje. Mimo samotného kování výkovků nabízí Moravské kovárny, a.s. i následné služby tzn.
tepelné zpracování výkovků, pískování, různé dokončovací operace jako kalibrování, broušení nebo
děrování výkovků. Kontrola kvality dle platných certifikátů kvality ISO/TS 16949 a ISO 14001 je
součástí celkové činnosti.
3. Způsob a prostředky ovládání
Společnost Penn GmbH se prostřednictvím svých akcionářských práv podílí na řízení Moravských
kováren, a.s., zejména výkonem hlasovacích práv na valné hromadě.
Pokud jde o rozhodování o každodenních činnostech a podnikání Moravských kováren, a.s. (např.
rozpočty, personální politika atd.) tyto spadají do autonomní oblasti Moravských kováren, a.s.,
samozřejmě s ohledem na globální politiku ve skupině. Žádná koncernová smlouva, smlouva o
společném podniku (joint-venture), smlouva o výkonu hlasovacích práv či jiná podobná smlouva, která
by se dotýkala Moravských kováren, a.s. uzavřena nebyla.
4. Přehled jednání učiněných v účetním období kalendářního roku 2019, která byla učiněna na
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle
účetní závěrky za rok 2019
V průběhu účetního období nebyla v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo osob ovládaných
stejnou ovládající osobou přijata žádná opatření, která se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního
kapitálu společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky, s výjimkou obecných opatření přijatých
ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě z titulu jejího postavení akcionáře ovládané osoby.
Společnost v roce 2019 vyplatila dividendy společnosti Penn GmbH ve výši 37.968 tisíc Kč.

___________________________________________________________________________________________________

Do obchodního rejstříku KS Brno zapsána dne 29.04.1992, oddíl B, vložka 740
IČ: 46346694

DIČ: CZ46346694

Tel: +420/567/120-111

E-Mail: info@mokov.cz

Moravské kovárny, a.s.
Hruškové Dvory 44
CZ - 586 01 JIHLAVA
___________________________________________________________________________________

5. Přehled vzájemných smluv a dodatků k existujícím smlouvám uzavřených mezi osobou
ovládanou a osobou ovládající nebo spolu ovládanými osobami v průběhu roku 2019
Smlouvy
Smlouva:
Smlouva o finanční zápůjčce
Plnění:
Zápůjčka Společnosti (věřitel) ve výši 500.000,- EUR společnosti Penn GmbH
(dlužník), splatnost 2 roky
Protiplnění:
Úhrada úroku (10 tis. EUR p.a.) a jistiny
Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:

Dodatek ke Smlouvě o finanční zápůjčce
Prodloužení splatnosti o 2 roky (k prodloužení došlo v roce 2019)

Dodatek k:
Plnění:
Protiplnění:

Smlouva o finančním bonusu
výplata finančního bonusu v závislosti na výši realizovaného obratu
zajištění zakázkové náplně

Smlouva:
Plnění:

Dohoda o prodloužení splatnosti odběratelských faktur
Krátkodobé prodloužení splatnosti neuhrazených odběratelských faktur
společnosti Penn GmbH
-

Protiplnění:

Transakce typu nákup (z pohledu Společnosti) za celé účetní období roku 2019

Firma

Popis transakce, smlouvy, případné
protiplnění

PENN GmbH

Nákup materiálu, služby

Finanční objem bez
DPH (v tis. Kč)
14.999

Transakce typu prodej (z pohledu Společnosti) za celé účetní období roku 2019

Firma

Popis transakce, smlouvy, případné
protiplnění

PENN GmbH

Výkovky, nářadí, materiál, služby

Finanční objem bez
DPH (v tis.Kč)
261.639

Seznam pohledávek evidovaných vůči propojeným osobám dle stavu k 31.12.2019

Firma

Typ pohledávky, popis

Zůstatek
pohledávky po
splatnosti

PENN GmbH

Výkovky, služby

0

Zůstatek
pohledávky
netto
154.987

Seznam závazků evidovaných k propojeným osobám dle stavu k 31.12.2019

Firma

Neuhrazená část
závazku

Typ pohledávky, popis

PENN GmbH

0

___________________________________________________________________________________________________

Do obchodního rejstříku KS Brno zapsána dne 29.04.1992, oddíl B, vložka 740
IČ: 46346694

DIČ: CZ46346694

Tel: +420/567/120-111

E-Mail: info@mokov.cz
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AKTIVA

číslo
řádku

AKTIVA CELKEM

001

B.

Stálá aktiva

003

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

B.I.2.

Ocenitelná práva

006

B.I.2.1.

Software

007

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

014

B.II.1.

Pozemky a stavby

015

B.II.1.1. Pozemky

016

B.II.1.2. Stavby

017

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

018

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

027

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

029

C.

Oběžná aktiva

037

C.I.

Zásoby

038

C.I.1.

Materiál

039

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

040

C.I.3.

Výrobky a zboží

041

C.I.3.1.

Výrobky

042

C.II.

Pohledávky

046

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

057

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

058

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

061

C.II.2.4.3.Stát - daňové pohledávky

064

C.II.2.4.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

C.II.2.4.5.Dohadné účty aktivní

066

C.II.2.4.6.Jiné pohledávky

067

C.IV.

Peněžní prostředky

075

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

076

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

077

D.

Časové rozlišení aktiv

078

D.1.

Náklady příštích období

079

D.3.

Příjmy příštích období

081

Běžné účetní období
Brutto

2 656 937
2 192 124
23 067
23 067
23 067
2 156 098
762 842
4 462
758 380
1 390 822
2 434
1 359
1 075
12 959
12 959
462 719
104 236
27 933
56 820
19 483
19 483
230 287
230 287
220 054
10 233
9 812
216
202
3
128 196
112
128 084
2 094
1 064
1 030

Korekce

-1 444 046
-1 442 448
-22 347
-22 347
-22 347
-1 420 101
-301 603
-301 603
-1 118 498

-1 598
-1 598
-1 582
-13
-3
-3

Minulé období
Netto

1 212 891
749 676
720
720
720
735 997
461 239
4 462
456 777
272 324
2 434
1 359
1 075
12 959
12 959
461 121
102 638
26 351
56 807
19 480
19 480
230 287
230 287
220 054
10 233
9 812
216
202
3
128 196
112
128 084
2 094
1 064
1 030

Netto

1 316 319
772 391
866
866
866
758 405
318 302
4 462
313 840
272 898
167 205
2 441
164 764
13 120
13 120
542 122
147 285
45 997
63 469
37 819
37 819
264 604
264 604
255 110
9 494
9 214
278
0
2
130 233
160
130 073
1 806
1 245
561
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. a.s.
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a místo podnikání, liší-li se od bydliště

v tisících Kč
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. . . . . . . . . . . . . .kovárny
.................................

číslo
řádku

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

001

1 103 619

1 296 233

A.

Výkonová spotřeba

003

635 398

838 783

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

005

522 128

701 537

A.3.

Služby

006

113 270

137 246

25 123

-20 771

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

007

C.

Aktivace (-)

008

32

-266

D.

Osobní náklady

009

367 368

386 547

D.1.

Mzdové náklady

010

269 031

282 677

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

011

98 337

103 870

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

012

89 377

94 342

D.2.2.

Ostatní náklady

013

8 960

9 528

014

72 465

74 789

015

71 496

75 527

016

71 496

75 527

Úpravy hodnot zásob

018

969

-738

Ostatní provozní výnosy

020

E.
E.1.
E.1.1
E.2.

Úprava hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

60 490

118 358

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

021

10

1 128

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

022

58 571

115 514

III.3.

Jiné provozní výnosy

023

1 909

1 716

Ostatní provozní náklady

024

48 076

87 563

III.

F.
F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

025

0

1 243

F.2.

Prodaný materiál

026

41 090

79 064

F.3.

Daně a poplatky

027

965

895

F.5.

Jiné provozní náklady

029

6 021

6 361

*

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

030

15 647

47 946

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

039

389

403

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

040

255

259

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

041

134

144

043

1 489

1 478

045

1 489

1 478

J.
J.2.

Nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

046

7 971

9 197

K.

Ostatní finanční náklady

047

10 302

8 591

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

048

-3 431

-469

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

049

12 216

47 477

L.

Daň z příjmů

050

2 793

7 898

L.1.

Daň z příjmů splatná

051

1 225

7 809

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

052

1 568

89

PŘEHLED O PENĚ
PENĚŽNÍCH TOCÍCH
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Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období

číslo
řádku
001

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

130 233

154 349

Peně
Peněžní toky z hlavní výdě
výděleč
lečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

002

12 216

47 477

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

003

75 123

76 327

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv
Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

004

71 496

75 527

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv

005

969

-738

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

006

-10

115

A.1.5.

Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého
majetku) (+)
Vyúčtované výnosové úroky (-)

008

1 100

1 334

A.1.6.

Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace

009

1 568

89

010

87 339

123 804

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
(Z + A.1.)

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

011

34 141

-9 672

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového
rozlišení a dohadných účtů aktivních

012

34 029

-12 364

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů
časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních

013

-43 566

19 345

A.2.3.

Změna stavu zásob (+/-)

014

43 678

-16 653

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)

016

121 480

114 132

017

-1 489

-1 478

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého
majetku(-)

A.4.

Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)

018

389

144

A.5.

Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně
za minulá období (-)

019

-5 797

-6 225

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)

022

114 583

106 573

Peně
Peněžní toky z investič
investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

023

-48 781

-177 045

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

024

10

1 128

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)

026

-48 771

-175 917

Peně
Peněžní toky z finanč
finanč ních činností
C.1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti
finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty

027

-25 147

96 740

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty

028

-42 702

-51 512
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POPIS SPOLEČNOSTI

1.

Moravské kovárny, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 29.4.1992 a sídlí
v Hruškové Dvory 44, Jihlava, Česká republika, identifikační číslo 46346694. Hlavním předmětem její
činnosti je:





zámečnictví, nástrojářství,
kovářství, podkovářství,
obráběčství,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V roce 2019 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Osoby podílející se na základním kapitálu:
- PENN GmbH, Rakousko

96,36 %

Mateřskou společností společnosti je PENN GmbH.
Společnost není součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2019:
Představenstvo (Jednatelé)
Předseda:

Penn Rudolf jun.

Místopředseda:

Penn Gernot

Člen:

Penn Gerlinde

Člen:

Penn Rudolf sen.

Člen:

Funk Doris

Člen:

Zapletal Bedřich

Dozorčí rada

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Společnost má následující organizační strukturu:

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice (zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a
Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění). Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v
tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Žádné ze standardů, novel, interpretací a zdokonalení existujících standardů platných pro účetní období
počínající 1. 1. 2019 nemají významný dopad na účetní závěrku Společnosti.

2.

ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za
rok 2019 a 2018 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2019 a 2018 je odpisován na vrub nákladů na základě
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě
očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let (od-do)
Software

3-3

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na
dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související
s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto
majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do provozních výnosů.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2019 a 2018 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve
prospěch účtu ostatních kapitálových fondů / oprávek. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje
o dotace ze státního rozpočtu.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a
údržba se účtují do nákladů.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané
doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let (od-do)
Stavby

45-50

Stroje, přístroje a zařízení

3-15

Dopravní prostředky

5-8

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku, tvoří společnost opravnou
položku z důvodu poškození atd.

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry
k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní
obchodní podíly, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry.

d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženým aritmetickým
průměrem. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Výrobky a nedokončená výroba, služby se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režii. Výrobní režijní náklady zahrnují nepřímé mzdy a režijní
náklady výrobních středisek a jsou rozvrhovány na základě plánované ceny výrobku.
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je
tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje
pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového
dne.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.
Podle stanov společnost vytváří dále fond kulturních a sociálních potřeb pro zajištění fungování odborové
organizace společnosti.

g) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech,
kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové
souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na
krátkodobé a dlouhodobé.

h) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku,
a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou
národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů
běžného roku s výjimkou dlouhodobého finančního majetku.

i)

Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu
se mohou od těchto odhadů odlišovat.

j)

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta,
náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
Pokud účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na daň
z příjmů, kterou započítává oproti již uhrazeným zálohám na daň z příjmu a o tomto zápočtu účtuje.

l)

Dotace/Investiční pobídky

Dotace jsou převážně čerpány za účelem prohlubování odborných znalostí zaměstnanců ve výrobě. Dotace
je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu
nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku
včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje
pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

m) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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3.
a)

DLOUHODOBÝ MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Software

Přírůstky

22 238

Vyřazení

Převody

829

Konečný
zůstatek
23 067

Nedokončený
dlouhodobý
nehmotný majetek

0

Zálohy na
dlouhodobý
majetek

0

nedokončený
nehmotný

Celkem 2019

22 238

829

0

0

23 067

Celkem 2018

21 125

113

0

130

22 238

OPRÁVKY
Počáteční zůstatek
Software

21 373

Prodeje,
likvidace

Odpisy

Konečný
zůstatek

Vyřazení Převody

975

0

Opravné
položky

Účetní
hodnota

22 347

720

0

0

22 347

720

21 373

865

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Zálohy na nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek

0

0

Celkem 2019

21 373

975

Celkem 2018

19 804

1 568

0
0

0

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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b)

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek
Pozemky
Stavby

Přírůstky

Vyřazení

Převody

4 462

Konečný
zůstatek
4 462

594 512

164 148

1 285 486

44 450

3 893

1 326 042

60 616

4 285

121

64 780

Nedokončený
dlouhodobý
hmotný majetek

164 764

82 398

246 087

1 075

Poskytnuté
zálohy
na
dlouhodobý hmotný majetek

2 441

0

1 081

1 359

Celkem 2019

2 112 281

366 806

4 294

247 168 2 156 098

Celkem 2018

1 949 506

204 302

14 662

26 865 2 112 281

Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky

280

758 380

Opravná
položka
k nabytému majetku

OPRÁVKY
Počáteční zůstatek
Pozemky
Stavby

Odpisy

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Převody

0

Účetní
hodnota

0

4 462

301 603

456 777

280 672

21 705

1 028 835

45 582

12

3 893

1 070 536

255 506

44 369

3 719

0

125

47 963

16 817

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

0

1 075

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

0

1 359

Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky

0

Opravné
položky

Opravná položka
k nabytému majetku
Celkem 2019

1 353 874

71 006

12

4 018

0

1 420 102

0

735 996

Celkem 2018

1 292 990

73 998

1 347

14 462

0

1 353 876

0

753 943

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Část nemovitého majetku společnosti byla k 31. 12. 2019, v smluvně dohodnutém rozsahu, zastavena na
krytí tří bankovních úvěrů u Sberbank CZ, a.s.

c)

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Zůstatek
k 31. 12. 2017
Půjčky a úvěry
ovládaným
nebo
ovládajícím
společnostem
a
společnostem
pod
podstatným
vlivem

4.

Přírůstky

Úbytky

13.281

Přecenění

161

Zůstatek
k 31. 12. 2018

Přírůstky

13.120

Úbytky

Přecenění

Zůstatek
k 31. 12. 2019

161

12.959

ZÁSOBY

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu
prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná
položka byla stanovena vedením společnosti na základě interní směrnice účetní jednotky.

5.

POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky nebyla v roce 2019 vytvořena opravná položka.
Pohledávka za spřízněnými osobami ve výši 12.959 tis. Kč byla podpisem dodatku úvěrové smlouvy o
prodloužení splatnosti jistiny (viz. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami) zaúčtována jako Půjčky a
úvěry – ovládající osoba.

6.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 3., 4. a 5.).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky k:

Zůstatek
k 31. 12. 2017

dlouhodobému
majetku
zásobám

Zúčtování
opravné
položky

Tvorba
opravné
položky

0

Zúčtování
opravné
položky

Tvorba
opravné
položky

Zůstatek
k 31. 12. 2019

0

1.367

629

0

0

pohledávkám –
zákonné

Zůstatek
k 31. 12. 2018

1.367
0

629
0

0
1.598
0

629

1.598

0

0

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

7.

OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především pojištění a softwarové licence a jsou účtovány do nákladů
období, do kterého věcně a časově přísluší.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Příjmy příštích období zahrnují zejména neuhrazený odběratelský bonus a jsou účtovány do výnosů období,
do kterého věcně a časově přísluší.

8.

VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2018
Základní kapitál

Zvýšení

Snížení

160.826

Ostatní fondy ze zisku

85

Výsledek hospodaření
minulých let

744.705

Zůstatek
k 31. 12. 2019
160.826

4.077

4.032

130

42.702

702.003

Jiný výsledek
minulých období
Výsledek hospodaření
běžného účetního
období

9.423

9.423

Základní kapitál společnosti se skládá ze zaknihovaných akcií plně upsaných a splacených:
s nominální hodnotou 1.000Kč v počtu 6.826 kusů
s nominální hodnotou 1000.000Kč v počtu 40 kusů
s nominální hodnotou 1.000.000Kč v počtu 150 kusů
Zisk je určen k výplatě dividend, navýšení FKSP, převodu do výsledku hospodaření minulých let.
Dne 11.6.2019 bylo určeno k výplatě dividendy za rok 2018 částka 245 Kč na akcii, v celkové výši 39.402 tis.
Kč a za rok 2017 300 Kč na akcii v celkové výši 48.248 tis. Kč.

9.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neeviduje k 31. 12. 2019 splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

10. OSTATNÍ PASIVA
Výdaje příštích období zahrnují především časový nesoulad mezi uskutečněným plněním a přijetím
relevantního dokladu na straně dodavatelů a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově
přísluší.

11. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Odhad Daně z příjmu splatné za rok 2019 byl stanovena ve výši 1.199 tis. Kč.
Do odložené daně je kalkulován pouze rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého
majetku a opravné položky k zásobám.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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12. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

Běžná činnost

2019
Domácí
73.892

Domácí
68.382

Zahraniční
1.207.250

0

41.040

0

84.118

6.412

0

7.083

0

80.304

1.056.581

75.462

1.291.368

Prodej oceli
Ostatní
Výnosy celkem

2018
Zahraniční
1.015.541

13. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2019

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Celkový počet
zaměstnanců
596*

2018
Z toho členové
řídících orgánů
9

Celkový počet
zaměstnanců
642**

Z toho členové
řídících orgánů

269.053

14.585

282.676

14.996

89.377

4.257

94.342

4.202

8.960

122

9.528

122

367.390***

18.964

381.183****

19.320

9

* +36 agenturních zaměstnanců ** +51 agenturních zaměstnanců *** +17.309 agenturní zaměstnanci **** + 24.364 agenturní
zaměstnanci

V roce 2019 resp. 2018 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové
výši 5.430 tis. Kč resp. 5.300 tis. Kč.

14. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost neměla k 31. 12. 2019 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy např. soudní spory,
zaměstnanecké benefity, bankovní záruky atd.), které nejsou vykázány v rozvaze.

15. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ
Na výzkum a vývoj bylo v roce 2018 vynaloženo 5.507 tis. Kč, za rok 2019 je odhadovaná vynaložená suma
ve výši 500 tis. Kč.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
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Hruškové Dvory 44
CZ - 586 01 JIHLAVA
___________________________________________________________________________________

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2019
Rok 2019 pro společnost Moravské kovárny, a.s. byl méně úspěšný, než rok 2018.
Důvodem je zejména zpomalení celosvětové poptávky v automobilovém průmyslu,
kde hlavními příčinami je tlak na ekologickou stránku výroby a provozu automobilů
v EU (elektromobilita) a zároveň hospodářský konflikt mezi Čínou a USA.
V celé firmě bylo zaměstnáno průměrně 632 pracovníků.
V roce 2019 bylo dosaženo obratu ve výši 1.172.469.702,01 CZK, jedná se tak o
pokles o 17,67%.
Zisk po zdanění za obchodní rok 2019 činí 9.423.380,07 CZK.
Vzhledem k zvyšujícímu se tlaku konkurence společnost investuje v roce 2019 i 2020
do automatizace a digitalizace výrobních a řídících procesů, kdy tyto investice by měly
mít v budoucnu dopad na vyšší efektivnost výroby i na získání vyššího podílu na trhu.
S ohledem na výši nerozděleného zisku za předchozí účetní období a hospodářského
výsledku za rok 2019 navrhujeme výplatu dividendy ve výši 200 CZK na akcii.
Dále navrhujeme příděl do sociálního fondu ve výši Kč 3.300.000,00 CZK pro rok
2020 a na odměňování členů představenstva částku ve výši 3.500.000,00 CZK a na
odměňování členů dozorčí rady částku 900.000,00 CZK.
Závěrem děkujeme všem zaměstnancům za spolupráci a žádáme je, aby i nadále ve
společnosti úspěšně spolupůsobili a podíleli se na pozitivním rozvoji firmy.

Rudolf PENN
předseda představenstva
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Do obchodního rejstříku KS Brno zapsána dne 29.04.1992, oddíl B, vložka 740
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