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I STRUKTURAORGANIZAČNÍ I

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno: KOVOLIT, a.s.
Sídlo: Nádražní 344

664 42 Modřice
IČ: 00010235
DIČ: CZ00010235
Zapsána u: KS Brno, odd B, vl. 246

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo:

Ing. Eduard Mareček (KOVOLIT, a.s.)
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Čapek (REMET, spol. s r. o.)
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Čapek MBA (KOVOLIT, a.s.)
člen představenstva
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Ing. Rostislav Ježek
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Ing. Zbyněk Pospíšek

Úsek
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Michal Vlček

Úsek logistiky
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Tereza Vodičková

Dozorčí rada:

Ing. Petr Záruba (REMET, spol. s r. o.)
předseda dozorčí rady

Pavel Lukl (KOVOLIT, a.s.)
člen dozorčí rady

Ing. Jan Hroudný (KOVOLIT, a.s.)
člen dozorčí rady
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Provoz
slévárny

Pavel Lukl

Úsek
technický

Ing. Emil Doležel

Provoz
kovárny

Petr Pospíšil

Provoz
nářaďovny

Ing. Jan Hroudný

Provoz CNC
obrábění

Tereza Vodičková
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I HISTORIE SPOLEČNOSTI I

1921

1934

1935

1953

1954

1976

1989

1990

1991

1992

1995

2000

– k 1. 7. byl založen závod jako akciová společnost České komerční banky v Praze

– spojení s akciovou společností Chaudoir financovanou francouzským kapitálem
a pražskou firmou Křižík

– počátek zápustkového kování

– zahájena výroba odlitků litých pod tlakem

– vznik samostatného podniku pod názvem KOVOLIT n. p. Modřice u Brna

– přičleněn závod Umělecké kovovýroby v České u Brna s výrobou odlitků litých do písku

– přičleněn závod v Jihlavě s produkcí ocelových výkovků

– jihlavský závod se osamostatňuje

– závod v České u Brna se osamostatňuje

– k 1. 1. 1991 se podnik stává akciovou společností

– privatizace akciové společnosti v rámci 1. vlny kupónové privatizace

– vstup majoritního vlastníka RM – Team s. r. o. Brno

– změna majoritního vlastníka Remet spol. s r. o. Brno

2014 – v souladu s novou právní úpravou proběhla přeměna podoby a formy akcií

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014

I I04



I ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2014 I

Vážení akcionáři,

jménem představenstva společnosti Vám předkládám Výroční zprávu za rok 2014, která poskytuje základní informace

o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku. Obsahuje také zprávu dozorčí rady a výrok auditora.

Plán prodeje pro rok 2014 byl splněn, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly ve sledovaném období roku 2014

hodnoty 848 mil. Kč. Kovolit získal nové významné zakázky od stávajících zákazníků z automobilového a elektrotechnického

průmyslu.

V provozu slévárna byla dokončena nová tavírna, která je situována v rekonstruované hale mimo prostory tlakového odlévání.

Tavírna je vybavena dvěma moderními a ekonomickými plynovými pecemi od německého výrobce StrikoWestofen.

Na méně používané slitiny jsou k dispozici dvě úsporné plynové kelímkové pece s rekuperací.

Do provozu nářaďovny byl pořízen nový CNC soustruh DMG Mori, který doplnil chybějící kapacity na výrobu náhradních dílů

pro nářadí, používané v provozech slévárny a kovárny.

Do provozu CNC obrábění byl pořízen nový obráběcí stroj CHIRON DZ 15W Magnum, tlakovací stanice, a upínací přípravky

pro navýšení kapacity stávající výroby.

Akciová společnost pořídila v roce 2014 investice a technická zhodnocení ve výši 80 mil. Kč. Díky pravidelnému investování

do svých provozů je společnost schopná přijímat technologicky náročné zakázky a udržovat tak do budoucna svoji významnou

pozici na trhu s odlitky a výkovky.

Za rok 2014 bylo dosaženo výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 11 102 tis. Kč a výsledku hospodaření za účetní období

ve výši 8 681 tis. Kč. Do tohoto výsledku byly řádně promítnuty skutečnosti nastalé v průběhu roku 2014.

V roce 2014 proběhla přeměna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné a přeměna formy akcií z na majitele na akcie na jméno.

Ve sledovaném období roku 2014 byly uskutečněny obvyklé kontrolní činnosti místně příslušného finančního úřadu, ČSSZ

a zdravotních pojišťoven. V roce 2014 byla také provedena kontrola místně příslušného Finančního úřadu zaměřená především

na oblast daně ze závislé činnosti. Provedené kontroly konstatovaly správnost postupů vedení účetnictví.

Společnost splnila ve sledovaném období všechny svoje závazky vůči státu, úřadům sociálního zabezpečení, pojišťovnám

a zaměstnancům v řádných platebních termínech určených pro tyto platby.

Veškeré závazky k bankám a leasingovým společnostem byly v průběhu celého roku plněny v řádných platebních termínech.

V oblasti kvality je společnost KOVOLIT, a.s. certifikována dle ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Úroveň systému řízení kvality je pravidelně přezkoumávána v mnoha případech i zákaznickými audity.

V oblasti ochrany životního prostředí společnost po celý rok 2014 plnila povinnosti uložené integrovaným povolením a jeho

změnami a legislativními předpisy.

Závěrem

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za spolupráci a dosažené výsledky všem spolupracovníkům a obchodním partnerům.

Chtěl bych také poděkovat partnerům z bankovního sektoru, kteří nás s důvěrou podporovali v našem podnikání.

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014

Ing. Eduard Mareček
předseda představenstva
a generální ředitel akciové společnosti
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I DOZORČÍ RADYZPRÁVA I

Při své kontrolní činnosti v podmínkách ustanovení nezjistila DR žádné rozpory v hospodaření
společnosti a může konstatovat, že účetnictví je řádně vedeno, navazuje na účetnictví předchozího roku a zpracované účetní
doklady dávají průkazný a věrný obraz hospodaření společnosti v roce 2014.

DR dále konstatuje, že činnost a usnesení představenstva probíhalo v rámci kompetencí určených stanovami společnosti
a příslušnými právními předpisy. Na základě ustanovení § 83/odst. 1 přezkoumala DR Zprávu statutárního
orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014. Zpráva dává pravdivý obraz o vztazích mezi ovládanou
a ovládající osobou.

Účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími platnými předpisy a nebyly zde shledány žádné
formální ani věcné závady.

Auditor ve své zprávě potvrdil, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní kapitál
a finanční situaci akciové společnosti k 31. 12. 2014 a výsledek jejího hospodaření za rok 2014 je v souladu se zákonem
o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

DR na základě výše uvedených závěrů a vlastních zjištění

Valné hromadě schválit:

– účetní závěrku za rok 2014

– návrh na rozdělení zisku a vyúčtování odměn za rok 2014

V Modřicích dne 26. 4. 2015

§ 447/3 zák. č. 90/2012 Sb.

zák. č. 90/2012 Sb.

DR dospěla k tomuto závěru:

Doporučuje

společnosti KOVOLIT, a.s. za rok 2014

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014

I I06



I NEZÁVISLÉHO AUDITORAZPRÁVA I

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2014 společnosti
KOVOLIT, a.s.

Datum vydání 17. 4. 2015

Účetní jednotka, u níž bylo
provedeno ověření účetní závěrky:
Sídlo:

Identifikační číslo: 00010235
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Slévání a tváření železných a neželezných kovů

Zpráva auditora je určena: Akcionářům společnosti

Ověřované období: 1. leden 2014 až 31. prosinec 2014

Ověření provedli:
Auditorská firma: BDO CAs. r. o., auditorské oprávnění č. 305

Marie Steyskalové 14
Brno

Auditoři: Ing. Rostislav Chalupa, auditorské oprávnění č. 1245

Asistenti auditora: Ing. Rostislav Juřík
Ing. Lucie Johaníková
Ing. Veronika Kohoutková
Bc. Klára Uttendorfská

Rozdělovník: Výtisk č. 1 11: KOVOLIT, a.s.
Výtisk č. 12: BDO CAs. r. o.

KOVOLIT, a.s.

Nádražní 344

Modřice

BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz

BDO CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské
oprávnění Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO.
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I NEZÁVISLÉHO AUDITORAZPRÁVA I

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014

BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz

BDO CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské
oprávnění Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO.

Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti KOVOLIT, a.s.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Odpovědnost auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní
344, Modřice, identifikační číslo 00010235, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu
zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Statutární orgán společnosti KOVOLIT, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím
i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní
systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
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I NEZÁVISLÉHO AUDITORAZPRÁVA I

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
KOVOLIT, a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy.

V Brně dne 17. dubna 2015

BDO CAs. r. o., auditorské oprávnění č. 305
zastoupená partnerem:

Ing. Rostislav Chalupa
auditorské oprávnění č. 1245

BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz

BDO CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské
oprávnění Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO.
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I ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ I
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Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti KOVOLIT, a.s.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Odpovědnost auditora

Na základě provedeného auditu jsme dne 17. 4. 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí
této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

"Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KOVOLIT, a.s., se sídlem Nádražní
344, Modřice, identifikační číslo 00010235, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu
zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Statutární orgán společnosti KOVOLIT, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a
údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i
vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní
systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
KOVOLIT, a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy.”

BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz

BDO CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské
oprávnění Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO.
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I ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ I
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Zpráva o zprávě o vztazích

Zpráva o ověření výroční zprávy

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti KOVOLIT, a.s.
za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Za sestavení této zprávy o vztazích a za rozhodnutí o
tom, podle jakých předpisů je vyhotovena, je odpovědný statutární orgán společnosti
KOVOLIT, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě
o vztazích.

Ověření jsme provedli podle kritérií zákona o obchodních společnostech a družstvech
(obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. v platném znění a v souladu sAS č. 56 Komory auditorů
České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat
omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je
omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a
výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje
nižší stupeň jistoty než audit.Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme
výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce,
že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti KOVOLIT, a.s. za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti KOVOLIT, a.s. s účetní závěrkou, která je
v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán
společnosti KOVOLIT, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok
o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni,
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti KOVOLIT, a.s. k 31.
12. 2014 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Brně dne 18. května 2015

BDO CAs. r. o., auditorské oprávnění č. 305
zastoupená partnerem:

Ing. Rostislav Chalupa
auditorské oprávnění č. 1245

BDO CA s. r. o.
Marie Steyskalové 14
Brno
616 00

Tel.: +420 541 235 273
Fax: +420 541 235 745
www.bdo.cz

BDO CA s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 25 53 52 69, registrovaná u Rejstříkového soudu Brno, oddíl a vložka C. 31321, auditorské
oprávnění Komory auditorů ČR č. 305) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO.
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I ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU I

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Osoby odpovědné za výroční zprávu:

Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za posledních pět účetních období:

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by
mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.

Ing. Eduard Mareček Ing. Zdeněk Čapek Ing. Jiří Čapek, MBA

Rok 2010, 2011, 2012, 2013  a 2014

Jméno, příjmení: Ing. Rostislav Chalupa

Auditorské oprávnění číslo: 1245

Název firmy: BDO CA s. r. o.

Sídlo: Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno

IČ: 25535269

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva

Auditorské oprávnění číslo: 305

KOVOLIT, a.s. I IVýroční zpráva 2014
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