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Základní údaje o emitentovi a jeho akciích 
 
Obchodní firma (název):  TOMA, a.s. 
Sídlo: 
 
       Ulice    tř. T. Bati 1566 
       Obec   Otrokovice 
       PSČ    76582 
       Země   Česká republika 
       Telefon   +420 577 662 001 
 
IČ:    18152813 
DIČ:    CZ18152813 
Bankovní spojení:  17424213 / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice  
Internetová adresa:  www.tomaas.cz 
Telefonní číslo:  +420 577 662 001 
Fax:    +420 577 925 202 
Datum zápisu do 
obchodního rejstříku: 31.3.1991 
Právní forma:  akciová společnost 
Doba trvání společnosti: doba neurčitá 
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním 

soudem v Brně, spisová značka oddíl B vložka 464 
Založení: zakladatelským plánem Obuvnického průmyslu Svit, a.s. 

Zlín ze dne 18.3.1991 ve smyslu §§15,25,62 a dalších 
ustanovení zákona č. 104/1990 Sb. O akciových 
společnostech 

Základní kapitál:   1.477.266 tis.Kč 
Právní předpisy:  emitent se při své činnosti řídí platnými právními předpisy 
    České republiky 

 
 
Akcie 
 

Druh:       kmenové kotované (registrované) akcie  
Forma:      na majitele 
Podoba:      zaknihované 
Nominální hodnota:    1.000,-Kč 
Počet kusů:     1.477.266 ks 
Připojené kupóny:     žádné 
ISIN:      CZ 0005088559 
Název emise:    TOMA  
Celková jmenovitá hodnota emise:  1.477.266 tis.Kč 

 
V průběhu uvedeného období aţ do dne vydání této zprávy nedošlo k ţádné změně 
ve struktuře akcií nebo v právech vztahujících se k těmto akciím. V tomto období 
nedošlo ani ke změně ve struktuře základního kapitálu. Emitentovi nejsou známy 
ţádné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční 
zprávě 2010. 
 
 
 

http://www.tomaas.cz/
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Rozvaha k 30.9.2011 (v souladu s metodikou IFRS) 
 

Rozvaha (v tis. Kč) poznámka 30.9.2011 31.12.2010 

AKTIVA   1 803 552 1 806 583 

Dlouhodobá aktiva   1 573 539 1 601 625 

Pozemky, budovy a zařízení 1 455 553 462 673 

Investice do nemovitostí 2 291 931 293 199 

Nehmotná aktiva 3 513 671 

Investice do dceřiných podniků 19 731 727 731 727 

Investice do přidruţených podniků 5 0 0 

Finanční investice  6 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 4 93 815 113 355 

Odloţená daňová pohledávka 18 0 0 

Krátkodobá aktiva   230 013 204 958 

Zásoby 7 84 166 86 678 

Pohledávky 8 125 293 101 518 

Peníze a peněţní ekvivalenty 9 19 983 15 490 

Aktiva určena k obchodování 10 0 0 

Jiná krátkodobá aktiva 11 571 1 272 

  

 

 VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY   1 803 552 1 806 583 

Vlastní kapitál   1 497 554 1 462 385 

Základní kapitál 20 1 477 266 1 477 266 

Nerozdělené zisky 20 21 177 -13 992 

Ostatní sloţky vlastního kapitálu 20 -889 -889 

Dlouhodobé závazky   246 931 255 294 

Dlouhodobé závazky 12 69 368 

Dlouhodobé úvěry a půjčky 13 224 590 232 654 

Dlouhodobé rezervy 14 0 0 

Odloţený daňový závazek 18 22 272 22 272 

Krátkodobé závazky   59 067 88 904 

Závazky 15 50 083 82 082 

Daň z příjmu splatná 20 0 0 

Úvěry a půjčky 16 8 950 6 549 

Jiná krátkodobá pasiva 17 34 273 

Pozn.: Jedná se o neauditované předběţné údaje. 

 
Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2011 do 30.9.2011  
(v souladu s metodikou IFRS) 
 

Výsledovka (v tis. Kč) poznámka 3 Q 2011 3 Q 2010 

Tržby 21 71 523 67 532 

Ostatní provozní výnosy 22 416 462 

Změna stavu zásob hotových výrobků 31 -785 3 479 

Práce prováděné podnikem a aktivované 32 156 4 106 

Výkonová spotřeba 23 37 872 39 261 

Osobní náklady 24 15 540 15 361 

Odpisy 32 8 395 7 161 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 25 0 0 

Ostatní provozní náklady 26 2 863 558 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti   8 210 6 280 

Finanční výnosy 27 3 687 3 695 

Finanční náklady 28 2 906 1 716 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 29 0 0 

Výnosy z přidružených podniků 32 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním   8 991 8 259 

Daň z příjmu 30 0 0 

Čistý výsledek hospodaření    8 991 8 259 

Pozn.: Jedná se o neauditované předběţné údaje. 
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Podnikatelská činnost 
 
 
Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo dosaţeno zisku 8.991 tis. Kč při trţbách 71 523 
tis.Kč. Plánovaný hospodářství výsledek ve výši 5.134 tis.kč byl překročen. 
Hospodaření podniku vyjma dále zmíněných skutečností probíhalo v souladu se 
schváleným finančním plánem. V hospodaření se neprojevily ţádné skutečnosti, které 
by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho 
akcií. Pozitivně se především projevily efekty z vlastní výroby a distribuce el. energie 
a  s tím spojené jednak čerpání zelených bonusů a také úspory v nákupu energií od 
externího dodavatele (fotovoltaická elektrárna). K lepšímu hospodářskému výsledku 
přispěly také vyšší finanční výnosy (leasing). Negativně hospodaření ovlivňovaly vyšší 
náklady na spotřebu materiálu, osobní náklady a náklady na sluţby.  Dodávky energií 
a čištění odpadních vod (ČOV) probíhaly bez výraznějších výkyvů nebo komplikací. 
Nedošlo k významným změnám ve struktuře či objemu dodavatelů nebo odběratelů 
(zákazníků).  
 
 
Pronájem majetku 
Plánovaný hospodářský výsledek odboru za sledované období nebyl splněn.  
V hospodaření odboru se negativně projevily vyšší náklady na sluţby a finanční 
náklady. U finančních nákladů se jednalo o jednorázový poplatek bance za změnu 
úrokových sazeb u čerpaných investičních úvěrů (přechod ze sazby 3M PRIBOR na 
sazbu ON PRIBOR), coţ projeví podstatnou úsporou finančních nákladů v budoucnu. 
Pozitivní vliv měla naopak úspora nákladů na opravy. Pronájem nemovitého majetku 
(bytů a nebytových prostor) probíhal bez podstatných problémů a zásadních změn 
s dopadem do hospodaření podniku. Nedošlo k podstatné změně počtu a struktury 
nájemců nebo výši nájmů. 
 
Leasing 
Odbor leasingu překročil ve sledovaném období plánovanou výše zisku. Plánovaný 
zisk byl překročen zejména vlivem vyšších finančních výnosů v důsledku většího 
objemu financování (vstupního dluhu) v uplynulých měsících. Ve třetím čtvrtletí bylo 
investováno pouze 1.101 tis.Kč (vstupní dluh) zatímco ve 2. čtvrtletí letošního roku to 
bylo celkem 24.938 tis.Kč. Nízký objem financování ve 3. čtvrtletí je zapříčiněn 
jednak tradičním poklesem objemů obchodů v období letních dovolených a také 
přechodným nedostatkem volných finančních prostředků (vliv investičně náročného 
2. čtvrtletí). Vyjma daně z převodu nemovitostí (odprodej leasované nemovitosti) se 
v hospodaření odboru neprojevily ţádné další mimořádné skutečnosti. 
 
 
Zpracování, likvidace odpadů a ČOV  
V hospodaření odboru se pozitivně projevily zejména vyšší externí trţby (zelené 
bonusy za výrobu el. energie v kogeneračních jednotkách), vyšší vnitropodnikové 
výnosy (vnitropodnikový prodej vyrobené el. energie) a s tím související úspora 
nákladů na dodávanou energii. Naopak negativně se projevily vyšší náklady na 
materiál (nákup substrátů pro vyhnívací nádrţe). V ostatních nákladech a výnosech 
nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot. Provoz ČOV probíhal bez 
komplikací a plánovaný zisk byl mírně překročen. 
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Prodej energií 
Za sledované období odbor dosáhl výrazného překročení plánované výše zisku. Hlavní 
příčinnou byla podstatná úspora v nákupech el. energie. V trţbách se kladně projevily 
vyšší zelené bonusy. Obojí plyne z provozování fotovoltaické elektrárny, které bylo 
zahájeno koncem loňského roku. Ve sledovaném období byla vlivem nadměrně 
slunečného počasí produkce solární el. energie vyšší neţ bylo plánováno. Na výsledek 
hospodaření odboru měla kladný vliv také úspora nákladů na opravy. V ostatních 
poloţkách nákladů a výnosů nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných 
hodnot. V následujících měsících nejsou očekávány další významné poklesy 
v odběrech energií ani zhoršení finanční situace hlavních odběratelů.  

 
Developerská činnost 
Developerské projekty, které jsou realizovány pod společností TOMA, a.s. jsou 
dokončeny a další jsou momentálně v přípravě. Mezi dokončené projekty patří 
výstavba Bytového domu Pohoda v Hulíně, který byl zkolaudován v červnu roku 
2010. Zájem o koupi bytů však nesplňuje očekávání, a proto se přistoupilo 
k pronájmu, o který je značný zájem. V současné době jsou prodány 4 byty a 35 
bytů je pronajato. Dále je zde nabízen k prodeji či k pronájmu jeden komerční 
prostor. K prodeji či pronájmu jsou taktéţ nabízeny v minulosti dokončené nebytové 
prostory v Centru obchodu a sluţeb v Otrokovicích.  

 

V současné době je připravován nový developerský projekt pod názvem „Obchodní 
centrum Ţebětín“ v městské části Brna, Brno – Ţebětín. Jedná se o obchodní centrum 
o čtyřech nadzemních podlaţích a celkové výměře prodejních prostor cca 4 000 m2. 
Projekt je momentálně v přípravě, tj. byla vypracována urbanisticko-architektonická 
studie a probíhá projednávání návrhu s dotčenými úřady v rámci získání územního 
rozhodnutí.  

 

Ostatní činnosti 
V ostatních podnikových činnostech bylo dosaţeno lepších výsledků v hospodaření 
oddělení ţelezniční vlečky a to zejména zvýšením cen přepravného. Také výběry 
mýtného prostřednictvím automatických závor instalovaných v loňském roce dosahují 
vyšších hodnot, neţ tomu bylo v minulosti, kdy byly výběry realizovány 
prostřednictvím pracovníků podnikové ostrahy. V dalších činnostech podniku nedošlo 
k podstatným změnám nebo problémům a činnosti probíhají v souladu s plánem. 

 
 
Stav majetku emitenta 
 
Hodnota aktiv dosáhla k 30.9.2011 částku 1.803.552 tis.Kč a ve srovnání s koncem 
roku 2010 došlo k nepatrnému poklesu celkových aktiv. Došlo k poklesu 
dlouhodobého majetku a naopak ke zvýšení majetku krátkodobého.  
 
U dlouhodobého majetku se od počátku roku sníţila hodnota zařízení a mírně také 
hodnota investic do nemovitostí. Jedná se o zejména vliv řádných odpisů. Nedošlo 
k ţádným mimořádným prodejům nebo znehodnocení majetku. Hodnota investic do 
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dceřiných podniků se nezměnila. Dlouhodobé pohledávky klesly, coţ souvisí 
s omezováním poskytování finančního leasingu v minulosti. V souladu s předpisy 
IFRS se o poskytnutém leasingu účtuje jako o dlouhodobé pohledávce, jeţ je 
postupně splácena. 
 
V poloţkách krátkodobého majetku došlo k mírnému poklesu zásob (prodeje bytů). 
Naopak došlo k nárůstu krátkodobých pohledávek. Nárůst je však tvořen 
pohledávkami ve splatnosti (vliv čtvrtletní fakturace některým odběratelům a 
čtvrtletní fakturace zelených bonusů z kogenerace). Pohledávky po splatnosti od 
počátku roku nevzrostly. 
 
Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk), sníţení 
dlouhodobých (splácení úvěrů) i krátkodobých závazků (zejména z obchodního 
styku).  
 
Všechny úvěry jsou řádně spláceny podle splátkových kalendářů. Nízká sazba 
mezibankovního trhu PRIBOR se pozitivně projevuje ve finančním hospodaření 
společnosti, protoţe nákladové úroky z těchto úvěrů jsou na tuto pohyblivou sazbu 
vázány. Nejsou ţádné problémy se solventností a likviditou. 
 
Významná část majetku je tvořena zásobami (84.166 tis.Kč). Tyto zásoby jsou 
v drtivé většině tvořeny nebytovými prostory ve Valašském Meziříčí a v centru 
obchodu a sluţeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Tak jak budou realizovány prodeje 
těchto nemovitostí bude hodnota zásob postupně klesat. 
 
V poloţkách a struktuře majetku a kapitálu společnosti nedošlo ve sledovaném 
období k ţádným zásadním změnám, které by měly vliv na finanční stabilitu podniku 
a jeho ekonomickou činnost nebo by mohly podstatně ovlivnit cenu jeho akcií. 
 
 
Ostatní skutečnosti 
  

 V červenci a srpnu splatila společnost TOMA, a.s. 23 mil.Kč z přijatých půjček 
od společnosti ETOMA INVEST spol. s r.o. V říjnu společnost splatila půjčku ve 
výši 4,8 mil.Kč přijatou od společnosti PROTON, s.r.o. Aktuálně má společnost 
jiţ pouze jednu přijatou půjčku ve výši 8 mil.Kč od společnosti PROTON, s.r.o. 
Tato půjčka bude do konce roku 2011 splacena. 
 

 Společnost TOMA, a.s. uzavřela dne 11.10.2011 se společností MITAS a.s. se 
sídlem Praha 10, Švehlova 1900, PSČ 106 25, IČ 00012190 Smlouvu o převodu 
vlastnického práva k nemovitostem. Společnost TOMA, a.s. touto smlouvou 
prodává 78.662 m2 pozemků a jednu budovu (zastaralá skladovací hala) 
v areálu TOMA v Otrokovicích za celkovou cenu cca 35 mil.Kč.Společnost MITAS 
a.s. přední český výrobce mimosilničních plášťů hodlá na těchto pozemcích 
vystavět komplex výrobních hal a přemístit sem v následujících letech výrobu, 
která je nyní situována v nedalekém areálu Barum Continental spol. s r.o. 
Úhrada kupní ceny je podmíněna získáním stavebního povolení společností 
MITAS a.s.. V opačném případě mají obě strany právo od smlouvy 
odstoupit.Předpokládaný termín získání stavebního povolení je první polovina 
roku 2012 a zahájení výroby je rok 2014.    
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 Investiční a developerské projekty realizované emitentem a jeho dceřiným i 
podniky probíhají v souladu se stanovenými harmonogramy. Při realizaci těchto 
projektů nedošlo ve sledovaném období k ţádným podstatným skutečnostem, 
které by měly dopad na hospodaření emitenta, jeho finanční situaci či situaci 
dceřiných podniků. Podrobnější informace k těmto projektům jsou uvedeny ve 
Výroční zprávě za rok 2010, Pololetní zprávě 2011 a na internetových stránkách 
emitenta.  
 

 Dne 3.10.2011 společnost přijala dividendu ve výši 5 mil.Kč od dceřiného 
podniku S.P.M.B. a.s. Celková přijatá dividenda v letošním roce od tohoto 
podniku je k dnešnímu dni 9 mil.Kč. 
 

 
 
Podnikatelská činnost dceřiných podniků 
Pozn.: Jednotlivé číselné údaje vychází z účetnictví dceřiných podniků a jsou v souladu s CAS. 

 
 
ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová-Lutyně 735 14, IČ 
63469138 
Společnost se zabývá především správou finančních aktiv a obchodováním na 
kapitálových trzích. Většinu majetku tvoří investice do přidruţených a ostatních 
podniků a investice do podílových listů. Společnost dosáhla ve sledovaném období 
finančních výnosů ve výši 23.296 tis.Kč. Jedná se o výnosy z prodeje CP (hodnota 
v účetnictví 21.137 tis.Kč). Společnost nemá provozní trţby a dosáhla zisku 26.016 
tis.Kč. Hodnota aktiv je 638.518 tis.Kč a vlastního kapitálu 638.464 tis.Kč. Podnik měl 
pohledávku za mateřským podnikem ze smluv o půjčce v celkové výši 23.000 tis.Kč. 

Tyto půjčky byly do konce srpna zcela splaceny. Ve sledovaném období společnost 
přijala dividendu ve výši 21.143 tis.Kč od společnosti ENERGOAQUA, a.s. a dividendu 
ve výši 2.124 tis.Kč od společnosti ALMET, a.s.. V podnikatelské činnosti podniku 
jinak nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření 
podniku a jeho finanční situace. 
 
 
LEPOT s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 60696958 
Společnost nevykazuje podnikatelskou činnost. Nedosahuje trţeb ani hospodářského 
výsledku. Majetek je tvořen zejména pozemky o rozloze cca 10 ha v areálu TOMA 
v Otrokovicích a finanční investicí v podobě 100% podílu na ZK společnosti TOMA 

rezidenční Prostějov, s.r.o. Hodnota ani struktura aktiv a pasiv se významně 
nezměnila. Hodnota aktiv je 20.992 tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -21.748 tis.Kč.  
 
 
MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ 
25570838 
Společnost ve sledovaném období nevykázala podnikatelskou činnost. Nedosahovala 
trţeb ani hospodářského výsledku. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku 
ve výši 2.318 tis.Kč. Hodnota aktiv je 75 tis.Kč a vlastního kapitálu - 2.603 tis.Kč.  
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MA Investment, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 02, IČ 27688941 
dceřiná společnost se zabývá realizací developerského projektu – výstavby bytového 
domu „Sladovny“ v katastru města Kroměříž na pozemcích ve vlastnictví této 
společnosti. Realizace byla dokončena v listopadu 2010. Celkové investiční náklady 
dosáhly 60,9 mil.Kč. Všechny jednotky jsou nabízeny k prodeji.  Hodnota majetku 
společnosti je 33.649 tis.Kč, přičemž majetek je téměř výhradně tvořen zásobami – 
výrobky – byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.607 tis.Kč, který je tvořen převážně 
nerozděleným ziskem. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě 
půjček v celkové výši 29 mil.Kč. Za sledované období společnost dosáhla tržeb 
z prodeje výrobků ve výši 6.500 tis.Kč a zisku ve výši 1.380 tis.Kč. Společnost nemá 
zaměstnance. Společnost byla účelově založena pro realizaci zmíněného projektu. 
MA Investment dále připravuje developerský projekt pod názvem „Rezidence 
Floriánka“ v centru  Prostějova. Architektonická studie je dokončena a je vydáno 
územní rozhodnutí. Dále je vypracován projekt pro demolice a vydáno povolení pro 
demolici stávajících objektů. V současné době se připravují podklady pro stavební 
řízení. Rozsah projektu -  102 bytových jednotek, 104 podzemních parkovacích míst, 
12 garáží a 2 komerční prostory. 

 
 
PROTON, spol. s r.o. se sídlem Praha, Nové město, Spálená 108/51, PSČ 110 00, 
IČ 63488388 

je společnost, která se zabývá správou finančních aktiv a obchodováním na 
kapitálových trzích. Společnost dosáhla ve sledovaném období finanční výnosy ve 
výši 678 tis.Kč a zisku 302 tis.Kč. Společnost nemá provozní trţby. Podnik má 
pohledávku za mateřským podnikem ze smluv o půjčce v celkové výši 12.800 tis.Kč 

(v říjnu bylo splaceno 4.800 tis.Kč). Hodnota aktiv je 131.373 tis.Kč a vlastního 
kapitálu 131.390 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným 
podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční 
situace. 
 
 
PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem Objízdná 1576, Otrokovice 765 02, IČ 25342665 
Společnost nedosáhla ve sledovaném období trţeb mimo skupinu. V rámci skupiny 
dosáhla trţeb 3.045 tis.Kč (nájem majetku mateřskému podniku) a ztrátu - 560 
tis.Kč. Hodnota aktiv je 317.303 tis.Kč a vlastního kapitálu 252.252 tis.Kč. 
V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem 
s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace. Společnost vykazuje 
jedinou podnikatelskou aktivitu a to pronájem veškerého nemovitý majetku 
mateřskému podniku, který jeho prostřednictví zajišťuje řádný chod čistírny 
odpadních vod. Koupené pohledávky za dluţníkem Otrokovické papírny, a.s. jsou 
postupně spláceny. Přijatý dlouhodobý investiční úvěr je řádně splácen. 
 
 
Rybářství Přerov, a.s. se sídlem gen. Štefánika 5, Přerov, IČ 47675756 
Společnost se zabývá zejména vyuţíváním rybníků, speciálních rybochovných zařízení 
a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, trţních a generačních ryb. 
Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve výši 533 tis.Kč a ztráty – 1.894 
tis.Kč. Hodnota aktiv je 120.213 tis.Kč a vlastního kapitálu 128.343 tis.Kč. 
V hospodaření společnosti se negativně projevují náklady spojené s opravami a 
čištěním rybníků. Výnosy a zisk se v hospodaření projeví aţ na konci roku 
v souvislosti s výlovy rybníků a prodejem ryb v předvánočním období. 
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V podnikatelské činnosti podniku jinak nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem 
s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace. 
 
 
S.P.M.B. a.s. se sídlem Řípská 20, Brno 627 00, IČ 46347178 
je podnik, který se zabývá převáţně pronájmem vlastních nebytových prostor a 
poskytováním sluţeb v areálu Vlárská a Řípská 20 o celkové rozloze 123.557 m2 s 28 
objekty s nebytovými prostory. Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve 
výši 20.053 tis.Kč a zisku 9.628 tis.Kč. Hodnota aktiv je 937.844 tis.Kč a vlastního 
kapitálu 927.828 tis.Kč (po konsolidačních úpravách). V podnikatelské činnosti 
podniku nedošlo k ţádným dalším podstatným skutečnostem s dopadem do 
hospodaření podniku a jeho finanční situace. 
 
 
TOMA odpady, s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 1566, Otrokovice 765 82, IČ283 06 376 
Tato dceřiná společnost pro mateřskou společnost provádí kompletní příjem, 
zpracování a další nakládání s veškerými druhy odpadů, provozuje a obchodně 
zajišťuje všechna zařízení pro sběr, výkup, úpravu a zpracování kapalných 

průmyslových odpadů. Společnost dosáhla ve sledovaném období trţeb ve výši 
17.728 tis.Kč a zisku 945 tis.Kč. Hodnota aktiv je 16.930 tis.Kč a vlastního kapitálu 
12.962 tis.Kč. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným dalším podstatným 
skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace.  
 
 
TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. se sídlem tř. T. Bati 1566, Otrokovice 76502, 
IČ 27728269  
Tato společnost vlastní v areálu bývalého pivovaru (později knoflíkárny) budovu. Byl 
zpracován projekt na stavbu šestipodlaţního (5 nadzemních a jednoho podzemního 
podlaţí) bytového domu s 32 bytovými jednotkami 700m2 komerčních prostor a 16ti 
parkovacími místy. Plánované náklady rekonstrukce jsou 75,4 mil.Kč. V prosinci byla 
zahájena výstavba, termín dokončení je květen 2012. Hodnota majetku společnosti je 
10.813 tis.Kč, přičemţ majetek je výhradně tvořen zásobami – nedokončená výroba 
– rozestavěné byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.846 tis.Kč. Ve sledovaném 
období společnost nedosahovala trţeb ani hospodářského výsledku. Společnost nemá 
zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.  
 
 
TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. T.bati 1566, Otrokovice 76582, IČ 
28333012 
Tato dceřiná společnost upustila od původního záměru vybudování rezidenční čtvrti 
na vloţených pozemcích a v současné době připravuje nový investiční záměr. 
Hodnota majetku společnosti je 34.029 tis.Kč, přičemţ majetek je výhradně tvořen 
zásobami – nedokončená výroba – pozemky. Hodnota vlastního kapitálu je 27.968 
tis.Kč. Společnost má závazky vůči mateřskému podniku ve výši 5.800 tis.Kč plynoucí 
z rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Za sledované období 
společnost neměla trţby a pouze minimální administrativní náklady (cca 20 tis. Kč). 
Společnost nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného 
projektu.  
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TOMA úverová a leasingová, a.s. se sídlem Májová 1319, Čadca 055 01, 
Slovenská republika, IČ 36664090 (Obchodní registr okresního soudu v Ţilině, 
Slovenská republika) 
Společnost dosáhla ve sledovaném období finančních výnosů  ve výši 4.921 tis.Kč.a 
zisku 787 tis.Kč. Společnost nemá trţby a její podnikání spočívalo v poskytování a 
správě tzv. „amerických hypoték“. Nyní se jiţ zabývá pouze správou poskytnutých 
hypoték Hodnota aktiv je 180.311 tis.Kč a vlastního kapitálu 26.225 tis.Kč. 
Dlouhodobý úvěr přijatý od Tatra banka, a.s. je řádně splácen v souladu se 
splátkovým kalendářem. V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným 
podstatným skutečnostem s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční 
situace. 
Pozn.: Další podstatné informace o majetku a hospodaření emitenta a jeho dceřiných podniků jsou 
uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2010 a Pololetní zprávě 2011, která je stejně jako ostatní průběţné 
informace zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz )  
 
 
 

Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, ţe údaje uvedené 
v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.7.2011 do 30.9.2011 a 
případné další podstatné skutečnosti, které nastaly do dne vypracování této 
mezitímní zprávy, odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly 
ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta, jeho hospodaření, finanční situace a 
jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. 
 
 
 

V Otrokovicích, 14. listopadu 2011 
 
 
 
 

 

http://www.tomaas.cz/

