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Základní údaje o emitentovi a jeho akciích
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Ulice
Obec
PSČ
Země
Telefon
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Internetová adresa:
Telefonní číslo:
Fax:
Datum zápisu do
obchodního rejstříku:
Právní forma:
Doba trvání společnosti:
Společnost zapsaná:
Založení:

Základní kapitál:
Právní předpisy:

TOMA, a.s.
tř. T. Bati 1566
Otrokovice
76582
Česká republika
+420 57 766 2001
18152813
CZ18152813
17424213 / 0300 ČSOB, a.s., České Budějovice
181367070 / 0600 GE Money Bank, a.s., Kroměříž
www.tomaas.cz
+420 577 662 001
+420 577 925 202
31.3.1991
akciová společnost
doba neurčitá
v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním
soudem v Brně, spisová značka oddíl B vložka 464
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
1.477.266 tis.Kč
emitent se při své činnosti řídí platnými právními předpisy
České republiky

Akcie
Druh:
Forma:
Podoba:
Nominální hodnota:
Počet kusů:
Připojené kupóny:
ISIN:
Název emise:
Celková jmenovitá hodnota emise:

kmenové registrované akcie
na majitele
zaknihované
1.000,-Kč
1.477.266 ks
žádné
CZ 0005088559
TOMA
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.
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Rozvaha k 31.3.2011 (v souladu s metodikou IFRS)
poznámka

Rozvaha (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Nehmotná aktiva
Investice do dceřiných podniků
Investice do přidružených podniků
Finanční investice
Dlouhodobé pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Peníze a peněžní ekvivalenty
Aktiva určena k obchodování
Jiná krátkodobá aktiva

8
9
10
11

12
7
13
14
15
16
17

VLASTNÍ KAPITÁL, MEN.PODÍLY A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nerozdělené zisky
Ostatní složky vlastního kapitálu
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry a půjčky
Dlouhodobé rezervy
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky
Daň z příjmu splatná
Úvěry a půjčky
Jiná krátkodobá pasiva

18

19
20
21
7
22
23
24

31.3.2011
1 822 491
1 603 302
461 414
294 602
585
731 727
0
0
114 974
0
219 189
84 250
111 496
22 920
0
523

31.12.2010
1 806 583
1 601 625
462 673
293 199
671
731 727
0
0
113 355
0
204 958
86 678
101 518
15 490
0
1 272

1 822 491
1 478 249
1 477 266
1 872
-889
257 124
258
234 594
0
22 272
87 118
68 672
0
18 280
166

1 806 583
1 462 385
1 477 266
-13 992
-889
255 294
368
232 654
0
22 272
88 904
82 082
0
6 549
273

Pozn.: Jedná se o neauditované předběţné údaje.

Výkaz zisků a ztráty za období od 1.1.2011 do 31.3.2011
(v souladu s metodikou IFRS)
poznámka
21
22

Výsledovka (v tis. Kč)
Tržby
Ostatní provozní výnosy
Změna stavu zásob hotových výrobků
Práce prováděné podnikem a aktivované

31
32

Výkonová spotřeba

23

Osobní náklady
Odpisy
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
Ostatní provozní náklady
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Finanční výnosy
Finanční náklady
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosy z přidružených podniků
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Čistý výsledek hospodaření

24
32
25
26
27
28
29
32
30

Pozn.: Jedná se o neauditované předběţné údaje.
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31.3.2011
83 658
4 766
2 306

31.3.2010
79 535
4 631
-6 774

2 760
48 825

36
57 321

14 071
8 326
0
6 717
10 939
7 254
2 329
0
0
15 864
0
15 864

14 661
6 881
0
5 685
6 428
4 113
1 907
0
0
8 634
0
8 634
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Podnikatelská činnost emitenta
Ve prvním čtvrtletí letošního roku bylo dosaţeno zisku 15.864 tis. Kč při trţbách 83
658 tis.Kč. Hospodaření podniku vyjma dále zmíněných skutečností probíhalo
v souladu se schváleným finančním plánem. Na pozitivní výsledek hospodaření za 1
čtvrtletí letošního roku měla nejpodstatnější vliv přijatá dividenda od dceřiného
podniku (4 mil.Kč), čerpání zelených bonusů za vyrobenou el. energii a úspora
nákladů na sluţby a opravy. V hospodaření se neprojevily ţádné jiné skutečnosti,
které by měly zásadní dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu
jeho akcií. 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 zisk odboru za sledované období byl splněn, zejména vlivem úspory
plánovaných nákladů na opravy. Pronájem nemovitého majetku (bytů a nebyt.
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 skončil ve sledovaném období mírně pod plánovanou výší zisku.
V hospodaření se negativně projevila tvorba průběţných opravných poloţek
k pohledávkám po splatnosti. Poskytování finančního leasingu na základě nově přijaté
strategie jiţ nebylo ve sledovaném období omezeno. Celkem bylo v prvním čtvrtletí
investováno 13.358 tis.Kč (vstupní dluh), coţ je v souladu s plánem (4 mil.Kč
měsíčně). Vyjma opravných poloţek se v hospodaření odboru neprojevily ţádné
mimořádné skutečnosti.
Zpracování, likvidace odpadů a ČOV
V hospodaření odboru se pozitivně projevila zejména úspora nákladů na skládkování.
V prvním čtvrtletí se nevyváţel čistírenský kal a došlo tak k úspoře plánovaných
nákladů. Tyto náklady se negativně projeví v hospodaření za 2. čtvrtletí. V ostatních
nákladech a výnosech nedošlo k podstatným odchylkám od plánovaných hodnot.
Provoz ČOV probíhal bez komplikací a plánovaný zisk byl překročen.
Prodej energií
Za sledované období odbor mírně překročil plánovanou výši zisku. V hospodaření se
pozitivně projevily vyšší zelené bonusy čerpané v souvislosti s produkcí solární
elektrické energie. V únoru úspěšně skočil zkušební provoz fotovoltaické elektrárny a
plynule se přešlo na řádný reţim. Výroba el. energie ze solárních panelů a
kogeneračních jednotek probíhá i nadále bez komplikací. V prvním čtvrtletí letošního
roku byla produkce solární el. energie vyšší neţ bylo naplánováno podle
dlouhodobých přehledů intenzity slunečního svitu. V následujících měsících nejsou
očekávány další významné poklesy v odběrech energií ani zhoršení finanční situace
hlavních odběratelů. Problematická je ekonomika parního hospodářství, kde probíhá
energetický audit zaměřený na tuto efektivnost této činnosti.
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Developerská činnost
Developerské projekty realizované tímto odborem byly v roce 2010 dokončeny.
Ostatní nové projekty jsou jiţ realizovány prostřednictvím dceřiných společností.
K prodeji jsou stále nabízeny v minulosti dokončené nebytové prostory v Centru
obchodu a sluţeb v Otrokovicích a byty v Hulíně. Zájem o koupi bytů však nesplňuje
očekávání a proto se přistoupilo k pronájmu, o který je značný zájem. Do konce
pololetí by měly být pronajaty všechny volné byty.
Ostatní činnosti
V ostatních podnikových činnostech bylo dosaţeno lepších výsledků v hospodaření
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 31.3.2011 částku 1.822.491 tis.Kč a ve srovnání s koncem
roku 2010 došlo k celkovému nárůstu aktiv. Vzrostl především krátkodobý majetek krátkodobé pohledávky (obchodní styk) a finanční prostředky. Naopak sníţil se objem
zásob (prodej dokončovaných bytů v Hulíně). Poloţky dlouhodobého majetku doznaly
jen malé změny.
Ve sledovaném období (1 Q 2010) došlo ke sníţení hodnoty zařízení podniku
(odpisy). Mírně vzrostly investice do nemovitostí (technické zhodnocení na
pronajímaném majetku). 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.
Krátkodobé pohledávky ve sledovaném období vzrostly zejména vlivem vyšší
fakturace v zimních za dodávky energií a tradičně zhoršené platební morálky
odběratelů v prvních měsících roku. Všichni vedoucí pracovníci ve spolupráci
s právním oddělením společnosti se průběţně a intenzivně věnují vymáhání
pohledávek svých odborů.
Na straně pasiv došlo ke zvýšení vlastního kapitálu (nerozdělený zisk), mírného
nárůstu dlouhodobých závazků (čerpání úvěru) a sníţení závazků z obchodního styku.
Celková zadluţenost podniku mírně klesla. 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 mil.Kč). Tyto zásoby jsou 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. Neprodané byty v Hulíně jsou dočasně
pronajímány vzhledem ke značnému zájmu o pronájem namísto koupě.
5/9

Mezitímní zpráva představenstva (leden – březen 2011)

TOMA, a.s.

Ostatní skutečnosti




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 a průběţně na internetových
stránkách emitenta.
Dne 28.2.2011 skončil zkušební provoz fotovoltaické elektrárny a započal
běžný provoz elektrárny. V průběhu zkušebního provozu byly provedeny
potřebné technické zkoušky funkčnosti. Zařízení pracuje bez komplikací a
v souladu s očekáváním podle garantovaných technických parametrů. Výroba
elektrické energie za 1 Q 2011 překročila plánovanou výši a to zejména
v důsledku slunečného počasí. Do budoucna se nepředpokládají technické
komplikace. Produkce elektrické energie tak bude plně závislá na intenzitě
slunečního svitu.

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 697 tis.Kč (společnost nemá trţby) a zisku 114 tis.Kč.
Hodnota aktiv je 612.237 tis.Kč a vlastního kapitálu 612.163 tis.Kč. V podnikatelské
činnosti podniku 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 a hospodaření
ovlivňují pouze správní náklady. Za sledované období dosáhla ztráty 38 tis.Kč.
Hodnota ani struktura aktiv a pasiv se podstatně nezměnila. Hodnota aktiv je 20.992
tis.Kč a hodnota vlastního kapitálu -20.879 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, nemá náklady vyjma bankovních poplatků za
vedení účtu.Ve sledovaném období dosáhla ztráty 1 tis.Kč. Hodnota aktiv je 74 tis.Kč
a vlastního kapitálu - 2.292 tis.Kč.
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 „Nové sladovny“ v katastru města Kroměříž na pozemcích ve vlastnictví této
společnosti. Realizace byla dokončena v srpnu 2010. Celkové investiční náklady
dosáhly 60,9 mil.Kč. Všechny jednotky jsou nabízeny k prodeji. Hodnota majetku
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společnosti je 39.557 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami – výrobky
– byty. Hodnota vlastního kapitálu je 3.986 tis.Kč, který je tvořen převážně
nerozděleným ziskem. Společnost má závazek vůči mateřskému podniku v podobě
půjček v celkové výši 28,5 mil.Kč. Za sledované období společnost dosáhla tržeb
z prodeje výrobků ve výši 2.165 tis.Kč a zisku ve výši 389 tis.Kč. Společnost nemá
zaměstnance. Společnost byla účelově založena pro realizaci zmíněného projektu.
PROTON, spol. s r.o. se sídlem Kvítková 80, Zlín 760 01, IČ 63488388
Společnost se zabývá správou finančních aktiv a obchodováním na kapitálových
trzích. Společnost dosáhla ve sledovaném období finančních výnosů ve výši 596 tis.Kč
a zisku 263 tis.Kč. Společnost nemá trţby. Hodnota aktiv je 130.806 tis.Kč a vlastního
kapitálu 130.683 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 dosáhla ve sledovaném období trţeb ve výši 3.045 tis.Kč a ztráty 317
tis.Kč. Hodnota aktiv je 324.754 tis.Kč a vlastního kapitálu 259.661 tis.Kč. Koupené
pohledávky za dluţníkem Otrokovické papírny, a.s. jsou postupně spláceny.
V podnikatelské činnosti podniku nedošlo k ţádným podstatným skutečnostem
s dopadem do hospodaření podniku a jeho finanční situace. Společnost pronajímá
veškerý nemovitý majetek mateřskému podniku, který jeho prostřednictví zajišťuje
řádný chod čistírny odpadních vod. 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 514 tis.Kč a ztráty – 2.970
tis.Kč. Hodnota aktiv je 129.558 tis.Kč a vlastního kapitálu 123.878 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.
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 22.992 tis.Kč a zisku 9.217 tis.Kč. Hodnota aktiv je 965.311 tis.Kč a vlastního
kapitálu 949.798 tis.Kč. 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
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13.067 tis.Kč a zisku 326 tis.Kč. Hodnota aktiv je 18.945 tis.Kč a vlastního kapitálu
9.980 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,
IĆ 27728269
Tato společnost vlastní v areálu bývalého pivovaru (později knoflíkárny) budovu. Byl
zpracován projekt na stavbu čtyřpodlažního bytového domu se 700m2 komerčních
prostor a 16ti parkovacími místy. Plánované náklady rekonstrukce jsou 75,4 mil.Kč.
V prosinci byla zahájena výstavba, termín dokončení je březen 2012. Hodnota
majetku společnosti je 12.813 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně tvořen zásobami –
nedokončená výroba – rozestavěné byty. Hodnota vlastního kapitálu je 7.626 tis.Kč.
Ve sledovaném období společnost neměla tržby a dosáhla ztráty ve výši 110 tis.Kč.
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 se bude zabývat realizací projektu vybudování rezidenční
čtvrti na vložených pozemcích Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a
dokončeny projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. Probíhá stavební
řízení. Hodnota majetku společnosti je 34.029 tis.Kč, přičemž majetek je výhradně
tvořen zásobami – nedokončená výroba – pozemky pod budoucími byty. Hodnota
vlastního kapitálu je 28.476 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 tržby a dosáhla ztráty 29 tis.Kč. Společnost
nemá zaměstnance. Společnost se zabývá pouze realizací zmíněného projektu.
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 5.018 tis.Kč a
zisku 2.341 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 191.004 tis.Kč a vlastního kapitálu 23.403 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, která je stejně jako ostatní průběţné informace zveřejněna na
internetových stránkách společnosti (www.tomaas.cz )
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Představenstvo společnosti jako její statutární orgán prohlašuje, ţe údaje uvedené
v mezitímní zprávě popisující hospodaření v období od 1.1.2011 do 31.3.2011 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, 19. května 2011
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