
 
Stanovisko dozor čí rady  

 
K řádné  účetní závěrce společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše  Bati 1566, Otrokovice ke dni 
31.12.2013 
 
Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. obdržela řádnou účetní závěrku a zprávu auditora k řádné 
účetní závěrce společnosti TOMA, a.s., Otrokovice k 31.12.2013, ke kterým vydává následující 
stanovisko: 
 

- dozorčí rada bere na vědomí čistý zisk společnosti TOMA, a.s. za rok 2013 dle 
mezinárodních standardů pro účetnictví a výkaznictví IAS/IFRS ve výši 135 193 tis. Kč. 

 
- Auditor pověřený provedením auditu společnost NEXIA AP a. s., licence KAČR č. 096 ověřil 

roční účetní závěrky TOMA, a.s. ke dni 31.12.2013 s výrokem, že účetní závěrky podávají 
ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti  TOMA, 
a.s. k 31.12.2013 a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

 
Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti 
TOMA, a.s., Otrokovice 

 
s c h v á l i t 

 
řádnou ú četní závěrku k 31.12. 2013 . 
 
Ke konsolidované  účetní závěrce společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice                
ke dni 31.12.2013 
 
Dozorčí rada obdržela konsolidovanou účetní závěrku a zprávu auditora ke konsolidované účetní 
závěrce spol. TOMA, a.s., Otrokovice k 31.12. 2013, ke kterým vydává následující stanovisko: 
 

- Dozorčí rada bere na vědomí čistý konsolidovaný zisk za rok 2013 ve výši 133 658 tis. Kč. 
 
- Auditor pověřený provedením auditu společnost NEXIA AP a. s., licence KAČR č. 096 ověřil 

roční účetní závěrky TOMA, a.s. ke dni 31.12.2013 s výrokem, že účetní závěrky podávají 
ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti  TOMA, 
a.s. k 31.12.2013 a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

 
Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě společnosti 
TOMA, a.s., Otrokovice 

s c h v á l i t 
 
konsolidovanou ú četní závěrku k 31.12. 2013 . 
 
 
 
 
Dozorčí rada společnosti TOMA, a.s. 
 


