
















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Trigema s.r.o.                                                           Rozvaha ( v tis. Kč)                                                             Rok končící 31.12.2005 
 
 AKTIVA  2005 2004 

  Aktiva celkem 171 202 165 831 
A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 
B Dlouhodobý majetek 77 108 56 555 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 837 1 336 
B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 
B.I.3. Software 1 214 1 213 
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 
B.I.5. Goodwill 0 0 
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 623 123 
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 42 771 29 719 
B.II.1. Pozemky 18 480 7 347 
B.II.2. Stavby 18 976 19 261 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 702 3 081 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 741 30 
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 617 0 
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1 745 0 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 28 500 25 500 
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 25 500 25 500 
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 
B.III.4. Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba,podstatný vliv 0 0 
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 3 000 0 
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 
C. Oběžná aktiva 93 439 100 436 
C.I. Zásoby 8 082 12 923 
C.I.1. Materiál 377 353 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 
C.I.3. Výrobky 7 284 12 194 
C.I.4. Zvířata 0 0 
C.I.5. Zboží 421 376 
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 50 415 47 633 
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 300 47 518 
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 
C.II.4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 115 115 
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 
C.II.7. Jiné pohledávky 0 0 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 22 834 15 464 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 18 001 11 258 
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 
C.III.4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 929 -22 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 986 2 902 
C.III.8. Dohadné účty aktivní -245 330 
C.III.9. Jiné pohledávky 2 163 996 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 12 108 24 416 
C.IV.1. Peníze 1 148 304 
C.IV.2. Účty v bankách 10 960 24 112 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 
D.I. Časové rozlišení 655 8 840 
D.I.1. Náklady příštích období 385 637 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 
D.I.3. Příjmy příštích období 270 8 203 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PASIVA 2005 2004 

 Pasiva celkem 171 202 165 831 
A. Vlastní kapitál 88 573 77 646 
A.I. Základní kapitál 58 000 30 000 
A.I.1. Základní kapitál 58 000 30 000 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 5 368 5 368 
A.II.1. Emisní ážio 0 0 
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 5 368 5 368 
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 5 800 3 000 
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 5 800 3 000 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 479 4 141 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1 479 4 141 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 926 35 137 
B. Cizí zdroje 82 172 76 166 
B.I. Rezervy 12 072 4 741 
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 9 483 4 741 
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 
B.I.4. Ostatní rezervy 2 589 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 8 174 4 873 
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 7 478 4 123 
B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 
B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 
B.II.9. Jiné závazky 0 0 
B.II.10. Odložený daňový závazek 696 750 
B.III. Krátkodobé závazky 51 926 61 352 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 42 782 43 914 
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 3 589 1 402 
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 817 827 
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 589 828 
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace -1 135 8 786 
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 2 202 5 512 
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 
B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 0 
B.III.11. Jiné závazky 3 082 83 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 10 000 5 200 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 10 000 5 200 
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 
C.I. Časové rozlišení 457 12 019 
C.I.1. Výdaje příštích období 457 11 995 
C.I.2. Výnosy příštích období 0 24 



 
 
 
 

Trigema s.r.o.                                                   Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)                                     Rok končící 31.12.2005 
 
  2005 2004 

I. Tržby za prodej zboží 1223 299 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 816 238 
+ Obchodní marže 407 61 
II. Výkony 382 723 242 857 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 374 172 370 144 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 7 322 -131 328 
II.3. Aktivace 1 229 4 041 
B. Výkonová spotřeba 322 344 174 354 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 55 854 28 600 
B.2. Služby 266 490 145 754 
+ Přidaná hodnota 60 786 68 564 
C. Osobní náklady 20 805 14 653 
C.1. Mzdové náklady 14 885 10 572 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 169 3 664 
C.4. Sociální náklady 751 417 
D. Daně a poplatky 521 652 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 233 2 028 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 036 12 663 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 985 12 449 
III.2. Tržby z prodeje materiálu 51 214 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 666 10 766 
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  666 10 766 
F.2. Prodaný materiál 0 0 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 11 333 4 741 
IV. Ostatní provozní výnosy 1 098 1 278 
H. Ostatní provozní náklady 3 818 2 253 
V. Převod provozních výnosů 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 23 544 47 412 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 38 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
M. změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 
X. Výnosové úroky 3 062 1 666 
N. Nákladové úroky 377 341 
XI. Ostatní finanční výnosy 96 0 
O. Ostatní finanční náklady 242 190 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 2 539 1 173 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8 315 13 428 
Q.1. -splatná 8 370 13 047 
Q.2. -odložená -55 381 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 17 768 35 157 
XIII. Mimořádné výnosy 328 -3 
R. Mimořádné náklady 115 17 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 
S.1. -splatná 55 0 
S.2. -odložená 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 158 -20 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 17 926 35 137 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 26 296 48 565 

 
 
 



 
 
 
 
Trigema s.r.o.                                                  Cash flow    (v tis. Kč)  

   
  2005 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na zač. úč. obd. 24 416 
 
 
 
Pěněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

 

Z. Účetní získ nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 26 083 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 10 110 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) s výj.zůst.ceny pord. stálých aktiv, a dále umořování opravné 

položky k nebytému majetku (+/-) 
2 658 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 10 457 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) vyúčt. Do výn.(-) do nákl.(+) -320 
A.1.4. Výnosy z divident a podílů na zisku (-) 0 
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované 

výnosové úroky (-) 
-2 865 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu a mimořádnými položkami 
36 193 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -14 695 
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-),aktivních účtů časového rozlišení a 

dohadných účtů ostatních 
-1 967 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů pasivních 

-16 188 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 3 460 
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 

ekvivalentů 
0 

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 21 498 
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -377 
A.4. Přijaté úroky (+) 3 062 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulí období (-) -8 315 
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 

výsledek hospod. uhrazené spl.daně z min. čin. 
158 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 16 026 

 
 
 
Peněžní toky z investiční činnosti 

 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -25 622 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 986 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -24 636 

  
Peněžní toky z finanční činnosti 

 

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodob.závazků,které spadají 
do oblasti finanční činnosti (např.některé provozní úvěry)na peněžní prostředky a 
ekvivalenty 

3 301 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peň.prostředky a peň.ekvivalenty -6 999 
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 

kapitálu,emisního ažia,event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení 
(+) 

0 

C.2.2. Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se 

k těmto nárokům a včetně finančního vypořádaní se společníky veřejné obchodní spol. a 
kom.spol. 

-6 999 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -3 698 
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -12 308 
G. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci obd. 12 108 

 
 
 
 



 
 
 
Trigema s.r.o.  
 

 
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2005 
zpracovaná dle § 39 Vyhl. č. 500/2002 Sb. 

 
 
 
1. Účetní jednotka 
Obchodní firma: Trigema s.r.o. 
Sídlo: Hošťálkova 62/603, Praha 6;  
doručovací adresa K Hájům 2, 155 00 Praha 5 
Právní forma: s.r.o.     
IČO: 61466123 
Předmět podnikání: provádění staveb 
Datum vzniku společnosti: 27.5.1994 
Řádná účetní závěrka byla sestavena za účetní období od 1.1. do 31.12.2005  
 
 
Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti       ( nad 20 %) 

 
podíl na zákl.kapitálu v %  

jméno a sídlo osoby běžné období min.období 
Ing. Marcel Soural, Kubova 6, Praha 8 50 50 
Ing. Jaroslav Zeman, Pod Lysinami 13, Praha 4 50 50 
 
 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku 
V roce 2005 byl navýšen základní kapitál společnosti o 28 mil. Kč na celkem 58 mil. Kč. 
Navýšení základního kapitálu bylo z vlastních zdrojů společnosti. Současně se zvýšením základního kapitálu byl 

navýšen i rezervní fond na celkem 5,8 mil. Kč tj. 10% základního kapitálu.. 
 
 
Organizační struktura  
Společnost je členěna  na 5 úseků: 

- vedení společnosti 
- ekonomický  
- obchodní  
- stavební výroba 
- kontroling. 

V rámci jednotlivých úseků jsou odborné divize, které prostřednictvím svých středisek zajišťují jednotlivé 
zakázky členěné na výrobní, výnosové a režijní.  
 
Statutární a dozorčí orgány společnosti 
Statutární orgán společnosti: 
Jednatel Ing. Marcel Soural, Kubova 6, Praha 8 
Jednatel Ing. Jaroslav Zeman, Pod Lysinami 13, Praha 4 
Společnost zastupují jednatelé a to každý samostatně. 
 
 
 
2. Majetková nebo smluvní účast v jiných společnostech 
 
v tis. Kč                                                                                                                 (nad 20 %) 

obchodní firma a  sídlo společnosti % podíl ZK 
min.období 

% podíl ZK 
běž. období 

vlastní 
kapitál 

výsledek 
hospod.  

Trigema Development s.r.o, Hošťálkova 62, Praha 6 100 100 42 557 17 013 
 
 



 
 
3. Zaměstnanci a osobní náklady 
 

celkem  z toho: řídící orgán  
minulé obd. běžné obd. minulé obd. běžné obd. 

počet zaměst.prům. přepočtený  29,87 38,84 4 5 
osobní náklady celkem 14 653 20 805 1 846 2 519 
z toho: odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 
 

 

 

4. Poskytnutá peněžní a jiná plnění 
Společnost poskytuje zaměstnancům, kteří pro výkon své funkce používají služební motorové vozidlo možnost 
jeho využití i k soukromým účelům. Tuto možnost využívá 21 zaměstnanců.  
Společnost poskytuje zaměstnancům i příspěvek na životní a důchodové pojištění. Výše těchto příspěvků činila 
v roce 2005 celkem 322 tis. Kč. Společnost poskytuje všem svým zaměstnancům i příspěvek na stravenky, jehož 
výše dosáhla v roce 2005 395 tis. Kč. 
 

 

 

5. Obecné účetní  zásady, účetní metody, způsoby oceňování a odpisování  
 
a/ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,   o účetnictví, 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. a  Českých účetních standardů pro podnikatele.  
 
b/ Odchylky od stanovených metod podle § 7 odst. 5 ZÚ nebyly uplatněny. 

Nedošlo ani k žádným změnám používaných účetních zásad a metod.  
    

c/ Ocenění jednotlivých složek majetku a závazků se provádí způsoby stanovenými  § 25 ZÚ.  
 
d/ Účetní odpisování dlouhodobého majetku se provádí dle metodiky stanovené odpisovým plánem. Odpisová 

doba je stanovena dle doby použitelnosti dlouhodobého majetku takto: 
nehmotný dlouhodobý majetek     2 – 4 roky 
samostatné movité věci     4 - 8 let  
stavby       30 - 100 let 

     Pro daňové odpisy je použito lineární i zrychlené odpisování.  
 
 e/ Opravné položky k majetkovým účtům se tvoří na základě informací získaných zejména při  inventarizacích, 
a to v případech, kdy je třeba vyjádřit snížení jejich ocenění. Opravné položky k pohledávkám se tvoří a ruší  dle 
interní směrnice, která konkretizuje i využití ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů.  
    V roce 2005 byly vytvořeny opravné položky: 

- k majetku ve výši 1.745 tis.Kč 
- k zásobám vlastních výrobků ve výši 1.380 tis. Kč 
- k pohledávkám ve výši 877 tis. Kč 

a rezervy: 
  - na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4.742 tis. Kč 
  - na záruční opravy ve výši 2.589 tis. Kč. 
 

f/ Přepočet údajů v cizích měnách se provádí denním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaného ČNB a 
k 31.12. je přepočten kurzem ČNB k tomuto datu. Rozdíl z ocenění je účtován na kurzové rozdíly. 

     
g/  Ocenění reálnou hodnotou nebylo v tomto účetním období použito.  
 
h/ Derivátem se rozumí finanční nástroj, jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně podkladového 

aktiva (pevné termínové operace, opce, deriváty k obchodování a zajišťovací). V účetním období roku 2005 
se nevyskytly žádné operace s deriváty.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
 
Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
 
a/ Dlouhodobý majetek                                   
 

  nehmotný majetek  hmotný majetek 
odpisovaný  

hmotný majetek 
neodpisovaný  

finanční majetek 

pořizovací cena 1.1. 2 672 29 152 7 347 25 500 

přírůstky  321 2 338 12 134 0 

zařazení ned.inv.2004 -123 -30   

úbytky  107 935 1  001 0 

nedokončený majetek 4 623 1 741 0 0 

zaplacené zálohy 0 0 1617 3 000 

pořizovací cena 31.12. 7 386 32 266 20 097 28 500 

 
Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku bylo  
pořízeno zejména: SW                              321 tis.Kč 
vyřazeno zejména: SW           107 tis.Kč 
                                
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek je nedokonč. implementace SW SAP 
 
Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku bylo pořízeno zejména:  
rozestavěná investice Kongresového centra        
HW pro provoz SW SAP      
zaplacení zálohy na  pozemek Roztoky a nákup pozemku Roztoky 
Ve skupině dlouhodobého finančního majetku došlo k odkupu obchodních podílů ve společnosti Trigema Real 
 
b/ Doměrky splatné daně z příjmů 
V roce 2005 nebyla společnosti doměřena splatná daň z příjmu. 
 
c/ Odložená daň 
Výpočet odložené daně je samostatnou přílohou účetní závěrky. 
 
d/ Rezervy a opravné položky  
Společnost v roce 2005 tvořila opravné položky 

- k majetku ve výši 1.745 tis.Kč 
- k zásobám vlastních výrobků ve výši 1.380 tis. Kč 
- k pohledávkám ve výši 877 tis. Kč 

a rezervy: 
  - na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4.742 tis. Kč 
  - na záruční opravy ve výši 2.589 tis. Kč. 

 
 

Rezervy 
1.1. 

min.obd. 
Tvorba 

min.obd. 
Čerpání 
min.obd. 

31.12. 
min.obd. 

Tvorba 
běž.obd. 

Čerpání 
běž.obd. 

31.12. 
běž.obd. 

Rezerva na opravy 
dl.maj. 

0 0 0 4 741 4 742 0 9 483 

Rezerva na daň z 
příjmů 

0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy  0 0 0 0 2 589 0 2 589 
 
 
e/ Bankovní úvěry dlouhodobé  
Dlouhodobé bankovní úvěry nebyly v roce 2005 čerpány. 
 
 
f/ Dotace na investiční a provozní účely  
V roce 2005 společnost obdržela příslib na dotaci výstavby investiční akce „Výstavba Kongresového centra 

Roztoky“.   



 
 
 
 
 
g/ Splatné závazky:  
          pojistného na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti činí 418 tis.Kč. 
          veřejného zdravotního pojištění činí 171 tis.Kč  
    Společnost nemá nedoplatky daní u místního finančního orgánu. 
  
 
   
7. Informace o majetku a závazcích  
 
a/ Pohledávky  
 

běžné období  minulé období   
z obchod.styku ostatní  z obchod.styku  ostatní  

po lhůtě 180 dnů  0 0 0 0 
se splatností delší než 5 let  0 0 0 0 
k podnikům v konsolid. celku  0 50 300 0 47 518 
 
Pohledávka k podniku ve skupině je pohledávka z půjčky společnosti Trigema Development s.r.o. ve které má 

společnost 100% podíl. Pohledávka je splatná k 31.12.2006.  
 
b/ Závazky  
Společnost neeviduje závazky po lhůtě splatnosti 
 
 
c/ Majetek pronajatý  
Společnost v roce 2005 pronajímala garážová stání a obchodní plochy v bytových domech, které nebyly dosud 
prodány a byly převedeny do majetku společnosti. Roční výnosy z pronajatého majetku činí 2.457 tis. Kč. 
 
d/ Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem  
 

 
zatížený majetek 

 
ve prospěch  

Byty č.1495/111 a 1495/112 ČSOB 
Spoluvlastnický podíl na pozemcích p.č. 25/34, 25/35,25/36 ČSOB 
Nebytová jednotka 1734/1 a 1734/4 spoluvlastnický podíl na 
pozemku p.č. 1254/2 

ČSOB 

 
e/ Majetek neuvedený v rozvaze 
Majetek neuvedený v rozvaze je majetek pořízený na finanční leasing u kterého nedošlo k ukončení splátek a 

nebyla ukončena leasingová smlouva. Údaj v tabulce je v tis. Kč a jedná se o pořizovací cenu. 
 
 
název majetku  běžné obd. min.období 
Dopravní prostředky 7 116 7 172 
Výrobní stroje a zařízení 1 764 1 764 
 
 
f/ Cizí majetek uvedený v rozvaze 
Společnost nemá cizí majetek který by byl uveden v rozvaze účetní závěrky 
 
 
 
g/  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu  
 
 Minulé období Běžné období 
součet splátek na dobu platnosti leasingové smlouvy 13 338 9 542 
skutečně uhrazené splátky ke dni účetní závěrky  9 678 5 086 
rozpis budoucích plateb:         splatné do 1 roku 2 177 2 491 

splatné po jednom roce  1 483 1 965 



 
 
 
 
h/ Závazky neuvedené v rozvaze  
 

hodnota závazku   
povaha a forma závazku  

 
příjemce závazku  běžné obd.  min.období  

Ručení za včasné a řádné uspokojení pohledávek 
ČSOB za společností Trigema Development s.r.o. 

ČSOB 51 000 tis.Kč 0 

 
 
i/ Významné události po datu účetní závěrky  
Po datu účetní závěrky došlo k zápisu společníka Trigema s.r.o  do společnosti Trigema Real s.r.o. a společnost 

jako jediný společník zde vlastní 100% obchodních  podílů.   
 
 
 
8.  Vlastní kapitál  
 
a/ Změny vlastního kapitálu  
 

účet 
stav,změna  

411 414 421 428 
429 

VH 
b.o. 

celkem 

1.1.2005 30 000 5 368 3 000 39 278  77 646 
Navýšení základního kapitálu  28 000     28 000 
Ocenění vkladu do říz.spol.       0 
Příděl do rezervního fondu   2 800   2 800 
Nerozdělení zisku     -37 799  -37 799 
Výsledek hospodaření b.o.     17 926 17 926 
stav 31.12.2005 58 000 5 368 5 800 1 479 17 926 88 573 
 
b/ Základní kapitál  
Základní kapitál společnosti činí 58 mil. Kč 
 
 
 
9. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
 

minulé období  běžné období   
činnost  celkem  tuzemsko zahraničí  celkem  tuzemsko zahraničí  

prodej zboží 299 299 0 1223 1223 0 
prodej výrobků 150469 150469 0 -463 -463 0 
prodej služeb 217224 217224 0 372178 372178 0 
pronájem  2451 2451 0 2457 2457 0 
celkem 370443 370443 0 375395 375395 0 
 
 
 
10. Přehled o peněžních tocích 
 
Přehled o peněžních tocích je samostatnou přílohou účetní závěrky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
                            

                 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TRIGEMA REAL, s.r.o.                                     Rozvaha ( v tis. Kč)                                 Rok končící 31.12.2005 
 
 
  AKTIVA  2005 2004 

 Aktiva celkem 9 718 5 282 
A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 
B Dlouhodobý majetek 621 753 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 214 113 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 407 640 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
C. Oběžná aktiva 9 040 4 193 
C.I. Zásoby 0 0 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 16 39 
C.III. Krátkodobé pohledávky 4 678 2 503 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4 346 1 651 
D.I. Časové rozlišení 57 336 
    
    
    
  PASIVA 2005 2004 

  Pasiva celkem 9 718 5 282 
A. Vlastní kapitál 3 674 480 
A.I. Základní kapitál 200 200 
A.II. Kapitálové fondy 0 0 
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 20 20 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 260 237 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 194 23 
B. Cizí zdroje 5 987 4 747 
B.I. Rezervy 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 118 0 
B.III. Krátkodobé závazky 5 869 4 747 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 
C.I. Časové rozlišení 57 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TRIGEMA REAL, s.r.o.                            Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)                       Rok končící 31.12.2005 
 
    
    

  2005 2004 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 
+ Obchodní marže 0 0 
II. Výkony 14 996 7 737 
B. Výkonová spotřeba 4 866 3 491 
+ Přidaná hodnota 10 130 4 246 
C. Osobní náklady 5 265 4 205 
D. Daně a poplatky 42 32 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 143 109 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 111 218 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 134 0 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 0 0 
H. Ostatní provozní náklady 2 11 
V. Převod provozních výnosů 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 4 655 107 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
M. změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 
X. Výnosové úroky 1 1 
N. Nákladové úroky 0 0 
XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 
O. Ostatní finanční náklady 124 71 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření -123 -70 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 150 14 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 382 23 
XIII. Mimořádné výnosy 62 0 
R. Mimořádné náklady 250 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření -188 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 194 23 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 344 37 
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Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2005 
ve zjednodušeném rozsahu 

 
 
Příloha je zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souladu s §39 vyhlášky číslo 500/2002 
Sb.  a podle  Českých účetních standardů pro podnikatele. 
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I. Obecné informace 
 
1. Popis účetní jednotky 
 
Název:  TRIGEMA REAL, s.r.o. 
Sídlo:  Nýřanská 1495/12, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
IČO:  25654926 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58481 
 
Předmět podnikání: 

• správa nemovitostí 
• realitní činnost 
• inženýrská činnost v oblasti stavebnictví 
• úklidové práce 
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 
Datum vzniku společnosti:  24.3.1998 
Základní kapitál:  200 000 Kč 
Řádná účetní závěrka byla sestavena za účetní období od 1.1. do 31.12.2005 dne 31.3.2006. 
 
 
 
 



 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku: 
Valná hromada společnosti konaná dne 21.12.2005 schválila převod obchodních podílů  ze společníků Ing. 
Marcela Sourala a Ing. Jaroslava Zemana na společnost: Trigema s.r.o. se sídlem Hošťálkova 62/603, 169 00 
Praha 6, IČ 614 66 123. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 19.1.2006. K témuž dni byla 
zapsána změna sídla společnosti  na adresu: K Hájům 1233/2,     155 00 Praha 5. 
 
 
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% - stav k 31.12.2005:   
 
jméno podíl vklad Kč splaceno 
Ing. Marcel Soural 50 % 100 000 Kč 100% 
Ing. Jaroslav Zeman 50 % 100 000 Kč 100% 

 
 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% - stav od 1.1.2006: 
 

název podíl vklad Kč splaceno 
Trigema s.r.o. 100 % 200 000 Kč 100% 
 
 
 Členové statutárních orgánů k 31.12.2005: 
 
funkce jméno 
jednatel Ing. Jaroslav Zeman 
jednatel Ing. Marcel Soural 
 
 
Účetní jednotka nemá spoluúčast v jiných společnostech. 
 
 
 
2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců:   10,25 
 z toho členů řídících orgánů:    4,0 
 
částky v tis. Kč 
Položka Celkové náklady z toho: náklady členů řídících 

orgánů 
 Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období 

Mzdové náklady 3 849 3 062 1 741 1 692 
Náklady na sociál. zabezpečení 1 334 1062 609 592 
Sociální náklady 82 81 54 30 
Osobní náklady celkem 5265 4205 2404 2314 
 
 
 
 
 
II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 
Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám používaných metod a účetních zásad. 
 
 
 
1. Způsob ocenění majetku 
 

- Dlouhodobým nehmotným majetkem  je software  s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění 
jedné položky převyšující 60 000 Kč. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je 
majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost. 

Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky od 10 
000 do 60 000 Kč včetně je účtován do nákladů společnosti na účet 518 – Ostatní služby. Zároveň se eviduje 
v operativní evidenci. 



 
 
- Dlouhodobým hmotným majetkem jsou  
a) pozemky, stavby, byty a nebytové prostory, garážová stání atd. bez ohledu na jejich pořizovací 

hodnotu. 
b) movité věci v ocenění převyšující 40 000 Kč 
 
Movité věci v ocenění od 10 000 do 40 000 Kč včetně jsou účtovány na účet 501 -Spotřeba materiálu a 
jsou vedeny pouze v operativní evidenci. 

 
 
 
1.1. Zásoby 
Účetní jednotka v roce 2005 neměla žádný pohyb na účtech zásob. 
 
1.2. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 
- Oceňování je prováděno v pořizovacích cenách zahrnujících: 

- cenu pořízení 
- vedlejší náklady spojené s pořízením  ( dopravné, montáž) 

 
1.3. Cenné papíry a majetkové účasti 
Ve sledovaném období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti. 
 
2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
Nebyly změny oproti minulému účetnímu období. 
 
3. Opravné položky k majetku. 
Opravné položky nebyly vytvořeny. 
 
4. Odpisování 
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován podle plánu účetních odpisů. 
Účetní jednotka používá účetní odpisy, které jsou shodné s daňovými odpisy. 
 
 
 
 
III.  Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 
 
 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
 
Účetní jednotka zřídila v roce 2005 další čtyři běžné účty u ČSOB a.s., na kterých jsou uloženy cizí finanční 
prostředky. Jedná se o zálohy skládané vlastníky jednotek, na základě příkazních smluv, na výdaje za služby 
spojené se správou bytových domů v Praze 5, Nová Kolonie A-D. Z těchto účtů se hradí výdaje spojené 
s užíváním a správou uvedených bytových domů. Zálohy složené na bankovní účty budou v následujícím  
účetním období s jednotlivými vlastníky vyúčtovány. Účetní evidence pro tyto účty je vedena v průběhu 
účetního období odděleně  a v rámci uzávěrkových operací jsou načteny do účetnictví účetní jednotky koncové 
stavy jednotlivých  účtů. Úroky z těchto běžných účtu zdaňuje účetní jednotka. Po založení Společenství 
vlastníků jednotek pro domy Nová Kolonie A – D, budou  bankovní účty se všemi finanční prostředky 
převedeny formou postoupení práv a závazků z těchto účtů na jednotlivá Společenství.  
 
Rozvaha řádek č.11: 
krátkodobý finanční majetek celkem:                4 346 tis. Kč 
z toho cizí prostředky:           582 tis. Kč 
  
Dlouhodobé bankovní úvěry – nejsou 
Přijaté dotace na investiční a provozní účely – nejsou 
Účetní jednotka nevytvářela rezervy ani opravné položky. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 
2.1. Dlouhodobý majetek 
 
částky v tis. Kč 
 Nehmotný 

majetek 
Hmotný 
majetek 

odpisovaný 

Hmotný 
majetek 
neodpis. 

Hmotný  
majetek 

nedokonč. 

Finanční 
majetek 

Poř. cena k 1.1. 0 859 39 0 0 
Přírůstky 258 0 0 0 0 
Úbytky 0 237 10 0 0 
Poř. cena k 31.12. 258 622 29 0 0 
 
Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku byly pořízeny dva nové softwary v částce 258 tis. Kč. 
Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku bylo prodáno jedno garážové stání včetně  podílu na pozemku 
v částce 132 tis. Kč a  byly vyřazeny počítače v pořizovací ceně 115 tis. Kč. 
 
2.2. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu 
 
v roce 2005 účetní jednotka ukončila pořizování formou finančního pronájmu dvou osobních automobilů. 
Automobily odkoupila za zůstatkovou cenu 1,1 tis. Kč. Osobní automobily vede v operativní evidenci. 
 
Dále pokračuje v leasingu jednoho osobního automobilu montážního: 
Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu:     562 tis. Kč 
Skutečně uhrazené splátky nájemného ke konci rozvahového dne:                 484 tis. Kč  
Rozpis částky budoucích plateb  - splatné do 1 roku:           78 tis. Kč  
  . 
 
2.3. Ostatní majetek 
Účetní jednotka nepronajímá žádný svůj majetek. Nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným 
břemenem.  
Majetek neuvedený v rozvaze:  V operativní evidenci je veden dlouhodobý hmotný majetek v celkové 
 pořizovací ceně 518 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek - software v pořizovací ceně 35 tis. Kč. 
Na podrozvahových účtech je veden osobní automobil pořizovaný formou finančního pronájmu v předávací ceně  
387 tis. Kč a odepsaná pohledávka za firmou TELEGON, která byla v konkurzu, ve výši 3 tis. Kč. 
 
3. Pohledávky 
Souhrnná výše pohledávek  po lhůtě splatnosti nad 30 dní: 5 tis. Kč 
z toho 

• do 90 dní:     5 tis. Kč 
 
 

4. Závazky 
Souhrnná výše závazků  po lhůtě splatnosti nad 30 dní :  0 Kč 
 
Závazky kryté podle zástavního práva - nejsou 
Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze – nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Trigema Development s.r.o.                                       Rozvaha ( v tis. Kč)                                                           Rok končící 31.12.2005 
 
 AKTIVA  2005 2004 

  Aktiva celkem 727 236 190 552 
A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 
B Dlouhodobý majetek 50 140 49 871 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 57 89 
B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 
B.I.3. Software 57 89 
B.I.4. Ocenitelná práva 0 0 
B.I.5. Goodwill 0 0 
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 083 49 782 
B.II.1. Pozemky 49 900 49 550 
B.II.2. Stavby 64 67 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 119 165 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 30 
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 
B.III.4. Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba,podstatný vliv 0 0 
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 
C. Oběžná aktiva 418 431 140 217 
C.I. Zásoby 356 484 120 413 
C.I.1. Materiál 0 0 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 103 013 120 386 
C.I.3. Výrobky 253 434 0 
C.I.4. Zvířata 0 0 
C.I.5. Zboží 37 27 
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 792 49 
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 
C.II.4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 49 49 
C.II.6. Dohadné účty aktivní 0 0 
C.II.7. Jiné pohledávky 2 743 0 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 0 0 
C.III. Krátkodobé pohledávky 6 694 1 966 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 8 128 0 
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 
C.III.4. Pohledávky za společníky,členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 
C.III.6. Stát - daňové pohledávky -1 815 1 668 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 231 298 
C.III.8. Dohadné účty aktivní 0 0 
C.III.9. Jiné pohledávky 150 0 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 52 461 17 789 
C.IV.1. Peníze 3 308 
C.IV.2. Účty v bankách 52 458 17 481 
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 
D.I. Časové rozlišení 258 665 464 
D.I.1. Náklady příštích období 346 464 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 
D.I.3. Příjmy příštích období 258 319 0 

 



 
 
Trigema Development s.r.o.                            Rozvaha ( v tis. Kč)                                  Rok končící 31.12.2005 
 
 PASIVA 2005 2004 

 Pasiva celkem 727 236 190 552 
A. Vlastní kapitál 42 557 25 544 
A.I. Základní kapitál 25 500 25 500 
A.I.1. Základní kapitál 25 500 25 500 
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 
A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 
A.II. Kapitálové fondy 0 0 
A.II.1. Emisní ážio 0 0 
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 44 0 
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 44 0 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 1 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 -1 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 013 45 
B. Cizí zdroje 474 358 165 008 
B.I. Rezervy 0 0 
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 
B.I.4. Ostatní rezervy 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky 426 388 130 586 
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 50 300 47 519 
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 376 091 83 061 
B.II.6. Vydané dluhopisy 0 0 
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 
B.II.8. Dohadné účty pasivní 0 0 
B.II.9. Jiné závazky 0 0 
B.II.10. Odložený daňový závazek -3 6 
B.III. Krátkodobé závazky 2 111 1 304 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 2 714 4 520 
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 0 0 
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 30 0 
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 43 32 
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 28 33 
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 9 661 17 
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy -17 935 -3 383 
B.III.9. Vydané dluhopisy 0 0 
B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 1 
B.III.11. Jiné závazky 7 570 84 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 45 859 33 118 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 45 859 33 118 
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 
C.I. Časové rozlišení 210 321 0 
C.I.1. Výdaje příštích období 210 321 0 
C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 

 
 
 
 
 



 
Trigema Development s.r.o.                                   Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)                                          Rok končící 31.12.2005 
 
  2005 2004 

I. Tržby za prodej zboží 8 0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 8 0 
+ Obchodní marže 0 0 
II. Výkony 287 118 120 128 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 227 296 0 
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 59 822 120 128 
II.3. Aktivace 0 0 
B. Výkonová spotřeba 244 054 117 473 
B.1. Spotřeba materiálu a energie 40 284 
B.2. Služby 244 014 117 189 
+ Přidaná hodnota 43 064 2 655 
C. Osobní náklady 877 969 
C.1. Mzdové náklady 630 701 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 221 256 
C.4. Sociální náklady 26 12 
D. Daně a poplatky 104 18 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 82 55 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 23 622 0 
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 23 622 0 
III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 23 622 0 
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  23 622 10 766 
F.2. Prodaný materiál 0 0 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 10 460 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 1 100 
H. Ostatní provozní náklady 307 379 
V. Převod provozních výnosů 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 31 235 1 334 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 38 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 
M. změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 
X. Výnosové úroky 558 175 
N. Nákladové úroky 4 733 1 686 
XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 
O. Ostatní finanční náklady 386 71 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření 4 561 1 582 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 9 650 70 
Q.1. -splatná 9 659 -76 
Q.2. -odložená -9 6 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 17 024 178 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 
R. Mimořádné náklady 15 -303 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -4 80 
S.1. -splatná -4 80 
S.2. -odložená 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 11 223 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 17 013 45 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 26 659 55 

 
 
 
 
 



 
 
 
Trigema Development s.r.o.                                     Cash flow 
 
  2005 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na zač. úč. obd. 17 789 
  
 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 26 674 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 256 

A.1.1. 
Odpisy stálých aktiv(+) s vij.půst.ceny prod. stálých aktiv, a dále umořování opravné 
položky k nabytému majetku (+/-) 81 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 0 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) vyúčt. Do výn.(-) do nákl.(+) 0 
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované 
výnosové úroky (-) 4 175 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 

A* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami 30 930 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -290 615 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-),aktivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů ostatních -265 672 

A.2.2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů pasivních 211 128 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -236 071 

A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 
a ekvivalentů 0 

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami -259 685 
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -4 733 
A.4. Přijaté úroky (+) 558 
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulí období (-) -9 650 

A.6. 
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 
výsledek hospod. uhrazené spl.daně z min. čin. -11 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -273 521 
  
 Peněžní toky z investiční činnosti   
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -350 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -350 
  
 Peněžní toky z finanční činnosti   

C.1. 

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodob.závazků,které spadají 
do oblasti finanční činnosti (např.některé provozní úvěry)na peněžní prostředky a 
ekvivalenty 308 543 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peň.prostředky a peň.ekvivalenty 0 

C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
kapitálu,emisního ažia,event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení 
(+) 0 

C.2.2. Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 

C.2.6. 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující 
se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádaní se společníky veřejné obchodní 
spol. a kom.spol. 0 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 308 543 
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 34 672 
G. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci obd. 52 461 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trigema Development s.r.o.  
 

 
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2005 

sestavená dle § 39 Vyhl. č.500/2002 Sb. 
 
 
 
1. Účetní jednotka 
Obchodní firma: Trigema Development s.r.o. 
Sídlo: Hošťálkova 62/603, Praha 6; kontaktní adresa: K Hájům 2, 155 00 Praha 5 
Právní forma: s.r.o.     IČO: 27079694 
Předmět podnikání: inženýrská činnost ve výstavbě a realitní činnost 
Datum vzniku společnosti: 17.9.2003 
Řádná účetní závěrka byla sestavena za účetní období od 1.1. do 31.12.2005 dne  
 
Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti  
            ( nad 20 %) 

podíl na zákl.kapitálu v % jméno a sídlo osoby 
 běžné období min.období 
Trigema s.r.o., Hošťálkova 62/603, Praha 6 100 100 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku 
     V roce 2005 nedošlo ke změnám v zápisu v obchodním rejstříku.   
 
Organizační struktura  
    Společnost prostřednictvím realitních kanceláří a za pomoci mandátních smluv pořizuje stavební pozemky na 

kterých realizuje prostřednictvím vyšších dodavatelů výstavbu objektů pro bydlení a tyto prodává zájemcům 
o bydlení do jejich vlastnictví. 

 
Statutární a dozorčí orgány společnosti: 

 

jednatel: Ing. Marcel Soural, Praha 8, Kubova 505/6 
jednatel: Ing. Jaroslav Zeman, Praha 4, Pod Lysinami 468/13 
Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 

 
 
2. Majetková nebo smluvní účast v jiných společnostech 
Společnost v roce 2005 neměla žádnou majetkovou nebo smluvní účast v jiných společnostech 
 
 
3. Zaměstnanci a osobní náklady 
 

celkem z toho: řídící orgán  
minulé obd. běžné obd. minulé obd. běžné obd. 

počet zaměstnanců průměrný přepočtený  1,79 1,20 1 1 
osobní náklady celkem 969 877 100 120 
z toho: odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 
 
Zaměstnanci společnosti zajišťují vedení účetnictví společnosti, fakturaci a evidenci smluv o smlouvách 
budoucích kupních, zajišťují styk s katastrálními úřady a vyřizují administrativu společnosti. Zpracovávají 
mandátní smlouvy a smlouvy na vyšší dodávky stavebních prací. 
4. Poskytnutá peněžní a jiná plnění 
Ve společnosti v roce 2005 nebyla poskytnuta peněžní a jiná plnění. 
 

5. Obecné účetní  zásady, účetní metody, způsoby oceňování a odpisování  
a/ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,   o účetnictví, 

vyhlášky č. 500/2002 Sb. a  Českých účetních standardů pro podnikatele.  
 
b/ Odchylky od stanovených metod podle § 7 odst. 5 ZÚ nebyly uplatněny. 

Nedošlo k žádným změnám používaných účetních zásad a metod.  



c/ Ocenění jednotlivých složek majetku a závazků se provádí způsoby stanovenými  § 25 ZÚ.  
 
 
d/ Účetní odpisování dlouhodobého majetku se provádí dle metodiky stanovené odpisovým plánem. Odpisová 

doba je stanovena dle předpokládané doby použitelnosti dlouhodobého majetku takto: 
nehmotný dlouhodobý majetek     2 - 4 roky 
samostatné movité věci     2 - 8 let  
stavby       30 - 100 let 

     Daňové odpisy jsou jak lineární, tak i zrychlené. 
 
 e/ Opravné položky k majetkovým účtům byly v roce 2005 tvořeny ve výši 10.460 tis.Kč a to pouze u zásob 

výrobků vlastní výroby u položek vybudovaných sítí BD, které ze zákona budou předány provozovatelům 
těchto sítí. 

 

  f/ Přepočet údajů v cizích měnách se provádí pevným kurzem devizového trhu vyhlašovaného ČNB vždy k 1. 
dni kalendářního roku a ke konci účetního období se provede přepočet aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB 
pro datum 31.12.  

     V roce 2005 nebyly zaznamenány žádné operace v cizích měnách. 
     
g/  Ocenění reálnou hodnotou nebylo v tomto účetním období použito.  
 
h/ Derivátem se rozumí finanční nástroj, jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně podkladového 

aktiva (pevné termínové operace, opce, deriváty k obchodování a zajišťovací). V běžném účetním období se 
nevyskytly žádné případy operací s deriváty. 

  
 
6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  
 
Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
 
a/ Dlouhodobý majetek    
                              
  nehmotný majetek  hmotný majetek 

odpisovaný  
hmotný majetek 
neodpisovaný  

finanční majetek 

pořizovací cena 1.1. 130 255 49550 0 

přírůstky  0 0 350 0 

úbytky  0 0 0 0 

pořizovací cena 31.12. 130 255 49900 0 

 
Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku nedošlo v roce 2005 k žádnému pořízení 
majetku.  
Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku byl proveden nákup pozemků, které dle 
skutečného zaměření rozestavěné stavby byly ve vlastnictví Trigema s.r.o. 
K vyřazení dlouhodobého majetku v roce 2005 nedošlo. Bylo pouze účtováno o vyřazení pozemků, které je 
podmíněno zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy se k tomuto datu nemění. Nebude-li vklad povolen 
bude nutno účetní zápisy zpětně opravit.  
Dlouhodobý finanční majetek společnost nevlastní. 
 
b/ Doměrky splatné daně z příjmů 
v roce 2005 nebyla společnosti doměřena splatná daň z příjmu. 
 
c/ Odložená daň 
Odložená daň v roce 2005 byla vypočtena z vytvořených opravných položek k zásobám vlastní výroby a z 

rozdílů účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého majetku a 
sazby daně platné pro rok 2006. Vzhledem k tomu, že zůstatková cena účetní je vyšší než zůstatková cena 
daňová,vzniká společnosti odložený daňový závazek. 

U daňových pohledávek z principu opatrnosti společnost neuplatňuje všechny položky. Výpočet odložené daně 
je samostatnou přílohou účetní závěrky.  
 

d/ Rezervy a opravné položky  
Společnost v roce 2005 netvořila žádné rezervy.  
Opravná položka.byla vytvořena na zásoby výrobků vlastní výroby a to pouze u položek vybudovaných sítí k 
BD, které ze zákona budou předány provozovatelům těchto sítí. Výše vytvořené opravné položky je 10.460 tis. 



 
 
e/ Bankovní úvěry dlouhodobé  
 
věřitel měna Výše (tis.) % úrok zajištění 
ČSOB Praha 1 CZK 45859 4,4 Zástavním právem a ručením 
 
f/ Dotace na investiční a provozní účely  
Společnost v roce 2005 nečerpala dotace na investiční a provozní účely  
 
g/ Splatné závazky:  
        -  pojistného na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti činí 19.975Kč. 
        -  veřejného zdravotního pojištění činí 7.933.Kč  
    Společnost nemá nedoplatky daní u místního finančního orgánu.  
  
 
7. Informace o majetku a závazcích  
 
a/ Pohledávky  
 

běžné období minulé období  
z obchod.styku ostatní z obchod.styku ostatní 

po lhůtě 180 dnů  0 0 0 0 
se splatností delší než 5 let  0 0 0 0 
k podnikům v konsolid. celku  0 0 0 0 
 
b/ Závazky  
 

běžné období minulé období  
z obchod.styku ostatní z obchod.styku ostatní 

po lhůtě 180 dnů  0 0 0 0 
se splatností delší než 5 let  0 0 0 0 
k podnikům v konsolid. celku  0 50 300 0 47 519 
penzijní závazky  0 0 0 0 
 
Závazek k podniku ve skupině je závazek z půjčky od společníka Trigema s.r.o. na základě 
smlouvy a půjčce splatné k 31.12.2006.  
 
c/ Majetek pronajatý  
Společnost v roce 2005 nepronajímala žádný majetek . 

 
d/ Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem  
 
 
zatížený majetek 

 
ve prospěch 

Pozemek 2010/112, 2010/150, 2072/29, 2108/1 ČSOB 
Pozemek 2119, 2120, 2121, 2123/1 ČSOB 
 
 
e/ Majetek neuvedený v rozvaze  
V operativní evidenci společnost eviduje majetek v celkové hodnotě 7 tis. Kč. 
 
f/ Cizí majetek uvedený v rozvaze 
Společnost nemá cizí majetek uvedený v rozvaze. 
 
g/  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu  
Společnost nemá dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního leasingu. 
 
h/ Závazky neuvedené v rozvaze  
Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze. 
 
i/ Významné události po datu účetní závěrky 
Ve společnosti nenastaly žádné významné události po datu účetní závěrky..  
 



 
 
  
8.  Vlastní kapitál  
 
a/ Změny vlastního kapitálu  
 
účet 
stav,změna  

411 419 VH 
b.o. 

celkem 

1.1.2005 25500 0 44 25544 
Vklad spol. na založení společnosti  0 0 0 0 
Zápis do obch.rejstříku  0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného úč.období 0 0 17013 17013 
Navýšení zákl.kapitálu vkladem společníka 0 0 0 0 
Zápis navýšení zákl.kapitálu do obch rejstříku  0 0 0 0 
stav 31.12.2005 25500 0 17057 42557 
 
b/ Základní kapitál  
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2005 činí 25.500 tis. Kč. 
 
 
9. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
 
Společnost v roce 2005 vykazuje tržby z prodeje zboží ve výši 8 tis. Kč a tržby z prodeje  výrobků vlastní 
výroby (bytové a nebytové jednotky v bytových domech) ve výši 227.296 tis. Kč. Jedná se o účtování výnosů a 
nákladů provedené ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je den doručení návrhu na vklad vlastnického 
práva katastrálnímu úřadu a které je podmíněno provedením zápisu vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy se k tomuto datu nezmění. Nebude-li vklad povolen, musí 
se účetní zápisy zpětně opravit.   
 
10. Přehled o peněžních tocích 
 
Přehled o peněžních tocích je samostatnou přílohou účetní závěrky za rok 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
dle § 66a Obchodního zákoníku 

 
Statutární orgán ovládané osoby je povinen zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o 
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v případě, že není uzavřena 
ovládací smlouva. 
 

Ovládající osobou v případě společnosti Trigema Development s.r.o. je společnost Trigema s.r.o.,    která je jediným 
společníkem se 100% hlasovacích práv. Mezi společností Trigema Development s.r.o. (ovládaná osoba) a  Trigema s.r.o. 
(ovládající osoba) nebyla uzavřena ovládací smlouva. 
Trigema s.r.o. neovládala k 31.12.2005 žádné jiné osoby. 
 
S ovládající osobou byly v  účetním období 2005 uzavřeny nebo plněny následující smlouvy: 
 
a) byla realizována mandátní smlouva č.242/2004, na základě které bylo fakturováno a proplaceno plnění ve výši 

7,917.009,93 Kč; 
b) byla uzavřena smlouva o půjčce č. 337/2005, na základě které byly ovládané osobě převedeny finanční prostředky 

na výstavbu BD Roztoky ve výši 15,037.549,- Kč se splatností do 31.12.2006; 
c) byla uzavřena smlouva o půjčce č. 353/2005, na základě které byly ovládané osobě převedeny finanční prostředky 

na výstavbu BD Roztoky ve výši 9,800.000,- Kč se splatností do 31.12.2006; 
d) byly fakturovány úroky ve výši 2,957.219,73 z půjčky poskytnuté ovládající osobou ovládané osobě na výstavbu 

BD Stodůlky a BD Roztoky v celkovém objemu 75,850.000,- Kč 
e) byla realizována nájemní smlouva na podnájem kancelářských prostor uzavřená dne 1.2.2004 v celkovém objemu 

roku 880.144,06 Kč pro rok 2005; 
f) byla uzavřena a realizována smlouva na prodej pozemku ovládající osobě p.č.1523/3 v celkové výši 1,617.000,- Kč; 
g) byla uzavřena a realizována smlouva na prodej pozemků ovládající osobě p.č.1523/6 a 1523/7 v celkové výši 

46.060,- Kč; 
h) ovládající osobou byly pro ovládanou osobu realizovány stavební práce na výstavbě BD Stodůlky a BD Roztoky dle 

SOD č.252040210 a č.263050110 ve znění dodatku č.1 smlouvy v celkové výši 222,516.169,24 Kč; 
i) byla uzavřena a realizována změna smlouvy o výstavbě bloku A v BD Stodůlky na základě která byla provedena 

změna zápisu vlastnického práva k rozestavěné stavbě BD Stodůlky mezi ovládající a ovládanou osobou; 
j) byla uzavřena a realizována změna smlouvy o výstavbě bloku B v BD Stodůlky na základě která byla provedena 

změna zápisu vlastnického práva k rozestavěné stavbě BD Stodůlky mezi ovládající a ovládanou osobou; 
k) byla uzavřena a realizována změna smlouvy o výstavbě bloku C v BD Stodůlky na základě která byla provedena 

změna zápisu vlastnického práva k rozestavěné stavbě BD Stodůlky mezi ovládající a ovládanou osobou; 
l) byla uzavřena a realizována změna smlouvy o výstavbě bloku D v BD Stodůlky na základě která byla provedena 

změna zápisu vlastnického práva k rozestavěné stavbě BD Stodůlky mezi ovládající a ovládanou osobou; 
m) ve výši 231.851,74 Kč byla provedena předfakturace podílu nákladů fakturovaných ovládající osobě externími 

dodavateli za režijní služby využívané ovládanou osobou na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 1.2.2004. 
 
V průběhu posledního účetního období nebyly ze strany ovládané osoby učiněny žádné právní úkony ani jiná opatření 
v zájmu ovládající osoby. 
V posledním účetním období nabyla ze strany ovládané osoby poskytnuta žádná jiná plnění ovládající osobě než ta která jsou 
uvedena v bodech a) až m) této zprávy. 
Všechny obchodní vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou probíhaly v posledním účetním období v rámci běžného 
obchodního styku a ovládané osobě nevznikla v souvislosti s těmito obchodními vztahy žádná majetková újma. 
Ovládající osoba Trigema s.r.o. neovládala k 31.12.2005 žádné další společnosti a nebyly tedy žádné vztahy mezi ovládanou 
osobou a propojenými osobami. 
 
V Praze dne 26. května 2006    
 
 
 
                    Ing. Marcel Soural  
      jednatel společnosti Trigema Development s.r.o 
 
Ovládající osoba byla seznámena s textem této zprávy a s jejím obsahem se ztotožňuje. 
 
 
      
 
       Ing. Marcel Soural  
       jednatel společnosti Trigema s.r.o. 
 
 
Tato zpráva se stává součástí výroční zprávy za rok 2005. 
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