Výročnízpráva
Společnosti MEDISTYL-PHARMA

a. s.
Í

za rok 2014

Základní identifikačníúda ie:
obchodní jrnérro:

MllDlSTYI--PHARMA

Síd1o:

Táborská j25/57. Ntrsle. l40 00 l)raha 4

tČo:

61855782

DIČ:

c261855182

Právní forma:

Akciová spolcčr-rost

l-elefo n:

234 091 151

Fax:

234 091 156

lnternetor'é stránky:

wr,vw.mcdi

Přcdr-r-rět

podnikání:

a.s.

stylpbqryq4z

- čintlost účetníchporadců

'

vedcr-rí Írčetnictví.veclení datiové cvidence

- výroba. obclrod a sluŽby neuvederié v přílohách l aŽ3
Živnoster-rského zákona

Den zápistl do obch. rejstříku:

8.

záií 1994

Profil společnosti:
Společnost MEDIS]'YL_PHARMA a.s. byla zaloŽer-ra
se

v roce l994.

od počátkťlsvé existence souStředila na distr'ibuci

Jcj

í obchodní činnost

zclravottrického matctiálu vŠcrll

poskytovatelťllrr zdravott]í péčeod největŠíchnemoct]ic aŽ po nralé ambulance'

Od roktl 1999 rnáme své sídlo v Praze 4 v Tábor'ské ulici, kde kromě

svýcl-r obchodních

aktivit provozujcme téŽ Nuselskor.r poliklinikrr' coŽ.je sdruŽer-rí fyzických a právr-rických osob
poskytující zdravotní péčipro zhruba 50 tisíc obyvatel tohoto pLaŽského obvodu' Spolcčnost
tak nenese Statut neStátního zdravotnické]ro zaÍízcni'

VŠem subjektům polikliniky sc snaŽíme poskytovat maximální r-lŽivatelský komťort, včetnč
tecl]r-rického a administrativn ího zázemí. V roce 2002 .jsnre ve spolupráci s firmou Euro(]are

spol' s r.o' vybudovali a uvedli do provozu dialyzačnístředisko, které spolu s neÍiologlckorr
ambulatlcí rozšiřr.rje ÍoZsah poSkytovanó Zdlavotní péčea řešívýzriamtrýnl způsobetrr

a Středočeskémklaji' Veškeré tyto aktiVity v oblasti
poskyto\,ání zdravotní péčejsou vítar-rýnr zdr-ojen-r inforr-nací a prostŤedkem pro rráleŽibr-r
nedostatek dialyzační péčev Pr'aze

orientaci ve zdravotnickónr prostředí. jeŽ nám rrás]edrlě porrláhá při našíobchodní čir'rrrosti
Jsme autorizovaným distributorem filet-n

produktové skupiny:'ferumo Llospital

-lerumo a Terunlo BCT v Ceské republice pro

t.vto

'T'erumo
systém, Terumo Labor'atory s-vstém a

Transfusion systérn. Značka Ten-lmo patří jiŽ dlouhá léta ke světové špičcev oblasti
zdravotnických prostředků a diky velkým investicím do výzkumu a vývoje jsou mnolré
výrobky značky l'erutno dokonce světovou jedničkou ve své kategorii. I my se svou měrou

snaŽíne pěStovat prestiŽ této značky a poskytovat našim zákazníkům odpovídajícísluŽby
a

servis. Nezanedbatelnou součástínaŠehoportfolia

a spotřebního n-rateriálu pro

je téŽ nabídka laboratorní techniky

chenlické. Í'arnracer'rtické a rnikrobiologické laboratoře'

orgány spo|ečnosti:
Představenstvo

_

statutární orgán

:

Předseda představenstva:

.IARoSI-AV ŘpHÁr. dat. nar. j

1

.

ledna l942

V Hájích 260144'Háje, 149 00 Praha

4

den vzniku Íunkce: 3. května 201 3
den vzniku členství:3. května

20l3

M ístopřgdlEd4lBiqdstave nstva

:

VRATISLAV ŘpnÁr,

da1.

nar' 13' srpria 1964

č.p' 399.252 18 Ptice
den vzniku funkce: 3. května 2013
den vzniku členství:3. května 2013

Člen př9d$4y94s!ya:

JINDŘIŠKA NoASoVÁ, dat. nar. 26. května 1978
č'p.276,252 4| Líbeř
den vzrriku členství:3. květria 2013

Zpťrsob jednání:
.Iménem společnosti jedná předseda představenstva ve všech věcech SamoStatně nebo

zbývající dva členovépředstavenstva

j

ednaj í ve všech věcech vŽdy společně.

Dozorčírada:
Předseda dozorčíradv:

DANIELA CHMELÍKOVÁ, dat.

nar.

9'Íijla1973

Členi dozorčírady:

ALENA MARKOVÁ,

dat. nar. 30.

března1948

Jasmínová 2693 l45, ZábéI:]ice,10ó 00 Praha 10
den vzniku členství:3. května 2013

MARCELA ToMŠŮ, dat.

nar. 21. bÍezna195]

Podedvorská 831, Kyje' 198 00 Praha 9
den vzniku členství:3. května 2013

?.

.

Informace k minulému vývoii činnosti účetníiednotky a o ieiím
postavení

V období l,' 1 .2014 - 30. 6.2015 proběhly Standardní opravy budovy.

situacích. které nastaly až po konci rozvahového dne
Mezi datem účetnízávěrky a datem, ke kterému je schválen rozvaha a výkaz zisků a

ztrát,

nenastaly Žádné podstatné změny.

rmace o nřed
Společnost nadále planuj e na pořizovaných pozemcích v Dobšicíchvybudovat zdravotnické

zďízení doplňující nedostatečnou zdravotnickou činnost v daném regionu. V této věci bude
vypracována odborná studie. Je projednávána možnost čerprílrídotací z evropských fondů.

.

Informace na činnost v ob|asti vÝzkumu a vývoie

Aktivity v oblasti výzkumu

a

vývoje nebyly'

kcií. zatímníchlistů. obchodních
Itrfot'nrace o pořizovárlí r.lastníclr

akcii. zatir-nních listů, obchodních podílůa akcií. zatirnnícli

listů. obchodnich podílůovládající osoby r-repodávány. protoŽe nebyly.

.

Informace v rozsahu účetnízávěrky za účetníobdobí a výrok auditora o
této účetnízávěrce

.

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát v

plr-rór-r-r

rozsahu ke dni 30. 6. 2015 tvoří přílohu č. l.

Výkaz ziskťr a ZtIát ke dni 30. 6. 2015 v tisících Kč ve zkrácenénr rozsahu:

Hospodářský výsledek za rjrčctníobdobí bude navrŽen do ncrozdě]enélro zisku milrulých let'

.

Rozvaha

Rozvaha v pltrém rozsahu ke dni 30' 6' 2015 tvoří přílohu č. 2'
Rozvaha ke dni 30. 6. 2015 v tisicích Kč ve zkráceném t'ozsahu:

AKTIVA celkem

68 201

Dlouhodobý

44 626

ma-1etek

občŽná aktiva
Casor'é rozlišetlí

I

4i0

Vlastní kapitál

5281t

C izí zdro.ie

l4 597

Casovó rozIiŠen í

.

22 144

Příloha k účetnízávčrcc

Příloha k účetr-rizávěrcc v plném rozsahu za r.ok 2014 tvoří přílolrrr č.3.

133

-_----..--....

.

Zpráva

o vzájemně

propojených osobách

Zpráva o vzájemně propo.jených osobách tvor'í přílohu
č' 4.

.

Výrok auditora

Účetrrí závěrku ovčřila firnra

DKMA HB s.r.o.' ondříčkova 27l609,Pr.aha 3. čísloosvědčcní
do seznamu ar-rditorských společnosti 38l. Zprávu
.jméner.n společnosti vypracovaI auditor
Ir-rg'

Josef Novotný, čísloarrditorského oprávněni l 1
70:

''Podle naŠeho názoru účetnízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
MEDISTYI-_PHARMA a.s. k 30. 6. 2015 a nákladťl' výnosů
a výsledklr jejího hospodaření
za rok končící30. 6. 20l5 v souladlt s českýrni
účetrrímipředpisy..,
Výrok: bez výhrad.
Datum zprávy: V HavlíčkověBrodě. dne 7. prosince
2015
Zpráva nczávislého arrditora o ověřetlí účetní
Závěrk}, kc clni 30. 6' 2015 tvoří přílohu č.
5.

Společnost nemá Žádnou olganizační sloŽku v
zahraničí.

V Praze dne I l. prosince 2015

