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Příloha k účetnízávěrce za účetníobdobí 1.7.2012 - 30.6.2013
Vyhláška č'504/2002 Sb'

CI. I.
Obecné informace
obchodní firma:

MEDISTYL-PHARMA

Sídlo:

Praha 4, Táborská 325157, PSČ 140 00

Právní forma:

akciová společnost

a.s.

Předmět podnikání:

-

činrrost účetníchporadců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenskéhozákona

Datum zápisu do oR:

8.

Základní kapitál:

5.000.000,-

Podíl na základním

záÍi 1994

kapitálu: RNDr.

Ing. Jaroslav Řehák'

CSc'

100 % vlastník akcií

Změny provedené v oRv účetnímobdobí l'7.2012 - 30. ó.2013:
Fúze společnostik 1.7.2012 a s tÍm souvisejicí přeměna právni formy společnosti - ze
společnosti s ručenímomezeným na akciovou společnost
(Společnost TRADEMED a.s se sídlem Praha 4, Táborskó 325/57, PSČ 110 00, IČ27646823
zanikla vnitrostátní fuzí sloučením do nástupnické společnosti MEDISTYL-PHARMA spol.
't r'tl' se sidlem Praha 1. Tahor.,ká 325 5-, PS('IJ0 00, ]('61R55-82' ktcrá změnila v ránci
ynitroStátní
JúZe právní formu na akcioyou společnost)
Or gantzační struktura podniku

:

Učetníjednotka má 5 Středisek.Všechna střediska mají své vedoucí podřízené přímo řediteli
společnosti.
Zmény organizační struktury podniku provedené v Ílčetnímobdobí: sniŽení počtu obchodnich
zástupců ze dvou na jednoho

Statutámí organ k 30.ó.2013: předseda představenstva: RNDr' lng.Jaroslav Řehák, CSc
místopředseda představenstva: MUDr. Vratislav Rehák
člen představenstva: Jirrdřiška Noasová

cl.

ll

zpracování účetních
oceňováni

Informace o účetnimobdobí, použifych účetníchmetodách,
záznamlů, účetnichzásadách a způsobech

t. Účetním obdobím j e hospodářský rok l '] '2012 _ 3 0.6.20 1 3.
2.

J.

Účetní záznamy jsou zpracovávány elektronicky. Po zpracování účetnizáVěrky jsou
účetníknihy vytištěny a uloŽeny spolu s prvotními doklady v archívu v sídle
společnosti'
Způsob oceňování
a) zásob nakupovaných a vytvořených v]astní činností
. Společnost obecně účtujeo pořízení zásob způsobem A, nakupované zásoby jsou
oceňovány pořizovací cenou, při nákupech v cizí měně je pouŽíván aktuální kurz.
Analytická evidence zachycuje cenu pořízení a náklady' které s pořízením zásob
souvisí. Při vyskladnění zásob jsou tyo souvisejícínáklady rozpouštěny dle
poměru celkového nákupu zásob a zůstatku zásob na skladě k poslednímu dni
účetníhoobdobí, Zjištěného inventarizací. Zásoby jsou na skladě evidovány
v průměmých cenách' Úbyky zásob jsou oceňovány v průměrných cenách.
b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného v1astní činnoStí

.

v průběhu účetníhoobdobí nebyl vytvořen majetek vlastní činností

c) cenných papírůa podílů,derivátů a části majetku a závazkij Zajištěné deriváty

o

evidovány v cenách pořízení

d) příchovků a přírůstkůzvířat

o

4.

netýká se

Způsob stanovení reprodukčnípořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně
pořízeného v průběhu účetnihoobdobí:
o v průběhu účetníhoobdobí nebyla pouŽita pro ocenění majetku reprodukční

pořizovací cena

5.

6.

Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahmuji do pořizovacích cen
nakupovaných zásob a duhy nákladů zahrnované do cen Zásob stanovených na úrovni
vlastních nákladů
. vedlejšínáklady souvisejícís pořízenímzásob zbožíse zahrnuj i do pořizovacích
cen, jedná se především o přepravné, balné, spediční sluŽby a poplatky
Podstatné změny způsobůoceňování, postupu odpisování, postupů účtováníoproti
předcházejícímu účetnímuobdobí, uvedení důvodůtěchto změn, vyčíslenípeněžních
částek těchto změn, ovlivňujících výši majetku , závazkit a hospodářského výsledku

.

v průběhu účetníhoobdobí nedošlo ke změně oproti předcházejícímu účetnímu

období

/

7' Způsob stanovení opravných poloŽek k majetku s uvedením zdroje informací pro Stanoveni

výše opravných poloŽek

o ve

sledovaném účetnímobdobí byly VÍvořeny zákonné opravné položky

k pohledávkám ve výši: 22tis.Kč.

8 . Způsob sestavení odpisových planů pro dlouhodobý majetek a použiÍéodpisové metody

pro stanovení účetníchodpisů.
. 7'působ odepisování dlouhodobého majetku stanoví vnitropodniková směrnice.

Učetníjednotka neeviduje Žádný dlouhodobý nehmotný majetek. U
dlouhodobého hmotného majetku jsou účetnía daňové odpisy u odpisových
skupin 1- 5 shodné.

9'

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazku' které se v souladu se zákonem
oceňují reálnou hodnotou.
. netýká se

l0. Způsob přepočtu údajův cizích měnách na českou měnu
o Učetníjednotka pouŽívá při přepočtu údajův cizích měnách na českou měnu aktuální
kurz vyhlašovaný ČNB'

CI. III
Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku

a

ztráty

1. Veškerésplatné závazky sociálního a zdravotního pojištěnía daní vzniklé ze zučtováni
mezd za poslední měsíc účetníhoobdobí a daně z přidané hodnoty za poslední měsíc
účetníhoobdobí byly ul-razeny v řádném termínu V měsíci červenci.
2' Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) rozpis hmotného majetku, jenž je zatíženzástavnim právem, popř. u nemovitosti
věcným břemenem. S uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
. Společnost nemá hmotný majetek zatíŽený zástavním právem

3.

Pohledávky
a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti
o Společnost má pohledávky ke konci účetníhoobdobí po lhůtě Splatnost 180 a více dnů
ve výši 239 tisíc Kč'

4. Závazky
a) souhrrrná výše závazků po lhůtě splatnosti

o

b)

.

Společnost má závazky ke konci účetníhoobdobí po lhůtě splatnosti l80 a více dnů ve
výši 0 tisíc Kč.

závazky kyté podle zástavniho práva s uvedením povahy a formy tohoto
případ jeho nesplacení
Společnost nemá žádnézávazky kryté zástavním právem

zaj

ištěnípro

c) závazky (nepeněžní i peněŽní) nevyúčtovanév účetnictvía neuvedené v rozvaze, např'
záruky přijaté za jiný podnik Z titulu bankovního úvěru nebo směnečnéhopráva, pokud
nebyly proúčtovány ve formě účetníchrezerv' nebo leasing
. Společnost nemá žádnézávazky nevyúčtovanév účetnictví
5' PřevaŽující činnost spo1ečnosti: obchodní činnost Se zdravotnickým materiáIem
nájem nebyových prostor včetně souvisejících sluŽeb
Tržby z prodeje zdravotnického materíálu: 16.964 tis. Kč
16.086 tis. Kč
TrŽby za nájem a služby:

6. Průměrný evidenčnípřepočtený počet zaměstnanců:
z toho počet členůpředstavenstva: 3
Mzdové nákladv celkem: 3.842 tis. Kč
Odvody z mezd:
Zákonné sociální

14

l-110tis.Kč
náklady 233 tis. Kč

7.

odměny členůmstatutárních orgánů nevyp1áceny

8.

Zálohy a úvěry členůmstatutarních orgánů neposkytnuty.

V Praze

dne 25. listopadu 2013

předseda představenstva

