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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
o ověření účetnízávěrky za období od 1.7.2013 do 30.6.2014

společnosti

MEDISTYL-PHARMA

a.s.

lll

Zpráva auditora je určena akcionářům akciové společnosti.

Základní identifi kačníúdaje společností:

-

společnost:MEDISTYL-PHARMA

a.s.

sídlo: T'áborská 325/57. Nusle, l40 00 Praha 4
ZápiS v obchodnírn rejstříku dne: 8. září l994

Městský soud v Praze. oddíl B. vloŽka 190ó3
IČ: 61855782

-

hlavní předmět činnosti: Velkoobchod s Í'arrnaceutický'mi výrobky

Provedli jsme audit přiloŽené účetnízávěrky společnosti MEDISTYL PHARMA a.s., která se skládá z Rozvahy k 30.6.20l4. Yýkazu zisku a ztráty za rok
končící30'6.2014 a Přílohy této účetníZáVěrky. která obsahuje popis použiých
podstatných účetníchmetod a dalšír'ysvětlu.jící inÍbnnace' Úda.ie o společnosti
MEDISTYL-PHARMA a.s. jsou uvedeny v příslušných bodech přílohy této účetní
závěrky

'

odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetnízávěrku
Statutární orgán společnosti MEDISTYL-PHARMA a's' .je odpověclný
za sestavení účetnízávěrky, která podává věmý a poctivý obraz v souladu s českými
účetnímipředpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém. ktery1 povaŽuje za nezbytný
pro sestavení účetnízávěrky tak. aby neobsahovala qi'znamné (rnateriální)
ncsprávnosti způsobem podvodem nebo chybou.

odpovědnost auditora
Našíodpovědností je ryjádřit na základě našeho auditu r"ýrok k této účetní
záyěrce. Audit jsnre provedli v souladu se zákonem o auditorech. mezinároclními
auditorskými standardy a souvisejícírni aplikačnírnidoloŽkami Komory autlitorů
Českérepubliky. V souladu s těmito předpisy jsrne povinni dodrŽovat etickó
poŽadavky a naplánovat a provést audit tak. abychom získali přirněřenou jistotu, Že
účetnízávěrka neobsahuje významné (rnateriální) nesprávnosti.

Audit zahmuje provedení auditorských postupů k získání důkazních inÍbrmaci
o částkách a skutečnostech zveřejněných v účetnízávěrce. Výběr postupů ZáviSí
na úsudku auditora. zahrnujícími r'ryhodnoceni rizik v yaz'namné (rnateriální)

nesprávnosti údajůuvedených v účetnízávěrce způsobené podvodern nebo chybou.
Při r,yhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systóm relevantní
pro sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctir'"ý obraz. Cílem tohoto posouzení
je navrhnout vhodné auditorské postupy' nikoli vy.iádřit se k účinnostivnitřního
kontrolního systému účetníjednotky. Audit téŽ zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetníchmetod' přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedenírn
i posouzení celkové preZentace účetníZávěrky.
Jsrne přesvědčeni. že důkazníinÍbrmace. které isme získali. poskytu.ií dostatečný
a

vhodný základ pro rryjádření našeho výroku.

Výrok auditora:

Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv spo|ečnosti MEDISTYL-PHARMA a's. k 30.6.2014 a nákladů,

výsledku jejího hospod ařeni za rok končící30.ó.2014
účetnímipředpisy.

Výrok: bez výhrad

Datum zDráv]/:

V HavlíčkověBrodě'
dne 4. prosince 2014

vsouladu

qfnosů a
s českými

Jméno a síd|o auditora;

obchodní firma: EKMA HB s.r.o.
Sídlo: ondříčkova271609' 130 00 Praha 3
Čísloauditorského oprávnění auditorské SpolečnoSti: 381
Zprávu jménem společnoSti r,ypracoval auditor: Ing. Josef Novotný
Čísloauditorského oprávnění auditora: 1170

auditor ev.č' ] ]70
jednatel EKMA HB s.r.o.

Příloha auditorské zpráry: Účetnízávěrka Za období od

I '7

'2013 do 30.6.2014

