MEDISTYL-PHARMA

a.s.

IČ 6l855782

Příloha k účetnízávěrce za účetníobdobí l.7.2014 _ 30.6.2015
Vyhláška č.504/2002 Sb.

CI. I.
Obecné informace

obchodnífirma: MED]STYL-PHARMAa.s.
Síd lo:

Praha 4, Táborská ]25157, PSČ l40 00

Právnífortrra:

akciováspolečnost

Přednět podnikání:

-

činnost ťrčetníchporadců. vcdcní ťlčetllictVí,vedení daňové evidence

-

výroba' obchod a sluŽby neuvcdené v přílohách

Datum zápisu do

Základní

oR:

Změny provedené v
Beze změny

zákona

8' září 1994

kapitál:

Podíl na základním

1 aŽ 3 Živr, ostenskél-ro

5.000'000'-

kapitálu: RNDr.
oR v

Ing. Jaroslav Řehák'

CSc. l00

o%

vlastník akcií

Úrčetním období 1.7'201'4 - 30. 6.2015:

organizačrríStruktul'a podniktr
lJčetní.iednotka r-r-rá 5 str'edisek. Všecbtra střediska mají sl'é vedoucí podi'ízené přínro ředitcLi
společnosti.
:

Znrěny organizačnístluktLlry podniku provedctlé v účetnínrobdobí: beze změny
Statutární orgán k 30. 6' 2015: předseda představenstva: RNDr'Ing..Iaros1av Řehák, CSc.
lllistopiedseda piedstarcnstra: MUDr. Vrarislav Řehák
č1en představenstva:

Jindřiška Noasová

CI. II
lnÍbrmacc o účetnímobdobí' použitych účetníchmetodách, zpracování účetních
záznami, účctníchzásadách a způsobech oceňování
I.

Účetnínl obdobím je liospodářský rok 1.7.2014 _ 30.6'2015.

2.

Účetníz'áznasny jsou zpracovávány elektror-ricky. Po zpracování účetnízál,ěrky .isou
Účetní knihy Vytištěny a uloŽeny spolu s prvotními doklady v arclrivtt v sídle
SpolečnoSti.

3.

Zpťlsob oceňování:
a) zásob nakupovaných a vytl'ořených vlastní činností
. Společnost obecně účtu.jeo pořízení zásob způsobem A, r-rakupované zásoby jsorr
oceňovátty pořizovací cenotl' při nákupcch v cizí n-rěně.je pouŽívár-r aktuální kr_rrz.
Analytická evidence Zachycuje cetlLt pot'ízení a náklady. kter-é s pořízerrínl zásob
souvisí' Při vyskladllěr-rí zásob .isotr tyto sor-rvisející náklady rozpotrštěrry
dle poměru cclkového nákuptl zásob a zťtstatku zásob na skladě k posle<lr-rímu dni
účetníhoobdobí, Zjištěného inventalizací. Zásoby jsou na skladě evidovánv
v průnrěrných cenácb. Úbytky zásob.isou ocetiovíny v průměrných cenách.
b) dlouhodobého hmotného a neltmottlého n]aj etkrt \,}'tVořerrélro vlastnj činností
V prťrbělru ťlčetníhoobdobí nebyl vytvořen n-rajetek vlastní činností.

o

podílů'derivátťl a části majetku a záyazktt Zaiištěnéderiváty
Evidovány v cenáoh pořízení.

c) cerrrrých papírůa

o

d) příchovků a přírůstkůzvířat

.

Netýká

Se.

reprodukčnípořizovací ceny u nrajetklt occllěnélro V této ceně
pořízenélro v průbčhrrúčetníhoobdobí:
' V plůběhu účetnílroobdobi nebvla pouŽita pÍo ocenění nlajetku reprodrrkčni
pořizovací cena.

4. Zpťtsob stanovellí

5

Druhy nákladů souvisejících s pořízcním, které se zahrntljí do pořizovacich cen
nakupovaných zásob a drr'úry nákladťt zahrr-rované do cen zásob stanovetlých tra úrovni
vIastních náklad ťr:
. Vedlejšínáklady souviscjícís pořízením zásob zbožíse zahrnují do pořizovacích
cen, jedrrá se především o přepravné' balné, spediční služby a poplatky.

6.

Podstatné změny způsobůoceňování' postupr'r odpisování, postupů účtováníoproti
předcházejícímu účetnímuobdobí, uvedení důvodůtěchto zrněn' vyčísler-ríp"něŽních
částek těclrto změn, ov1ivňujícíchvýši majetku , závazkŮ a hospodářského uy''l.dku'
. V průběhr-r účetníhoobdobí nedošlo ke změně oproti předcházej ícír-nuúčetnímtr
období'

t. Způsob stanoverrí oprar'ných poloŽck k majctku
r'ýše opravných poloŽek:

s ttvedenítn zclroje inÍbrnraci pro stanovenl

vytvořeny zákonné opravné poloŽky
sledovanem ilčctnímobdobí byly
k polrledávkárn ve výši: 0'Kč'

. Ve
/

8.

Zo

pr

odpisové metody
pro dlouhodobý majetek a por-ržité
sob sestavení odpisovych plánů

'
Sl'allovcni írcctrliclr odpi'ů'
. nitrnnndrrikor á směrntce'
smět-t
'^.'^.,i vnitropodniková
majetku.
d]ouhodobého
. Z'pťlsob oa"pi'oua'i
'stanoví
odobý nehnrotný - majetek'
dlou
L-]četl]í1eano*l "*iň''l" zaaný
.
jsóu účetnía dařiové oclpisy u odpisor'ýclr
U <llouhodobého i''"i'Jr'" "'"'i'tkLr
skupin 1- 5 sbodné'

v souladu se zákonenr
lr majetku a závaz'ktt' k1eré se
hodnoty
reálné
Stanovení
Způsob

9.

oceňuj i reálnou hodnolou'

.

Netýká se.
tra českou měnu:

l0' Způsob přepočtu údajův cizíclr měnách
na českou měnu aktuální
. Účetní jedno'k' p"'";;;ii ;*'''oo''" oa"jt v cizích měrrách
kur'z vyhlašovaný CNB'

Čt' ttt
rozvaze
k
DoplňujícíinÍbrmace

ak

výkazu zisku a ztrátv

a daní vzniklé ze zirčtování
sociálrrílro a zdravottrího pojištění
; daně z přidané ho<ll-toty za poslední měsíc
mezd za poslední mcsíc ireetníhoffi"bí
v řádném termínu v měsíci červenci'
účetnílroobdobí byly

L Veškerésplatné závazky

"h'a'en|

ávek

).

r zástavním právem' popř' u nemovitosti
a fornry tohoto Zajištění'

Žený 't áslavn ím právcm'

Pohledávky

lhťltě splatnoSti
a) sotrlrrnná výše pohledávek po

.

4

SPoleČnost má pohlcdár ky r."
clnťr vc riŠi287 tisic Kč'

7'ávat.ky

"l.

,""}r'''a výše závazkťr po

ÍrčetnílroobrJobí po llrůtčsplatnosti

splatnosti

- ]L'.,1á "^l"+nncti
to""i t e",nir]" období po lhůtě splatnosti

lhťrtě

Společnost -a
'auo.rv"t"
výši 0 tisíc Kč'

rn""i

l180
R0 a

l80 a Více

dn" ve
více dnů

Zajištění pro
práva s uvedením povahy a tbrmy tohoto
zástavního
podle
b) z'ávazkykryté
případ jcho nesplacenl
'ioTt.i'*u n"ňá zádné 'závazky kryté zástavnín-r právem'

.

tnictví a neuvedené v rozvaze' např'
věru nebo směnečnélropráva' pokud
czcrv- nebo leasin g
čtovanó v účetnictví'

5. PřevaŽující činnost společnosti: obchodní činnost se zdravotnickým materiálem

nájem nebytových prostor včetně souvisejících sluŽeb
TrŽby z prodeje zdravotnického materiálu: 25.303 tis. Kč
Tržby za nájem a služby:
15.655 tis. Kč

6. Průměrný evidenčni přepočtený počet zaměstnanců: 9
z toho počet členůpředstavenstva: 3
Mzdové náklady celkem: 3.495 tis. Kč
odvody z mezd (SP a ZP): 1.089 tis' Kč
Zákonné sociální

náklady:

270 tis.

Kč

7. odměny členůmstatutámích orgánů nevypláceny.
8. Zálohy

a úvěry členůmstatutarních orgánů neposkýnuty.

V Praze dne 25. listopadu 2015

RNDr.

aroslav Řehák.CSc.

picdscc1a přcd s1ar ctlstr lt

