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Právní forma:

Telefon:

F&,{:

lnternetové stránky:

Předmět podnikání:

Základní identifi kační údaie:

obchodníjméno: MEDISTYL-PIJARMA a.s.

Táborská 325/57' Nusle, 140 00 Praha 4

61855782

c26r855782

Akciová společnost

234 091 151

234 091 156

rvww.medistylBbq@q4z

- činnost účetních poradcťl

_ vedení účetnictví' vedení daňové evideíce

- výroba' obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zllkona

8' záŤí 1994Den zápisu do obch. reistříku:

Profil srrolečnosti:

společnost MEDISTYL-PHARMA a's' byla založena v roce 1994. Její obchodní činnost sc

od počátků své existence soustředila na distribuci zclravotnického mateliďu všem

poskytovatelůn zdÉvofuí péče od největších nemocnic aŽ po mďé ambulance.

od roku 1999 mláme své síďo v Praze 4 v Táborské ulici, kde klomě s1ich obchodních

aklivit provozujeme též Nuse1skou polikliniku, cožje sdťuŽeni ryzických a právnických osob

posk}'trÚici zd1avotní péči pro zhruba 50 tisíc ob1vatel tohoto plažského obvodu. Spo1ečnost

tak ncnese síatut nestátního zdravotnického zařízení.

všenr subjektům polikliniky se snažíme posk}1ovat maximální uživate1ský komfoň, včetně

tecbnického a administrativního zázemí' V loce 2002 jsme ve spolupráci s fimlou Eurocare

spol. s r'o. vybrrdova1i a uvedli do provozu dialyzační středisko, které spolu s nef,rologickou

ambulancí rozšiiuje rozsah poskytované zdravotní péče a řeŠí významným způsobem

nedostatek dialyzační péče v PÍaze a Středočeském klaji' Veškeró týo aktivity v oblasti

poskytování zdravotní péče jsou vítaným zdrojem informací a pros1Ťedkem pro náežitou

odentaci ve zdravotnickém plostředí, jež nám následně pomlíhá při naší obchodní čirrnosti'

Jsme autolizovanim distributorcn fircm Teřumo a Tenuno BCT v České republice pro t}'to

prodútové skupiny: Terumo Hospital systém, Terumo Labolatory systém a Teiumo



/

Transfusion systém. Značka Terumo patří již dlouhá léta ke světové špičce v oblasti

zdravotnických plostředků a díky velkým investicím do ýzkun'ru a qývoje jsou mnohé

výobky značky Terumo dokonce světovou jedničkou ve své kategolii' l my se svou měrou

snažíme pěstovat prestiž této značky a poskýovat našim zákazníkrin odpovídající služby a

seNis. Nezanedbatelnou součiístí našeho portfolia je též nabídka laboratomí tecbniky a

spoťebnÍlo matedáu pro chenrické, farmaceutické a mikrobiologické labo.atoie.

Orgány společnosti:

Představenstvo - statutární orgá[:

Předseda D-E!!!cY9!gryq

JARoSLAV ŘEHÁK, dat. nar.31.ledna 1942

v Hájích260/44'Il.áje, 149 00 Praha 4

den vzniku Íimkce: 3. května 20l ]

den vzniku členství: 3 . května 20 1 3

Místopředseda p!€!lE1!!9!sty4

VRATISLAV ŘEHÁK' dat' nar. 13. srpna 1964

č.p.399,252 18 Ptice

den vzniku funl<ce; 3. května 2013

den vzniku členství: 3 . května 20 l 3

Člen pE1r1ary9ar]trq

JINDŘIŠKA NoAsovÁ, dat. nar. 26. května 1978

č.p.276'252 41' LibeŤ

den vzniku členství: 3. května 2013

Způsob iednríní:

Jménem spo]ečnosti jednápředseda představenstva ve všech věcech samostatně, nebo

zb]ivající dva členové představenstvajednají ve všech věcech vŽdy společně.



Dozorčí rada:

Předseda dozorčí radv:

DANIELA CHMELÍKoVÁ, dat. nal' 9' října 1973

Členi dozorčí radv:

ALENA MARKovÁ, dat. naÍ.30. března 1948

]asmínová2693l45, Záběhlice, 106 00 Praha 10

den vzniku členství: 3' Lvětna 2013

MARCELA ToMŠŮ, dat. nar. 21. března 1957

Podedvorská 831, Kyje, 198 00 Praha 9

den vzniku členství: 3. května 2013

. Informace k minulému v{ryoii činnosti účetní iednotky a o ieiím
postaYení

V období 1. 7.2013 - 30' 6. 2014 probělÍy standardní opla\T budovy, byl zřízen nový

kamerový systém a byla provedena výměna výtahu.

. Informace o skutečnostech. které ooskytuií informace o podmínlcích či
situacích. které nastalv až po konci rozvahového dne

Mezi datem úěetní závěrky a datem, ke Lterému je schválen rozvaha a Ýýkaz ziski a ztrát,

nenastaly žádné podstatné změny.

. Informace o předpokládaném budoucím ví'voii činnosti účetní iednotky

Společnost plránuje na pořizovarrých pozemcích v Dobšicích lrybudovat zdravotnické zďizení

dplňující nedostatečnou zdBvotnickou činnost v daném regionu. V této věci bude

qaracována odborná studie.



. Informace na činnost v oblasti výzkumu a vÝvoie

Aktivity v oblasti \.ýzkumu a qýl'oje nebyly'

. Informace o rrořizování vlastních akcií, zatímních listů' obchodnich
oodílů a akcií" zatímních listů' obchodních podílů ovládaiící osobv

Infornrace o pofizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních

listu, obchodrrích podílťr ovládající osoby nepodávály' plotoŽe nebyly'

. Informace v rozsahu úěetní závěrky za účetní období a výrok auditora o
této účetní závěrce

. výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a Žtťát v plném rozsahu ke dni 30' 6' 201'1 tvoří piílohu č. 1.

výkaz zisků a ztlát ke dni 30. 6. 201,1 v tisících Kč ve zkrácenénr rozsahu:

Hospodářský výsledek Za účetní období převeden do nerozděleného zisku minulých let.

. Rozvaha

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 30. 6. 2014 tvoří přílohu č. 2'

Rozvalra ke dni l]0' 6. 20l4 v tisících Kč ve zkráceném rozsahu:

Provo7ní \Ýsledek hosnodaření

Finanční l:isledek hospodďení

výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu za běžnou činnost

výsledek hospodaření po zdanění

Mimořádný qýsledek hospodaření

Dlouhodobý majetek 39 2'lÍl

ové rozlišeni

Cizízdroje



. Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce v p]rlém rozsahu včetně peněžního toku za lok 2013 tvoří přílohu č.3.

. Zptáva o vzájemně propojených osobách

Zptáýa o ýzájeÍÍúě plopojených osobách tvoří přílohu č. 4.

. Výrok auditora

Účetni závěIku ověňla firma EKMA HB s'r.o., onďíčkov a 2,7/609, Praha 3, číslo osvědčení

do seznamu auditorskýclr společností 381. zplávu jménem společnosti v}T).acoval auďtor
Ing' JosefNovotný, číslo auditorského oprávnění 1l70:

,,Podle našeho názoru účetní závěrka podává věmý a poctivý oblaz aktiv a pasiv společnosti

MEDISTYL-PHARMA a.s. k 30. ó. 2014 a nríkladů, wýnosů a výsledkujejího hospodďení za
rck končící 30. 6' 2014 v souladu s českými účetrrími předpisy.'.

Vj''rok: bez výhrad.

Datum zplávy: v Havlíčkově Brodě, dne 9' prosince 2014

ZpÍáyanezáyislého a,Jditola o ověření účetní závěrky ke dni 30. 6' 2014 tvoří přílohu č. 5.

. Informace o tom. zda účetní iednotka má organizační složku v zahraničí

společnost Íemá ž.idnou organizační sloŽlr_u v zah(aničí'

/)---^-'

,,

V Praze dne I5.prosince 2014


