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POP|S SPOLEČ NOSTI

TOPGAL (dále jen_,,spoleěnost") je akciová společ nost, která vznikla dne 26.6.2000 a sí dlí  ve š ternberku, U
Horní  brány 8, PSČ  785 O1, Óeská republika, identifikač ní č í slo 25858891. Hlavní m předmětem její č innosti
je výroba, obchod a s|už by neuvedené  v pří lohách 1 až  3 ž ivnostenské ho zákona. V roce 2Oi4 nebyly
provedeny ž ádné  významné  změny v zápisu do obchodní ho rejstří ku.

osoby podí lejí cí  se 10 (Zákon o CP)/20 a ví ce procenty na základní m kapitálu:
Mgr. Radomí r Brynda - 50 o/o

Mgr. Dana Bryndová - 50 o/o

Společ nost je mateřskou společ ností  skupiny TOPGAL GROUP a přilož ená ú ěetní  závěrka je připravená
jako samostatná.

Č lenové  statutární ch orgánů  k 31. prosinci 2015:

Představenstvo (Jed natelé )
Předseda: Mgr. Radomí r Brynda

Mí stopředseda: lng. Libor Chaloupka

Mí stopředseda: Monika Paprskářová

Dozorč í  rada

Předseda: Mgr. Dana Bryndová

Mí stopředseda: Andrej Sitár

Č len: Ladislav Š punda

Společ nost má neformáln í  organ izač n í  stru ktu ru.

Společ nost nemá organizač ní  slož ku v zahranič í .

ZÁKLADNí  vÝcnoolsKA pRo sEsTAvENí  ú č erní  zÁvĚnxy
Přilož ená ú č etní  závé rka byla připravena vsouladu se zákonem č . 563/1991 Sb,, o ú ěetnictví , ve znění
pozdějš í ch předpisů  (dále jen zákona o ú č etnictví ) a prováděcí  vyhláš kou č . 500/2002 Sb., kterou se
provádějí  některá ustanovení  zákona č .563/í 991 Sb., o ú č etnictví , veznění  pozdějš í ch předpisů , pro ú ěetní
jednotky, které  jsou podnikateli ú č tují cí mi v soustavě podvojné ho ú č etnictví , ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
ve znění  platné m pro rok 2015 a2014,
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ú č erruí  METoDy

ZpŮsoby oceňování , odpisování  a ú č etní  metody, které  spoleěnost použ í vala při sestavení  ú č etní  závěrky za
rok 2015 a2014 jsou následují cí :

Dlou hodobý neh motný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovací ch cenách, které  obsahují  cenu poří zení  a náklady
s poří zení m souvisej í cí .

Odpisy jsou vypoěteny na základě pořizovací  ceny a předpokládané  doby ž ivotnosti pří sluš né ho majetku,
která je stanovena takto:

Poč et let

Zřizovací  výdale

Nehmotné  výsledky výzkumu a vývoje

Software

A

J

e

Ocenitelná práva 10

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovací ch cenách, které  zahrnují  cenu poří zení , náklady na
dopravu, clo a dalš í  náklady s poří zení m souvisejí cí .

Žaany dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve spoleěnosti a oceňovaný vlastní mi náklady není  evidován,
stejně tak jako majetek zí skaný bezplatně a oceněný reprodukč ní  pořizovací  cenou.

Náklady na technické  zhodnocení  dlouhodobé ho hmotné ho majetku zvyš ují jeho pořizovací  cenu. Opravy a
ú drž ba se ú ětují  do nákladů .

Odpisy jsou vypoěteny na základě pořizovací  ceny a předpokládané  doby ž ivotnosti pří sluš né ho majetku,
která je stanovena takto:

Poč et let

Stavby

Strole, pří stroje a zaří zení

Dopravní  prostředky

lnventář

30-50

o

6

6

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací  hodnotě 5-40 tis. Kč  je evidován na ú ětě 022 a odepisován
po dobu 2 let, v hodnotě do 5 tis. Kč  je ú ětován pří mo do spotřeby na ú ěet 501 a veden v evidenci jako
drobný neodepisovaný majetek.
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Finanč ní  majetek

Krátkodobý finanč ní  majetek tvoří  pení ze v hotovosti a na bankovní ch ú ětech. Dlouhodobý finanění  majetek
tvoří  zejmé na majetkové  ú č asti. Realizovatelné  cenné  papí ry a podí ly a dluhové  cenné  papí ry ani deriváty
nemá spoleěnost v drž ení .

Zásoby

Nakupované  zásoby jsou oceněny pořizovací mi cenami s použ ití m metody "first-in, first-out" (FlFo - první
cena pro ocenění  pří rů stku zásob se použ ije jako první  cena pro ocenění  ú bytku zásob). Pořizovací  cena
zásob zahrnuje náklady na jejich poří zení  vóetně nákladů  s poří zení m souvisejí cí ch (náklady na přepravu,
clo, poplatky atd.).

Výrobky a nedokonč enou výrobu oceňovanou vlastní mi náklady spoleěnost neeviduje.

Pohledávky

Pohledávky se oceňují  při své m vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění  pochybných pohledávek se sniž uje
pomocí  opravných polož ek na vrub nákladů  na jejich realizač ní  hodnotu a to na základě individuální ho
posouzení  jednotlivých dluž ní ků  a věkové  struktury pohledávek.

Dohadné  ú ěty aktivní  se oceňují  nazákladé  odborných odhadů  a propoč tů .

Pohledávky i dohadné  ú č ty aktivní  se rozdělují  na krátkodobé  (doba splatnosti do 12 měsí ců  věetně) a
dlouhodobé  (splatnost nad 12 měsí ců ), s tí m, ž e krátkodobé  jsou splatné  do jednoho roku od rozvahové ho
dne.

Vlastní  kapitáI

Základní  kapitál spoleěnosti se vykazuje ve uýš i zapsané  v obchodní m rejstří ku krajské ho soudu.

Podle obchodní ho zákoní ku společ nost vytváří  rezervní fond ze zisku.

Akciová společ nost je povinna vytvořit rezervní  fond z č isté ho zisku vykázané ho v řádné  ú ěetní  závé rce za
rok, v němž  poprvé  č istý zisk vytvoří , a to ve výš i nejmé ně 20 o/o z č isté ho zisku, avš ak ne ví ce než  10 o/o z
hodnoty základní ho kapitálu. Tento fond se roěně doplňuje o č ástku urěenou stanovami, nejmé ně vš ak 5 % z
ěisté ho zisku, až  do dosaž ení  výš e rezervní ho fondu urěené  ve stanovách, nejmé ně vš ak do výš e 20 %
základní ho kapitálu, To neplatí , jestliž e rezervní  Ťond již  vfiořila pří platky nad emisní  kurs akcií . Takto
vytvořený rezervní  fond do výš e 20 o/o základní ho kapitálu lze použ í t pouze k ú hradě ztráty. O použ ití
rezervn í ho fondu rozhoduje představenstvo.

Cizí  zdroje

Dlouhodobé  i krátkodobé  závazky se vykazují  ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé  i krátkodobé  ú věry se
vykazqi ve jmenovité  hodnotě. Za krátkodobý ú věr se považ uje i č ást dlouhodobých ú věrů , která je splatná
dojednoho roku od rozvahové ho dne,

Dohadné  ú ěty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů  a propoětů . Rozdělují  se na krátkodobé
a dlouhodobé .
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Devizové  operace

Majetek azávazky poří zené  v cizí  měně se oceňují v č eských korunách v kuzu platné m ke dnijejich vzniku,
a k rozvahové mu dni byly polož ky peněž ité  povahy oceněny kurzem platným k 31.12.2015 vyhláš eným
č eskou národní  bankou.

Realizované  i nerealizované  kurzové  zisky a ztráty se ú č tují  do finanč ní ch výnosů  nebo finanč ní ch nákladů
běž né ho roku s výjimkou dlouhodobé ho finanč ní ho majetku.

použ ití  odhadů

Sestavení  ú ěetní závěrky vyž aduje, aby vedení  společ nosti použ í valo odhady a předpoklady, jež  mají vliv na
vykazované  hodnoty majetku a závazků  k datu ú č etní  závěrky a navykazovanou výš i výnosů  a nákladů  za
sledované  období . Vedení  společ nosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě vš ech jemu
dostupných relevantní ch informací . Nicmé ně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skuteč né  hodnoty v budoucnu
se mohou od těchto odhadů  odliš ovat,

Úětování  výnosů  a nákladů

Výnosy a náklady se ú č tují  č asově rozliš ené , tj. do období , s ní mž  věcně i č asově souvisejí .

Daň z pří jmů

Náklad na daň z pří jmů  se poěí tá za pomoci platné  daňové  sazby z ú č etní ho zisku zvýš ené ho nebo
snÍ Žené ho o trvale nebo doč asně daňově neuznatelné  náklady a nezdaňované  výnosy (např. tvorba a
zÚČ tování  ostatní ch rezerv a opravných polož ek, náklady na reprezentaci, rozdí l mezi ú ěetní mi a daňovými
odpisy atd,), Dále se zohledňují  polož ky sniž ují cí  základ daně (dary), oděitatelné  polož ky (daňová ztráta) a
slevy na dani z pří jmů .

Odlož ená daňová povinnost odráž í  daňový dopad přechodných rozdí lů  mezizů statkovými hodnotamiaktiv a
pasiv z hlediska ú č etnictví  a stanovení základu daně z pří jmu s přihlé dnutí m k období  realizace,

Změny zpŮsobŮ oceňování , odpisování , srovnatelnosti a opravy chyb
minulých období

V dané m období  spoleěnost neprovedla reklasifikace v ú č etní ch výkazech a neproú č tovala ž ádnou opravu
chyby,
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DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč )

poŘlzovAcí  crNn
poč áteč ní
zů statek Pří rů stky Vyřazení Převody Koneč ný

zů statek

Software

Ocenitelná práva

Nedokonč ený dlouhodobý
nehmotný majetek r. 2015

1 952

6 076

235

1 952

6 076

439

Celkem 2015 8 263 204 8 467

Celkem 2014 7 968 8 263

oPRÁVKY
poč áteč ní
zů statek Odpisy Prodeje,

likvidace Vyřazení  Převody Koneč ný Opravné
zů statek polož kv

Software

Ocenitelná práva

1 929

6 076

aa

0

1 952

6076

Uč etní

" ho{not"a._ 
...

1 952

6 076

Celkem 2015 8 004 8 027 8 027

Celkem 2014 7 777 227 8 004 8 004

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu ž ivotnosti, jak je stanoveno v pří sluš né
SmlouVě.

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč )

PoŘtzovAcÍ  crun
poč áteč ní

6 880

Stavby

Stroje, pří stroje a zařizení

Dopravní  prostředky

lnventář

Nedokoněený dlouhodobý
hmotný majetek r. 2015

32 515 639 531

1 015

3 436

2 139

í  598

433

364

31 881

173

795

33 479

41 983

1 275

3 436

1 708

0

Celkem 2015 24 600 65 193 34 510 55 283

celkem 2014 24 184 24 600
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l*f,, _":9o:::" Prodeje VYřazení  
":_::*Y) ._^_[,!lď,--3:F,iŘ

Stavby

Stroje, pří stroje a
zaří zení

Dopravní  prostředky

lnventář

412

0

2 535

2 007

342

10

573

148

173

795

691

-1 63

3 108

1 360

w
Uč etní

hodnota

691

-163

31 08

1 360

Celkem 2015 4 954 1 073 1 031 4 996 4 996

Celkem 2014 4 095 4 954 4 954

K31.12.2015 a 31. 12,2014 souhrnná výš e drobné ho hmotné ho majetku neuvedené ho v rozvaze č inila
v pořizovací ch cenách 547 tis. Kěa223 tis. Kč .

\'!aj9tet< (budovy a pozemek) v pořizovací  ceně 48 863 tis. Kě a zů statkové  hodnotě 48172 tis. Kč  byl k 31.
12.2015 zastaven na krytí ú věru u GE Money Bank, a,s a Raiffeisenbanka.s.

Dlouhodobý finanč ní  majetek (v tis. Kč )

Přehled o pohybu dlouhodobé ho finanč ní ho majetku:

*.Ť li'r"i[.. pří rú stky ú nytry přecenění  r .fjil|'Z\,^ pří rů stky tloytxy přecenění

Podí ly
ve spoleěnostech
pod podstatným
vlivem

Pů jč ky a ú věry
ovládaným nebo
ovládají cí m
spoleěnostem a
společ nostem pod
podstatným vlivem

17 095

1 275

161 17 256 AaE 16 820

18 370 17 256 16 820

Ovládané  a ovládají cí  společ nosti a společ nosti pod podstatným vlivem k31, 12, 2O15 (v tis. Kč ):

Název spoleěnosti

Sí dlo společ nosti

Podí l v %

Vlastní  kapitál

slovensko

s.r.o,

Rož ňava, Slovensko

TOPGAL EUROPEAN
BAGWEAR Kft

Budapeš ť , Mad'arsko

TOPGAL POLSKA sp.z
o.o.

Cieszyn, Polsko

TOPGAL NOVUM sp. z
o.o.

Cieszyn, Polsko

zisw ztr áta běž né ho roku

Cena poří zení  podí lu

100,00%

6 305

1 687
,16 215

,100,00% 100,00%

přeruš ená ěinnost

317

100,00%

3 745

2714

32257
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ovládané  a ří zené  společ nosti a společ nosti pod podstatným vlivem k31. 12- 2014 (v tis. KČ ):

Název společ nosti

Sí dlo společ nosti

TOPGAL Slovensko

s,r.o,

Rož ňava, Slovensko

ToPGAL
EURoPEAN
BAGWEAR Kft

Budapeš ť , Maďarsko

TOPGAL POLSKA
sp.z o.o.

Cieszyn, Polsko

TOPGAL NOVUM sp
z o.o.

Cieszyn, Polsko

100,00%

5 905

1 275

16 635

,l00,00%

703

264

100,00%

přeruš ená č innost

325

1Podí l v %

Vlastní  kapitál

ziswáráta běž né ho roku

cena poří zení  podí lu

3 129

1 681

32

Finanění  informace o těchto společ nostech byly zí skány z auditorem neověřené  Úěetní  závěrkY jednotliuých

spoleěnostÍ .

Pů jč ky a ú věry ovládaným nebo ov|ádají cí m spoleěnostem a spoleČ nostem pod podstatným vlivem k
31. 12. (v tis. Kč ):

2o14
0

2015

TOPGAL POLSKA sp,z o.o,

TOPGAL POLSKA sp.z o.o.

0

o0
Č innost poboč ky byla
přeruš ena a jistiny pů jč ek vč .
ú roků  byly nedaňově
odepsány k31 .12,20'14 z
dů vodu vysokých nákladů ,
které  by byly vynalož eny na
vymáhání  pů jč ky s nejistým

rnýsledkem.

POHLEDÁVKY

K31.12,2015 ag1. 12.2014 pohledávky po lhů tě splatnosti ví ce neŽ 180 dní  Č inily 28 tis. Kě a 70 tis. Kě.

Společ nost z dů vodu nedobytnosti odepsala do nákladů  v roce 2015 a 2014 PohledávkY ve WŠ i 42 tis. KÓ a

7 tis. Kč .

OPRAVNÉ  POLOŽKY

opravné  polož ky vyjadřují  přechodné  sní ž ení  hodnoty aktiv (uvedených V bodě 4,, 5. a 6.).

Změny na ú č tech opravných polož ek (v tis. Kč ):

Opravné
polož ky k: :--frftffi_;liž ffi}T?'1r:
pohledávkám -
zákonné

pohledávkám -
o§tatní

61

8/l 3

Zákonné  opravné  polož ky Se tvoří  V souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné ,



xnÁrxoooeÝ rlruRruč ruí  unurrex
K31.12.2015 a2014 měla spoleěnost následují cí zů statky ú ětů  s omezeným disponování m (v tis. Kč ):

Společ nost má otevřený kontokorentní  ú č et u GE Money Bank, a.s., kte4ý jí  umož ňuje č erpat ú věr do výš e
22 500 tis. Kě. K31. 12.2015 a 31. 12.2014 ěinil záporný zů statek (vsouladu s dohodnutým ú věrovým
rámcem 22 500 tis.Kč ) 20 731 tis, Kě a6 481 tis. Kč  a v rozvaze je vykázán jako záporný zů statek na
bankovní m ú ětě.

Spoleěnost má otevřený kontokorentní  ú č et u Raiffeisenbank,a.s., ktený jí  umož ňuje č erpat ú věrdo výš e 15
000 tis. Kč . K 31 . 12. 2015 a 31 . 12.2014 ěinil záporný zů statek (v souladu s dohodnutým ú věrovým rámcem
15 000 tis.Kč ) 14 872 tis. Kč  a4 601 tis. Kč  av lozvaze je vykázán jako záporný zů statek na bankovní m
ú ětě.

Společ nost má otevřený kontokorentní  ú ěet u ÓSOB, a.s. ktený jí  umož ňuje ěerpat ú věr do výš e 6 000 tis.
Kě, K 3't . 12. 2015 a 31. 12. 2014 ěinil záporný zů statek (v souladu s dohodnutým ú věrovým rámcem 6 000
tis.Kč ) 5 841 tis. Kě a 0 tis. Kč  av rozvaze jevykázánjako krátkodobý bankovní ú věr.

OSTATNÍ AKTIVA

Náklady pří š tí ch období  zahrnují  předevš í m náklady na propagaci,pojiš tění  majetku společ nosti a jsou
ú ětovány do výnosů  období , do které ho věcně a č asově pří sluš í ..

VLASTNÍ  KAPITÁL

Přehled o změnách vlastní ho kapitálu (v tis. Kč ):

zů statek zů statek zů statek
k g1 . 12. 2013 ZVYsenl §nlzenl 

u s7 lž ,)nll Zvyš eni Sniž eni x gi, iž '2ór s

Základní  kapitáI 20 000 20 000 20 OOO

Emisní  áž io

Ostatní  kapitálové
fondy

Rozdí ly z přecenění
majetku a závazkú

Oceňovací  rozdí ly
z přecenění  při
přeměnách

Zákonný rezervní  fond 1 747 193 0 1 940 346 O 2286
Ostatní  fondy

Výsledek hospodaření
minulých let

11 741 13 018 19 593

Výsledek hospodaření
běž né ho ú č etní ho
období 3 870 6 922 6 672

Základní  kapitál společ nosti se skládá z 200 ks listinných kmenových akcií  na jmé no plně upsaných a
splacených, s nominální  hodnotou 100 000 Kě,
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Na základě rozhodnutí  valných hromad spoleěnosti konaných dne 4.6.2015 a 20,6,2014 bylo schváleno
převedení  zisku za roky 2014 a 2013 na ú č et nerozdělené ho zisku (po vytvoření  zákonné ho rezervní ho
fondu).

V prů běhu roku 2015 spoleěnost nevyplácela ž ádné  dividendy za rok2014.

REzERVY

Změny na ú č tech rezerv (v tis. Kě):

zákonné  1 747 193

ostatní

^ zŮstatek Tvorba rezerv Zú ětování  Zů statek Tvorba rezerv Zú č tování  Zů statekKezerVY k3i .12.2o1g rezerv k3'1.12.2O14 í ezev kg1.12.2o15
1 940 346 2286

Zákonná rezenta byla vytvořena na základě zákona o rezervách.

KRÁTKODOBÉ  ZÁV AZKY

K 31. 12. 2015 a 31 . 12.2014 neměla spoleěnost krátkodobé  závazky po |hů tě splatnosti vyš š í  než  180 dní .

Společ nost eviduje k31. 12.2015 172 tis. Kč  splatných závazků  pojistné ho na sociální  a zdravotní
zabezpeč ení .

Dohadné  ú ěty pasivní jsou ve výš i 80 tis. Kč , představují  náklady na energie. Odhad byl stanoven na základě
vyú ětovací ch faktur předchozí ho období ,

Závazky vů č i spří zněným osobám společ nost neeviduje.

BANKoVttí  ÚvĚny A FlNANč ní  yýponnocl

GE Money Bank RVG ú věr 10.11.2016 2,12o/o 5 000 5 000 5 000

GE Money Bank RVG ú věr

střednědobý 27,11.2017 3,55% 5 000 3 750 splaceno

1!0% r.17 23 400

Raiffeisenbank investič ní  ú v. 20.6.2025 30 000 0 30 000 26700 r.18 20 100

Raiffeisenbank investiění  ú v. 30.1 1.2015 3,88% 4 000 1 000 0

GE Money Bank KTK ú věr 26,11 ,2016 2,12o/o 22 500 6 481 20 731

Raiffeisenbank KTK ú věr 10,11 .2016 2,02% 15 000 4 901 14 872

č sos rTr ú věr 26.7.2016 2,1o% 6 o00 o 5 841

č sog Rvc tivěr 24.7.2018 2,3oo/o 4 ooo o 4 ooo

Celkem k31 .12. krátkodobé

dlouhodobé

Splátka v následují clm roce

26382 50444

4750 30000

splátkv v dalš í ch letech

3 300

6 600
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Náklady na ú roky vztahují cí  se k bankovní m ú věrů m za rok2015 a 2014 ěinily 1 205 tis. Kč  a 1 108 tis. Kč ..

OSTATNÍ  PASIVA

Výdaje pří š tí ch období  zahrnují  předevš í m služ by poskytnuté  a nevyfakturované  v prosinci 20,t5 a jsou
ú č továny do nákladů  období  , do které ho věcně a ěasově pří sluš í .

DAŇ z pŘí .lnnů

Spoleěnost vyč í slila odlož enou daň následovně (v tis. Kě):

Polož ky odlož ené  daně odlož ená daňová odlož ený daňový
pohledávka závazek

odlož ená daňová
pohledáVka

Odlož ený daňový
závazek

Rozdí l mezi ú č etní  a daňovou zů statkovou
cenou dlouhodobé ho majetku

Ostatní  přechodné  rozdí ly:

OP k pohledávkám

op k zásobám

OP k dlouhodobé mu majetku

Rezervy

Dohadné  polož ky

Daňová ztrátaz minulých let

647 911 437 388

647 911 437 388

Netto 123,103 83 104

LEASlNG

Spoleěnost v pří sluš né m období  neú č tuje o ž ádné m najaté m majetku.

yýrtosy

Rozpis qýnosů  společ nosti zbé hté  č innosti (v tis. Kč ):

Prodej zbož í

Prodej s|už eb

2015 2014

63 983 17 601 56 537 11 982

400 2562 2 030

Výnosy celkem 64 383 20 163 57 023 14 012

Asi 48 o/o domácí ch výnosů  společ nosti za rok 2015 je tvořeno internetovým prodejem a 80 o/o zbylých
domácí ch výnosů  je soustředěno zhruba na 25 hlavní ch zákazní ků .

Zahraniění  výnosy tvoří v naprosté  větš ině prodeje slovenské  a polské  poboč ce společ nosti.
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OSOBNÍ  NÁKLADY

Rozpis osobní ch nrákladů  (v tis. Kč ):

Celkový poč et Č tenové  Celkový poč et x.
zaměstnanců  ří dí cí ch orqánů  zaměsinanců  ulenove rl0lclcn organu

Prů měrný poč et zaměstnanců

Mzdy

Sociální  zabezpeč ení  a
zdravotní  pojiš tění

Sociální  náklady

16

3 138

1o,12

0

J

1 639

557

7

3 416

J

1 621

551

0

1 116

Osobní  náklady celkem 4 404 2268 4 796 2244

V roce 2015 a2014 obdňeli ělenové  statutární ch orgánů  odměny v celkové  výš i 618 tis. Kč  a 601 tis, Kě.

lNFoRMAcE o spŘí znĚuÝcn osoBÁcH

V roce 2015 a 2014 neobdrž eli č lenové  statutární ch a dozorč í ch orgánů  a ří dí cí  pracovní ci ž ádné  pů jěky,
přiznané  záruky, zálohy a jiné  výhody.

Č lenové  statutární ch a dozorěí ch orgánů  a ří dí cí  pracovní ci vlastnili k31. 12.2015 a 31. 12.2014 20O ks
akcií  a 200 ks akcií společ nosti.

VÝZNAMNÉ  POIOŽKY YÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Služ by (v tis, Kč ):

Polož ka služ by představuje zejmé na náklady na dopravu zbož i k zákazní ků m, inzerci a reklamu,
obch.zastoupení , webové  poradenství  a nájemné ,

2015 2014

Poš tovné  a dopravné

lnzerce a reklama

Obchodní  zastoupení

Webové  poradenství

Nájemné

Právní  služ by

Webové  služ by

Ostatní  služ by

3 194

6 306

976

1 014

742

121

707

1 228

2 909

4 449

858

735

722

120

792

845

14 220 11 434
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Odměny statutárn í mu auditorovi k 31.12

Služ by 2015 2014

Povinný audit ú č etní  závé rky

Daňové  poradenství

32

36

32

36

Ostatní  provozní  náklady tvoří  odpis pohledávky, pojiš tění  majetku a zásob a zlikvidované  zbož í .

Ostatní  finanč ní  výnosy tvoří  kurzové  zisky.

Ostatní  finanč ní  náklady fuoří  kurzové  ztráty a poplatky bankám.

Ostatní  provozní vÝnosv a ostatní  provozní  náklady (v tis. Kě):

2015 2014
Ostatní  provozní  r4inosy

Ostatní  provozní  náklady

40

2262

15

3 060

Finanč ní  výnosv a finanč ní  nákladv

20,15 2014

Výnosové  ú roky

Nákladóvé  ú roky

Kuzové  ziskylztráty

Ostatn í  finanění  výnosy/náklady

2528

0

1375

545

363

189,1

^

1108

307

280

1 891 1 695

sestaveno dne:

Jmé no a podpis

statutárn í ho orgánu ú č etn í  jednotky:

31.3.2015

Iopgal a.s,, Nádraž ní  73, 785 01 Š ternber!.
Tel.: +420 588 008 272

emaili topgal@topgal.cz
lČ : 25858891, DlČ ; CZ25858891
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