
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVAVÝROČNÁ SPRÁVAVÝROČNÁ SPRÁVAVÝROČNÁ SPRÁVA    

BIONT, a.s.BIONT, a.s.BIONT, a.s.BIONT, a.s.    

za rok 200za rok 200za rok 200za rok 2008888    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa BIONT, a.s.  1 
 

 

 

OBSAHOBSAHOBSAHOBSAH    

    

    

1. Príhovor predsedu predstavenstva1. Príhovor predsedu predstavenstva1. Príhovor predsedu predstavenstva1. Príhovor predsedu predstavenstva........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    2222 

2. Pr2. Pr2. Pr2. Predstavenstvoedstavenstvoedstavenstvoedstavenstvo    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    3333 

3. Dozorná rada3. Dozorná rada3. Dozorná rada3. Dozorná rada    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    3333 

4. Správa predstavenstva o4. Správa predstavenstva o4. Správa predstavenstva o4. Správa predstavenstva o    činnosti BIONT, a.s. v roku 200činnosti BIONT, a.s. v roku 200činnosti BIONT, a.s. v roku 200činnosti BIONT, a.s. v roku 2008888    ........................................................................................................................................................................................    4444 

4.1. Podnikateľská činnosť v roku 2008 ................................................................... 4 

4.2 Základné ukazovatele ......................................................................................... 6 

4.3 Technický a investičný rozvoj a starostlivosť o technologické zariadenia ................. 7 

4.4 Politika v oblasti ľudských zdrojov .............................................................................. 7 

4.5 Správa o stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti .................................. 8 

4.6. Zámery spoločnosti na rok 2009 ................................................................................ 9 

4.7. Záver ........................................................................................................................... 9 

5. Údaje individuálnej účtovnej závierky za rok 2005. Údaje individuálnej účtovnej závierky za rok 2005. Údaje individuálnej účtovnej závierky za rok 2005. Údaje individuálnej účtovnej závierky za rok 2008888    ............................................................................................................................................................................................................................    10101010 

6. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku6. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku6. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku6. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................    13131313 

7. Správa nez7. Správa nez7. Správa nez7. Správa nezávislého audítoraávislého audítoraávislého audítoraávislého audítora    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    14141414 

8. Správa Dozornej rady BIONT, a.s.8. Správa Dozornej rady BIONT, a.s.8. Správa Dozornej rady BIONT, a.s.8. Správa Dozornej rady BIONT, a.s.    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    15151515 

9. Poznámky9. Poznámky9. Poznámky9. Poznámky....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    16161616 

9.1. Profil spoločnosti ............................................................................................. 16 

9.2. Účtovné zásady a metódy, audit ...................................................................... 17 

9.3. Vývoj majetku, vlastného imania  a záväzkov  v roku 2008 ............................. 18 

10. 10. 10. 10. Oraganizačná štruktúraOraganizačná štruktúraOraganizačná štruktúraOraganizačná štruktúra    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    25252525    

 
 

PRÍLOHY:PRÍLOHY:PRÍLOHY:PRÍLOHY:    

A. ......Súvaha k 31.12.2008 

B........Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008 

C. ......Poznámky k 31.12.2008 



2 Výročná správa BIONT, a.s.  
 

 

 

1. Príhovor predsedu predstavenstva    

 

Vážení akcionári, 

vážení obchodní partneri, 

 

Rok 2008 – štvrtý rok existencie spoločnosti BIONT, a. s. sa niesol v znamení 

konsolidácie akcionárskych vzťahov a s tým súvisiacimi opatreniami manažmentu na 

zreálnenie ukazovateľov popisujúcich dosahované hospodárske výsledky spoločnosti. 

Motívom pre uskutočnenie týchto opatrení je fakt, že reálne podmienky poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v oblasti činnosti BIONT, a.s. sú iné, ako boli deklarované 

kompetentnými orgánmi pri zakladaní spoločnosti. Hlavný faktor, pre ktorý spoločnosť 

nemôže využívať naplno svoje kapacity, je limitovanie úhrad poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní pre BIONT, ako aj pre ostatných 

poskytovateľov - odberateľov rádiofarmák vyrábaných v laboratóriách spoločnosti. 

Takýmto spôsobom má BIONT umelo ohraničené možnosti realizovať výkony 

v obidvoch hlavných oblastiach svojej činnosti. V dôsledku toho je návratnosť 

vložených investícií, a teda aj hodnota majetku spoločnosti v skutočnosti nižšia ako 

bolo deklarované za podmienky voľného trhu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Na vyriešenie tohto problému prijal manažment stratégiu zavedenia opravných 

položiek, ktoré v tomto období výrazne prehĺbili účtovnú stratu z hospodárenia, ale so 

súčasným zachovaním nominálnej hodnoty základného imania. Vykázaná účtovná 

strata však nijako neovplyvňuje prevádzkové podmienky spoločnosti a zakladá reálne 

výhľady na dosiahnutie zisku už v nasledujúcom účtovnom období.  

Keďže ďalší rozvoj spoločnosti v oblasti hlavných činností je limitovaný 

možnosťami zdravotných poisťovní, bude manažment klásť väčší dôraz na výskum 

a vývoj so snahou o ich komerčné využitie. 

Uvedené opatrenia bolo možné prijať aj vďaka spomínanej zmene akcionárskej 

štruktúry a následnej personálnej výmene členov orgánov spoločnosti. Nové vedenie 

spoločnosti je presvedčené, že prijaté opatrenia spolu s plánovaným miernym 

nárastom výkonov spoločnosti sa odrazia na kladnom hospodárskom výsledku 

za r. 2009. 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa obchodným partnerom za korektné partnerské 

vzťahy, akcionárom a členom orgánov spoločnosti za konštruktívnu spoluprácu a 

všetkým zamestnancom spoločnosti BIONT, a.s. za každodenné pracovné nasadenie pri 

plnení stále náročnejších úloh.  

 

 

doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
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2. Predstavenstvo 

od: 1.1.2008    do: 31.12.2008 

doc. Ing. Peter Kováč, PhD.  
predseda a člen 

od: 01.08.2007 

Ing. Martin Kabát 
člen 

od: 18.10.2007 

Mgr. Tomáš Komada 
člen 

od: 18.10.2007 

Mgr. Zuzana Gašičová 
členka 

od: 08.01.2007 do 18.12.2008 

Ing. Iveta Klimová 
členka 

od: 18.10.2007 do: 18.12.2008 

 
 
 

3. Dozorná rada 

   

od: 01.01.2008 do 18.12.2008  od: 19.12.2008 do 31.12.2008 

JUDr. Andrej Danko - predseda  RNDr. Marta Cimbáková  

od: 19.10.2007 do 18.12.2008  predsedkyňa 

doc. RNDr. Karol Holý CSc. - člen  prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.  

od: 21.12.2006 do 18.12.2008  člen 

Ing. Michal Ďurkovič – člen  JUDr. Andrej Danko  
od: 21.12.2006 do 18.12.2008  člen 

prof. RNDr. Ján Ružička DrSc. - člen   

od: 19.10.2007 do 18.12.2008   

JUDr. Zuzana Oprchalová - členka   

od: 19.10.2007 do 18.12.2008   

PharmDr. Martin Višňanský MBA, PhD.   

člen   

od: 19.10.2007 do 1.7.2008   
 
 

AUDÍTORI 
BDR spol. s r. o. M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica 
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4. Správa predstavenstva o činnosti BIONT, a.s. v roku 2008 

    

   4.1. Podnikateľská činnosť v roku 2008 

  

Podnikateľská aktivita spoločnosti je zameraná na  výkon nasledovných činností: 

• výroba a predaj rádiofarmaka 18FDG, 

• poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína 

pomocou kamier SPECT a PET/CT, 

• prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, 

• výskumnú činnosť v rámci vedecko-výskumnych projektov v oblasti 

nanotechnológií. 

V rámci dodávok rádiofarmaka 18FDG pre centrá pozitrónovej emisnej tomografie 

sme zrealizovali 251 výrob rádiofarmaka na báze fluórdeoxyglukózy (FDG), ktoré 

predstavujú 621 dodávok pre kliniky nukleárnej medicíny v objeme tržieb 27,064 

mil. Sk . Táto úroveň zodpovedá výsledkom predchádzajúceho roka.  

PET Centrum spoločnosti vykonalo 2 639 rádionuklidových vyšetrení pomocou 

PET/CT a SPECT pri dosiahnutí tržieb v hodnote 82,41mil. Sk. Uvedený objem výkonov 

nie je pokrytý rozsahom finančných limitov dohodnutých so zdravotnými poisťovňami 

v plnej výške. Objem nadlimitných výkonov predstavuje zhruba 131 vyšetrení. 

Realizácia nadlimitných výkonov bola vyvolaná tlakom rastu čakacej doby 

onkologických pacientov na vyšetrenia, pričom nadlimitný výkon predstavuje 

najnutnejšie vyšetrenia, ktoré nezniesli dlhší odklad. Nakoľko tieto vyšetrenia nie sú 

pre klientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne preplácané, ich výkon spôsobuje 

finančnú nerovnováhu v neprospech BIONT, a.s.. Riešenie tohto stavu spočíva 

v prispôsobení objemu finančného limitu skutočnému dopytu po vyšetreniach. 

Rokovania s VšZP, a.s. priniesli úpravu limitu v roku 2009 ( zatiaľ v nedostatočnej 

miere).  

Objem tržieb z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve 

spoločnosti vykázal nárast o 32 % a dosiahol hodnotu 17,32 mil. Sk a tržby z prenájmu 

hnuteľných vecí predstavujú 11,85 mil. Sk.  

Spoločnosť aj v tomto roku participovala na riešení vedecko-výskumných úloh 

vyhlásených Agentúrou pre vedu a vývoj a projektu CHARPAN 6. rámcového 

programu EÚ. 

Hospodárenie spoločnosti v celkových číslach vykazuje rast tržieb z predaja 

vlastných výrobkov a služieb o 2 % oproti úrovni minulého roku a udržuje pozitívny 

trend vo vývoji základných ukazovateľov finančnej situácie spoločnosti. 
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Graf vývoja vybraných ukazovateľov v rokoch 2006 až 2008 v tis. Sk: 

 

 

Bližší prehľad hodnôt základných ukazovateľov finančnej a hospodárskej 

situácie spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami poskytuje tabuľka 1 

v časti 4.2. 

Nárast aktivity spoločnosti zabezpečil dosiahnutie výnosov na plánovanej 

úrovni. K relevantnej zmene však došlo na strane nákladov, čo súvisí s plánovanými 

opatreniami predstavenstva zameranými na zreálnenie potreby zdrojov na 

reprodukciu tej časti majetku, ktorú spoločnosť využíva pre zabezpečenie svojich 

podnikateľských aktivít a elimináciu nepriaznivých vplyvov prebytku majetku na 

hospodárenie spoločnosti v nadväznosti na limitáciu tržieb spoločnosti, ktorá vzniká 

regulovaním trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výsledným opatrením bola 

tvorba opravných položiek k dlhodobému majetku spoločnosti, čo zaťažilo náklady 

roku 2008 v objeme 706 315 tis. Sk. Plán výsledku hospodárenia pred zdanením pre 

rok 2009, tak po uvedenej účtovnej operácii môže predikovať dosiahnutie zisku. 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim náklady bolo darovanie komplexu zariadení 

pracoviska nukleárnej medicíny v prospech ÚVN SNP, Ružomberok v zostatkovej cene 

26 714 tis. Sk na základe uznesenia Vlády SR č. 322/2008 a rozhodnutia 

mimoriadneho valného zhromaždenia prijatého na rokovaní dňa 18.12.2008. 

Z dôvodu ucelenosti informácií uvedených vo výročnej správe uvádzame, že 

v roku 2009 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré mali vplyv na 

výsledky hospodárenia a stav finančnej situácie k 31.12.2008.  
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4.2 Základné ukazovatele 

 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 
SPOLOČNOSTI   ( v tis. Sk ) 

ZA ROK 2008 
 medziročná 

zmena   
oproti 2007 

ZA ROK 2007 
 medziročná 

zmena   
oproti 2006 

ZA ROK 2006 

  +  =  nárast o 
--  =  pokles o  +  =  nárast o 

--  =  pokles o  
 Počet zamestnancov  
(priemerný evidenčný)  

50,00 -1,96% 51,00 -1,92% 52,00 

 Aktíva celkom  260 674 -75,41% 1 059 882 -4,47% 1 109 520 
 Pracovný kapitál  111 262 11,02% 100 217 41,45% 70 848 
 Čistý pracovný kapitál  61 473 21,76% 50 486 40,17% 36 017 
 Čistý peňažný majetok  58 529 24,32% 47 079 42,34% 33 074 
 Pohľadávky  32 672 50,45% 21 716 -19,64% 27 024 
 Pohľadávky z obchodného styku  20 499 65,06% 12 419 -39,77% 20 620 
 Pasíva celkom  260 674 -75,41% 1 059 882 -4,21% 1 106 520 
 Vlastné imanie  219 676 -78,51% 1 022 015 -5,67% 1 083 498 
 Základné imanie  1 056 000 0,00% 1 056 000 0,00% 1 056 000 
 Záväzky  38 483 8,24% 35 552 48,03% 24 016 
 Záväzky z obchodného styku  7 023 -22,52% 9 064 -6,39% 9 683 

 Výnosy  142 791 3,26% 138 283 17,69% 117 493 
 Tržby  139 432 2,32% 136 264 22,89% 110 879 
 Tržby z vlastnej činnosti  139 050 2,05% 136 262 34,49% 101 316 
 Pridaná hodnota  67 768 -2,07% 69 200 59,19% 43 470 
 Náklady  945 130 381,82% 196 159 26,66% 154 872 
 Vlastné náklady výroby  99 856 9,15% 91 486 16,97% 78 213 
 Výsledok hospodárenia pred zdanením  -796 595 -1 501,58% -49 738 -59,59% -31 166 

      

 Výsledok hospodárenia bez odpisov  
 ( EBITDA ) 

-5 164 75,15% 32 030 180,65% 18 286 

Produktivita práce na 1 Sk mzdových 
nákladov 

4,87 -12,77% 5,58 12,15% 4,97 

Produktivita práce na 1 zamestnanca 2 781 4,09% 2 672 37,13% 1 948 
Rentabilita tržieb -575%  -37%  -28% 
Strata / Základné imanie -75%  -5%  -3% 

 Ukazovatele likvidity       

 Likvidita I.stupňa - pohotová   5,30  4,36  1,74 
 Likvidita II.stupňa - bežná     3,28  2,79  1,56 
 Likvidita III. stupňa. - celková  6,43  4,56  4,33 

 Ukazovatele obratovosti (aktivity) v dňoch       
 Doba obratu zásob  7,36  8,94  9,50 
 Doba inkasa krátkodobých pohľadávok  84,35  57,31  87,69 

 Doba inkasa pohľadávok z obch. styku  52,89  32,75  66,89 
 Doba splácania  záväzkov  14,66  65,25   55,83 

(tab. 1)      
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4.3 Technický a investičný rozvoj a starostlivosť o technologické zariadenia 

 

V oblasti investičného rozvoja svojich pracovísk spoločnosť preinvestovala 

12,5 mil. Sk z vlastných zdrojov. Hlavné podnikateľské aktivity vyžadujú neustálu 

obnovu technického vybavenia so zámerom udržania výnimočného postavenia 

spoločnosti BIONT, a.s. ako špičkovo vybaveného pracoviska v celosvetovom 

rozmere. 

Celkové náklady na opravy a údržbu predstavovali 13,6 mil. Sk. Výdavok 

pozostáva zo zabezpečenia pravidelných servisných prehliadok strojov a zariadení 

spoločnosti. 

 

4.4 Politika v oblasti ľudských zdrojov 

 

Podnikateľská aktivita spoločnosti je, samozrejme, spojená aj so starostlivosťou 

o svojich zamestnancov, ktorých priemerný evidenčný stav v hodnotenom roku 

predstavuje 50 osôb. V tejto súvislosti spoločnosť zabezpečovala odborný rast 

zamestnancov, zľavu na ubytovaní v priestoroch ÚUZ BIONT, a.s. na Kramároch, ako 

aj skrátenie pracovnej doby zamestnancom pracovísk s ionizujúcim žiarením 

a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Produktivita práce na zamestnanca 

vykazuje nárast o 5 % oproti roku 2007. 

 
 

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV ZA ROK (v tis. Sk)  
  
 Mzdové náklady  28 574 
 Odvody z miezd hradené spoločnosťou 9 063 
 Ochranné pomôcky  277 
 Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie  234 
 Sociálny fond  149 
 Zľava na ubytovanie zamestnancov, ktorá 
predstavuje nepeňažný príjem zamestnancov  

1 281 

 Spolu  39 578 
  

 Priemerný evid. počet pracovníkov - prepočítaný  50,0 

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2008 792 
 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2007  694 
 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2006  557 
(tab. 2)  
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4.5 Správa o stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti 

 

Spoločnosť BIONT, a. s. hospodárila v roku 2008 podľa účtovných výkazov (po 

zohľadnení opravných položiek) s dlhodobým nehmotným a dlhodobým hmotným 

majetkom v netto hodnote 175 mil. Sk.   

Dlhodobý nehmotný majetok predstavoval ku koncu roka v netto hodnote 

988 tis. Sk. Dlhodobý hmotný majetok dosiahol v netto hodnote 174 mil. Sk.  

Oprávky k dlhodobému majetku k jeho obstarávacej cene predstavujú 21 % 

a opravné položky vytvorené k dlhodobému majetku po zohľadnení reálnej 

trhovej situácie k jeho obstarávacej cene predstavujú podiel 63 %. 

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku v netto hodnotách je nasledovná: 

Pozemky 15 mil. Sk   8,8 % 

stavby 89 mil. Sk 50,9 % 

samostatné hnuteľné veci 61 mil. Sk 34,8 % 

ostatný dlhodobý hmotný majetok  0,6 mil. Sk   0,3 % 

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 mil. Sk 4,8 % 

 

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku, ktorá je výsledkom procesu 

zakladania spoločnosti, zásadnou mierou ovplyvňuje ekonomickú situáciu 

spoločnosti BIONT, a. s., fungujúcej podľa obchodného práva a zodpovedajúcich 

účtovných princípov a v konečnom dôsledku sa „podieľa“ na tvorbe záporného 

hospodárskeho výsledku. Ide najmä o celkovo vysoké hodnoty základných 

položiek tohto majetku, ktoré svojimi odpismi neúmerne zaťažujú nákladovú 

stránku hospodárenia spoločnosti v porovnaní s dosiahnuteľnou ekonomickou 

výkonnosťou.  

 

Tvorba opravných položiek reaguje na súčasnú situáciu na trhu 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde dochádza k stanoveniu finančných 

limitov zo strany zdravotných poisťovní v rámci zmlúv o poskytovaní a úhrade 

zdravotnej starostlivosti. Týmto zmluvami poisťovne regulujú objem vyšetrení, 

ktoré je možné poskytnúť pacientom, pričom zazmluvnený objem neodráža 

skutočný dopyt, resp. potrebu. Rastom čakacej doby na vyšetrenia sa zbytočne 

zhoršuje zdravotný stav onkologických pacientov, a zároveň sa umelo obmedzuje 

doba skutočného využitia strojového času drahého komplexu zariadení 

potrebných pre vyšetrenia pomocou pozitrónovej emisnej tomografie až na 

polovicu kapacity. Táto situácia neúmerne predlžuje dobu návratnosti celkovej 

investície, ako aj ohrozuje zabezpečenie dostatku finančných zdrojov potrebných 

na reprodukciu zariadení v rámci doby ich životnosti.  
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Vlastné imanie spoločnosti z uvedených dôvodov kleslo na 220 mil. Sk, teda 

celkový pokles pod hodnotu základného imania je o 79 %. Záväzky spoločnosti 

predstavujú 15,5 % z celkovej hodnoty pasív. Finančná situácia spoločnosti nie je 

zaťažená prijatými úvermi.  

4.6. Zámery spoločnosti na rok 2009 

 

V oblasti hlavných činností sa pre rok 2009 počíta s nárastom výroby 18F-FDG 

v prevažnej miere v rámci vlastnej registrácie s obchodným názvom biontFDG. Okrem 

toho spoločnosť plánuje zavedenie výroby nového diagnostického rádiofarmaka 11C-

metionín. Rovnako sa počíta aj s miernym nárastom objemu poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti, v závislosti od výsledku rokovaní so zdravotnými poisťovňami.  

Oblasť výskumu a vývoja bude posilnená tak, aby sa popri rozvinutom 

materiálovom a technologickom výskume posilnila aj oblasť rádiochémie a farmácie. 

Dôležitú úlohu tu bude zohrávať možnosť napojenia sa do grantových schém 

financovania základného a aplikovaného výskumu. Pre podporu tohto smerovania sa 

počíta s pokračovaním rekonštrukcie časti nevyužitých priestorov pre nové výskumné 

a výrobné laboratóriá ako aj s rozšírenim PET centra. 

 V roku 2009 sa spoločnosť zameria aj na doriešenie pretrvávajúcich problémov 

s dodávkami tepla do výrobných priestorov, vyriešenie klimatizácie kancelárskych 

priestorov a pracovní, ako aj na samostatné pripojenie odberu elektrickej energie 

v zmysle pôvodných, doteraz však nerealizovaných plánov a dohôd so Slovenským 

metrologickým ústavom.  

4.7. Záver 

 

Spoločnosť BIONT, a.s. rovnako ako v predchádzajúcich rokoch zaznamenala 

nárast výkonnosti. Vo výročnej správe za rok 2007 ako aj na Mimoriadnom valnom 

zhromaždení v decembri 2008 však bolo ukázané, že i napriek trvalému nárastu 

výkonnosti spoločnosť z dôvodu nadhodnoteného majetku vykazuje trvale účtovné 

straty. Pri súčasnej situácii na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je 

možné natoľko zvýšiť výkony (i keď kapacity na to postačujú) aby sa účtovná strata 

eliminovala. Preto bol vypracovaný a uskutočnený plán na zreálnenie hodnoty 

majetku vytvorením účtovných opravných položiek. Táto operácia jednorázovo 

navýšila v roku 2008 účtovnú stratu, čím sa ale odstránila hlavná prekážka 

k dosiahnutiu kladného hospodárskeho výsledku v nasledujúcom  období.  



10 Výročná správa BIONT, a.s.  
 

 

5. Údaje individuálnej účtovnej závierky za rok 2008 

 

(v tis. Sk) 

SÚVAHA   k  
(v netto hodnotách) 

31.12.2008 medziročná 
zmena 

oproti 2007 

31.12.2007 
 

medziročná 
zmena 

oproti 2006  

31.12.2006 

 podielová 
štruktúra  

 +  =  nárast o 
--  =  pokles o  +  =  nárast o 

--  =  pokles o  

 MAJETOK CELKOM  100,00% 
 

260 674  -75,41% 1 059 882  -4,47% 1 109 520  

 Pohľadávky za upísané vl. imanie   0,00% 0  0,00% 0  0,00% 0  

 Neobežný majetok   67,21% 175 187  -82,13% 980 485  -7,47% 1 059 601  

 Dlhodobý nehmotný majetok   0,38% 988  -66,67% 2 964  0,30% 2 955  

 Dlhodobý hmotný majetok   66,83% 174 199  -82,18% 977 521  -7,49% 1 056 646  

 Dlhodobý finančný majetok  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 0  

 Obežný majetok  27,93% 72 799  12,58% 64 665  38,08% 46 832  

 Zásoby   1,09% 2 850  -15,81% 3 385  15,69% 2 926  

 Dlhodobé pohľadávky   0,04% 94  327,27% 22  29,41% 17  

 Krátkodobé pohľadávky   
 

12,53% 
 

32 668  50,59% 21 694  -19,67% 27 007  

 Finančné účty  14,27% 37 187  -6,01% 39 564  134,36% 16 882  

 Ostatné aktíva - prech.účty aktív   4,87% 12 688  -13,87% 14 732  377,23% 3 087  

  
VL. IMANIE a ZÁVÄZKY CELKOM  

 
100,00% 

 
260 674  

 
-75,41% 

 
1 059 882  

 
-4,47% 

 
1 109 520  

 Vlastné imanie   84,27% 219 676  -78,51% 1 022 015  -5,67% 1 083 498  

 Základné imanie   405,10% 1 056 000  0,00% 1 056 000  0,00% 1 056 000  

 Kapitálové fondy   0,00% 0  -100,00% 27 497  -57,62% 64 877  

 Fondy zo zisku   0,00% 0  0,00% 0  0,00% 0  

 Výsledok hospodárenia minul. rokov  -13,04% -33 985  -1 042,46% -3 606   0  
 Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia   

-307,79% -802 339  -1 286,31% -57 876  54,84% -37 379  

 Cudzie zdroje   15,52% 40 449  8,77% 37 186  45,14% 25 621  

 Rezervy   0,75% 1 966  20,32% 1 634  1,81% 1 605  

 Dlhodobé záväzky   10,42% 27 157  27,06% 21 373  61,90% 13 201  

 Krátkodobé záväzky   4,34% 11 326  -20,12% 14 179  31,10% 10 815  

 Bankové úvery a výpomoci   0,00% 0  0,00% 0  0,00% 0  

 Ost.pasíva - prech.účty pasív   0,21% 549  -19,38% 681  69,83% 401  

(tab. 3)        
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( v tis. Sk ) 

Výkaz ziskov a strát   Rok 2008  
 medziročná 

zmena 
oproti 2007 

+  =  nárast o 
--  =  pokles o 

 Rok 2007 
medziročná 

zmena 
oproti 2006 

+  =  nárast o 
--  =  pokles o 

 Rok 2006 

       

  Obchodná marža   0  0,0% 0  0,0% 0  

 Výroba   139 050  2,0% 136 262  34,5% 101 316  

 Tržby za predaj vlastných výr. a služieb  139 050  2,0% 136 262  34,5% 101 316  

 Aktivácia   0  0,0% 0  0,0% 0  

 Výrobná spotreba   71 282  6,3% 67 062  15,9% 57 846  

  Pridaná hodnota   67 768  -2,1% 69 200  59,2% 43 470  

 Osobné náklady   40 794  19,6% 34 121  21,8% 28 009  

 Dane a poplatky   1 174  2,3% 1 148  -17,4% 1 390  

 Odpisy dlhodobého majetku   85 116  4,1% 81 768  65,3% 49 452  

 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
dlhodobému majetku  

706 315   0   0  

 Ostatné hospodárske výnosy   2 380  72,7% 1 380  -78,4% 6 380  

 Ostatné hospodárske náklady   3 355  29,8% 2 585  -26,0% 3 494  

 Dary  26 714  33 292,5% 80  300,0% 20  

 Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti  -793 615  -1 515,6% -49 122  -66,6% -29 480  

 Hospodársky výsledok z finančnej činnosti  -3 036  -430,8% -572  -66,1% -1 686  

 Splatná daň z príjmu z bežnej činnosti       

 Odložená daň z príjmu z bežnej činnosti  5 744  -29,4% 8 138  31,0% 6 213  

 Hospodársky výsledok za bežnú činnosť   -802 395  1287,5% -57 832  54,7% -37 379  

 Mimoriadne výnosy   56   0   0  

 Mimoriadne náklady   0   44   0  

 Daň z príjmov z mim. činnosti   0   0   0  

 Mimoriadny hospodársky výsledok  56   -44   0  

 Hospodársky výsledok za účtovné 
obdobie   

-802 339  1286,3% -57 876  54,8% -37 379  

(tab. 4)      
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( v tis. Sk ) 

r.č. 
 Výkaz Cash Flow   
prehľad vybraných ukazovateľov  

Rok 2006 
1.1.06 - 31.12.06 

Rok 2007 
1.1.07 - 31.12.07 

Rok 2008 
1.1.08 - 31.12.08 

Peňažné toky  z prevádzkovej činnosti 

Z/S  Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  -31 166  -49 694  -796 595  

A1.  Úpravy a nepeňažné operácie   44 238  74 683  822 463  

A.1.1  Odpisy (+)  49 452  81 768  85 116  

A.1.5  Zmena stavu oprav.pol.k stálym aktívam (+/-)   45  35  706 270  

A.1.6  Zmena stavu ČR N,V a doh.účtov. (+/-)  -815  -11 365  1 913  

A.1.9  Úroky účtované do výnosov (-)  -23  -23    

A.1.10  Kurzový zisk vyčíslený ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)      -56  

A.1.11  Kurzová strata vyčíslený ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)  60  287  2 673  

A.1.12  Výsledok z predaja stálych aktív (+/-)  -4 481    26 547  

A.1.13  Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)     3 981    

A.2.  Vplyv zmien na pracovný kapitál (OA - KZ)  -12 179  3 741  -13 273  

A.2.1  Zmena stavu pohľadávok (+/-)  -16 468  807  -11 386  

A.2.2  Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)  4 559  3 393  -2 481  

A.2.3  Zmena stavu zásob (+/-)  -270  -459  594  

A.2.4  Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)        

   Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) súčet Z/S + A.1 + A.2  893  24 772  12 595  

A.3.  Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)        

   Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) súčet Z/S + A.1. až A.6.  893  24 772  12 595  

A.7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičnej činnosti alebo fin. fondov (-)  10  10    

A.8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)    3 981    

A.  Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) súčet Z/S + A.1. až A.9.  903  28 753  12 595  

Peňažné toky  z investičnej činnosti       

B.1.  Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  -2 665  -434  -16  

B.2.  Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -6 706  -5 309  -12 532  

B.5.  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  9 561    382  

B  Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (+/-) súčet B.1. až B.20.  190  -5 473  -12 166  

Peňažné toky  z finančnej činnosti       

C.1.  Peňažné toky vo vlastnom imaní súčet           C.1.1 až C.1.8.  0  0  0  

C.1.1.  Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)        

C.1.3.  Prijaté peňažné dary (+)        

C.2.  Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov súčet C.2.1. až C.2.10.  0  0  0  

C.7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných 
činností (-)  

  -41  -189  

C  Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (+/-) súčet C.1. až C.9.  0  -41  -189  

D.  Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) A+B+C  1 093  22 969  240  

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného 
obdobia (+/-)  15 895  16 882  39 564  

F.  Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 
obdobia (+/-)  16 988  39 851  39 804  

G.  Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  -106  -287  -2 617  

H.  Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 
obdobia po zohľadnení kurzových rozdielov (+/-)  

16 882  39 564  37 187  
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6. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

 

 

V roku 2008 spoločnosť BIONT, a.s. dosiahla stratu vo výške 802 339 tis. Sk, ktorá 
bola spôsobená predovšetkým vopred prerokovanou tvorbou opravných položiek 
k dlhodobému majetku v objeme 706 315 tis. Sk ( 88 % straty ) v reakcii na realitu 
nedostatočnej úrovne tržieb z dôvodu limitácie výkonov pozitrónovej emisnej 
tomografie zo strany zdravotných poisťovní. Druhou relevantnou príčinou vysokého 
prehĺbenia straty v tomto roku bolo uzavretie darovacej zmluvy s ÚVN SNP, 
Ružomberok podľa rozhodnutia prijatého mimoriadnym valným zhromaždením 
18.12.2008, ktorej predmetom bol dar komplexu zariadení nukleárnej medicíny 
v zostatkovej hodnote 26 714 tis. Sk ( 3 % straty ).  

 

Nakoľko v súčasnosti spoločnosť nedisponuje voľnými vlastnými zdrojmi 

a prostriedky zákonného rezervného fondu boli plne vyčerpané, predstavenstvo 

spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu ponechať stratu roku 2008 ako 

neuhradenú. 
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7. Správa nezávislého audítora  

 



Výročná správa BIONT, a.s.  15 
 

 

8. Správa Dozornej rady BIONT, a.s. 
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9. Poznámky 

 

9.1. Profil spoločnosti 

    

OOOOBCHODNÉ MENOBCHODNÉ MENOBCHODNÉ MENOBCHODNÉ MENO    
    

SSSSÍDLOÍDLOÍDLOÍDLO    
    

IČOIČOIČOIČO    
    

ZZZZÁKLADNÉ IMANIEÁKLADNÉ IMANIEÁKLADNÉ IMANIEÁKLADNÉ IMANIE    
    

ŠŠŠŠTRUKTÚRA TRUKTÚRA TRUKTÚRA TRUKTÚRA 

AKCIONÁROVAKCIONÁROVAKCIONÁROVAKCIONÁROV    

KKKK    31.12.20031.12.20031.12.20031.12.2008888    

    

    
    

ZZZZALOŽENIE AALOŽENIE AALOŽENIE AALOŽENIE A    VZNIKVZNIKVZNIKVZNIK    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

PPPPREDMET ČINNOSTIREDMET ČINNOSTIREDMET ČINNOSTIREDMET ČINNOSTI    

BIONT, a.s. 
 

Karloveská 63, 842 29 Bratislava 
 

35917571 
 

1 056 000 000 Sk 

  
 

Akcionár 

Podiel na  

základnom imaní  

 v tis. Sk v % 

ÚNMS SR 52 800 5,0 

MŠ SR 1 003 200 95,0 
    

Akciová spoločnosť BIONT, a.s. so 100 % účasťou štátu vznikla 

dňa 21. januára 2005 v súlade s UV SR č. 1195/2004 a UV SR 

č. 1003/2004. Spoločnosť získala dlhodobý hmotný majetok 

nepeňažným vkladom do základného imania od zakladateľa 

ÚNMS SR.  

BIONT, a.s. vydal  6 600 ks akcií v dvoch emisiách v rôznych 

menovitých hodnotách. Prvá emisia, ktorú upísal ÚNMS SR, 

predstavovala 1 000 ks akcií v jednotkovej hodnote 1 mil. Sk 

a v evidencii CDCP, a.s. bola zaregistrovaná pod číslom 

ISIN: SK1110010933 dňa 12.5.2006. Následná emisia 5 600 ks akcií 

v jednotkovom kurze 10 tis. Sk bola vyvolaná navýšením základného 

imania spoločnosti o peňažný vklad v hodnote 56 mil. Sk, ktoré 

realizovali ministerstvá hospodárstva, zdravotníctva, školstva a 

obrany v pomere podľa UV SR č. 1195/2004. V evidencii CDCP, a.s. 

bola zaregistrovaná dňa 12.5.2006 pod číslom ISIN: SK1110010941. 
    

Spoločnosť podniká v nasledovných činnostiach: 

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, 

2. poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych 

techník, 

3. vzdelávacia činnosť v oblasti farmácie, chémie a fyziky, 

4. organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských 

podujatí, 

5. inžinierska činnosť – obstarávacie služby v stavebníctve, 

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb, 
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7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 

8. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, 

9. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

a ambulancia v odbore nukleárna medicína, 

10.  výroba liekov. 

 

9.2. Účtovné zásady a metódy, audit 

 

Účtovná závierka spoločnosti BIONT, a.s. bola zostavená ako riadna účtovná 

závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 1. januára 

2008 do 31. decembra 2008.  

Pri zostavovaní závierky spoločnosť vychádzala z účtovnej zásady 

nepretržitého trvania činnosti spoločnosti. Dlhodobý majetok bol ocenený 

obstarávacou cenou, ktorá okrem samotnej ceny majetku zohľadňuje aj súvisiace 

náklady na jeho obstaranie, a to náklady na dopravu, clo a poistné. 

Spoločnosť odpisuje majetok rovnomerne počas stanovenej doby životnosti 

majetku. Doba životnosti vychádza z povahy konkrétneho majetku a je určená 

odborným odhadom. 

Zásoby sú ocenené obstarávacou cenou, teda cenou obstarania vrátane 

nákladov súvisiacich s obstaraním, predovšetkým nákladov na dopravu. 

Vyskladnenie zásob zohľadňuje ocenenie metódu FIFO. 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola 

vykonaná na základe príkazu predsedu predstavenstva na vykonanie 

inventarizácie k overeniu ročnej účtovnej závierky k 31.12.2008 podľa ustanovení 

zákona o účtovníctve. 

Overenie účtovnej závierky vykonala spoločnosť BDR spol. s r. o. v súlade so 

zákonom č. 466/2002 Z. z. a medzinárodnými audítorskými štandardmi. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov 

o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od 

rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností 

v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri  posudzovaní 

tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a 

objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol 

navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom 

vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej 

obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a 

primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj 

zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 
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9.3. Vývoj majetku, vlastného imania  a záväzkov  v roku 2008 
    

MAJETOKMAJETOKMAJETOKMAJETOK    

Pohyb majetku v brutto hodnotách v priebehu roka 2008 bol charakterizovaný 

poklesom o 27 mil. Sk. Neobežný majetok sa znížil o 35 mil. Sk a prírastok 

obežného majetku dosiahol 8 mil. Sk. Úbytok neobežného majetku v netto 

hodnotách o 805 mil. Sk bol vyvolaný najmä uplatnením odpisov a tvorbou 

opravných položiek. Nárast obežného majetku súvisí s rastom výkonnosti 

podnikateľskej činnosti vo vyššej miere oproti roku 2007. Nárast súvisí 

predovšetkým s rastom pohľadávok z obchodného styku. 

    
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku   ( v tis. Sk ) 

Druh majetku Obstarávacia 
cena k 1.1.2008 Prírastky Úbytky Obstarávacia 

cena k 31.12.2008 

 B. Neobežný majetok   1 154 520 22 220 57 267 1 119 472 
 B.I. Dlhodobý nehmotný majetok   4 561 43 129 4 474 
B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 147   147 

B.I.3. Softvér (013) 3 543  129 3 414 

B.I.6. Ostatný dlh. nehmotný majetok (019) 133   132 

B.I.7. Obstarávaný dlh. nehmotný majetok (041) 738 43  781 
 B.II. Dlhodobý hmotný majetok   1 149 959 22 177 57 138 1 114 998 

B.II.1. Pozemky (031) 15 378   15 378 
B.II.2. Stavby (021)  570 051 32  570 083 
B.II.3. Samostatné hnut. veci (022)  554 079 5 843 47 680 512 242 

B.I.6. Ostatný dlhod. hmotný majetok (029, 032) 8 171 602 309 8 464 

B.I.7. Obstarávaný dlh. hmotný majetok (042) 1 038 15 223 7 907 8 354 

B.I.8. Preddavky na  dlh. hmotný majetok (052) 1 242 477 1 242 477 

 B.III. Dlhodobý finančný majetok  0 0 0 0 

 

Pohyb zostatkových cien  ( v tis. Sk ) 

Druh majetku Zostatková cena k 
1.1.2008 

Zostatková cena k 
31.12.2008 

 B. Neobežný majetok   980 485 175 187 
 B.I. Dlhodobý nehmotný majetok   2 964 988 

B.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 52 2 

B.I.3. Softvér (013) 2 077 194 

B.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 97 11 

B.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 738 781 

 B.II. Dlhodobý hmotný majetok   977 521 174 199 

B.II.1. Pozemky (031) 15 378 15 378 
B.II.2. Stavby (021)  536 129 88 691 

B.II.3. Samostatné hnut. veci (022)  419 752 60 705 

B.I.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032) 3 982 594 

B.I.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 1 038 8 354 
B.I.8. Preddavky na  dlh. hmotný majetok (052) 1 242 477 
 B.III. Dlhodobý finančný majetok  0 0 

 



Výročná správa BIONT, a.s.  19 
 

 

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia 

veci živelnou udalosťou, vandalizmom alebo vodou v prípade zlyhania 

vodovodného systému. 

Stav zásob dosiahol k 31.12.2008 objem 2,8 mil. Sk, čím sa významne nelíši 

od úrovne roka 2007. Keďže spoločnosť vyrába krátkožijúce rádiofarmaká 

s dobou premeny 2 hodiny, stav vnútropodnikových zásob je nulový. Plnenie 

objednávok trvá od výroby po dodanie rádiofarmaka cca 4 hodiny. Doba obratu 

zásob predstavuje 7,36 dňa. 

Výška pohľadávok ku koncu roka predstavovala čiastku 32 762 tis. Sk netto. 

Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku sa skrátila z 57 dní na 53 dní. 

Uvedená doba je pomerne dlhá, avšak plne zodpovedá charakteru obchodných 

vzťahov. Vybraným odberateľom BIONT, a.s. poskytuje až 1,5 mesačnú dobu 

splatnosti faktúr. Dosiahnuté pohľadávky mali nasledovnú štruktúru: 

dlhodobé pohľadávky      94 tis. Sk  

krátkodobé pohľadávky  

z obchodného styku  20 485 tis. Sk  

daňové pohľadávky  514 tis. Sk    

iné pohľadávky  11 669 tis. Sk   

 

Stav finančných účtov k 31.12.2008 bol 37,2 mil. Sk, čím došlo k  

medziročnému poklesu o 2,4 mil. Sk. 

Položky časového rozlíšenia aktív dosiahli ku koncu roka 2008 hodnotu 

12 688 tis. Sk, pričom sa jedná o časové rozlíšenie nákladov na nájomné, poistné, 

servisné vzťahy a príjem z úhrady poskytnutej neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti. 
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VLASTNÉ IMANIE  A  VLASTNÉ IMANIE  A  VLASTNÉ IMANIE  A  VLASTNÉ IMANIE  A  ZÁVÄZKYZÁVÄZKYZÁVÄZKYZÁVÄZKY    

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31.12.2008 výšku 220 mil. Sk. Vlastné 

imanie pripadajúce na jednu akciu základného imania spoločnosti predstavuje 

208 027 Sk na 1 akciu prvej emisie cenných papierov a 2 080 Sk na 1 akciu druhej 

emisie. 

Základné imanie je rozdelené na 1 000 kmeňových akcií v menovitej hodnote 

1 mil. Sk a 5 600 kmeňových akcií v menovitej hodnote 10 tis. Sk, zaknihovaných 

v Centrálnom depozitári cenných papierov, a.s. Podiel vlastného imania v celkovej 

hodnote základného imania predstavuje 20,8 % . 

     
Zmeny zložiek vlastného imania    ( v tis. Sk) 

Text Stav k 
31.12.2007 Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.2008 

A. Vlastné imanie spolu, v tom: 1 022 015 -774 842  27 497  219 676  
A.I. Základné imanie, v tom: 1 056 000 0  0  1 056 000  
A.I.1. Zákldné imanie (411) 1 056 000   1 056 000  

A.II. Kapitálové fondy, v tom: 27 497 0  27 497  0  
A.II.3. Zákonný rezervný fond z kapit. vkladov (417,418) 27 497  27 497  0  

A.II. Fondy zo zisku 0 0  0  0  
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 606 -30 379  0  -33 985  
 A.V. Hospodársky výsledok bežného účt. obdobia  -57 876 -30 379  0  -33 985  

 

V roku 2008 došlo k čerpaniu prostriedkov zákonného rezervného fondu 

z kapitálových vkladov z dôvodu vyrovnania straty z hospodárenia v roku 2007 

v sume 27 mil. Sk.  

Stav rezerv k 31.12.2008 bol 1,9 mil. Sk. Vytvorenie rezerv podmienila potreba 

krytia budúcich nákladov na mzdy a odmeny zamestnancom na odmeny členov 

orgánov spoločnosti a na audit na rovnakej úrovni ako v roku 2007.  

Záväzky ku koncu hodnoteného obdobia dosiahli výšku 39 mil. Sk, z toho 

dlhodobé záväzky 27 mil. Sk a krátkodobé 12 mil. Sk. Štruktúru záväzkov tvorili: 

dlhodobé záväzky    27 mil. Sk  70 % 
        z toho odložený daňový záväzok    27 mil. Sk    

krátkodobé záväzky   12 mil. Sk 30 % 
          z toho: záväzky z obchodného styku   7 mil. Sk    
  

Zníženie ocenenia majetku, ktorý tvorí nepeňažný vklad zakladateľa ÚNMS SR do 

základného imania a zákonného rezervného fondu účtovnej jednotky, 

súdnoznaleckým posudkom má vplyv na výšku daňových odpisov a vyčíslenie 

odloženej dane z príjmu. Spoločnosť BIONT, a.s. v prípade majetku predstavujúceho 

nepeňažný vklad nadväzuje na evidenciu zakladateľa ÚNMS SR a pokračuje 

v odpisovaní. Uplatnené daňové odpisy v celkovej výške tak predstavujú 

136 738 tis. Sk a sú zahrnuté do základu dane z príjmu. 
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Podiel cudzích zdrojov na pasívach spoločnosti predstavuje 15 %.  

 

 Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti   
( v tis. Sk) 

Položka záväzku Spolu /  
v tom: 

Zostatková 
doba splatnosti do 

1 roka vrátane 

Zostatková 
doba splatnosti 
od 1 do 5 rokov 

vrátane 

Dlhodobé záväzky 96 60 36 
Záväzky z obchodného styku 7 023 7 023  
Nevyfakturované dodávky 239 239  
Mzdy 1 905 1 905  
Záväzky zo sociálneho poistenia 1 201 1 201  
Daňové záväzky 958 958  
 SPOLU  11 422 11 386 36 

 

 

Položky časového rozlíšenia pasív dosiahli ku koncu roka 2008 hodnotu 

549 tis. Sk, pričom sa jedná o časové rozlíšenie záväzkov a výnosov z dôvodu 

oneskorenej fakturácie a zúčtovaniu. 
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NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIANÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIANÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIANÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA    

 

Výsledok hospodárenia za rok 2008 – strata vo výške 802,339 mil. Sk po 

zohľadnení odloženej dane predstavuje rozdiel medzi výnosmi celkovo 

142,791 mil. Sk a nákladmi celkom 945,130 mil. Sk. Na tvorbe záporného 

hospodárskeho výsledku sa významnou mierou podieľa vysoká úroveň  odpisov, 

ktorá je determinovaná vysokou hodnotou predovšetkým dlhodobého hmotného 

majetku spoločnosti. Nárast nákladov bol ďalej spôsobený vopred prerokovanou 

tvorbou opravných položiek k dlhodobému majetku v objeme 706 315 tis. Sk ( 88 

% straty )  v reakcii na realitu nedostatočnej úrovne tržieb z dôvodu limitácie 

výkonov pozitrónovej emisnej tomografie zo strany zdravotných poisťovní. 

Druhou relevantnou príčinou vysokého navýšenia nákladov v tomto roku bolo 

uzavretie darovacej zmluvy s ÚVN SNP, Ružomberok podľa rozhodnutia prijatého 

valným zhromaždením, ktorej predmetom bol dar komplexu zariadení nukleárnej 

medicíny v zostatkovej hodnote 26 714 tis. Sk ( 3 % straty ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé nákladové položky sa na celkových nákladoch podieľali takto: 

- Odpisy dlhodobého majetku a 

tvorba opravných položiek 
791 431 tis. Sk  84 % 

- Výrobná spotreba   71 282 tis. Sk  8 % 

- Osobné náklady   40 794 tis. Sk  4 % 

- Dary 26 714 tis. Sk 3 % 

- Odložená daň z príjmu z bežnej 

činnosti  
5 744 tis. Sk  1 % 

- Ostatné hospodárske náklady   3 650 tis. Sk  0,4% 

- Dane a poplatky   1 174 tis. Sk  0,1% 

- Ostatné finančné náklady   4 341 tis. Sk  0,5% 
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Výnosy z veľkej časti tvorili tržby za predaj služieb a vlastnej produkcie 

v sume 139 050 tis. Sk. Pridaná hodnota dosiahla hodnotu 67 768 tis. Sk.  

Ostatné výnosy predstavujú hodnotu 3 741 tis. Sk.  
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10. Organizačná štruktúra 
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Oddelenie 
výroby a vývoja 

rádiofarmák 
 

Oddelenie 
PET Centrum  

Oddelenie 
mikroPET 

 

 

 



KontaktyKontaktyKontaktyKontakty    

 

 

BIONT a.s.                   E-mail:  
Karloveská 63 biont@biont.sk  
842 29 Bratislava pet@biont.sk (PET Centrum)  
                                raf@biont.sk (výrob a rádiofarmák)                  
 ecr@biont.sk (oddelenie nanotechnológií) 
 

 

IČO: 35 917 571  
IČ DPH: SK2021932748   
 

 

Tel.:  +421-2-20670 749 
Fax : +421-2-20670 748, +421-2-60294 368  
www.biont.sk  
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