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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

 
Vážení akcionári, 

Vážení obchodní partneri, 

 
spoločnosť BIONT, a.s. je dlhodobo etablovaná na slovenskom trhu v oblasti zdravotnej 

starostlivosti v odbore nukleárna medicína a zároveň je jediným výrobcom PET rádiofarmák 
v Slovenskej republike. Uplynulý rok 2016 sa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti niesol 
v znamení reštriktívnych opatrení zo strany zdravotných poisťovní, ktoré sú v zmysle slovenskej 
legislatívy prakticky jedinými odberateľmi výkonov zdravotnej starostlivosti krytých zdravotným 
poistením. V prípade BIONT, a.s. sú všetky aktuálne poskytované výkony zdravotnej starostlivosti 
zaradené v tejto kategórii. Predpoklad pre nasledujúce obdobie je, že reštriktívne opatrenia budú 
naďalej pokračovať najmä v oblasti limitácie úhrad výkonov, čo pre nás predstavuje pokračujúce 
výzvy na zvyšovanie efektivity využívania technologických, prevádzkových a personálnych kapacít. 
Tieto výzvy je možné v budúcnosti napĺňať len pokračujúcim úsilím v oblasti inovácií a vývoja. 
Vynikajúcou ukážkou prezentujúcou toto snaženie je získanie ocenenia za inovatívny čin roka 2016, 
ktorým bola ocenená unikátna technologická inovácia v oblasti výroby rádiofarmák, zavedená do 
praxe ako výsledok vlastného vývoja. 

V roku 2016 bola spoločnosť úspešná aj pri napĺňaní cieľov hospodárenia. Najmä prísnou 
procesnou a finančnou konsolidáciou, ale aj efektívnou obchodnou politikou sa podarilo stabilizovať 
hospodárenie spoločnosti a vytvoriť zdroje na začatie obnovy zastaraného technologického 
vybavenia a prevádzkových priestorov, čo je nevyhnutné pre rozvoj a rast spoločnosti v nasledujúcich 
obdobiach. Manažment spoločnosti si aj pre nasledujúce obdobie stanovil ambiciózne ciele, ktoré je 
odhodlaný napĺňať aj napriek reštrikciám zdravotných poisťovní, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárenie celej spoločnosti.  Najmä v období posledných dvoch rokov sme 
zaznamenali výrazný rastový trend v oblasti dopytu po diagnostických PET CT vyšetreniach a je 
odôvodnený predpoklad pokračovania tohto trendu aj v nasledujúcich obdobiach.  Vzhľadom na to, 
že sa jedná v prevažnej miere o diagnostiku onkologických ochorení, pri ktorých je nesmierne 
dôležitá včasná diagnostika, sú kladené vysoké nároky na riadenie času výkonu vyšetrení, výroby 
a distribúcie rádiofarmák, ktorých skladovanie nie je možné. Pri prevádzke samotných pracovísk 
vzniká mnoho nepredvídateľných situácií, ktoré je nevyhnutné riešiť s odbornosťou a rozvahou. 
V oblasti tzv. manažmentu pacienta prišlo v uplynulom období k viacerým zmenám, ktorých cieľom je 
zabezpečiť efektívnu realizáciu výkonov zdravotnej starostlivosti, tak aby sa minimalizoval dopad 
zmluvných limitov na pacienta a zároveň aby negatívny dopad neuhradených výkonov na 
hospodárenie spoločnosti bol eliminovaný v maximálnej možnej miere. Zvládnutie týchto úloh 
v reálnom čase vyžaduje veľa úsilia a skúseností našich zamestnancov. Za čo im patrí  uznanie 
a vďaka.  

 Vysoká úroveň odbornosti zamestnancov, dôraz na bezpečnosť, nesmierne pracovné 
nasadenie a hlavne fokus na vyliečenie pacientov, to všetko je rozhodujúce pre úspech spoločnosti. 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa akcionárom, členom orgánov spoločnosti ako aj všetkým 
zamestnancom spoločnosti BIONT, a.s. za spoluprácu a úsilie pri doterajšom plnení zverených úloh. 

 

 

Martin Kabát 
predseda predstavenstva 

a  generálny riaditeľ 
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INFORMÁCIA O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI A AKCIONÁROCH 

 

ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA 

 
        

Predseda  Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. 

Členovia  JUDr. Ján Dudáš 

   doc. Ing. Peter Kováč, PhD. 

    

 

 

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY 

 
( do 30.06.2016 )   ( od 30.06.2016 ) 

Predseda  MUDr. Tomáš Haško, MPH. Mgr. Peter Lukáč 

Členovia  Ing. Peter Poliak  Ing. JUDr. Anna Ďurfina, PhD. 

   MUDr. Pavol Povinec, PhD. MUDr. Pavol Povinec, PhD. 

     

 

AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 

 

Akcionár
Podiel na 
hlasovacích 
právach

Iný podiel na 
ostatných 
položkách VI         
ako na ZI

absolútne v EUR v % v % v %
a b c d e

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR

33 300 552 95 95 -

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo SR

1 752 648 5 5 -

Spolu 35 053 200 100 100 -

Výška podielu na základnom imaní
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTI BIONT, A.S. 

 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ  

 

Prevádzková činnosť spoločnosti bola zameraná na zabezpečenie diagnostiky onkologických 
pacientov pomocou pozitrónovej emisnej tomografie priamo formou poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, ako aj nepriamo výrobou rádiofarmák pre ostatné PET centrá. 

Spoločnosť aj v tomto roku udržala rastúci trend pozitívnych výsledkov výkonnosti výroby 
rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nárast výkonu sa premietol do výsledkov 
hospodárenia spoločnosti v podobe výrazného nárastu kladného hospodárskeho výsledku. 

Podnikateľská činnosť nadväzuje na vývojové projekty realizované v predchádzajúcich 
obdobiach. Popri ustálenom predaji hlavného produktu biontFDG bola posilnená výroba a využívanie 
aj ďalších liekov na báze 18F a 11C.  

Objemovo najvýznamnejšou činnosťou naďalej zostáva poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v rámci nukleárnej medicíny v podiele 65,4 %, nasleduje výroba rádiofarmák s podielom 20,7 % 
a prenájom nebytových priestorov 13,8 %. Iné tržby z predaja predstavujú 0,1 %.  

 

 

Graf 1: Podiel podnikateľských aktivít na tržbách z predaja vlastnej produkcie a služieb 

 

Bližší popis podnikateľských aktivít je uvedený ďalej v texte v rámci tejto kapitoly. 

 

Výroba rádiofarmák 

BIONT, a.s. ako výrobca liekov sa zameriava na výrobu rádiofarmák, ktoré obsahujú rádionuklidy 
a sú určené na diagnostiku rôznych ochorení. Dôležitou vlastnosťou rádionuklidu je čas, za ktorý sa 
zníži jeho aktivita na polovicu, teda doba polpremeny, rovnako tak ako druh a energia ionizujúceho 
žiarenia. Na pracoviskách nukleárnej medicíny sa používajú rádionuklidy, ktoré majú krátku dobu 
polpremeny. 
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Trh s rádiofarmakami je možné rozdeliť do dvoch segmentov. Prvý predstavujú rádiofarmaká 
určené na diagnostiku a druhý tvoria rádiofarmaká aplikované na terapeutické účely.  Pričom 
podielovo prevažuje využitie rádiofarmák na diagnostiku (85%). Rádioizotopy používané na 
diagnostiku sa ďalej rozlišujú podľa spôsobu ich využitia na SPECT a PET.  

Výroba a predaj liekov BIONT, a.s. sa špecializuje na výrobu PET rádiofarmák na diagnostické 
účely. Sortiment produktov tvorí v prvom rade fluórdeoxyglukóza (FDG), ďalej 11C-L-metionín a 
[11C] cholín, ktoré sú určené výlučne pre vlastnú spotrebu pri výkone novej diagnostiky pomocou 
pozitrónovej emisnej tomografie a perspektívne aj výroba a predaj [18F]fluorocholínu (FCH) a 
[18F]fluoroethyl-l-tyrozínu (FET). 

Sprievodným javom prepojenia výroby rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti 
na jednom mieste v kontexte rozšírenia sortimentu výroby o ultrakrátkožijúce rádiofarmaká na báze 
11C je zmena pomeru podielu tržieb podnikateľských aktivít na celkových tržbách spoločnosti. Preto 
pokles tržieb z predaja rádiofarmák externým odberateľom a nárast ich spotreby vlastným 
pracoviskom nukleárnej medicíny paradoxne pozitívne ovplyvňuje hospodárenie spoločnosti ako 
celku.  

 

Graf 2: Vývoj tržieb z predaja rádiofarmák a licencií (v tis. Eur) 

 
V roku 2016 bolo realizovaných 571 výrob rádiofarmák, čo predstavuje 18,7 % nárast oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. Z toho 263 výrob tvorila produkcia rádiofarmaka 18FDG, 285 výrob 
predstavovala výroba 11C-metionínu a 23 výrob predstavovala výroba 11C-cholínu. Pre porovnanie 
v roku 2015 bolo realizovaných 481 výrob rádiofarmák,  z toho 261 bola produkcia 18FDG a 198 výrob 
bolo zameraných na 11C-metionín.  

Tržby z výroby a predaja rádiofarmák, ktoré zahrňujú iba dodávky externým odberateľom, 
vrátane predaja tovaru a ich prepravy vo výške 1 002 tis. Eur vykázali v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom pokles o 10 %.  

Významná časť výrobnej kapacity je viazaná na zásobovanie vlastného zdravotníckeho 
zariadenia. Popri dodávkach pre externých zákazníkov v objeme 3 472 GBq FDG bolo pre vnútornú 
spotrebu BIONTu dodané 1 542 GBq FDG, čo predstavuje 31 % celkovo realizovanej aktivity.  

Vlastná spotreba rádiofarmaka 11C-metionínu dosiahla 571 GBq, t.j. o 48 % viac v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom.  
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Prevažná časť produkcie rádiofarmák je určená pre potreby zariadení nukleárnej medicíny na 
Slovensku. 

 

 

Graf 3: Podiel zahraničných dodávok rádiofarmaka biontFDG v roku 2016 

 

Rozšírením registrácie lieku biontFDG sa umožnil predaj licencií na výrobu a predaj 
rádiofarmák vo vzdialenejších krajinách. Licenčná činnosť je zameraná na trhy krajín Rumunsko, 
Poľsko a Bulharsko. Tržby z tejto činnosti predstavujúce platby a licenčné odvody boli vykázané vo 
výške 186 tis. Eur.  

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

BIONT, a.s. má uzavreté zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so všetkými 
zdravotnými poisťovňami. V roku 2016 bolo vykonaných 4 242 vyšetrení pomocou PET/CT 
a SPECT/CT pri vykázaní tržieb v hodnote 3 756 tis. Eur. Oproti predchádzajúcemu roku došlo 
k nárastu počtu vyšetrení o 10 % pri náraste tržieb za vyšetrenia o 13 %. Nárast výkonu a samotných 
tržieb bol dosiahnutý zvýšením efektívnosti PET Centra, ako aj rozšírením spektra výkonov zdravotnej 
starostlivosti o diagnostiku pozitrónovou emisnou tomografiou pomocou rádiofarmák iných ako 18F-
FDG. Významným faktorom determinujúcim zvyšovanie výkonnosti pracoviska je samotná potreba 
diagnostiky pre neustále rastúci počet onkologických pacientov. 

 

Graf 4: Vývoj tržieb z poskytovania zdravotnej starostlivosti (v tis. Eur) 

 

Realizovaný objem výkonov však ani v tomto roku nebol plne pokrytý finančným rozsahom 
dohodnutým v zmluvách o poskytnutí a úhrade zdravotnej starostlivosti, nakoľko v rámci vyšetrení 



 

7 

 

onkologických pacientov bolo nevyhnutné vykonať urgentné vyšetrenia aj nad rámec finančného 
rozsahu v objeme 8,6 % celkového limitu zazmluvneného s poisťovňami. Vzniknutú finančnú 
nerovnováhu riešime rokovaniami k zreálneniu finančných objemov s jednotlivými poisťovňami. 
V prípade neúspešnosti bude nevyhnutné pristúpiť k dôslednému dodržiavaniu limitov stanovených 
zdravotnými poisťovňami, čo môže vyvolať predĺženie čakacích lehôt na vyšetrenia až na viac ako 
osem týždňov.  

 

Prenájom nebytových priestorov 

Spoločnosť vlastní dve budovy s kancelárskymi, skladovými priestormi a výrobnou halou, ktoré 
sa nachádzajú v areáli Slovenského metrologického ústavu a jednu budovu určenú na dočasné 
ubytovanie osôb.  

 
Až 90% nebytových priestorov v objektoch „D“ a „E“ je v súčasnosti prenajímaných 

podnikateľským subjektom. Celková plocha určená na prenájom predstavuje 5 200 m2.  
Účelové ubytovacie zariadenie BIONT, a.s. na Kramároch, Bratislava pozostáva zo 65 

ubytovacích jednotiek. Cena nájmu je uplatňovaná v rôznych výškach podľa cenníka spoločnosti. 
Priemerná obsadenosť priestorov účelového ubytovacieho zariadenia spoločnosti sa udržala na 80 %. 

 

Objem tržieb z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve spoločnosti a prenájmu 
zdravotníckeho zariadenia dosiahol hodnotu 795 tis. Eur, čo znamená 5 % nárast v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom.  

 

Výskum a vývoj 

Výskumnovývojová činnosť spoločnosti v roku 2016 je spojená s ocenením ministra 
hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2016, ktoré spoločnosť získala za svetovo unikátnu 
technologickú inováciu v oblasti výroby rádiofarmák. Ide o novovyvinutý vysokoprodukčný terč pre 
prípravu metánu značeného uhlíkom 11 (C-11). Používa sa vo výrobe rádiofarmák, určených pre 
diagnostiku onkologických ochorení mozgu a miechy. Vďaka tejto inovácii sme schopní pokryť 
zvýšený počet PET vyšetrení rádiofarmakom metionín z jednej výroby. Zároveň sa zvýšila kvalita 
produktu a poklesla spotreba výrobných vstupov. Jedinečnosť pozitrónovej emisnej tomografie (PET) 
s C-11 metionínom umožňuje bližšie špecifikovať povahu zmien a správanie nádorových tkanív. Je to 
dôležité preto, že na rozdiel od bežne používaného MR vyšetrenia, je možné bližšie zhodnotiť, ktoré 
bunky sú najagresívnejšie, čo je rozhodujúce pre ďalšiu liečbu a prognózu pacienta.   

Spoločnosť vyšetruje aj pacientov po liečbe. MR diagnostika zvyčajne totiž nie je schopná 
spoľahlivo posúdiť zmeny spôsobené rádioterapiou. Naša metóda odlíši, či sa znovu objavili nádorové 
bunky a tak zavčasu odhalí  recidívu ochorenia. 

Celkové náklady, ktoré spoločnosť vynaložila na výskum a vývoj v hodnotenom období 
predstavujú 173,8 tis. Eur. 

 

Činnosťou BIONT, a.s. nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

Hospodárenie spoločnosti v celkových číslach charakterizujú kvantitatívne ukazovatele 
uvedené v nasledujúcej kapitole. 
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ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 

 
 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 
SPOLOČNOSTI   ( v celých Eur) 

ZA ROK 2016 

medziročná 

zmena 

oproti 2015 ZA ROK 2015 

medziročná 

zmena 

oproti 2014 ZA ROK 2014 
+  =  nárast o 

--  =  pokles o 

+  =  nárast o 

--  =  pokles o 

 Počet zamestnancov  
(priemerný evidenčný)  

56,07 3,83% 54,00 3,85% 52,00 

 Aktíva celkom (netto) 7 167 451 1,16% 7 085 187 -0,71% 7 135 749 

 Pracovný kapitál (obežný majetok) 1 603 888 27,34% 1 259 529 5,21% 1 197 138 
 Čistý pracovný kapitál 
(obežný majetok – krátkodobé záväzky) 

1 111 365 78,85% 621 379 0,21% 620 103 

 Čistý peňažný majetok  1 055 246 97,95% 533 076 -3,24% 550 948 

 Pohľadávky  736 927 -14,68% 863 680 2,41% 843 358 

 Pohľadávky z obchodného styku  721 872 -13,34% 833 021 6,57% 781 653 

 Pasíva celkom  7 167 451 1,16% 7 085 187 -0,71% 7 135 749 

 Vlastné imanie  5 874 425 5,31% 5 578 336 1,77% 5 481 572 

 Základné imanie  35 053 200 0,00% 35 053 200 0,00% 35 053 200 

 Záväzky (bez rezerv) 899 769 -23,22% 1 171 859 -5,96% 1 246 121 

 Záväzky z obchodného styku  250 794 -42,38% 435 272 46,24% 297 650 

 Výnosy  5 745 245 6,44% 5 397 689 3,59% 5 210 729 

 Tržby  5 742 633 7,27% 5 353 479 3,00% 5 197 477 

 Tržby z vlastnej činnosti  5 703 991 7,91% 5 285 967 3,89% 5 088 214 

 Pridaná hodnota  3 313 827 16,95% 2 833 622 13,79% 2 490 326 

 Náklady  5 449 157 2,80% 5 300 926 2,21% 5 186 117 

 Vlastné náklady produkcie  4 839 073 3,13% 4 692 282 -1,27% 4 752 774 
 Výsledok hospodárenia pred 
zdanením  

302 742 203,81% 99 647 262,42% 27 495 

 Výsledok hospodárenia bez 
odpisov  a pred zdanením ( EBTDA ) 

723 513 43,69% 503 528 977,07% 46 750 

Produktivita práce na 1 Eur 
mzdových nákladov 

3,42 -2,08% 3,49 -5,60% 3,70 

Produktivita práce na 1 
zamestnanca 

101 730 3,92% 97 888 0,04% 97 850 

Rentabilita tržieb 5%  2%  1% 

HV / Základné imanie 0,9%  0,3%  0,1% 

 Ukazovatele likvidity       

 Likvidita I.stupňa - pohotová ( opt. 0,2 - 0,5 )  1,65  0,48  0,49 

 Likvidita II.stupňa - bežná  ( opt. 0,7 - 1,2 )  3,14  1,84  1,95 

 Likvidita III. stupňa. - celková ( opt. 1,5 - 2,5 )  3,26  1,97  2,07 
     

 Ukazovatele obratovosti (aktivity) 
v dňoch ( v pomere k denným tržbám) 

    

 Doba obratu zásob  3,56  6,02  4,85 

 Doba inkasa krátkod. pohľadávok  46,83  58,88  59,22 

 Doba inkasa pohľ. z obch. styku  45,88  56,79  54,89 

 Doba splácania  záväzkov  15,94  29,68  20,90 

(tab. 1) 
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TECHNICKÝ, INVESTIČNÝ ROZVOJ A STAROSTLIVOSŤ O TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

 

V roku 2016 boli vykonané viaceré investície k technickému zabezpečeniu vlastnej činnosti 
predovšetkým s ohľadom na nutnú obnovu.  Celková výška priamych investícií predstavovala 
79 382 Eur. Najvýznamnejšou bolo obstaranie automatického dávkovača vzoriek HPLC k výrobe 
rádiofarmák v sume 17 850 Eur. Spoločnosť obnovovala dlhodobý majetok v nasledovnom rozsahu: 

• technické zhodnotenie zariadení pracoviska výroby rádiofarmák v sume 36 750 Eur,  
• dovybavenie laboratórií, výpočtová technika a iný majetok v sume 24 782 Eur. 

 

Celkové náklady na opravy a údržbu predstavovali 327 tis. Eur, ktoré tvoria najmä zmluvné 
servisné prehliadky strojov a zariadení budov spoločnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli 
náklady na opravy a údržbu navýšené o  38 tis. Eur. 

 

 

POLITIKA V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Spoločnosť v roku 2016 zamestnávala v priemernom prepočítanom počte 56,07 
zamestnancov.  S úzkou špecializáciou podnikateľskej aktivity na výrobu rádiofarmák a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína súvisí nízka fluktuácia zamestnancov 
spoločnosti. Práca s ionizujúcim žiarením vyžaduje aj zvýšenú starostlivosť o zamestnancov najmä pri 
zabezpečení osobnej dozimetrie, osobných ochranných pomôcok a pravidelnej lekárskej 
starostlivosti. Rozhodnutím UVZ SR ku kategorizácii rizikových prác v zmysle zákona NR SR 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov bolo až 
39 pracovných pozícií zaradených do tretej kategórie rizikových prác. Náklady spojené 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci plne znáša spoločnosť, čo je zrejmé aj z prehľadu 
výdavkov na zamestnancov za rok 2016. 

 

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV ZA ROK 2016 ( v Eur )  

  
 Mzdové náklady  1 669 986 

 Odvody z miezd  554 127 

 Osobné ochranné pomôcky  3 897 

 Príspevky na DDS  26 262 

 Sociálny fond  8 617 

 Stravovanie zamestnancov  26 588 

 Rekondičné pobyty, lekárske prehliadky ( 3. kat. ) 8 339 

 Ostatné sociálne náklady  3 332 

 Spolu  2 301 148 

Priemerný evidenčný počet pracovníkov – 
prepočítaný / rok 

56 

 
 

 Výdavky na 1 pracovníka v Eur  

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2016 41 092 

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2015 39 423 

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2014 38 143 

(tab. 2)  
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Rozloženie zamestnanosti v priemernom evidenčnom počte vo fyzických osobách 
v nadväznosti na organizačnú štruktúru je znázornený v nasledovnom grafe. 

 

 

Graf 5: Rozloženie zamestnanosti v nadväznosti na organizačnú štruktúru 

 

Fyzický stav zamestnanosti k 31.12.2016 predstavoval 64 zamestnancov.  

 
 
 
 

SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI 

 

Spoločnosť BIONT, a.s. hospodárila v roku 2016 podľa účtovných výkazov s dlhodobým 
nehmotným a dlhodobým hmotným majetkom v netto hodnote 5 410 tis. Eur.  

Dlhodobý nehmotný majetok predstavoval ku koncu roka v netto hodnote 27 tis. Eur. 
Dlhodobý hmotný majetok poklesol v netto hodnote na 5 383 tis. Eur.  

Oprávky k dlhodobému majetku k obstarávacej cene odpisovaného majetku predstavujú 
54,7 % a opravné položky vytvorené k dlhodobému majetku po zohľadnení reálnej trhovej situácie 
k jeho obstarávacej cene tvoria podiel 31,1 %. 

 

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku v netto hodnotách je nasledovná: 

pozemky 510 tis. Eur 

budovy, stavby 3 830 tis. Eur 

samostatné hnuteľné veci 919 tis. Eur 

ostatný dlhodobý hmotný majetok  7 tis. Eur 

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 117 tis. Eur 

 Hodnota a zloženie dlhodobého hmotného majetku zásadnou mierou ovplyvňuje 
ekonomickú situáciu spoločnosti BIONT, a. s. Ide o celkovo vysoké hodnoty majetku, predstavujúceho 
technickú základňu výskumu a vývoja spoločnosti, ktorá nie je priamo využívaná v rámci 
podnikateľskej činnosti a svojimi odpismi neúmerne zaťažuje nákladovú stránku hospodárenia 
spoločnosti v porovnaní s dosiahnuteľnou ekonomickou výkonnosťou.  
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Manažment spoločnosti po prehodnotení ocenenia majetku v účtovníctve spoločnosti vedeného na 
báze historických cien vo vzťahu k súčasnej situácii na trhu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
pristúpil k tvorbe opravných položiek k dlhodobému majetku v roku 2008 a k následnému posúdeniu 
ich hodnoty v roku 2014. Opravné položky sú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
prehodnocované s prihliadnutím na opotrebenie príslušného majetku. 

Zreálnením ocenenia majetku, tak súvaha poskytuje informáciu o hodnote majetku 
spoločnosti ako uceleného podniku.  

Vlastné imanie spoločnosti predstavuje 5 874 tis. Eur, t.j. 16,8 % hodnoty základného 
imania. Záväzky spoločnosti dosahujú objem 1 292 tis. Eur, t.j. 18 % z celkovej hodnoty pasív, čo 
zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka.  

V roku 2016 bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia. Zisk predstavuje 296 tis. Eur. 
Neuhradená strata  minulých období v kumulovanej hodnote 29 487 tis. Eur predstavuje až 84 % 
základného imania. O dosiahnutí vysokého podielu straty na hodnote základného imania bolo valné 
zhromaždenie informované v súvislosti so zámerom tvorby opravných položiek k dlhodobému 
majetku v roku 2008.  

Finančná situácia spoločnosti je zaťažená prijatým bankovým úverom s hodnotou istiny 
k 31.12.2016 v sume 357 tis. Eur, ktorým spoločnosť refinancovala existujúci lízing zariadení. 
Spoločnosť je likvidná. Ku koncu roka spoločnosť vykazuje pozitívny tok peňažných prostriedkov, 
ktorých stav stúpol o 503 tis. Eur, t.j. o 164 % oproti minulému roku. 

V nadväznosti na hrozbu uplatnenia sankcií za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 
zo strany dodávateľa elektrickej energie ( SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ) za mesiace december 2009 až 
marec 2010 vo výške 128 tis. Eur, o ktorej sme informovali aj v účtovnej závierke k 31.12.2009, 
považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na neúspešnosť vzájomných rokovaní manažment 
rozhodol o tvorbe rezervy na prípadný súdny spor v sume zodpovedajúcej výške požadovanej sankcie 
za prekročenie rezervovanej kapacity a sankcie za odstúpenie od zmluvy. Rezerva bola tvorená 
postupne podľa aktuálnosti hrozby a to v sume 127 844,22 Eur v roku 2010 a v sume 121 800,78 Eur 
v roku 2011. Uplatnenie sankcií je podľa názoru manažmentu v rozpore so zmluvou o združenej 
dodávke elektriny, nakoľko pre predmetné obdobie bola zmluvne dohodnutá skúšobná prevádzka 
pre stanovenie rezervovanej kapacity. Uvedený spor je predmetom súdneho pojednávania, ktorého 
prvé zasadanie sa konalo 27.3.2014. Okresný súd Bratislava IV vydal dňa 31. marca 2017 
v predmetnej veci, v zmysle ktorého je BIONT, a.s. povinný zaplatiť sumu 116 596,45 Eur navýšenú 
o úroky z omeškania vo výške 9 %  a náhradu trov konania v podiele 13,86 %. Rozsudok súdu ešte 
nenadobudol právoplatnosť, nakoľko BIONT, a.s. sa proti rozsudku odvolal v zákonnej lehote.  

 

Manažment spoločnosti konštatuje, že po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 
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ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA BUDÚCI ROK 

 

 

Zámery spoločnosti na rok 2017 sú pokračovaním plánu z prechádzajúcich rokov s cieľom 
vytvoriť podmienky pre nárast výkonov rozšírením diagnostických možností nukleárnej medicíny.  

Medzi prioritné ciele spoločnosti patrí zavedenie výroby rádiofarmaceutického prekurzoru 
[64Cu]cuprymina a realizovanie významných investícií do zariadení nevyhnutných pre chod 
spoločnosti. Predovšetkým sa jedná o zabezpečenie funkčnosti systému energetického hospodárstva 
v predpokladanom objeme 700 tis. Eur, obstaranie SPECT/CT tomografu a upgrade cyklotrónu.  

Ďalším zámerom spoločnosti na toto obdobie zostáva posilnenie exportu rádiofarmák, 
rádionuklidov a rádionuklidmi značených látok do okolitých krajín, predovšetkým do Rakúska. Z tohto 
dôvodu počítame so zintenzívnením výroby a predaja 18F-fluoro-etyl-tyrozínu (FET), prípadne aj 
ďalších značených chemikálií.  

Výsledok hospodárenia pre rok 2017 je plánovaný na ziskovej úrovni vo výške viac ako 4% 
z čistých výnosov, pričom bude nevyhnutné pokračovať v prísnej procesnej a finančnej konsolidácii.  
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ZÁVER 

 

 
Hodnotené obdobie môžeme právom považovať za úspešný rok, v ktorom sme dosiahli 

historicky najlepšie výsledky v oblasti výroby rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Táto skutočnosť je zrejmá aj z ukazovateľov hospodárenia a výkonnosti uvedených v jednotlivých 
kapitolách výročnej správy. 

 
Spoločnosť BIONT je jediným výrobcom rádiofarmák v Slovenskej republike. Je významným 

hráčom na slovenskom trhu  rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti nukleárnej 
medicíny. Jej podiel v súčasnosti predstavuje viac ako tri štvrtiny celkového trhu PET rádiofarmák. Má 
vysokokvalifikovaný odborný personál, ktorý je zárukou výskumného a vývojového potenciálu. Rast 
a celkový objem tržieb vlastnej produkcie je v podmienkach BIONTu  obmedzovaný finančnými 
limitmi zdravotných poisťovní. Zákon nepripúšťa inštitút samoplatcu, ak sa jedná o občana Slovenskej 
republiky. Zdravotné poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu tak predstavujú v podstate jediných 
odberateľov služieb zdravotnej starostlivosti.  

Zdroje zdravotných poisťovní sú závislé od odvodov stanovených štátom. Napriek tomu, že 
predstavenstvo očakáva reštriktívny prístup poisťovní pri nastavovaní zmluvných vzťahov, cieľom 
manažmentu je prijať opatrenia, ktorých výsledkom bude udržanie rastu a rozvoja spoločnosti 
minimálne na úrovni roka 2016. 
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ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 

 

 

Spoločnosť BIONT, a.s. dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2016 po 
zdanení – zisk vo výške 296 087,95 Eur. 

 

V nadväznosti na Obchodný zákonník, §§ 179 a 217 a v súlade s platnými Stanovami akciovej 
spoločnosti BIONT, čl. 16 a čl. 18, predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu 
nasledovný spôsob rozdelenia zisku z hospodárenia v roku 2016: 

1. doplnenie zákonného rezervného fondu o sumu 10 % z čistého zisku vyčísleného 
v riadnej individuálnej účtovnej závierke, t.j. o 29 609 Eur po zaokrúhlení a 

2. použitie zvyšnej časti zisku vo výške 266 478,95 Eur na krytie neuhradenej straty 
z minulých období.  

 

 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení - rok 2016  

 (v celých Eur) 

   Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie  296 088 

 Neuhradená strata minulých rokov   -29 487 001  

  
 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie 

1. doplnenie zákonného rezervného fondu 29 609  

 zostatok zákonného rezervného fondu po doplnení 41 747  

  

2. zníženie neuhradenej straty minulých období - 266 479 

 zostatok neuhradenej straty minulých rokov po znížení -29 220 522  

 (tab. 3)  
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY BIONT, A.S. 
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ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

 
OBCHODNÉ MENO 

SÍDLO 

IČO 

 

ZÁKLADNÉ IMANIE 

 
ZALOŽENIE A VZNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PREDMET ČINNOSTI 

BIONT, a.s. 
Karloveská 63, 842 29 Bratislava 
35917571 
 
35 053 200 Eur 
  

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. Eur a v evidencii CDCP, a.s. bola 
zaregistrovaná pod číslom ISIN: EUR1110010933 dňa 12.5.2006. Následná 
emisia 5 600 ks akcií v jednotkovom kurze 10 tis. Eur bola vyvolaná 
navýšením základného imania spoločnosti o peňažný vklad v hodnote 
56 mil. Eur, 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: EUR1110010941. 
 

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, 
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, 
11. preprava rádioaktívnych žiaričov. 

 

KONTAKTY 

 
BIONT a.s.                     
Karloveská 63  
842 29 Bratislava                                             
  
IČO: 35 917 571 
DIČ: 2021932748  
IČ DPH: SK2021932748 

Tel.:  +421-2-20670 749 
Fax : +421-2-20670 748 
E-mail: 
biont@biont.sk 
order@biont.sk (výroba rádiofarmák) 
pet@biont.sk (PET Centrum) 
web: www.biont.sk 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky podniku na Slovensku ani v zahraničí. 

Štruktúra vnútropodnikových útvarov spoločnosti je uvedená v nasledovnej schéme: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Útvar generálneho riaditeľa 
Generálny riaditeľ 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

39420875

32253424

7167451

7085187

37496468

32086527

5409941

5751329

246234

219765

26469

24838

147725

133385

14340

10660

68495

68349

146

2196

4396

4396

25618

13635

11983

11982

37250234

31866762

5383472

5726491

510461 510461

510461

19108800

15279053

3829747

3959395

17005481

16086196

919285

1167577
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

288552

281649

6903

3462

336940

219864

117076

85596
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

1770785

166897

1603888

1259529

56053 56053

88237

56053 56053

88237

66 66

66

66 66

66
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

2021932748 35917571

66 66

66

903758

166897

736861

863614

864088

142282

721806

832955
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

864088

142282

721806

832955

39670

24615

15055

30659
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

810908 810908

307612

10743 10743

13479

800165 800165

294133

153622 153622

74329

2562

23608 23608

26721

130014 130014

45046

7167451 7085187

5874425 5578336

35053200 35053200

35053200 35053200

12138 2462

12138 2462
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

–29487001 –29574089

–29487001 –29574089

296088 96763

1292038 1505773

50144 33735

41816 20216

8328 13519
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2021932748 35917571

214230 357102

492523 638150

250794 435272

250794 435272

111028 98622

70447 67507

54552 31649

5702 5100

392269 333914

89997 68552

302272 265362

142872 142872

988 1078

21 111

967 967



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2021932748 35917571

5742633 5353480

5745227 5397291

38642 67513

884630 968265

4819361 4317701

2594 43812

5430018 5281238

36629 64329

1259683 1234066

1132494 1221462

2446896 2236754

1669986 1515353

107801 107914

619071 556154

50038 57333

59866 77544

420771 403881

1346141 1364472

–925370 –960591

28208 7821

45471 35381

315209 116053



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2021932748 35917571

3313827 2833622

18 398

10 25

10 25

8 373

12485 16804

10129 13908

10129 13908

595 1047

1761 1849
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2021932748 35917571

–12467 –16406

302742 99647

6654 2884

6654 2884

296088 96763



IČO DIČ

Informácie o účtovnej jednotke ďalej aj "Spoločnosť"

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

Založenie Spoločnosti

Poznámky k účtovnej závierke zostavuje osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.

Spoločnosť bola založená dňa:

Deň zápisu Spoločnosti do obchodného registra vykonaný dňa:

Obchodný register Okresného súdu v , oddiel ,vložka .

Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:

-

-

-

-

Údaje o počte zamestnancov:

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k je zostavená ako účtovná závierka podľa 

§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od do .

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k , za predchádzajúce účtovné obdobie, schválená

valným zhromaždením Spoločnosti dňa: .

 

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k uložená  do zbierky listín obchodného  registra

dňa: .

Schválenie audítora

Spoločnosť povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Valné zhromaždenie pre overenie účtovnej závierky od  do schválilo:

Informácie o konsolidovanom celku

7

bola

22 0 1 2 83 4Poznámky Úč POD 3-01

Spoločnosť sa zahŕňa do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy v rámci jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva.

Názov položky

právnická

prenájom nehnuteľností

BIONT, a.s.

30.6.2016

6počet vedúcich zamestnancov

31.12.

4.7.2016

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu

31.12.2015

31.12.2016

Konsolidujúcou účtovnou jednotkou je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

6

54

31.12.2016

výroba liekov

2015

BIONT, a.s.

3505/B

1.1.2016 31.12.2016

56

64 60

21.1.2005

poskytovanie zdravotnej starostlivosti

31.12.2015

1.1.2016

riadna

veda a výskum v oblasti prírodných vied

má

22.12.2004

Bratislava I Sa

2016

Dravecký &Partner Audit, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava

bola

3 5 9 7 1

BIONT, a.s.

1 7 5 9

Karloveská 63, 842 29 Bratislava

nie je
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Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

• Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku,

záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

•

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v  tabuľke:

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v  tabuľke:

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov)

výrobné zariadenia

boli

všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na 

 uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

Predpokladaná doba 

používania v rokoch

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

4

druh majetku

40

lineárna

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca 

0,250

12

lineárna

0,25

výpočtová technika

lineárna

lineárna8laborarórna technika 0,125

budovy lineárna

Sadzba ročného 

odpisu

Sadzba ročného 

odpisu

lineárna

0,25

0,20

oceniteľné práva

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca 

Metóda odpisovania

druh majetku

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 

Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM (obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, inak)

5

4

0,083

Predpokladaná doba 

používania v rokoch
Metóda odpisovania

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

výrobu alebo inú činnosť. 

uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady 

Konsolidujúcou účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú ÚZ za všetky skupiny ÚJ, je MF SR.

softvér - štandardné prevedenie 4 lineárna

0,025

cena (resp. vlastné náklady) je  999,99 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

softvér - individuálne prevedenie

cena (resp. vlastné náklady) je  999,99 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). 

bola

2 / 22
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• Ocenenie zásob (obstaraných kúpou, vlastnou činnosťou, inak)

• Ocenenie zákazkovej výroby, ocenenie zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

• Ocenenie pohľadávok

•

•

• Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, úverov)

• Ocenenie rezerv

•

• Ocenenie derivátov

• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

• Ocenenie prenajatého majetku, majetku obstaraného formou leasingu a operatívného prenájmu

• Ocenenie majetku obstaraného v privatizácii

Spoločnosť nemá cenné papiere a podiely.

nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 

Spoločnosť nemá majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi.

Spoločnosť neprivatizovala majetok.

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich období)

cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 

v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky 

Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie)

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 

Spoločnosť nepoužíva deriváty pri svojej činnosti.

Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období /BO/ a výnosy BO)

nájomca.

Majetok prenajatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

súvisiacich s obstaraním. 

Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu, ani zákazkovú výstavbu.

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Pri oceňovaní spotreby sa používa metóda FIFO.

Cenné papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 

3 / 22
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• Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov

• Informácie o poskytnutých dotáciach

• Informácie o cudzej mene

• Informácie o výnosoch

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.

Informácie o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od

do a za predchádzajúce obdobie od do sú uvedené v bode 1 a 2.

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť dlhodobý nehmotný majetok.

K dlhodobému nehmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Ostatný DNM

31.12.2016

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 

neprepočítavajú

Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 

2016

1.1.2015

Goodwill
Oceniteľné 

práva
Softvér Spolu

h

1.1.2016

i

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

e ga d

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa  

vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti 

so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku. 

účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov v súvahe a ich daňovou základňou

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na: 

možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

príslušný účel.

Dotácie na hospodársku činnosť  sa  vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa

možnosť umorovať daňovú stratu, t.j. možnosti odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

zostavenia účtovnej závierky  prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou

prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už 

menu euro  kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov,  sa ku dňu

Obstaraný 

DNM

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a 

f

31.12.2015

c

bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu.

Dlhodobý nehmotný majetok

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty

Aktivované 

náklady na vývoj

BIONT, a.s.

b

rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na 

 Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr 

eviduje
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Spoločnosť vo svojej evidencii nehmotný majetok goodwill. 

Prírastky

4 3960

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

185 474

Stav na začiatku účt. obdobia

Prvotné ocenenie

0

025 618

Úbytky

Stav na začiatku účt. obdobia

-9 296

68 495

9 296

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

Stav na začiatku účt. obdobia

0

Prírastky

Úbytky

68 495

-8 054

Prírastky

18 592

236 938

9 296

0

0 185 474

138 429

9 600

13 307 0

0

0

24 838

Zostatková hodnota

11 982

Úbytky

13 635

7 348

0

0

5 179

-10 454

Prírastky

37 079

-2 789 -7 665

Presuny

14 434

10 137

neeviduje

13 635Stav na konci účt. obdobia

Stav na začiatku účt. obdobia

4 396

5 6427 348

Stav na konci účt. obdobia

Prírastky

201 194

13 635

-2 790

4 558

0

8 406

4 396

Oprávky

128 827 67 971 0

7 314

0

0

Aktivované 

náklady na vývoj
Softvér

246 234

0

-9 296

0

0

0

25 618

0

120 421 60 657

147 725

0

0

15 720

Opravné položky

26 6250

0

2015

0

Dlhodobý nehmotný majetok

4 396

0

Presuny

0

0

0

18 571

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účt. obdobia 0

Oceniteľné 

práva

0

0

26 469

0 13 635

Stav na začiatku účt. obdobia

-5 264

2 196 0 0 11 983

Zostatková hodnota

24 83910 660

0 378

0

0Stav na konci účt. obdobia

Presuny

f

-9 600

Presuny

128 829 68 495 0 4 396

a b

0 14 340 146 0

c d e

0 11 983

Spolu

220 663

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

18 943 0

g h i

Goodwill Ostatný DNM
Obstaraný 

DNM

25 874

236 937

Stav na začiatku účt. obdobia 0 114 745 50 009 0 4 396 0 169 150

16 274

Úbytky

0

-9 600

4 396 25 617

Úbytky

Prírastky 5 676

Stav na konci účt. obdobia 0 138 429 68 495 0

10 648

Oprávky

0

0

0

16 324

0 10 660 2 196 0

5 642 0

0

4 396 0 0

Opravné položky

05 308

0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia 0 120 421 60 657 0

3 947 0 0Stav na začiatku účt. obdobia 0

Stav na konci účt. obdobia

0

0

26 6250
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Spoločnosť vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo. 

Spoločnosť vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

Údaje o opravných položkách k dlhodobému nehmotnému majetku sú uvedené v tabuľke:

2. Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť v uvedených obdobiach dlhodobý hmotný majetok.

K dlhodobému hmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

510 461

Stav na konci ÚO

Prvotné ocenenie

f

0

j

nemá

a b ge

311 897Stav na začiatku ÚO

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných  vecí

288 552

219 864

2015

i

Ostatný DHM Spolu

c

19 108 800

919 285

Obstaraný 

DHM

5 383 472

d

85 596

0 0 892

Zostatková hodnota

00 0

11 746 533

-637 334

0

136

3 316

-622 269

0

14 381 040

-622 269

19 427 141

Presuny

0

Stav na konci ÚO

Prírastky

280 757

4 972 665

-36 086

0

485 767

Prírastky

841 339

0

13 635

má

h i

Obstaraný 

DHM

f

Prvotné ocenenie

dc

26 331

-15 065

Pestova- teľské 

celky trvalých 

porastov

e

18 898

j

67 4306 500

Stav na začiatku ÚO 510 461

Dlhodobý hmotný 

majetok

Prírastky

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných  vecí

378

305 460 0

0

0

2016

Spolu

a

Stavby

g

Úbytky

297 842

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

25 618

524

zostatková cena (ZC)

-673 420

11 983

0

Pozemky

0

Ostatný DHM

nedokončený dlhodobý nehmotný majetok

17 601 419

b

37 817 482

5 775

0

219 864

-982

37 250 234

0

1 330 422

0 20 120 229

0 12 663 8500

0

1 874

5 458 432

-917 317

136

0

510 461

0 292 506

17 005 481

Úbytky -15 065

Opravné položky

Stav na konci ÚO

0

0

00

Dlhodobý hmotný 

majetok

3 829 747

-349 619

510 461

Stav na začiatku ÚO

Stavby

5 726 491

Stav na začiatku ÚO 0 10 170 240 2 271 872

Stav na konci ÚO

0

h

0

Pestova- teľské 

celky trvalých 

porastov

3 462

-566 716

1 705 156

305 460

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

0 6 903

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

oceniteľné práva

4 558

146

softvér

0

14 340

19 102 300 017 523 172

Úbytky

9 820 621

Presuny

Oprávky

106 036

Stav na začiatku ÚO

popis majetku opravná položka

117 076

37 753 290

510 461

14 161 970

0336 940

Pozemky

0

3 959 395

znížená ZC

19 102 300

Presuny

eviduje

0

1 167 577
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Spoločnosť vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo. 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku, ku ktorému je zriadené záložné právo, je uvedená v tabuľke:

Spoločnosť vo svojej evidencii majetok, ktorý má v nájme a vykazuje ho ako svoj majetok.

Spoločnosť vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

Údaje o opravných položkách k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v tabuľke:

Spoločnosť dlhodobý majetok poistený.

Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke:

Spoločnosť dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorý ku dňu závierky používa, no vlastnícke 

má

od

37 751 442

Stav na začiatku ÚO

627 908310 811

305 460

Presuny 0

0

-17 198

-950 135

306 795

-313 954

Stav na konci ÚO

3 143

Oprávky

10 519 857 0

Prírastky

Stav na začiatku ÚO 0

-249 762-232 564Úbytky

485 728

510 461

2 909

18 328 757

neurčito

budovy, stroje a zariadenia neurčito

1.1.2009

1 348 146

0

-232 564 -563 716

297 842019 102 300 17 601 419

0

Stav na konci ÚO

Prírastky

Úbytky

919 285

sklo, okná

Ostatný dlhodobý majetok

popis majetku

má

3 829 747

892

opravná položka

Stavby 

1 705 156

219 864

7 795

Samostatne hnuteľné veci

neeviduje

33 194

neurčito

Poistná zmluva platná  

znížená ZC

2 624 441

6 903

13 613 985

19 427 141292 506

219 864 0

0

Stav na konci ÚO

01 117 555

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

-349 617

0

3 462

-598 720 -1 798Úbytky

1.1.2009

2 563 354

Poistený majetok

elektronika

5 731 942

0

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

9 820 621

1.1.2009

nemá

Dlhodobý hmotný majetok

14 161 970

Prírastky

10 170 240

Opravné položky

117 076336 940Nedokončený dlhodobý hmotný majetok

0

zostatková cena (ZC)

3 959 395 1 167 577

0

má

13 650 368

1 874

013 535 025 0

5 810 548

0

2 271 872 0 0

0

2016

0

Zostatková hodnota

Presuny

4 972 665

02 870 592

Stav na začiatku ÚO

0Stav na konci ÚO

0

0 85 596

0

510 461 5 726 491

3 672

4 095 506

0

859 509

313 954

-17 198

0

37 817 482

4 486 937

Hodnota za

1 430 85 596510 461

do
Poistná suma

0

0 12 663 850

Presuny

219 864

0

0
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právo nie je zapísané v katastri nehnuteľností.

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v uvedených obdobiach dlhodobý finančný majetok.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

4. Zásoby

Spoločnosť pri svojej činnosti zásoby.

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom

Spoločnosť k zásobam opravné položky.

Spoločnosť vo svojej evidencii zásoby, ku ktorým je zriadené záložné právo, alebo obmedzenie. 

Spoločnosť nehnuteľnosť za účelom predaja.

5. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť zákazkovú výrobu.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Spoločnosť zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

6. Pohľadávky

Spoločnosť pohľadávky.

K pohľadávkám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Spoločnosť opravné položky k pohľadávkam.

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke:

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v tabuľke: Bežné ÚO:

eviduje

nerealizuje

neobstarala

nemá

A.

Stav OP na začiatku 

účtovného obdobia
Tvorba OP

Zúčtovanie OP z dôvodu 

zániku opodstatnenosti

2016

e

netvorila

Zúčtovanie OP z dôvodu 

vyradenia majetku z 

účtovníctva

295 150

Pohľadávky spolu

-281 516

a b c

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 

a združeniu

2016

-550

Stav OP na konci 

účtovného obdobia

d f

tvorila

Iné pohľadávky

0

451 099

24 615

133 110 416 440

128 970
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a 

materskej ÚJ

155 949

nerealizuje

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku

166 897-872

-322

4 140

0

eviduje

Pohľadávky

142 282

0

-134 924

Pohľadávky z obchodného styku

neeviduje
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Spoločnosť  pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Údaje o hodnote predmetu, ktorým sú pohľadávky zabezpečené sú uvedené v tabuľke:

Spoločnosť  majetok formou finančného leasingu iným subjektom.

7. Finančné účty

Spoločnosť majetok na finančných účtoch.

K finančným účtom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 

obmedzené právo s nimi nakladať

Hodnota predmetu záložného práva Hodnota pohľadávky

b c

X

X

Opis predmetu záložného práva

a

Pohľadávky kryté záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo 

záložné právo
1 000 000

má

2016

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

a

Názov položky

0

233 144

6666

200 453

b

Sociálne poistenie

0

Pohľadávky z obchodného styku 663 635

Po lehote splatnosti

Iné pohľadávky 6 979

Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky

0

0

0

Pohľadávky z obchodného styku

670 614

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

066

2016

eviduje

Predchádzajúce účtovné obdobie

2015

Krátkodobé pohľadávky spolu 903 758

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny (stravné lístky) a účty v bankách. 

c

Krátkodobé pohľadávky

864 088

Daňové pohľadávky a dotácie

0

0

0

66

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu

a

Pohľadávky spoluNázov položky V lehote splatnosti

0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

d

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

c

Dlhodobé pohľadávky spolu

32 691 39 670

b

Bežné účtovné obdobie

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

neprenajíma
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8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť krátkodobý finančný majetok (t.j. akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty). 

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

9. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá pre túto časť obsahovú náplň.

10. Časové rozlíšenie

Spoločnosť zostatky na účtoch časového rozlíšenia.

K časovému rozlíšeniu na strane aktív Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.

1. Vlastné imanie

Spoločnosť akciovou spoločnosťou a uvádza nasledujúce informácie:

Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho:

ostatné, nevýznamé položky

Opis položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho:

Pokladnica, ceniny

2015

294 133

eviduje

nemá

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky termínované

800 165

307 612

13 479

Spolu 810 908

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky

10 743

Peniaze na ceste

platba za údržbu softvéru platená vopred

b

26 721

2016

platba poistného k poisteniu majetku platená vopred

0

a

2 562

platba za servis zariadení platená vopred

c

platba za servis zariadení platená vopred

23 608Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho:

4 321

0 4 672

je

2 562

refundácie prevádzkových nákladov z prenájmu nehnuteľností

13 653

3 899

5 634 1 596

130 014

0

Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho:

ostatné, nevýznamé položky

0

25 67831 009

preplatenie výkonov zdravotnej starostlivosti

ostatné, nevýznamé položky

2015

Hodnota

Základné imanie celkom

BIONT, a.s.

16 554

45 046

92 372 19 368

2016

1 000

35 053 200,00

1 000

35 053 200Výška základného imania: 

35 053 200,00

6 633

Počet akcií (a.s.)
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2. Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období hospodárila s

Údaje o rozdelení zisku predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

Spoločnosť v bežnom účtovnom období hospodárila s

3. Rezervy

Spoločnosť rezervy.

K rezervám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

eviduje

-10 296

odchodné zamestnancom

náklady na audit závierky

142 624

11 234

0

a d ec

0

Zrušenie

f

Názov položky
Tvorba 

 Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

b

Stav na konci účtovného 

obdobia
Použitie

2016

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

7 031 11 781

náhrada mzdy za dovolenky

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

29 612

-7 031

-65 287

249 645249 645na súdny spor v poznámke

392 269

-8 686 11 234

68 552

29 612

-58 256

11 781

0

89 997

8 686

89 997

účtovným ziskom.

00

96 763

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné

Prídel na zvýšenie základného imania

Účtovný zisk

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

9 676

účtovným ziskom.

2015

odmeny  členov orgánov spoločnosti

333 914 -18 982

Počet akcií (a.s.)

332,00

96 763

0,00

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

332,00

33 194,00

5 600

33 194,00

5 600

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

zisk /+/,  strata /-/ účtovného obdobia

zisk /+/,  strata /-/ na 1 € základného imania

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

Názov položky

0

296 088

0,01

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do zákonného rezervného fondu

Počet akcií (a.s.)

96 763

2016

87 087

Prídel do sociálneho fondu

Predchádzajúce účtovné obdobie

Spolu
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Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce ÚO je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Spoločnosť uvádza k rezervám ďalšie doplňujúce informácie:

4. Záväzky

Spoločnosť záväzky.

K záväzkom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

Názov položky

c

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

nad päť rokov

33 735

Záväzky po lehote splatnosti

0

e

0 0

Zrušenie

-4 153

Okresný súd Bratislava IV vydal dňa 31. marca 2017  v predmetnej veci rozsudok, v zmysle ktorého je BIONT, a.s. povinný

0

-4 153-3 8768 029

2015

Použitie

f

Stav na konci účtovného 

obdobia

d

Dlhodobé rezervy, z toho: -3 876

 Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
Tvorba 

b

8 029

a

odchodné zamestnancom

ostatné nevýznamné položky

84 269

0

Krátkodobé rezervy, z toho:

zaplatiť sumu 116 596,45 Eur navýšenú o úroky z omeškania vo výške 9% a náhradu trov konania vo výške 13,86 %.

Rozsudok súdu ešte nenadobudol právoplatnosť, nakoľko BIONT, a.s. sa proti rozsudku odvolal v zákonnej lehote.

-11 739

eviduje

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka vrátane

náhrada mzdy za dovolenky

-113 003

náklady na audit závierky

V nadväznosti na hrozbu uplatnenia sankcií za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity zo strany dodávateľa 

362 648

50 144

492 523

-21 801

68 552

9 304 -9 304

11 739 7 031

70 159

nakoľko  pre predmetné obdobie bola zmluvne dohodnutá skúšobná prevádzka. Vzniknutý spor je riešený súdnou cestou.

2016

0

Názov položky

509 598

128 552

ostatné nevýznamné položky

elektrickej energie ( SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ) za mesiace december 2009 až marec 2010 vo výške 128 tis. EUR, o ktorej sme

Bežné účtovné obdobie

na odborný posudok

rozhodol o tvorbe rezervy na prípadný súdny spor v sume požadovanej sankcie za prektorčenie rezervovanej kapacity a za

Dlhodobé záväzky spolu

odstúpenie od zmluvy. Rezerva bola tvorená postupne podľa aktuálnosti hrozby vo výške 127 844,22 EUR v roku 2010 navýšená o

informovali aj v závierke k 31.12.2009, považujeme za potrebné uviesť, že vzhľadom na neúspešnosť rokovaní manažment

50 144

374 392

8 686

2015

Predchádzajúce účtovné obdobie

638 150Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

jeden až päť rokov

121 800,78 EUR v roku 2011. Uplatnenie sankcií je podľa názoru manažmentu v rozpore s platnou zmluvou o združenej dodávke elektriny,

249 645

333 914

7 031

21 801

0

0

na súdny spor v poznámke

odmeny  členov orgánov spoločnosti

0 8 686

33 735

68 552

249 645

-70 159

118 131
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Spoločnosť  záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Spoločnosť  majetok prenajatý formou finančného leasingu.

5. Sociálny fond

Spoločnosť  sociálny fond.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke:

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť  vlastné dlhopisy.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

7. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť  bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.

K bankovým úverom, pôžičkam a krátkodobým finančným výpomociam Spoločnosť uvádza:

Spoločnosť  záväzky voči banke z dôvodu čerpania bankových úverov.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v tabuľke:

Spoločnosť  záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci.

8. Časové rozlíšenie

Krátkodobé bankové úvery

eviduje

Splátkový úver od 30.4.2014

Spoločnosť čerpala splátkový bankový úver vo výške 750 000,- EUR na refinancovanie záväzkov 

357 102

tvorila

Názov položky

Názov položky

Predchádzajúce účtovné obdobie

Tvorba SF na ťarchu nákladov

b

EUR

nemá

8 617

Bežné účtovné obdobie

Tvorba SF zo zisku

vyplývajúcich z finančného prenájmu. Úver je splácaný mesačne vo výške 11 906,- EUR.  Dátum 

poslednej splátky je dohodnutý na 28.06.2019. Výška nesplatenej istiny k 31.12.2016 predstavuje 357 102 EUR.

V tabuľke uvádzame výšku istiny so stavom k 31.12. príslušného roka.

Dlhodobé bankové úvery
2,3% + EURIBOR

nemá

a f

2016

c

499 974

2016 2015

-14 409

8 327

9 163

7 859

Tvorba sociálneho fondu spolu

13 519

19 121

600

22 736

neemitovala

2 099

Čerpanie sociálneho fondu spolu -5 602

Ostatná tvorba SF

Konečný zostatok sociálneho fondu

Začiatočný stav sociálneho fondu

13 519

Suma istiny v eurách 

za 

má

2016 2015

28.6.2019

g

357 102

e

Mena
Úrok p.a. v 

%

Dátum 

splatnosti

Suma istiny v 

príslušnej mene  za

d

Suma istiny v príslušnej mene 

za 

nemá
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Spoločnosť zostatky na účtoch časového rozlíšenia.

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:

9. Deriváty

Spoločnosť  finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Informácie o výnosoch

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť  tržby za vlastné výkony a tovar.

K tržbám za vlastné výkony a tovar Spoločnosť uvádza nasledujúce údaje:

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných oblastí  

odbytu sú uvedené v tabuľke: 

2. Zmena stavu vlastnej výroby

Spoločnosť  vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby.

2015

gf

Predaj výrobkov a tovaru Predaj služieb

Oblasť odbytu
2016 2015

d

0

111

2016

923 271

2015

635 776

Predaj rádiofarmák

3 756 104 3 304 116

4 317 701

668 845

1 035 778

a b

Zdravotná starostlivosť

c e

129 690 163 918

1 035 778 4 819 361

neprevádzkuje

Prenájom nehnuteľností

Ostatné

264 722 213 891

0 0923 271

2016

Iné tržby

BIONT, a.s.

dosahovala

Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:

nepoužíva

ostatné nevýznamné položky

90

877

Spolu

Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho: 967

nájomné prijaté vopred 877

967

finančná podpora na obstaranie dlhodobého majetku 90

21

finančná podpora na obstaranie dlhodobého majetku

Názov položky

21

111

0

ostatné nevýznamné položky

2015

Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:

ostatné nevýznamné položky

2016

0Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:

eviduje

0
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Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočným rozsahom 

Spoločnosť  o aktivácii nákladov, výnosoch  z hospodárskej a finančnej činnosti.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

4. Čistý obrat

K čistému obratu Spoločnosť uvádza nasledujúce údaje:

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v tabuľke:

Informácie o nákladoch

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady 

majúce výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť  o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť,

finančných a o nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt.

K nákladom Spoločnosť uvádza: 

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a 

nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt je v tabuľke:

2016

11 739

2015

1 221 4621 132 494

11 739

421 402 531 302

náklady na programátorské a súvisiace  služby

50 575

26 837

89 613

32 194

89 030

Názov položky

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

88 151

11 739

1 209 723

iné uisťovacie audítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

odplata za užívanie PET_CT systému

5 353 480

BIONT, a.s.

1 120 755

38 642Tržby za tovar

súvisiace audítorské služby

326 638

2015

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

11 739

náklady na opravu a údržbu majetku

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

náklady na právne služby, poradenstvo

289 031

neúčtovala

náklady na odborné skúšky, revízie

5 742 633Čistý obrat celkom

Tržby za vlastné výrobky 884 630 968 265

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

účtovala

4 819 361Tržby z predaja služieb

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

2016

4 317 701

67 514

Výnosy zo zákazky
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Informácie o daniach z príjmov

1. Odložená daň z príjmu

Spoločnosť  o odloženej daňovej pohľadávke, alebo záväzku.

2. Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Spoločnosť  hospodársky výsledok, ktorý transformovala na základ dane.

K transformácii účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane Spoločnosť uvádza:

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky
2016

Základ dane

teoretická daň

0,00%

vykázala

účtuje

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke, nakoľko nie je pravdepodobné, že sa dosiahne 

77 035

1 515 3531 669 986

761 039805 024

832 522

0

X 0

-1 267 627

2015

13 908

11 889

10 128

bankové poplatky

spotreba materiálu

4 297 524Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

zdravotné poistenie

ostatné náklady za služby

kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky

opravné položky k pohľadávkam

ostatné náklady na hospodársku činnosť

595

náklady na obstaranie predaného tovaru

odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

spotreby energií

mzdové náklady

454 659

382 059

473 027

4 059 776

81 517

149 910164 508

sociálne zabezpečenie

403 881

36 629 64 329

143 497 242 208

0Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: 0

1 761 1 850

umorenie daňovej straty

0daňovo neuznané náklady

výnosy nepodliehajúce dani

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

nákladové úroky

0,00%

0-1 001 833

00,00%

0,00%

0,00%

0

0

daň v %

0,00%

0

28 208

Finančné náklady, z toho:

427 566

15 758

220 841

Základ dane

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

daň

b c

99 647 X302 742 X

7 820

sociálne poistenie

420 771

Kurzové náklady, z toho:

213 138

1 047

81 0

16 80512 484

g

0,00% 0,00%

vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

X

f

0

0,00%

daň

X

0,00%

daň v %

a

435 785

d e

V súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v aktuálnom znení, Spoločnosť upravila základ dane 

o položky, ktoré nie sú predmetom dane a o položky, ktoré znižujú, alebo zvyšujú základ dane. 

umorenia daňovej straty.

dostatočný základ dane z príjmov na vyrovnanie odpočítateľných dočasných rozdielov, resp. možnosť 

BIONT, a.s.

0

X

neúčtuje
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Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť  údaje na podsúvahových účtoch.

K údajom na podsúvahových účtoch Spoločnosť uvádza:

1. Najatý majetok

Spoločnosť v nájme hnuteľný majetok formou operatívneho prenájmu.

Spoločnosť v nájme hnuteľný majetok formou finančného prenájmu.

Spoločnosť v nájme nehnuteľný majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť majetok iným účtovným jednotkám, alebo tretím osobám.

3. Prehľad o podsúvahových položkách.

Spoločnosť položky na podsúvahových účtoch.

Informácie o iných aktívach a pasívach

Spoločnosť  iné aktíva a pasíva.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a  

iného orgánu účtovnej jednotky

Spoločnosť  príjmy a výhody členom štatutárných dozorných a iných orgánov ÚJ.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

neeviduje

ročná výška nájomného

prenajíma

126 000

nebytové priestory rôzne zmluvy o nájme v celkovej výške: 668 845

druh prenajatého majetku

zariadenia zdravotníckeho pracoviska

nájomná zmluva uzatvorená do

Odložená daň z príjmov

Zmena sadzby dane

0,00%

Splatná daň z príjmov

0-466 401

BIONT, a.s.

nemá

0

0,00%

0,00%-132 363

zdravotnícke zariadenie - PET_CT systém

nemá

druh majetku v operatívnom nájme nájomná zmluva uzatvorená do:

má

0,00%

Iné 00 0,00%

0,00%

X

X

0,00% 0,00%

X

0,00%

0,00%

Celková daň z príjmov 0

Spolu

0 0,00%X

0

0

eviduje

X

X

BIONT, a.s.

0

28.7.2020

BIONT, a.s.

neposkytla

0

neeviduje

doba neurčitá

0,00%
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Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť  v ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.

K ekonomickým vzťahom so spriaznenými osobami Spoločnosť uvádza:

Spoločnosť  v priebehu účtovného obdobia obchody so spriaznenými osobami neuzavreté

na základe obvyklých obchodných podmienok.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 

predmetom účtovníctva.

Informácie o vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

je uvedený v tabuľke:

Prírastky

-96 763

Presuny

Neuhradená strata minulých 

rokov
Výsledok hospodárenia 

bežného účtovného obdobia

12 138Zákonný rezervný fond 9 676

24 611

96 763

Stav na konci 

účtovného obdobia

Stav na začiatku 

účtovného obdobia

-29 574 089

2015

392 852 -96 763

a

Spolu

BIONT, a.s.

-29 487 001

2 462

87 088

Úbytky

35 053 200

Položka vlastného imania

Základné imanie

b c d e f

35 053 200

2 462

22 149

Výsledok hospodárenia 

bežného účtovného obdobia

2 462

96 763 -24 611

Zákonný rezervný fond

-29 596 238

Spolu

Neuhradená strata minulých 

rokov

-24 611 0

-29 574 089

96 763

5 481 573 121 374

c

296 088

BIONT, a.s.

Stav na začiatku 

účtovného obdobia

35 053 200

BIONT, a.s. prenajímal nebytové priestory o celkovej rozlohe 43,2 m2 akcionárovi ÚNMS SR, ktorý spravuje 5 % podiel na 

35 053 200

Položka vlastného imania

2016

e

Stav na konci 

účtovného obdobia

d f

nenastali

0

Úbytky Presuny

Základné imanie

a

základnom imaní spoločnosti. Celkový finančný objem prenájmu za rok 2016 predstavoval 1 382,44 Eur.

nákladov vyvolaných prevádzkou budov. Ďalej spoločnosti prenajíma garáž, ktorá sa tiež nachádza v areáli. 

je

neuskutočnila

Celkový finančný objem obchodných vzťahov v roku 2016 platených spoločnosťou predstavoval 9 094,97 Eur. 

Na druhej strane ÚNMS SR ako správca areálu, kde sa nachádzajú budovy spoločnosti, refakturuje príslušný podiel 

31.12.2016

Prírastky

b

5 578 336

5 578 336 5 874 425

296 088
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Prehľad o peňažných tokoch k

Spoločnosť povinnosť zostaviť výkaz cash-flow. Spoločnosť výkaz cash-flow  

Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch použitím metódy. 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,

ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných

tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

A. 2. 372 276

A. 2. 1. 410 955

742 397

-70 863
A. 2. 3. 

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 1. 9. -10
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

Úroky účtované do nákladov (+)

Úroky účtované do výnosov (-)

A. 1. 8. 10 128

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných 

tokov (+/-)

A. 4. 

32 184

A. 2. 2. 

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou 

peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej 

činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach 

prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel 

medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného 

majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 1. 11.

A. 3. 10

A. 1. 12. 

A. 1. 13. 

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný 

ekvivalent (+/-)

A.1. 10. 

Zmena stavu opravných položiek (+/-)A. 1. 5. -1 209 571
A. 1. 6.

má

BIONT, a.s.

nepriamej

zostavila.

31.12.2016

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 

daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)

Z/S 

67 379

A. 1. 1. 

Označenie 

položky

A. 1. 2. 1 034

302 742

2016

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4. 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Obsah položky

99 647

428 580

0

1 353 014

13 908

-25

11 459

-952 771

2015

-4-7

23 630

-28 142

-79 383 2 999Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

1 345 107

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho 

predaja (+)

81

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

70 919

-19 147

551 857

25
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B. 2. -70 086

B. 3. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s 

výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov 

určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá 

je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 4. 

B. 17. 

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

B. 19. 

B. 15.

B. 10. 

B. 8. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 

dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (-)

B. 6. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B. 9. 

C. 1. 

B. 16. 

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)B. 18. 

B. 14. 

B. 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (+)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných 

činností (-)

B. 5. 

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 7. 

B. 11. 

A. 5. 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)

Peňažné toky z finančnej činnosti

A. 9. 

A. 

742 407

A. 7. -6 655
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností alebo finančných činností (-/+)

735 752

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A. 6. 

B. 1. -9 296Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

A. 8. 

Peňažné toky z investičnej činnosti

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 12.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 13. 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

551 882

-2 885

548 997

-16 274

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností (+)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú 

do finančných činností (-)

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných 

jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a 

cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 

pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

0

-79 382 -330 228

0

-313 954
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Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)

E. 

C. 7. 

503 370

810 982

C. 1. 3. 

307 612

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou 

osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

F. 

C. 8. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka (+/-)

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

)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 9. 

C. 1. 2. 

C. 2. 3. 

C. 1. 1. 

C. 2. 2. 

C.1. 8. 

C. 1. 4. 

C. 2. 9. 

C. 5. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej 

činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 

prehľadu peňažných tokov (+)

C. 1. 6. 

C. 2. 7. 

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 2. 1.

C. 2. 6. 

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 

činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 1. 7. 

C. 2. 4. 

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)C. 2. 5. 

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného 

predmetu činnosti (-)

C. -153 000

D. 

C. 2. 8. 

C. 6. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do prevádzkových činností (-)

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 

(-)

C. 1. 5. 

0

-142 872

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s 

výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 3. -10 128

C. 4. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

-142 872C. 2. 

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 

prenajatej veci (-)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 

(+/-)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Prijaté peňažné dary (+)

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných 

podielov (-)

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou  (-)

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je 

účtovnou jednotkou (+)

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

284 691

-13 908

-195 852

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)

-39 072

-181 944

0

-142 872

307 608

22 917
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Informácie o Spoločnosti podľa § 23d ods. 6 zákona

Spoločnosť Spoločnosťou, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa 

osobitného predpisu a ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší 

ako 250 000 000 eur.

Informácie o Spoločnosti s výlučným právom

Spoločnosti udelené výlučné právo alebo osobitné právo, alebo právo poskytovať služby vo 

verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme.

-74
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia

H. 810 908

G. 

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácii vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
1. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka  pridelené.

4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový
ekonomických činností.

5. V časti F 1,2,3  sa prvotným ocenením majetku v časti rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Vysvetlivky:

záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok

CP  - cenný papier
Použité  skratky:

ZI – základné imanie
VI – vlastné imanie

kons. - konsolidovaný

ÚJ – účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

MÚJ - materská účtovná jednotka

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

č. - číslo

PSČ – poštové smerovacie číslo

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

DIČ – daňové identifikačné číslo

6. V tabuľkách podľa  bodu 6 vysvetliviek Prílohy č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 sa obsahová náplň tabuliek podľa  a počet riadkov v nich 
uvádzajú podľa  potrieb účtovnej jednotky. 

OP – opravná položka
p.a. - per annum

BIONT, a.s.

BIONT, a.s.

nie je

nie je

307 612

4

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(+/-)
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