VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2012

Schválená na rokovaní valného zhromaždenia dňa 19.9.2013.
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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení akcionári,
Vážení obchodní partneri,
rok 2012 bol poznačený významnými vývojovými zmenami, z ktorých niektoré mali pozitívny
vplyv, niektoré však na prechodné obdobie negatívne ovplyvnili hospodárenie spoločnosti. Zmenené
vonkajšie podmienky – vznik nových PET centier - výrazne stimuloval odbyt rádiofarmák, na druhej
strane to však prinieslo prirodzený úbytok pacientov zo vzdialenejších lokalít. Nevhodne načasovaná
modernizácia zariadenia PET Centra spôsobila dlhšiu prestávku v činnosti. Zároveň došlo zo strany
Všeobecnej zdravotnej poisťovne k výraznému zníženiu jednotkových cien za poskytovanú zdravotnú
starostlivosť. S tým súvisiaci výpadok príjmov už do konca kalendárneho roku nebolo možné
dobehnúť, čo pre daný rok spôsobilo negatívny hospodársky výsledok spoločnosti. Zlý odhad vývoja v
poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri zostavovaní plánu na roky 2012-2014 a v súvislosti s tým
vykonané kroky spôsobili a sústavne spôsobujú problémy pri dosahovaní vyrovnaného výsledku
hospodárenia.
BIONT, a.s. bol založený a svoju činnosť začal vyvíjať v podmienkach ekonomickej a
legislatívnej transformácie spoločnosti. Tieto podmienky kladú mimoriadne nároky na prácu
manažmentu, ktorý musí predvídať zmeny a ich dopad na situáciu na trhu. Pôvodné predstavy, na
základe ktorých bol BIONT založený sú už dávno minulosťou. V súčasnom období je na Slovensku
silné konkurenčné prostredie, či už ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo aj o výrobu a
distribúciu rádiofarmák. Pre uplatnenie sa na trhu nestačí zabezpečovať extenzívny rozvoj – vyšší
počet výkonov, väčší objem výroby – je potrebné viac zužitkovať špecifiká, ktoré dostala spoločnosť
do vienka pri jej založení. Je to predovšetkým vysokokvalifikovaný ľudský potenciál ako aj technické
zázemie umožňujúce realizovať činnosti s vysokou pridanou hodnotou ako je predaj licencií, knowhow, poskytovanie školení, vývoj zariadení a pod. Nevyhnutnou súčasťou perspektív rozvoja
spoločnosti je zavádzanie výroby nových rádiofarmák a rozširovanie diagnostických možností
pomocou ich využitia. Napriek všetkým negatívam súvisiacim s celkovou hospodárskou situáciou si
BIONT udržuje postavenie špičkového pracoviska na Slovensku i v zahraničí. Je úlohou manažmentu
za pomoci všetkých pracovníkov nájsť spôsob, ako toto postavenie využiť aj na ozdravenie
hospodárenia spoločnosti v ďalšom období. Je to úloha neľahká a neprináša výsledky zo dňa na deň.
Verím však, že spoločným úsilím sa podarí prekonať prechodné ťažkosti a vykročiť na cestu
prosperity.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa akcionárom za pochopenie a členom orgánov spoločnosti
ako aj všetkým zamestnancom spoločnosti BIONT, a.s. za spoluprácu a úsilie pri plnení úloh
v uplynulom roku.
Peter Kováč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
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INFORMÁCIA O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI A AKCIONÁROCH

ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA
Predseda

doc. Ing. Peter Kováč, PhD.
RNDr. Jaroslav Klimek (do 7. júna 2012)

Členovia

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
MUDr. Peter Bartoň
MUDr. Richard Imrich, PhD. (do 7. júna 2012)
Ing. Ivan Vereš (do 7. júna 2012)

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY
Predseda

MUDr. Tomáš Haško, MPH.
Ing. Richard Tomandl (do 7. júna 2012)

Členovia

MUDr. Peter Kuka, PhD.
Ing. Zoltán Kassai, PhD. – zástupca zamestnancov
RNDr. Karol Marsina, CSc. (do 7. júna 2012)

AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI

Výška podielu na základnom imaní

Akcionár

a
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR
Spolu

absolútne v EUR
b

Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na ZI
v%
e

Podiel na
hlasovacích
právach

v%
c

v%
d

33 300 552

95

95

-

1 752 648

5

5

-

35 053 200

100

100

-
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTI BIONT, A.S.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Významnou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila prevádzku spoločnosti v roku 2012 bola
personálna výmena členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti, čím súvisí aj zmena na pozícii
generálneho riaditeľa. Dňom 8. júna 2012 sa novým generálnym riaditeľom stal doc. Ing. Peter Kováč
PhD., ktorý nahradil vo funkcii RNDr. Jaroslava Klimeka.
Nový manažment sa v hodnotenom roku zameral na adaptáciu spoločnosti na zmeny
trhových podmienok, ktoré nastali v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, výroby a
distribúcie rádiofarmák a prenájme nebytových priestorov.
Na strane tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb dochádza k miernemu 2 % nárastu
oproti predchádzajúcemu roku. Hospodárenie spoločnosti zároveň charakterizuje zmena podielu
jednotlivých podnikateľských aktivít na tržbách z hospodárskej činnosti. Objemovo najvýznamnejšou
činnosťou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci nukleárnej medicíny v podiele 57 %, ďalej
výroba rádiofarmák 24 % a prenájom nebytových priestorov 16 %. Iné tržby z predaja
predstavujú 3 %.

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

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
BIONT, a.s. má uzavreté zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so všetkými
zdravotnými poisťovňami. PET Centrum spoločnosti vykonalo 2 336 vyšetrení pomocou PET/CT
a v rámci konvenčnej nukleárnej medicíny pri vykázaní tržieb v hodnote 2 409 tis. EUR. Oproti
predchádzajúcemu stavu došlo k nárastu počtu vyšetrení o 8 % pri poklese tržieb o 9 %. Tento
paradox bol vyvolaný tlakom zdravotných poisťovní na zníženie jednotkovej ceny za vyšetrenie
pomocou pozitrónovej emisnej tomografie. Na zazmluvnenie nižších cien za vyšetrenie v druhom
polroku 2012 manažment reagoval zvýšením počtu výkonov a paralelným eliminovaním nadlimitných
výkonov. Nárast výkonov v rámci jednej pracovnej zmeny bol umožnený zaobstaraním nového
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PET/CT systému s vyššou priepustnosťou v rámci spolupráce s Dr. MAGNET, s.r.o.. Inštalovanie
nového zariadenia vyvolalo technickú odstávku činnosti až na obdobie 1,5 mesiaca.
Úlohou manažmentu bolo dosiahnuť zvýšenie efektívnosti PET Centra v reakcii na prepad
ceny vyšetrenia ako nutnej podmienky vyrovnania hospodárenia. Úspešnosť plnenia tejto úlohy sa
však prejaví až v nasledujúcom období.

Výroba rádiofarmák
Obchodná činnosť predaja rádiofarmák bola sprevádzaná uzatváraním nových zmlúv na
dodávky rádiofarmaka 18FDG pre centrá pozitrónovej emisnej tomografie a rozširovaním registrácie
lieku biontFDG o ďalšie štáty. Cieľom tejto činnosti je rozšírenie exportu rádiofarmák do okolitých
štátov, resp. predaj licencií na výrobu a predaj rádiofarmák vo vzdialenejších krajinách. Tržby z výroby
vo výške 994 tis. EUR pri zrealizovaní 241 výrob rádiofarmaka na báze fluórdeoxyglukózy (FDG)
vykázali v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast až o 23 %. Prijaté objednávky na dodávku
rádiofarmák boli plnené na úrovni 99 %. Spomenuté hodnoty predstavujú najlepšie výsledky v histórii
spoločnosti a potvrdzujú tak úspešnosť predaja rádiofarmák v roku 2012. Licenčná činnosť bola v r.
2012 úspešne rozšírená o Poľsko a Bulharsko. Tržby spolu s pokračujúcou licenciou na výrobu
v Rumunsku boli 43 tis. EUR, pričom ide len o časť paušálnych poplatkov, zatiaľ bez „royalties“, ktoré
sú splatné až v nasledujúcich rokoch. Aktivity z tejto oblasti v štátoch SNŠ zatiaľ priniesli tržby vo
výške 17 tis. EUR za školenia odborného personálu.

Prenájom nebytových priestorov
Objem tržieb z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve spoločnosti dosiahol hodnotu
666 tis. EUR, čo znamená 7 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Priemerná obsadenosť
priestorov účelového ubytovacieho zariadenia spoločnosti vzrástla na 77 %.

Veda a výskum
Uvedené činnosti spoločnosti dopĺňa riešenie projektov vedy a výskumu v oblasti prírodných
vied. Na rozdiel od ostatných aktivít, ktoré majú charakter podnikateľských činností, riešenie
projektov vedy a výskumu nie je zamerané na dosahovanie zisku. Zabezpečenie vedy a výskumu
v podmienkach BIONT, a.s. je nákladovo náročné, pričom finančné granty prijaté z prostriedkov SR,
resp. EÚ, zväčša pokrývajú iba externé nákupy materiálu, energií a služieb a len vo veľmi malej miere
aj mzdy. Príprava a získanie prostriedkov na podporu riešenia projektov v rámci základného výskumu
vyžaduje dlhšiu dobu ( 1 – 2 roky ), čo samotný výkon vedeckovýskumných aktivít ešte viac
predražuje. Vzhľadom na negatívne výsledky hospodárenia dosahované v predchádzajúcich rokoch
bolo riešenie projektov vedy a výskumu na základe rozhodnutie manažmentu v roku 2011 utlmené.
Prioritou sa stáva vnútropodnikový vývoj nových zariadení na výrobu rádiofarmák a rozšírenie
sortimentu vyrábaných liekov, ktorý prevažne zabezpečujú pracovníci oddelenia výroby rádiofarmák.
Z uvedeného dôvodu dochádza v roku 2013 k presunu riadenia vedy a výskumu na útvar generálneho
riaditeľa a zrušeniu samostatného oddelenia vedy a výskumu.

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

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE
SPOLOČNOSTI ( v celých EUR )
Počet zamestnancov
(priemerný evidenčný)
Aktíva celkom (netto)
Pracovný kapitál
Čistý pracovný kapitál
Čistý peňažný majetok
Pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pasíva celkom
Vlastné imanie
Základné imanie
Záväzky
Záväzky z obchodného styku
Výnosy
Tržby
Tržby z vlastnej činnosti
Pridaná hodnota
Náklady
Vlastné náklady výroby
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Výsledok hospodárenia bez
odpisov a pred zdanením ( EBTDA )
Produktivita práce na 1 EUR
mzdových nákladov
Produktivita práce na 1
zamestnanca
Rentabilita tržieb
Strata / Základné imanie
Ukazovatele likvidity
Likvidita I.stupňa - pohotová
Likvidita II.stupňa - bežná
Likvidita III. stupňa - celková
Ukazovatele obratovosti (aktivity)
v dňoch
Doba obratu zásob
Doba inkasa krátkod. pohľadávok
Doba inkasa pohľ. z obch. styku
Doba splácania záväzkov
(tab. 1)

ZA ROK 2012

45,90
7 324 932
1 205 938
558 560
472 804
585 827
570 229
7 324 932
5 597 956
35 053 200
1 424 617
318 133

medziročná
zmena
oproti 2011
+ = nárast o
-- = pokles o

ZA ROK 2011

medziročná
zmena
oproti 2010
+ = nárast o
-- = pokles o

ZA ROK 2010

0,22%

45,90

-8,20%

50,00

-6,64%

7 845 591
1 082 501
403 730
317 000
710 171
688 582
7 845 591
5 878 765
35 053 200
1 622 198
330 293

-6,56%

8 395 953
1 306 553
516 722
337 480
594 619
594 619
8 395 953
6 451 599
35 053 200
1 704 104
445 413

11,40%
38,35%
49,15%
-17,51%
-17,19%
-6,64%
-4,78%
0,00%
-12,18%
-3,68%

4 212 950
4 204 778
4 203 289
2 308 162
4 493 759
3 006 729

-10,28%

-8,16%

4 695 528
4 599 720
4 109 796
1 891 070
5 268 362
3 273 705

-280 790

50,98%

358 051

0,00%
-21,87%
-6,07%
19,43%
15,80%
-6,56%
-8,88%
0,00%
-4,81%
-25,85%

-2,62%

4 484 544
4 354 057
4 354 027
2 106 574
5 088 521
3 361 751

-572 834

5,16%

-603 977

280,48%

-198 387

-575,92%

41 685

3,78

-2,93%

3,90

-0,30%

3,91

91 575
-7%
-1%

2,27%

89 538
-12%
-2%

2,82%

87 081
-14%
-2%

-8,59%
2,27%
22,06%
-14,70%

4,70%
5,64%
-5,61%
-10,23%
3,53%

0,83
1,73
1,86

0,42
1,47
1,59

0,63
1,43
1,65

7,44
50,85
49,49
27,62

6,88
56,35
54,64
26,21

14,79
53,03
49,79
37,34
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TECHNICKÝ, INVESTIČNÝ ROZVOJ A STAROSTLIVOSŤ O TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
V nadväznosti na negatívne výsledky hospodárenia dosiahnuté v roku 2011 bola priama
investičná činnosť spoločnosti obmedzená iba na nevyhnutnú obnovu a rozvojové aktivity. Celková
výška priamych investícií predstavovala 47 863 EUR, z toho 10 920 EUR na rozšírenie registrácie lieku
BIONT, a.s. o okolité štáty a 36 943 EUR na obstaranie vybavenia pracoviska nukleárnej medicíny
a motorového vozidla na prepravu vyrobených rádiofarmák.
Významnou v tejto oblasti je spolupráca so spoločnosťou Dr. MAGNET, s.r.o., v rámci ktorej
došlo k modernizácii spoločného pracoviska nukleárnej medicíny a k inštalovaniu nového PET/CT
systému. Prestavba PET Centra nebola priamo financovaná z peňažných zdrojov spoločnosti.
Hospodárenie spoločnosti je ďalej zaťažené splácaním lízingových zmlúv na obstaranie
technologického celku vykurovacieho systému, strojovne chladu, trafostanice a automatickej plniacej
jednotky po dobu šiestich rokov. Celková hodnota nesplatených istín podľa lízingových zmlúv
k 31.12.2012 predstavuje 941 712 EUR.
Celkové náklady na opravy a údržbu predstavovali 263 tis. EUR, ktoré tvoria najmä zmluvné
servisné prehliadky strojov a zariadení budov spoločnosti.

POLITIKA V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV
S úzkou špecializáciou podnikateľskej aktivity na výrobu rádiofarmák a poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína súvisí nízka fluktuácia zamestnancov
spoločnosti. V roku 2012 bol ukončený pracovný pomer s 3 zamestnancami a naopak novoprijatí boli
4 zamestnanci.
Na druhej strane práca s ionizujúcim žiarením vyžaduje aj zvýšenú starostlivosť
o zamestnancov najmä pri zabezpečení osobnej dozimetrie, osobných ochranných pomôcok
a pravidelnej lekárskej starostlivosti. Rozhodnutím UVZ 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 37 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 2012.
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV ZA ROK 2012 ( v EUR )
Mzdové náklady
Odvody z miezd
Osobné ochranné pomôcky
Príspevky na DDS
Sociálny fond
Stravovanie zamestnancov
Rekondičné pobyty, lekárske prehliadky ( 3. kat. )
Ostatné sociálne náklady
Spolu
Priemerný evidenčný počet pracovníkov –
prepočítaný / rok

1 111 602
368 169
3 156
15 251
5 726
18 182
6 803
1 055
1 529 944
45,90

7

Výdavky na 1 pracovníka v EUR
Výdavky na 1 pracovníka v roku 2012
Výdavky na 1 pracovníka v roku 2011
Výdavky na 1 pracovníka v roku 2010
(tab. 2)

33 332
29 543
30 891

Prepočítaný stav zamestnanosti po zohľadnení výšky úväzku k 31.12.2012 je 46,50. Fyzický
počet zamestnancov k poslednému dňu roka predstavuje 50, z toho počet žien 23. Rozloženie
zamestnanosti vo fyzických osobách v nadväznosti na organizačnú štruktúru je znázornený
v nasledovnom grafe.

Graf 2: Rozloženie zamestnanosti v nadväznosti na organizačnú štruktúru

Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov zodpovedá úrovni ku koncu predchádzajúceho
roka, v ktorom došlo k znižovaniu stavu o 4,75 úväzku.

SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI
Spoločnosť BIONT, a.s. hospodárila v roku 2012 podľa účtovných výkazov s dlhodobým
nehmotným a dlhodobým hmotným majetkom v netto hodnote 6 080 tis. EUR.
Dlhodobý nehmotný majetok predstavoval ku koncu roka v netto hodnote 60 tis. EUR.
Dlhodobý hmotný majetok dosiahol v netto hodnote 6 020 tis. EUR.
Oprávky k dlhodobému majetku k jeho obstarávacej cene predstavujú 40 % a opravné
položky vytvorené k dlhodobému majetku po zohľadnení reálnej trhovej situácie k jeho obstarávacej
cene predstavujú podiel 44 %.
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Štruktúra dlhodobého hmotného majetku v netto hodnotách je nasledovná:
pozemky

510 tis. EUR

budovy, stavby

2 607 tis. EUR

samostatné hnuteľné veci

2 581 tis. EUR

ostatný dlhodobý hmotný majetok

16 tis. EUR

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

305 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 s 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.
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 aj v roku 2012. Zreálnením
ocenenia majetku, tak súvaha poskytuje informáciu o hodnote majetku spoločnosti ako uceleného
podniku.
Vlastné imanie spoločnosti predstavuje 5 598 tis. EUR, t.j. 15,9 % hodnoty základného
imania. Záväzky spoločnosti dosahujú objem 1 718 tis. EUR, t.j. 23,4 % z celkovej hodnoty pasív, čo
zodpovedá úrovni predchádzajúceho roka.
Strata dosiahnutá v roku 2012 a v predchádzajúcich obdobiach v kumulovanej hodnote
29 455 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 v objeme 23 445 tis. EUR.
Finančná situácia spoločnosti nie je zaťažená prijatými bankovými úvermi. Spoločnosť je
likvidná. Ku koncu roka spoločnosť vykazuje pozitívny tok peňažných prostriedkov, ktorých stav
vzrástol o 87 % 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. Hrozba riešenia sporu súdnou cestou je naďalej
pravdepodobná.
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ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2013
Hlavným problémom spoločnosti je, že kapacity spoločnosti v hlavných podnikateľských
činnostiach značne prevyšujú momentálny dopyt. Vzhľadom na vznik nových PET centier vybavených
výkonnejšími tomografmi a pretrvávajúci konzervatívny postoj relevantnej odbornej lekárskej
verejnosti vykazuje priemerný počet požadovaných vyšetrení len veľmi mierny nárast. Úlohou
manažmentu pre rok 2013 je vytvoriť podmienky pre nárast výkonov rozšírením diagnostických
možností nukleárnej medicíny. Počítame so zavedením výroby, prípadne zabezpečením nákupu
nových rádiofarmák pre prípady, ktoré nie sú indikované na PET vyšetrenie pomocou FDG. V tomto
smere plánujeme aj posilniť spoluprácu s našimi zahraničnými partnermi.
Vyšetrenia pomocou nových rádiofarmák budú náročné z hľadiska ekonomickej efektívnosti.
Ich cena, aj keď bude výsledkom rokovaní so zdravotnými poisťovňami, bude vyššia, ako cena
vyšetrenia s FDG. Je to podmienené predovšetkým cenou nových rádiofarmák, ktorá je, či už pre
krátku dobu polpremeny, alebo pre nižšie výťažky syntéz výrazne vyššia. Pre zlepšenie ekonomiky
vyšetrení (z dôvodu šetrenia rádiofarmák) manažment zvažuje možnosť paralelnej práce na dvoch
tomografoch. Vyžaduje si to zabezpečiť rekonštrukciu časti budovy „I“ s cieľom rozšírenia pracoviska
nukleárnej medicíny o pôvodný tomograf PET / CT Discovery LS. Reinštalácia pôvodného tomografu
je plánovaná aj z dôvodu zabezpečenia záložného systému pre prípad technickej poruchy (výpadok
prevádzky z dôvodu poruchy výrazne ovplyvňuje tržby spoločnosti).
Investícia do úpravy stavebných priestorov a reinštalovanie PET tomografu je rozpočtovaná
v objeme 150 tis. EUR.

ZÁVER
Podnikateľská činnosť spoločnosti začiatkom roka 2013 nadväzuje na zmeny realizované
v minulom roku. Výroba a predaj rádiofarmák vykazuje pozitívny trend. Popri ustálenom predaji
hlavného produktu biontFDG predstavenstvo počíta so zavedením výroby a využívaním ďalších
rádiofarmák, čo na jednej strane vyvolá počiatočné investície do technického zabezpečenia výroby
a kontroly kvality. Na druhej strane rozšírenie sortimentu výroby umožní vykonávať PET/CT
vyšetrenia zamerané na ďalšie indikácie, ktoré doteraz nebolo možné diagnostikovať.
Na poli poskytovania zdravotnej starostlivosti došlo v polroku 2012 k výrazným zmenám,
ktoré negatívne ovplyvňujú hospodárenie spoločnosti. Zníženie jednotkovej ceny za PET/CT
vyšetrenia vyvolalo nárast počtu vyšetrení pri plnení finančného rozsahu podľa zmluvy o poskytovaní
a úhrade zdravotnej starostlivosti kráteného o 13 %. Sprevádzkovaním nových PET centier
a modernizáciou existujúcich sa zároveň zvýšila celková kapacita výkonu vyšetrení v SR. Z týchto
dôvodov vznikla diametrálne odlišná situácia na trhu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Kapacita
zdravotníckych zariadení poskytujúcich PET/CT vyšetrenia na Slovensku sa už blíži k Európskemu
priemeru, odborná verejnosť však túto skutočnosť zatiaľ nedoceňuje. V tejto súvislosti je potrebná
cielená informačná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia relevantnej časti odbornej verejnosti
o bežnej dostupnosti a potrebe PET/CT vyšetrení.
Zavádzanie výroby nových rádiofarmák a dosiahnutie zvýšenia požiadaviek na PET/CT
vyšetrenia sú náročné úlohy, ktorých efekt sa prejaví až za dlhšie obdobie. Pre zlepšenie
hospodárskych výsledkov v kratšom horizonte manažment plánuje zintenzívniť ďalšie činnosti
s orientáciou na zahraničie, ako je realizácia licenčných výrob a odborné konzultácie a školenia
personálu novovznikajúcich PET Centier.
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VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
V roku 2012 spoločnosť BIONT, a.s. dosiahla stratu vo výške 280 809 EUR, ktorá bola
spôsobená dosiahnutím nižšej úrovne tržieb z poskytovania zdravotnej starostlivosti oproti údajom
podnikateľského plánu ( 90 % plánovaných tržieb ). Výpadok tržieb bol spôsobený vplyvom dvoch
relevantných skutočností:
1. Zníženie jednotkovej ceny PET vyšetrenia až o 30 % s účinnosťou od 01.07.2012
a krátenie celkového finančného rozsahu dohodnutého s VšZP, a.s. o 20 tis. EUR /
mesiac, t.j. 120 tis. EUR / polrok.
2. Technická odstávka PET Centra z dôvodu inštalácie nového PET/CT systému, ktorý
umožňuje výkon vyššieho počtu vyšetrení za rovnaký čas v porovnaní s doterajšou
technikou. Odstávka v dôsledku modernizácie pracoviska trvala až 1,5 mesiaca.
Podnikateľský plán na rok 2012 tieto skutočnosti nezohľadňoval. Nakoľko bol plánovaný
nulový hospodársky výsledok, výpadok tržieb zaťažil hospodárenie v plnej výške.
Nakoľko v súčasnosti spoločnosť nedisponuje voľnými vlastnými zdrojmi a prostriedky
zákonného rezervného fondu boli plne vyčerpané, predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému
zhromaždeniu ponechať stratu roku 2012 ako neuhradenú.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

12

13

SPRÁVA DOZORNEJ RADY BIONT, A.S.
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ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
PROFIL SPOLOČNOSTI
OBCHODNÉ MENO BIONT, a.s.
SÍDLO Karloveská 63, 842 29 Bratislava
IČO 35917571
ZÁKLADNÉ IMANIE 35 053 200 EUR
ZALOŽENIE A VZNIK 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.
PREDMET ČINNOSTI
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.

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

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

PREDSTAVENSTVO

Útvar zabezpečenia kvality

Generálny
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