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Účtovná závierka k 31.12.2017

PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení akcionári,
Vážení obchodní partneri,
spoločnosť BIONT, a.s. sa venuje predovšetkým diagnostike onkologických
pacientov s cieľom včasného zachytenia prítomnosti rakovinových nádorov
v tele pacienta, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti liečby. Tento
hlavný cieľ napĺňame dvomi spôsobmi. Jednak ako výrobca rádiofarmák
a jednak ako prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia.
Počas krátkej doby od svojho založenia v roku 2005 sa spoločnosť zaradila
medzi popredných výrobcov PET rádiofarmak na diagnostické účely. Z hľadiska odbytu liekmi
zásobujeme jednotlivé PET pracoviská na Slovensku aj v zahraničí. Prvotná výroba najpoužívanejšieho
rádiofarmaka 18F-Fludeoxyglukózy (FDG) bola postupne doplnená o ďalších 5 rádiofarmák na báze
fluóru, uhlíka a gália.
Rozšírenie výroby následne umožnilo výkon väčšieho spektra vyšetrení pacientov v našom
ambulantnom pracovisku.
Výnimočnosť spoločnosti spočíva v prepojení troch úzko spolupracujúcich oblastí ( pracovísk )
na jednom mieste. Týmito oblasťami sú vývoj výroby nových rádiofarmák, samotná výroba
rádiofarmák a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Spojenie miesta výroby rádiofarmák a miesta
ich použitia pod jednou strechou urýchľuje proces zavádzania inovácií a umožňuje realizovať
unikátnu diagnostiku pomocou ultrakrátkožijúcich rádiofarmák, ktorých krátkosť času polpremeny
nedovoľuje distribúciu na iné PET pracoviská ani v rámci Bratislavy. Výhodou tohto prepojenia je, že
môžeme realizovať najširšie spektrum PET vyšetrení v porovnaní s inými zdravotníckymi zariadeniami
a udržať tak dostupnosť najmodernejšej diagnostiky pre našich pacientov.
Momentálne používame deväť druhov rádiofarmák pri výkone PET vyšetrení. Tento počet
plánujeme v budúcnosti rozšíriť podľa súčasných trendov. Kvalitu vyšetrení priamo ovplyvňuje
presnosť zobrazenia, ktorú chceme dosiahnuť okrem iného zavedením PET výkonov pri využití nových
rádiofarmák. Vytýčená cesta nebude ľahká. Čaká nás hľadanie odpovedí na mnoho technických
otázok. Samozrejme bude potrebných aj viacero rokovaní so zdravotnými poisťovňami k
zabezpečeniu finančného krytia. Veríme však v úspech našej snahy o rozšírenie spektra vyšetrení,
keďže všetky prijaté inovácie povedú k udržaniu špičkovej kvality diagnostiky na Slovensku
predovšetkým v prospech pacienta.
Náš neustály záujem o implementáciu najnovších poznatkov lekárskej vedy do výrobného
programu a diagnostiky onkologických pacientov je nevyhnutným predpokladom rastu spoločnosti.
Pozitívne výsledky hospodárenia spoločnosti v roku 2017 túto skutočnosť jednoznačne potvrdzujú.
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. MBA

Členovia

JUDr. Ján Dudáš ( do 26.06.2017 ); Ing. Róbert Szabó, PhD. ( od 25.04.2018 )
doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY

Predseda

Mgr. Peter Lukáč ( do 25.04.2018 ); Ing. Mario Schrenkel ( od 25.04.2018 )

Členovia

Ing. JUDr. Anna Ďurfina, PhD.
MUDr. Pavol Povinec, PhD. ( zástupca zamestnancov )

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
Spoločnosť BIONT, a.s. je jediným výrobcom rádiofarmák v Slovenskej republike. Je
významnou súčasťou slovenského trhu rádiofarmák, ktorej podiel predstavuje viac ako 80 %
celkového trhu PET rádiofarmák. Spoločnosť je zároveň jedným z najväčších PET/CT pracovísk na
Slovensku. Rast a celkový objem tržieb vlastnej výroby je v podmienkach BIONTu obmedzovaný
finančnými limitmi zdravotných poisťovní. Predaj rádiofarmák v SR priamo úmerne závisí od možnosti
pracovísk nukleárnej medicíny poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne, ktoré predstavujú v podstate jediných
odberateľov služieb zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovanom PET/CT pracoviskami.
Spoločnosť aj v tomto roku udržala rastúci trend pozitívnych výsledkov výkonnosti výroby
rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nárast výkonu sa premietol do výsledkov
hospodárenia 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, 11C a 68Ga.
Objemovo najvýznamnejšou činnosťou naďalej zostáva poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v rámci nukleárnej medicíny v podiele 60,9 %, nasleduje výroba rádiofarmák s podielom 24,7 %
a prenájom nebytových priestorov 14,0 %. Iné tržby z predaja predstavujú 0,4 %.

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.
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Výroba rádiofarmák
BIONT, a.s. sa ako výrobca liekov zameriava na výrobu rádiofarmák, ktoré obsahujú rádionuklidy
a sú určené na diagnostiku onkologických 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.
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), nasleduje 11C-L-metionín a
[11C] cholín, ktoré sú určené výlučne pre vlastnú spotrebu pri výkone novej diagnostiky pomocou
pozitrónovej emisnej tomografie a v neposlednom rade aj výroba a predaj [18F]fluorocholínu (FCH),
[18F]fluoroethyl-l-tyrozínu (FET), 68 Ga - DOTATOC a 68 Ga - PSMA.
Prepojenie výroby rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti na jednom mieste
v kontexte rozšírenia sortimentu výroby o ultrakrátkožijúce rádiofarmaká na báze 11C a o
ďalšie neregistrované lieky (18F FET, 68 Ga - DOTATOC a 68 Ga – PSMA) vytvára priestor na vnútornú
spotrebu vyrobených rádiofarmák vlastným pracoviskom nukleárnej medicíny v relevantnom
objeme. Porovnanie tržieb z predaja rádiofarmák externým odberateľom a ich navýšenia o hodnotu
interných dodávok rádiofarmák do PET Centra BIONT, a.s. v rokoch 2015 až 2017 je uvedené
v nasledujúcom grafe.

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

V roku 2017 bolo realizovaných 534 výrob rádiofarmák, čo predstavuje 6,5 % pokles oproti
predchádzajúcemu obdobiu. Z toho 243 výrob tvorila produkcia rádiofarmaka 18FDG, 253 výrob
predstavovala výroba 11C-metionínu, 25 výrob predstavovala výroba 11C-cholínu, 12 výrob
predstavovala výroba 18F-FET a 1 výroba predstavovala výroba 68Ga-DOTATOC.
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Tržby z výroby a predaja rádiofarmák, ktoré zahrňujú iba dodávky externým odberateľom,
vrátane predaja tovaru a ich prepravy vo výške 1 464 tis. Eur vykázali v porovnaní s predchádzajúcim
rokom nárast o 46 %.
Významná časť výrobnej kapacity je viazaná na zásobovanie vlastného zdravotníckeho
zariadenia. Popri dodávkach pre externých zákazníkov v objeme 5 077 GBq FDG bolo pre vnútornú
spotrebu BIONTu dodané 1 071 GBq vyrobených rádiofarmák, čo predstavuje 17,4 % celkovo dodanej
aktivity.
Prevažná časť produkcie rádiofarmák je určená pre potreby zariadení nukleárnej medicíny na
Slovensku.

Graf 3: Podiel zahraničných dodávok rádiofarmaka biontFDG v roku 2017

Rozšírením registrácie lieku biontFDG sa umožnil predaj licencií na výrobu a predaj
rádiofarmák vo vzdialenejších krajinách. Licenčná činnosť je zameraná na trhy krajín Poľsko a
Bulharsko. Tržby z tejto činnosti predstavujúce licenčné odvody boli vykázané vo výške 84 tis. Eur.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
BIONT, a.s. má uzavreté zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so všetkými
zdravotnými poisťovňami. V roku 2017 bolo vykonaných 4 029 vyšetrení pomocou PET/CT
a SPECT/CT pri vykázaní tržieb v hodnote 3 596 tis. Eur. Oproti predchádzajúcemu roku došlo
k poklesu počtu vyšetrení o 5 % pri poklese tržieb za vyšetrenia o 4 %. Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti charakterizovalo rozšírenie spektra výkonov o diagnostiku pozitrónovou emisnou
tomografiou pomocou rádiofarmák iných ako 18F-FDG. Významným faktorom determinujúcim výkon
pracoviska je samotná potreba diagnostiky pre neustále rastúci počet onkologických pacientov.
V hodnotenom období bol po viacerých rokovaniach so zdravotnými poisťovňami
zabezpečený dostatočný finančný rozsah, čím nevznikol relevantný objem nadlimitných výkonov.
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.
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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 840 tis. Eur, čo znamená 6 % nárast v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.
Výskum a vývoj
Výsledkom výskumnovývojovej činnosti v roku 2017 bolo spustenie výroby rádiofarmaka 68GaDOTATOC a zároveň ním boli už aj vyšetrení prví pacienti. Ide o nové rádiofarmakum, ktoré sa
používa na diagnostiku neuroendokrinných nádorov. Tieto nádory pochádzajú z buniek, ktoré
pôvodne produkovali hormóny a vyskytujú sa napríklad v tráviacom trakte, v pankrease, pľúcach.
Obsahujú špecifické receptory, na ktoré sa rádiofarmakum viaže, čím umožňuje nádor v tele pacienta
lokalizovať. Okrem toho sa v súčasnosti pripravuje výroba rádiofarmaka 68Ga-PSMA, ktorý je určený
na diagnostiku nádorov prostaty .
PET vyšetrenie s použitím 68Ga-DOTATOC, ako aj PET vyšetrenie s 68Ga-PSMA, výrazne zvyšujú
schopnosť odhalenia nádorových buniek v porovnaní s doteraz používanými metódami, pretože majú
podstatne lepšiu kvalitu zobrazenia. Umožňujú zachytiť nádorové ochorenie v počiatočných štádiách,
kedy sa ešte nerozšírilo do iných orgánov. Dôležitou je aj skutočnosť, že znižujú radiačnú záťaž
pacientov a skracujú čas vyšetrenia. Vďaka skoršej a presnejšej diagnostike sa nové vyšetrenia stávajú
kľúčovými pre voľbu liečby pacientov s uvedenými nádorovými ochoreniami. Umožňujú presnejšie
plánovanie operačného zákroku, ožarovania (rádioterapie), ako aj voľbu cielenej chemoterapeutickej
liečby.
Celkové náklady, ktoré spoločnosť vynaložila na výskum a vývoj v hodnotenom období
predstavujú 172,8 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)
Počet zamestnancov

ZA ROK 2017

medziročná
zmena
oproti 2016
+ = nárast o
-- = pokles o

ZA ROK 2016

medziročná
zmena
oproti 2015
+ = nárast o
-- = pokles o

ZA ROK 2015

56,84

1,37%

56,07

3,83%

54,00

Aktíva celkom (netto)
Pracovný kapitál (obežný majetok)
Čistý pracovný kapitál

8 355 560
2 244 009

16,58%

7 167 451
1 603 888

1,16%

39,91%

27,34%

7 085 187
1 259 529

1 464 615

31,79%

1 111 365

78,85%

621 379

Čistý peňažný majetok
Pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pasíva celkom
Vlastné imanie
Základné imanie
Záväzky (bez rezerv)
Záväzky z obchodného styku

1 380 209
1 017 832
910 231
8 355 560
6 289 356
35 053 200
1 594 656

30,79%

97,95%

16,58%

77,23%

1 055 246
736 927
721 872
7 167 451
5 874 425
35 053 200
899 769

-23,22%

533 076
863 680
833 021
7 085 187
5 578 336
35 053 200
1 171 859

995 725

297,03%

250 794

-42,38%

435 272

6 012 735
6 005 948
5 943 230
3 586 094
5 538 041
4 920 957

4,66%

6,44%

1,69%

5 745 245
5 742 633
5 703 991
3 313 827
5 449 157
4 839 073

3,13%

5 397 689
5 353 479
5 285 967
2 833 622
5 300 926
4 692 282

481 701

59,11%

302 742

203,81%

99 647

915 421

26,52%

723 513

43,69%

503 528

3,43

0,42%

3,42

-2,08%

3,49

104 561

2,78%

101 730

3,92%

97 888

(priemerný evidenčný)

(obežný majetok – krátkodobé záväzky)

(spolu – dlhodobé aj krátkodobé)

Výnosy
Tržby
Tržby z vlastnej činnosti
Pridaná hodnota
Náklady
Vlastné náklady produkcie
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
HV / Základné imanie

38,12%
26,09%
7,06%
0,00%

4,59%
4,19%
8,22%
1,63%

-14,68%
-13,34%
1,16%
5,31%
0,00%

7,27%
7,91%
16,95%
2,80%

8%
1,4%

5%
0,9%

2%
0,3%

1,47
2,77
2,88

1,65
3,14
3,26

0,48
1,84
1,97

5,13
61,85
55,32

3,56
46,83
45,88

6,02
58,88
56,79

26,60

15,94

29,68

Ukazovatele likvidity
Likvidita I.stupňa - pohotová ( opt. 0,2 - 0,5 )
Likvidita II.stupňa - bežná ( opt. 0,7 - 1,2 )
Likvidita III. stupňa. - celková ( opt. 1,5 - 2,5 )

Ukazovatele obratovosti (aktivity)
v dňoch ( v pomere k denným tržbám)
Doba obratu zásob
Doba inkasa krátkod. pohľadávok
Doba inkasa pohľ. z obch. styku
Doba splácania záväzkov z obch.
styku - krátkodobé
(tab. 1)
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TECHNICKÝ, INVESTIČNÝ ROZVOJ A STAROSTLIVOSŤ O TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
V roku 2017 boli vykonané viaceré investície k technickému zabezpečeniu vlastnej činnosti
predovšetkým s ohľadom na nutnú obnovu. Celková výška priamych investícií predstavovala
1 034 812 Eur. Najvýznamnejšou bolo obstaranie revitalizácie tepelného hospodárstva v sume
784 548 Eur. Spoločnosť obnovovala dlhodobý majetok v nasledovnom rozsahu:




technické zhodnotenie cyklotrónu na výrobu rádiofarmák v sume 101 508 Eur,
zostava chromatografu HPLC v sume 134 760 Eur,
dovybavenie laboratórií, výpočtová technika a iný majetok v sume 13 996 Eur.

Celkové náklady na opravy a údržbu predstavovali 430 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 103 tis. Eur.

POLITIKA V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Spoločnosť v roku 2017 zamestnávala v priemernom prepočítanom počte 56,84
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
40 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 2017.
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV ZA ROK 2017 ( v Eur )
Mzdové náklady
Odvody z miezd
Osobné ochranné pomôcky
Príspevky na DDS
Sociálny fond
Stravovanie zamestnancov
Rekondičné pobyty, lekárske prehliadky ( 3. kat. )
Náhrada príjmu, odstupné a odchodné
Ostatné sociálne náklady
Spolu
Priemerný evidenčný počet pracovníkov –
prepočítaný / rok
Výdavky na 1 pracovníka v Eur
Výdavky na 1 pracovníka v roku 2017
Výdavky na 1 pracovníka v roku 2016
Výdavky na 1 pracovníka v roku 2015
(tab. 2)

1 732 780
592 697
10 524
27 318
9 036
25 800
17 140
10 918
4 660
2 430 873
56,84

42 767
41 092
39 423
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Rozloženie zamestnanosti v priemernom evidenčnom počte vo fyzických osobách
v nadväznosti na organizačnú štruktúru je znázornený v nasledovnom grafe.

Graf 4: Rozloženie zamestnanosti v nadväznosti na organizačnú štruktúru

Fyzický stav zamestnanosti k 31.12.2017 predstavoval 66 zamestnancov.

SPRÁVA O STAVE MAJETKU A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI
Spoločnosť BIONT, a.s. hospodárila v roku 2017 podľa účtovných výkazov s dlhodobým
nehmotným a dlhodobým hmotným majetkom v netto hodnote 6 011 tis. Eur.
Dlhodobý nehmotný majetok predstavoval ku koncu roka v netto hodnote 29 tis. Eur.
Dlhodobý hmotný majetok poklesol v netto hodnote na 5 981 tis. Eur.
Oprávky k dlhodobému majetku k obstarávacej cene odpisovaného majetku predstavujú
58,2 % a opravné položky vytvorené k odpisovanému dlhodobému majetku po zohľadnení reálnej
trhovej situácie k jeho obstarávacej cene tvoria podiel 29,2 %.
Štruktúra dlhodobého hmotného majetku v netto hodnotách je nasledovná:
pozemky

510 tis. Eur

budovy, stavby

3 693 tis. Eur

samostatné hnuteľné veci

901 tis. Eur

ostatný dlhodobý hmotný majetok

5 tis. Eur

obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

872 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
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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 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 6 289 tis. Eur, t.j. 17,9 % hodnoty základného
imania. Záväzky spoločnosti dosahujú objem 2 065 tis. Eur, t.j. 24,7 % z celkovej hodnoty pasív, čo
predstavuje nárast záväzkov o 60 % v porovnaní s úrovňou predchádzajúceho roka.
V roku 2017 bol dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia. Zisk predstavuje 475 tis. Eur.
Neuhradená strata minulých období v kumulovanej hodnote 29 280 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 31.12.2017 v sume 214 tis. Eur, ktorým spoločnosť refinancovala existujúci lízing zariadení.
Spoločnosť je likvidná. Ku koncu roka spoločnosť vykazuje pozitívny tok peňažných prostriedkov,
ktorých stav stúpol o 331 tis. Eur, t.j. o 41 % 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 rozsudok
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 %. V tejto súvislosti bola
upravená výška rezervy na krytie predpokladaných nákladov podľa rozhodnutia súdu jej znížením
o sumu 14 004,80 Eur. Výsledná výška rezervy ku koncu roka 2017 tak predstavuje 235 640,20 Eur.
Rozsudok súdu ešte nenadobudol právoplatnosť, nakoľko BIONT, a.s. sa proti rozsudku odvolal
v zákonnej lehote.
Koncom roka 2017 spoločnosť uzavrela zmluvu o nájme pozemkov pod budovami "I", "D" a
"E" na Karloveskej 63, Bratislava vo vlastníctve SR, ktoré spravuje ÚNMS SR, na obdobie 01.01.2018
až 30.06.2018. Cena ročného nájmu bola dohodnutá na 43 801,66 Eur. V súčasnosti prebiehajú
rokovania medzi zástupcami ÚNMS SR a spoločnosťou s cieľom vysporiadať vzájomné nájomné
vzťahy aj spätne za roky 2016 a 2017. Pripravovaná dohoda o urovnaní obsahuje záväzok spoločnosti
zaplatiť ÚNMS SR nájom za pozemky za uvedené dvojročné obdobie v celkovej sume 87 603,32 Eur.
Nakoľko dohoda o urovnaní ešte nebola uzavretá, spoločnosť tvorila rezervu na krytie nákladov z
nájmu pozemkov v celkovej výške záväzku.
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 2018 sú determinované pokračovaním plánu procesnej a finančnej
konsolidácie spoločnosti so zohľadnením potrieb súvisiacich s obnovou technologického parku
s dôrazom na efektívne vynakladanie prostriedkov, tak aby bol zabezpečený udržateľný rozvoj
spoločnosti v nasledujúcich rokoch.
Podnikateľský plán obsahuje záväzok manažmentu realizovať rozsiahle investície do
prístrojového vybavenia PET Centra, nakoľko kľúčové prístrojové vybavenie je už dávno za hranicou
životnosti. Rozsah týchto investícii presahuje vlastné finančné zdroje, preto bude potrebné intenzívne
pracovať na získaní externých zdrojov financovania.
Pokračujúcim cieľom vedenia spoločnosti je zabezpečenie zdrojov pre zavádzanie nových
produktov a výrobných postupov za účelom udržania konkurencieschopnosti. Pre naplnenie tohto
cieľa je okrem tvorby zdrojov z bežnej prevádzkovej činnosti veľmi podstatná aj snaha vedenia
spoločnosti o oživenie vedeckej a výskumnej činnosti v spoločnosti a s tým súvisiace uchádzanie sa
o prostriedky z európskych a štátnych fondov určených pre projekty v oblasti vedy, výskumu a
inovácií.
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ZÁVER

Hodnotené obdobie môžeme právom považovať za úspešný rok, v ktorom sme dosiahli
pozitívne výsledky v oblasti výroby rádiofarmák a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Táto
skutočnosť je zrejmá aj z ukazovateľov hospodárenia a výkonnosti, ktoré uvádzame v jednotlivých
kapitolách výročnej správy.
Spoločnosť BIONT, a.s. je špičkové pracovisko zamerané na výrobu rádiofarmák a poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v oblasti nukleárnej medicíny. Má vysokokvalifikovaný odborný personál,
ktorý je zárukou výskumného a vývojového potenciálu. Rast a celkový objem tržieb vlastnej výroby je
regulovaný finančnými limitmi zdravotných poisťovní, ktoré predstavujú prakticky jediného
odberateľa. Predaj rádiofarmák priamo úmerne závisí od možnosti pracovísk nukleárnej medicíny
poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Pôsobenie BIONT, a.s. v trhovom prostredí s nepriamou reguláciou štátom, resp. zdravotnými
poisťovňami, so sebou prináša aj podmienenie možnosti rastu spoločnosti rozhodnutiami týchto
inštitúcií. Preto je potrebné dôsledne sa zameriavať na využitie príležitostí a na efektívne finančné
a procesné riadenie spoločnosti.
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ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Spoločnosť BIONT, a.s. dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2017 po
zdanení – zisk vo výške 474 693,71 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 2017:
1. doplnenie zákonného rezervného fondu o sumu 10 % z čistého zisku vyčísleného
v riadnej individuálnej účtovnej závierke, t.j. o 47 470 Eur po zaokrúhlení a
2. použitie zvyšnej časti zisku vo výške 427 223,71 Eur na krytie neuhradenej straty
z minulých období.

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení - rok 2017
(v celých Eur)

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie
Neuhradená strata minulých rokov
Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie
1. doplnenie zákonného rezervného fondu
zostatok zákonného rezervného fondu po doplnení
2.

zníženie neuhradenej straty minulých období
zostatok neuhradenej straty minulých rokov po znížení

474 694
-29 280 285

47 470
89 217
- 427 224
-28 853 061

(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 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,
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

Sekretariát

Úsek radiačnej
ochrany

Kontroling

Úsek prevádzky a správy

Ekonomický úsek

Oddelenie ekonomiky
a správy

Obchodné a
marketingové
oddelenie

Oddelenie
PET Centrum

Oddelenie
vývoja a výroby
PET rádiofarmák

Oddelenie
kontroly kvality
rádiofarmák

Útvar zabezpečenia
kvality
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