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01 Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Vážení akcionári, vážení obchodní partneri, vážení kolegovia,

Začiatok hospodárskej činnosti roku 2009 bol poznačený plynovou krízou, ktorá neobišla ani našu spoločnosť. Napriek nízkym dodávkam plynu dokázala naša 
spoločnosť zredukovať svoje potreby natoľko, aby sme udržali výrobu dvoch nosných produktov.

Vedenie spoločnosti si určilo kľúčové oblasti, ktoré majú hlavný vplyv na hospodársky výsledok. Zamerali sme sa na sledovanie spotreby energie, výťažnosti na 
šaržu, úspory pracovnej sily – zvyšovanie efektívnosti práce. Mimoriadne úsilie sa vynaložilo na získavanie nových projektov. Že sme zvolili správnu cestu nám potvrdil 
i hospodársky výsledok spoločnosti vo výške 2,27 mil EUR, čo predstavuje nesplnenie nášho plánu pre rok 2009 o 266 tis. EUR, ale je potrebné spomenúť, že tento 
výsledok sme dosiahli napriek veľmi zlému vývoju kurzu Českej koruny, kde sme stratili 1 mil. EUR na kurzových rozdieloch.

Zvládli sme výrobný proces nového produktu Polymyxin B Sulfát, i keď musíme ďalej zlepšovať a vyvíjať hlavne izolačnú časť výrobného procesu. So spoloč-
nosťou Wacker sme urobili spoločnú investíciu za viac ako 310 000 EUR na zlepšenie výrobného procesu L-Cystínu a začali sme spoločnú akciu v hodnote takmer 
1 212 000 EUR na zvýšenie výroby o 50 % dnešnej kapacity s termínom dokončenia v marci roku 2010. Výrobná kapacita linky na L-Cystín dosiahne kapacitu cez 
1000 ton ročne. Celá investícia rozširovania výrobnej linky sa robí za plnej prevádzky a zároveň sme dosiahli medziročný nárast produkcie o 10,9 %. Produkt H, 
u ktorého sme sa zamerali na zvyšovanie výťažností, dosiahol medziročný nárast o 28,2 %. 

Úspornými opatreniami v energiách denným sledovaním spotreby, opravou existujúcich zariadení a zakúpením nového kompresora na 3 barový vzduch sa zlepšila 
využiteľnosť zariadení a dosiahli sme zníženie energetických strát, čo pomohlo udržať celkovú spotrebu v prijateľných číslach napriek zlému začiatku roku 2009.

V oblasti obchodu sme dosiahli zvýšenie objemu predaných substancií produktu H a cystínu, zastavili sme stabilnú výrobu penicilínov, ktorú budeme realizovať 
v kampaniach podľa získaných objednávok. 

Biotika úspešne pokračovala vo výrobe konečných liekových foriem pre Slovenský a Český trh. Nepodarilo sa nám obnoviť výrobu vody pre injekcie a ani predĺžiť 
zmluvu na výrobu a dodávku základnej látky k výrobe produktu Moditen, preto sme sa rozhodli vyvinúť metodiku samostatne. Verím, že v budúcom roku tento produkt 
zaregistrujeme pod vlastnou ochrannou značkou.

V oblasti výskumu a vývoja pokračujeme v riešení hlavnej úlohy a to je zvyšovanie výťažnosti produktu H, L-Cystínu a Polymyxínu B Sulfát. Vypracovali sme novú 
technológiu výroby produktu Gramicidínu S pre zahraničného partnera. Bola uzatvorená dlhodobá zmluva, vypracované technológie a projekt na novú výrobnú linku. 
S výrobou a dodávkami Gramicidínu S chceme začať v druhej polovici roku 2010. 

Pokračovala snaha o zníženie nákladov vo všetkých oblastiach. Zvyšovaním produktivity práce, zrušením neefektívnych prevádzok a kumuláciou činností sme 
dosiahli v osobných nákladoch úsporu 5 %.

Vzhľadom na výsledky dozorná rada schválila a v roku 2009 sme vyplatili 13. plat vo výške základnej tarifnej mzdy všetkým zamestnancom našej spoločnosti.
Environmentálnu politiku pre spoločnosť Biotika a.s. komplexne zabezpečuje dcérska spoločnosť ČOV a.s. V roku 2009 pokračovali rekonštrukčné práce čis-

tiarne odpadových vôd, zahájené v roku 2007. Plánovaná výška investície predstavuje 6,5 mil. EUR - a k 31. 12. 2009 bolo z týchto prostriedkov preinvestovaných 
5,06 mil. EUR.

Vedenie spoločnosti Biotika a.s. chce pokračovať v začatej reštrukturalizácii spoločnosti aj v roku 2010 so zameraním na úsporu energetických nákladov a zvyšo-
vanie výťažnosti. Hlavným programom naďalej ostáva hľadanie nových projektov so zameraním na naplnenie fermentačných kapacít a. s. Biotika.

Dovoľte mi poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti Biotika a.s. za prácu vykonanú v minulom roku, za ich ochotu aktívne riešiť vzniknuté problémy počas 
hospodárskeho roku 2009. 

Poďakovanie patrí aj obchodným partnerom našej spoločnosti, zamestnancom dcérskej spoločnosti ČOV a.s. za ich aktívnu obchodnú spoluprácu. Verím, že 
vysoká úroveň našich vzájomných partnerských vzťahov je dobrým východiskom pre našu spoluprácu aj v roku 2010.

 
Ing. Emil Drlička

 Predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ spoločnosti
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01Letter from Chairman of the Board of Directors and Managing Director

Dear Shareholders, Dear Business Partners, Dear Colleagues,
The beginning of economic activities in the year 2009 was marked by gas crisis and our company did not avoid it as well. Despite of low gas supplies our company 

succeeded to reduce its needs in such a measure that we could keep the production of two our key products. 
The company management has determined the key areas which have the main influence on the economic result. We have focused the attention at monitoring 

of energy consumption, yield per batch, savings in manpower, and increase in efficiency of work. Special effort was made by acquisition of new projects. The fact that 
we have chosen a right way was confirmed also by the achieved economic result of our company in the height of 2,27 million EUR, what means the fulfilment of our 
plan for the year 2009 by 266 thousand EUR; however it has to be mentioned that we have achieved this result despite of very bad development of the exchange rate 
of Check crown where we have lost 1 million EUR on exchange rate differences. 

We have managed the production process of the new product Polymyxin B sulphate; although we have to improve and develop further especially the down-stream 
part of the production process. Together with the company Wacker we have made the common investment in the height of more than 310 000 EUR in order to improve 
the production process of L-Cystine and we have started with the common proceeding in the value of almost 1 212 000 EUR aimed at increase of production by 50 % 
of the current capacity with the completion date in March 2010. The production capacity of the L-Cystine line reaches the capacity exceeding 1000 tons per year. The 
total investment for extension of the manufacturing line is realized under full operation and at the same time we have achieved the interannual increase of production 
by 10,9 %. The Product H, by which our attention was specialized in increase of yield, achieved the interannual growth by 28,2 %.

Thanks economic measurements in the field of energies such as monitoring of consumption, repair of existing equipment and purchase of new 3 bar air compressor, 
the efficiency of equipment was improved and we have succeeded to reduce the energy losses what helped us to keep the total consumption in acceptable limits in 
spite of an unfavourable beginning of the year 2009.

In the commercial area we have enhanced the volumes of sold substances Product H and Cystine and stopped the stable production of penicillins which will be 
further realized in form of campaigns according to the received orders. 

Biotika continued successfully in the production of final dosage forms for Slovak and Czech markets. We failed to renew the production of water for injections and 
to prolong the contract for production and delivery of the basic substance necessary for manufacture of the product Moditen, therefore we have decided to develop 
the methodology by ourselves. I believe that we register this product during the next year under our own trademark. 

In the field of research and development we continue in solving the main task – the increase of yield of the Product H, L-Cystine and Polymyxin B Sulphate. We 
have worked-out the new production technology for Gramicidin S for our foreign commercial partner. The long-term contract was concluded and the technologies 
and project of new manufacturing line were worked-out. We would like to start with the production and deliveries of Gramicidin S in the second half-year 2010. 

We continued in our efforts to reduce the costs in all areas. Through raising labour productivity, closing of ineffective operations and cumulating of activities we 
have made the 5 % savings of labour costs. 

Respecting the achieved results the Supervisory Board approved the payment of the 13th salary in the height of basic tariff wage to all employees of our company 
in the year 2009.

The environmental policy for the company Biotika a.s. is provided completely by its daughter company ČOV a.s. (Sewage Treatment Plant, joint-stock company). In 
the year 2009 continued the reconstruction of sewage treatment plant which started in 2007. The target value of investments makes 6,5 million EUR - 5,06 million EUR 
thereof were invested as per 31st December 2009.

Management of Biotika a.s. intends to continue in the started restructuring of the company also in the year 2010 focusing on the energy costs savings and yield 
increase. The key program remains further the searching for new projects aimed at filling of fermentation capacities of Biotika a.s.

Please allow me to express my thanks to all employees of the company Biotika a.s. for their work performed in the last year, for their efforts to solve actively 
the problems occurred during the economic year 2009. 

I would like to express my acknowledgements also to the business partners of our company as well as to the employees of our subsidiary company ČOV a.s. for 
their diligent business cooperation. I believe that the high level of our mutual partner relationships is a good starting point for our cooperation also in the year 2010.

 Ing. Emil Drlička
 Chairman of the Board of Directors 

Managing Director of the Company
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01 Identifikačné údaje

Obchodné meno: Biotika a.s.
Sídlo:  Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13
IČO:  31 561 900
IČ DPH: SK 2020452412
DIČ: 2020452412
Právna forma:  akciová spoločnosť
Dátum založenia:  19. 4. 1992
Dátum zápisu: 1. 5. 1992
Právny predchodca: Biotika, štátny podnik – založený 1. 1. 1953
Zaregistrovaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
 oddiel: Sa, vložka č. 65/S

Pobočky:  Sklabinská 28, 036 80 Martin

Dcérske spoločnosti:  ČOV a.s. 
 Sídlo: Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13
 IČO:  34 644 340
 IČ DPH: SK 2022102830 
 DIČ: 2022102830 
 Právna forma:  akciová spoločnosť
 Obchodný podiel Biotika a.s.: 100 % akcií
 Dátum zápisu: 1. 1. 2006
 Zaregistrovaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
  oddiel: Sa, vložka č. 843/S

 Biochem Marketing Ltd.
 Sídlo:  Cunningham House, Westfield Lane, Harrow, HA3 9ED, Veľká Británia
 DIČ (VAT): GB 736345623
 Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným
 Obchodný podiel Biotika a.s.:  50 %
 Spoločnosť založená: 28. 10. 1993
 Zaregistrovaná v: Companies House, Veľká Británia, registračné číslo: 2130223
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01Identification Data

Trade Name: Biotika a.s.
Seat:  976 13 Slovenská Ľupča 566
 Slovak Republic
Registration-No.:  31 561 900
VAT Reg. No.: SK 2020452412
Tax Reg. No.: 2020452412
Legal Form: joint-stock company
Established on:  19th April 1992
Registry Date: 1st May 1992
Legal Predecessor: Biotika, state-owned company – established on 1st January 1953
Registered at:  Trade Register of District Court in Banská Bystrica
 Section: Sa, Enclosure No. 65/S

Affiliated Company:  Sklabinská 28, 036 80 Martin, Slovak Republic

Subsidiaries:  ČOV a.s. 
 (Sewage Treatment Plant)
 Seat: 976 13 Slovenská Ľupča 566
  Slovak Republic
 Registration-No.: 34 644 340
 VAT Reg. No.: SK 2022102830 
 Tax Reg. No.: 2022102830 
 Legal Form:  joint-stock company
 Business Share of Biotika a.s.: 100 % of shares
 Registry Date: 1st January 2006
 Registered at:  Trade Register of District Court in Banská Bystrica, 
  Section: Sa, Enclosure No.: 843/S

 Biochem Marketing Ltd.
 Seat:  Cunningham House, Westfield Lane, Harrow, HA3 9ED, Great Britain 
 Tax (VAT) Reg. No.: GB 736345623
 Legal Form:  Limited Liability Company
 Business Share of Biotika a.s.: 50 % 
 Established on:  28th October 1993
 Registered at:  Companies House, Great Britain, Registration-No.: 2130223
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01 História spoločnosti

1. január 1953 Vznik národného podniku Biotika v rámci koncernu SPOFA, ktorý zastrešoval všetky farmaceutické výrobné podniky v bývalom Československu. 
Pôvodnou úlohou národného podniku bola výroba penicilínu, v tom čase najmodernejšieho liečiva.

1956 Začiatok výroby penicilínu G

1957 Vznik vlastného výskumno−vývojového pracoviska. Jeho prvým výsledkom bol skrátený postup prípravy surovej draselnej soli penicilínu G ako 
východiskového produktu na prípravu finálnych preparátov penicilínu G.

1958 Začiatok výroby penicilínu V 

1959 Tradičná výroba substancií sa rozšírila o výrobu biofaktorov a výrobu injekcií pre humánne použitie; pričlenenie výrobného závodu Farmácia Martin 
k Biotike, nábeh výroby streptomycínu a chlórtetracyklínu.

1964 Začiatok výroby kŕmnych doplnkov a premixov

1966 Začiatok výroby injekcií pre veterinárne použitie

1971 Začiatok výroby L−lyzínu. Biotika ako tretia firma na svete po Japonsku a USA začala s výrobou L−lyzínu fermentačnou metódou.

1981 Vedecko výskumné laboratórne pracovisko bolo pretransformované na vedecko−výskumný odbor s porovnateľným štatútom ako ostatné špecia-
lizované vedecko−výskumné inštitúcie v Československu.

1982 Začiatok výroby tylozínu (veterinárny preparát)

1988 Otvorenie novovybudovanej prevádzky na výrobu penicilínu

1989 Začiatok výroby L−treonínu

1992 Do začiatku procesu privatizácie bola Biotika štátnym podnikom ako súčasť koncernu SPOFA, holdingom vo vlastníctve štátu, zastrešujúcim všetky 
farmaceutické spoločnosti v bývalom Československu. Akciová spoločnosť Biotika bola založená v roku 1992, kedy začal proces privatizácie. 
Privatizácia mala formu kupónovej privatizácie. V roku 1992 bolo 60 % akcií sprivatizovaných a 40 % akcií zostalo vo vlastníctve Fondu národného 
majetku.

 Dňa 2. 3. 1992 založila spoločnosť Biotika a.s. so spoločnosťou Hoechst Aktiengesellschaft, Nemecko spoločnosť s ručením obmedzeným Hoechst 
– Biotika, spol. s r. o., Martin v pomere obchodných podielov 48 % pre spoločnosť Biotika a.s. a 52 % pre spoločnosť Hoechst Aktiengesellschaft.

 Otvorenie nového závodu na výrobu premixov

1993 Dňa 25. 1. 1993 založila spoločnosť Biotika a.s. so spoločnosťou Degussa AG, Nemecko spoločnosť s ručením obmedzeným Evonik Fermas, 
s. r. o., Slovenská Ľupča v pomere obchodných podielov 50 % pre každého zo zakladateľov.

 Zavedenie novej výroby tuhých betalaktámových preparátov



7

01Company History

1st January 1953 Establishment of national enterprise Biotika as a part of the SPOFA concern covering all pharmaceutical manufacturing companies in the former 
Czechoslovakia. Original target of national enterprise was the manufacture of Penicillin - the most progressive drug of that time. 

1956 Starting the production of G Penicillin

1957 Biotika established its own laboratory of research and development. Its first result was the shortened procedure for preparing the raw potassium 
salt of G Penicillin – the initial substance for manufacturing of the final preparations of G Penicillin. 

1958 Starting the production of V Penicillin

1959 Traditional substances production was expanded by biofactors manufacturing and production of injections for human use. Manufacturing plant in 
Martin becomes a part of Biotika; production of streptomycin and chlortetracycline was started.

1964 Beginning of feed additives and premixes manufacture

1966 Starting the production of veterinary injection medicaments

1971 Starting the L-Lysine production; Biotika was actually the third company in the world, after the USA and Japan, which started to manufacture the 
L-Lysine by fermentation method.

1981 Research and development laboratory was transformed into the R&D branch, which was granted by a status comparable to that of specialized 
R&D Institutions in the Czechoslovakia.

1982 Starting the production of Tylozine - veterinary preparation

1988 Opening the new built plant for Penicillin production

1989 Starting the L-Treonine production

1992 Up to the beginning of privatizations process, Biotika was a national enterprise as a part of SPOFA concern – the state-owned holding covering all 
pharmaceutical companies in the former Czechoslovakia. Biotika as a joint-stock company was founded in the year 1992, when the privatization 
process began. In 1992, 60 % of shares were privatized and 40 % of shares remained in possession of National Property Fund. 

 On 2nd March 1992 the limited company Hoechst-Biotika, s. r. o. in Martin was founded by the companies Biotika a.s. and Hoechst Aktiengesellschaft 
Germany, with the proportion of business shares 40 % for Biotika and 52 % for Hoechst Aktiengesellschaft.

 New plant for premixes production was open

1993 On 25th January 1993 the limited company Evonic Fermas s. r. o. in Slovenská Ľupča was established by the companies Biotika and Degussa 
AG Germany, with the proportion of business shares 50 % for both founders. 

 New production of solid beta-lactam preparations was introduced
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01 História spoločnosti

1994 Otvorenie novej prevádzky izolácie

1995 V druhej polovici roku 1995 bol implementovaný nový informačný systém BPCS, ktorý je doteraz platný a používaný.

1996 V roku 1996 bol proces privatizácie ukončený. Majoritným akcionárom sa stala spoločnosť G.V.Pharma, ktorá získala 42 % akcií.

 Ďalšími majoritnými akcionármi boli VÚB, a. s. so 17 % akcií a Moorgate Securities Ltd so 7 % akcií. Ostatní minoritní akcionári, z ktorých každý 
mal menej ako 5 % akcií, vlastnili spolu 34 % akcií spoločnosti.  

 Prvý paroplynový cyklus na Slovensku zavedený v a. s. Biotika (1. etapa rekonštrukcie energetiky)

 Začiatok anaeróbneho spracovania odpadov

1997 Otvorenie novej výrobnej linky IMA na výrobu suchých betalaktámových injekčných preparátov

1998 Ukončenie spolupráce so spoločnosťou Degussa AG Nemecko a prevod obchodného podielu spoločnosti Biotika a.s. v spoločnosti Evonik Fermas 
s. r. o. na spoločnosť Degussa AG.

 Otvorenie novej výroby semisyntetických betalaktámových antiobiotík

2000 Rekonštrukcia výrobného závodu Farmácia Martin

2002 Začiatok zmluvnej výroby s firmou Wacker Chemie AG

 Schválenie FDA pre Penicilín V Potassium 

2003 Začiatok produkcie kompaktovaného Penicilínu V Potassium v nových výrobných priestoroch

2004 Vstup spoločnosti Middle Europe Investments do Biotiky 

 Dcérska spoločnosť MEI Pharma Slovakia C. V. vlastní 55 % akcií Biotiky

2005 Začiatok reštrukturalizačného procesu v spoločnosti. Ukončenie spolupráce v spoločnom podniku Hoechst-Biotika, spol. s r. o., Martin, prevod 
obchodného podielu v tejto spoločnosti na spoločnosť SANITAS AB Litva 

2006 1. 1. 2006 vznik dcérskej spoločnosti ČOV a.s. s hlavným predmetom činnosti v oblasti čistenia odpadových vôd a zneškodňovania ostatných 
odpadov z činnosti spoločnosti Biotika a.s. 

2007 Začiatok zmluvnej výroby s firmou Lonza, rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, obnova povolenia FDA na Penicilín V Potassium. 

2008 Ukončenie prvej fázy reštrukturalizačného procesu v spoločnosti Biotika a.s.  

2009 Začiatok výroby Polymyxinu B Sulfát, rozšírenie výrobnej linky pre zmluvnú výrobu Wacker, podpísanie zmluvy o výrobe polypeptidového antibiotika 
so spoločnosťou Valenta Pharmaceuticals.
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1994 New plant for downstream processing was open

1995 In the second half of this year the new information system BPCS was implemented; this system is still valid and used.

1996 In 1996 the privatization process was finished. Majority shareholder became the joint-stock company G.V Pharma, which acquired 42 % of 
shares. 

 Other majority shareholders were the Slovak bank VÚB a. s. having 17 % of shares and Moorgate Securities Ltd with 7 % of shares. The rest 
minority shareholders, each of them having less than 5 % of shares, owned together 34 % of shares. 

 The very first steam-gas cycle / cogeneration unit in the Slovakia was implemented in Biotika a.s. (1st stage of power plant reconstruction).

 Anaerobic waste treatment was introduced

1997 New manufacturing line IMA for the production of dry beta-lactam injection preparations was open.

1998 End of cooperation with the company Degussa AG Germany and transfer of business share of Biotika in the company Evonik Fermas to the 
company Degussa AG.

 New production of semi-synthetic beta-lactam antibiotics was introduced

2000 Reconstruction of the production plant Pharmacy Martin was realized

2002 Beginning of the contract manufacturing for the company Wacker

 Approval of FDA for V Penicillin Potassium

2003 Manufacture of compact V Penicillin Potassium in new manufacturing premises was started

2004 Joining of the company Middle Europe Investments into Biotika; the daughter company MEI Pharma Slovakia C.V. owns 55 % of Biotika 
shares.

2005 Beginning of the restructuring process in the company.

 End of cooperation within join venture Hoechst-Biotika, spol. s r. o., Martin. Transfer of business share in this company to the company SANITAS 
AB Latvia. 

2006 On 1st January 2006 the subsidiary company ČOV a.s. was established, with the main target in the area of waste water treatment and disposal of 
other waste coming from manufacturing in Biotika a.s.

2007 Beginning of the contract manufacturing for the company Lonza, starting of large reconstruction of waste water treatment plant, renewal of FDA 
Approval for V Penicillin Potassium.

2008 End of the first stage of the restructuring process in Biotika a.s.

2009 Beginning of the Polymyxin B Sulfate production, extension of production line for the contract manufacturing Wacker Chemie AG, signing of the con-
tract for manufacture of polypeptide antibiotic with the company Valenta Pharmaceuticals.

Company History
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01 Predmet činnosti

 1. výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúšťanie liekov z tretích krajín v rozsahu biotechnologickej výroby substancií,  výroby liekových 
foriem na humánne a veterinárne účely a dovozu liekov z tretích štátov, prepúšťanie, uschovávanie, distribúcia

 2. výskum, vývoj a kontrola v predmete činnosti
 3. výroba zdravotníckych pomôcok
 4. výroba, veľkodistribúcia, dovoz, vývoz, tranzit, výskum omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny
 5. nákup, predaj súvisiaci s predmetom činnosti, vrátane zahraničnej činnosti, veľkodistribúcia liekov
 6. výroba veterinárnych liekov
 7. výroba kozmetických výrobkov
 8. výroba elektriny, rozvod elektriny
 9. elektroenergetika, v rozsahu dodávky elektriny, distribúcia elektriny
 10. obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobité povolenie 
 11. výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
 12. chemické a biologické hodnotenie vôd a odpadov
 13. zámočnícke práce, oprava a údržba strojov, strojných zariadení a technologických rozvodov, montáž a demontáž strojných zariadení a technolo-

gických rozvodov
 14. stavba a výroba jednoúčelových strojov  s mechanickým pohonom, prístrojov a výroba náhradných dielov
 15. oprava a údržba ostatných motorových vozidiel
 16. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
 17. revízie a skúšky prevádzkových tlakových nádob
 18. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 19. inštalácie a oprava elektrických strojov a prístrojov
 20. inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
 21. oprava elektrických spotrebičov pre domácnosť
 22. opravy a montáž: meradlá a manometre, kancelárska a reprodukčná elektronika, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, meracia 

a regulačná technika
 23. vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
 24. cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
 25. prevádzkovanie vlečky v prípojnej železničnej stanici
 26. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
 27. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou 

vozidiel taxislužby
 28. prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe
 29. výroba potravinárskych výrobkov − nápoje, proteínové látky a ich deriváty
 30. výroba chemických výrobkov – dezinfekčné prostriedky a ich organické chemikálie
 31. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 32. zhotovovanie počítačových programov a ich implementácia
 33. vypracovávanie posudkov vedecko-výskumných projektov v oblasti farmaceutických výrobkov a hnojív



11

01Company Activities

 1. Production of drugs, import of drugs from third countries and release of drugs from third countries within biotechnological production of substances, 
production of final dosage forms for human and veterinary uses and import of drugs from third countries, release, storage and distribution

 2. Research, development and control within business activities
 3. Production of health-care accessories
 4. Production, wholesale, import, export, transit and development of narcotic and psychotropic substances from the group II and III
 5. Purchase and sales related to business activities including foreign activities and wholesale of drugs
 6. Production of veterinary drugs
 7. Production of cosmetic products
 8. Electric power production and distribution
 9. Electro-energetics in scope of electric power supply and electricity distribution
 10. Commercial activities with all kinds of goods which do not require any special license
 11. Production and sales of composts and organic fertilisers
 12. Chemical and biological assessment of water and waste
 13. Locksmith works, repairs and maintenance of machines, machinery equipment and technological distributions, assembly and disassembly 

of maChinery equipment and technological distributions
 14. Construction and production of single purpose mechanically driven machines and devices and spare parts production;
 15. Repairs and maintenance of other motor vehicles
 16. Production, assembly, repairs and reconstruction and periodic testing of dedicated pressure equipment
 17. Revisions and testing of operating pressure tanks
 18. Assembly, repairs and maintenance, professional inspections and testing of electric equipment
 19. Installations and repairs of electric machines and devices
 20. Installations and repairs of central heating and air-conditioning
 21. Repairs of electric household appliances
 22. Repairs and assembly: measuring instruments and manometers, office and reproduction electronics, consumer electronics products 

and equipment, measuring and controlling techniques
 23. Realization of engineering, industrial, housing and civic buildings
 24. Road transport – domestic freight road transport
 25. Operation of siding in connecting railway station
 26. Freight road transport carried by road trucks with total weight including trailer not exceeding 3.5 t
 27. Personal road transport carried by passenger road vehicles with total capacity not exceeding 9 persons including driver, excepting taxi cabs
 28. Operation of railway track, traffic operation to railway track
 29. Production of food products – drinks, protein substances and their derivatives
 30. Manufacture of chemical products – disinfectants and their organic chemicals
 31. Business activities in disposal of other than dangerous waste
 32. Creation of computer programs and their implementation
 33. Working-out the expertises, scientific research project in the field of pharmaceutical products and fertilisers
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01 Akcionárska štruktúra spoločnosti / Shareholders Structure

  Obchodný podiel  akcionára 
  na základnom imaní spoločnosti
 AKCIONÁR / SHAREHOLDER  
  Proportional Share of Shareholder 
   on Common Stock of the Company

 

1. Pharma Slovakia C.V., Holandsko / Holland 43,6 % 

2. Ing. Ivan Varga, Hlohovec, SR / Slovak Republic 14,8 % 

3. G.V. Pharma, a. s., Hlohovec, SR / Slovak Republic 12,1 % 

4. Het Tsiechie en, Slowakije Fonds, Holandsko / Holland 11,9 % 

5. S&D GROUP LIMITED, U.K. 7,0 % 

6. JUDr. Rudolf Trella, Bratislava, SR / Slovak Republic 1,5 % 

7. Ostatní drobní akcionári / Other small Shareholders 9,1 % 

Pharma Slovakia C.V.

Ing. Ivan Varga, Hlohovec

G.V. Pharma, a. s. Hlohovec

Het Tsiechie en, Slowakije Fonds

S&D GROUP LIMITED, U.K.

JUDr. Rudolf Trella, Bratislava

Ostatní drobní akcionári / Other small Shareholders



13

01Organizačná štruktúra spoločnosti / Organization Structure
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01 Orgány spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

 Ing. Emil Drlička - predseda predstavenstva od 6. 9. 2007
 Ing. Milan Môcik - člen predstavenstva od 1. 6. 2006
 Ing. Miroslava Vargová - člen predstavenstva od 25. 10. 2007

Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých 
veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstaven-
stva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, 
pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva alebo dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, 
že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Členovia predstavenstva spoločnosti sú v zmysle Stanov spoločnosti volení a odvolávaní Dozornou radou spoločnosti.

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI: 

 JUDr. Mária Kinčešová – predseda dozornej rady
 Vznik funkcie člena: 24. 01. 2003
 Vznik funkcie predsedu: 01. 06. 2003 

 Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman – podpredseda dozornej rady
 Vznik funkcie:  28. 05. 2004

 Ing. Peter Draškovič – člen dozornej rady 
  Vznik funkcie:  28. 05. 2004

 Ing. Jozef Nevydal – člen dozornej rady
 Vznik funkcie:  07. 09. 1998

 Ing. Mária Jakubčová – člen dozornej rady zvolený zamestnancami
  Vznik funkcie:  20. 01. 2006

 Mgr. Jozef Jendrišák – člen dozornej rady zvolený zamestnancami
  Vznik funkcie:  27. 11. 2008

Členovia Dozornej rady spoločnosti sú v zmysle Stanov spoločnosti volení a odvolávaní Valným zhromaždením spoločnosti.
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01Statutory Bodies

BOARD OF DIRECTORS

 Ing. Emil Drlička – Chairman of Board of Directors since 6th September 2007
 Ing. Milan Môcik – Member of Board of Directors since 1st June 2006
 Ing. Miroslava Vargová – Member of Board of Directors since 25th October 2007

Representation of the company outwards:
Statutory body of the company is the Board of Directors. The Board of Directors is authorized to act on behalf of the company in all matters. To act on behalf of the 
company are entitled all Members of the Board of Directors. The company is undertaken by concurring declaration of will by the Chairman of the Board of Directors 
and one Member of the Board of Directors together, or by two Members of the Board of Directors together. To sign on behalf of the company in all matters are entitled 
all Members of the Board of Directors whereby the signatures of the Chairman of the Board of Directors and one Member of the Board of Directors, or the signatures 
of two Members of the Board of Directors are necessary for signing the documents. By signing of documents on behalf of the company the signatories add their 
signatures to the printed or typed name of the company and their positions. 

The Members of the Board of Directors of the company are elected and revoked by the Supervisory Board of the company in accordance with the 
Statute of the Company. 

SUPERVISORY BOARD: 

 JUDr. Mária Kinčešová - Chairman of Supervisory Board
 Position as Member since: 24th January 2003
 Position as Chairman since: 1st June 2003 

 Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman – Deputy Chairman of Supervisory Board
 In position since: 28th May 2004

 Ing. Peter Draškovič – Member of Supervisory Board 
  In position since: 28th May 2004

 Ing. Jozef Nevydal – Member of Supervisory Board
 In position since: 7th September 1998

 Ing. Mária Jakubčová – Member of Supervisory Board Elected by Employees
  In position since: 20th January 2006

 Mgr. Jozef Jendrišák – Member of Supervisory Board Elected by Employees
  In position since: 27th November 2008

The Members of Supervisory Board of the company are elected and revoked by the General Assembly of the Company in accordance with the Statute 
of the Company. 
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01 Vedenie spoločnosti

Ing. Emil Drlička – Predseda predstavenstva a Generálny riaditeľ spoločnosti
Narodený v roku 1953 v Piešťanoch. Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave, Fakultu chemicko−technologickú, odbor ekonomika a riadenie che-
mického a potravinárskeho priemyslu. 

Od roku 1980 pracoval v spoločnosti IMEX ako referent zahraničného obchodu, neskôr pracoval v JZD Agrokombinát Slušovice ako vedúci zahraničného obchodu. 
Od roku 1985 pôsobil na riadiacich obchodno−technických pozíciách v medzinárodných spoločnostiach Stauffer Chemical a Oxon Italia, zaoberajúcich sa výrobou 
pesticíd. V roku 1991 ako spoluzakladateľ založil spoločnosť WELD, s. r. o., zaoberajúcu sa exportom, importom a obchodovaním s chemikáliami, kde pôsobil aj ako 
riaditeľ. V roku 1995 sa stal spoločníkom a riaditeľom spoločnosti ENPRO Bratislava spol. s r. o., zaoberajúcou sa obchodovaním s antiparazitikami. V roku 1999 sa 
stal riaditeľom Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky. 

V spoločnosti Biotika a.s. pôsobí od roku 2007. Dňa 1. 9. 2007 bol vymenovaný do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti a od 6. 9. 2007 aj do funkcie predsedu 
predstavenstva. 

Ing. Milan Môcik – Člen predstavenstva a Ekonomický riaditeľ riaditeľ spoločnosti 
Narodený v roku 1956 v Banskej Bystrici. Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu, Bratislava, Chemicko-technologickú fakultu. 

V spoločnosti Biotika pracuje od roku 1981. Svoje pôsobenie v spoločnosti Biotika začínal ako samostatný technológ. Neskôr pracoval v pozícii samostatný ma-
tematik - analytik. Od roku 1992 vykonával riadiace pozície v spoločnosti, najskôr ako vedúci oddelenia vnútropodnikovej banky, neskôr ako projektový manažér 
informačného systému. V rámci tejto pozície zabezpečil úspešnú implementáciu informačného systému BPCS v spoločnosti Biotika a.s. Od roku 1997 vykonával 
funkciu vedúceho odboru kontrolignu. Dňa 1. 6. 2006 bol vymenovaný do funkcie člena predstavenstva, kde pôsobí dodnes. Od 1. 2. 2008 do 30. 4. 2009 pôsobil 
ako riaditeľ ekonomického a obchodného úseku spoločnosti, od 1. 5. 2009 vykonáva funkciu ekonomického riaditeľa spoločnosti.

Ing. Miroslava Vargová – Člen predstavenstva a Organizačno–personálna riaditeľka spoločnosti
Narodená v roku 1960 v Brezne. Absolvovala Vysokú školu banskú v Ostrave, odbor fyzika kovov a Súkromnú školu diplomatického protokolu.

Získala Certifikát pre oblasť personalistiky a pracovného práva na Trnavskej Univerzite.

Do roku 1996 pracovala v rôznych riadiacich pozíciách v spoločnostiach Železiarne Podbrezová, Kovošrot Ostrava, Letecké opravovne, Stavebný podnik mesta 
B. Bystrica, Podnik služieb Bystričan. Od roku 1996 pracovala ako zástupca splnomocnenca vlády pre veci organizačné na Úrade splnomocnenca vlády SR. Následne 
pracovala ako zástupca prednostu na Krajskom úrade Banská Bystrica, neskôr ako vládny radca na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
Od roku 1999 pracuje v spoločnosti Biotika a.s., kde začínala v pozícii vedúcej úseku generálneho riaditeľa. 

Od roku 2002 pôsobí ako organizačno−personálna riaditeľka. V októbri 2007 bola vymenovaná za člena predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. 
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01Company Management

Ing. Emil Drlička – Chairman of Board of Directors and Managing Director of the Company
He was born 1953 in Piešťany. He studied at the Slovak University of Technology in Bratislava, Chemical and Technological Faculty, Specialization: Economy and 
Management of Chemical and Food Industries. 

Since 1980 he worked in the company IMEX as a foreign trade referee, later worked in JZD Agrokombinat Slušovice in Czech Republic as a foreign trade manager. 
Since 1985 he held the management business-technical positions in the international companies Stauffer Chemical and Oxon Italy specialized on pesticides 
production. In 1991 as a co-founder established the company WELD s.r.o. (Ltd.) active in export, import and trade with chemicals and he worked also in the position 
of director. In 1995 he became the associate and director of the company ENPRO Bratislava s.r.o. (Ltd.) trading with antiparasitics. In the year 1999 he became the 
director of Prírodné liečebné kúpele (Natural Curative Spa) in Smrdáky, Slovakia. 

Since the year 2007 he acts in the company Biotika a.s. Starting on 1st September 2007 he was assigned to the position of the Managing Director of the Company 
and starting on 6th September 2007 also to the function of the Chairman of the Board of Directors.

Ing. Milan Môcik – Member of the Board of Directors and Economy Director of the Company
He was born 1956 in Banská Bystrica. He finished the Slovak University of Technology in Bratislava, Chemical and Technological Faculty.

Since the year 1981 he works in the company Biotika. His acting in Biotika started with its position of the independent technologist. Later he worked as the independent 
mathematician – analyst. Since 1982 he held the management positions in the company – firstly as the manager of internal bank department, later as the project 
manager of information system. Within this position he managed the successful implementing of the BPCS information system in the company Biotika a.s. Since 1997 
he occupied the position of controlling manager. Starting on 1st June 2006 he was appointed to the function of the Member of Board of Directors, where he is acting 
up to the present days. From 1st February 2008 till 30th April 2009 he was the Director of Business and Economy Department of Biotika a.s., since 1st May 2009 he is 
in the position of the Economy Director of the Company. 

Ing. Miroslava Vargová – Member of Board of Directors, Organization and Human Resources Director of the Company
She was born 1960 in Brezno. She graduated at the University of Mining - Technical University Ostrava, Specialization: Physics of Metals. She attended the Private 
Language School of Diplomatic Protocol, gained the Certificates in Human Resources and Labour Law at the University of Trnava. 

Up to the year 1996 she held the various management positions in the following companies: Železiarne Podbrezová (Metalwork State Enterprise), Kovošrot Ostrava 
(Iron Waste Collecting and Processing), Letecké opravovne (Military State Enterprise for Air Technique Repairing), Stavebný podnik (Building Company, State 
Enterprise) of the city Banská Bystrica, Podnik služieb Bystričan (Services for Citizens, State Enterprise). Since 1996 she worked as a Representative Government 
Deputy for Organization Matters at the Institute for Representative Government of the Slovak Republic. Thereafter she worked as a Commissary of Principal at the 
Regional Administrative Authority of County Banská Bystrica, later as a Government Advisor – Assistant of Minister at the Ministry of Internal Affairs of the Slovak 
Republic in Bratislava. 

Since 1999 she works in the company Biotika, where she started with the position as Manager of Managing Director Department. Since 2002 she carries out the function 
of the Organization and Human Resources Director. In October 2007 she was appointed for the Member of the Board of Directors of the company Biotika a.s.
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01 Vedenie spoločnosti

Ing. Mária Jakubčová – Riaditeľka úseku vývojových projektov 
Narodená v roku 1956 v Žiline. Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Chemicko−technologickú fakultu, katedru organickej technológie.

Svoje pôsobenie v spoločnosti Biotika začala v 1980 na pozícii výskumno−vývojového pracovníka. Od roku 1985 pracovala v pozícii vedúcej oddelenia, neskôr vedúcej 
odboru izolačných procesov na vedecko−výskumnej základni. V roku 1991 bola vymenovaná za zástupcu riaditeľa pre vedu a výskum. 

V roku 2003 bola vymenovaná do funkcie technického riaditeľa a o rok neskôr do funkcie projektového manažéra biotechnologických procesov. V pozícii riaditeľky 
úseku vývojových projektov pôsobí od 1. 1. 2006. Je spoluautorkou trinástich patentov a autorských osvedčení v oblasti izolačných technológií v biotechnológiach. 

Ing. Eva Šavoltová – Riaditeľka úseku zabezpečovania a riadenia kvality
Narodená v roku 1963 v Brezne. Absolvovala Chemicko−technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor technológia mlieka a tukov a Štátnu 
jazykovú školu v Banskej Bystrici, ukončenú všeobecnou štátnou jazykovou skúškou z jazyka anglického. Absolvovala špeciálnu prípravu pre výkon práce v zdra-
votníctve pre vysokoškolákov−nelekárov v odbore farmaceutické technologické postupy.

V spoločnosti Biotika a.s. začala pracovať v roku 1986 ako technológ v biotechnologickej výrobe aminokyselín. V rokoch 1993 až 1994 pracovala vo farmaceutickej 
spoločnosti Fermas, s. r. o. Slovenská Ľupča v pozícii vedúcej laboratória kontroly kvality. Od roku 1994 začala opäť pracovať v spoločnosti Biotika a.s. na rôznych 
pozíciách pri zabezpečovaní a riadení kvality. Dňa 1. 4. 2008 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Úseku zabezpečovania a riadenia kvality. Je odbornou zástup-
kyňou za zabezpečovanie kvality liekov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ing. Slavomír Geleta – Výrobný riaditeľ
Narodený v roku 1964 v Lučenci. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú, Chemicko−technologickú fakultu, odbor technológia organických výrob.

V roku 1986 začal pracovať  ako výskumný pracovník  vo Výskumnom ústave chemickej technológii  Bratislava a následne  vo Výskumnom ústave liečiv Modra. 
V spoločnosti Biotika začal pracovať v roku 1990 v pozícii technológa na vývojovo−výskumnej základni. Neskôr pracoval ako technológ v oddelení marketingu a odbore 
prípravy a realizácie investícií. V roku 1998 bol vymenovaný do funkcie vedúceho výrobného závodu P2. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Biotika a.s. pracoval 
aj ako vedúci odboru energetiky. Od roku 1. 1. 2006 pôsobí ako výrobný riaditeľ spoločnosti Biotika a.s. 

Ing. Anna Mramúchová – Vedúca obchodného úseku
Narodená v roku 1960 v Kamienke, okres Stará Ľubovňa. Vyštudovala Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, Strojnícku fakultu, odbor Automatizované 
systémy riadenia. 

Absolvovala Štátnu jazykovú školu v Banskej Bystrici, ktorú ukončila všeobecnou štátnou skúškou z jazyka nemeckého a neskôr aj z jazyka anglického.
V rokoch 1983–1987 pracovala ako samostatný odborný prevádzkovo-technický pracovník v ZVT, Banská Bystrica. V rokoch 1987 - 1994 pôsobila ako stredoškolský 
učiteľ odborných predmetov a nemeckého jazyka na Strednom odbornom učilišti v Banskej Bystrici-Kremničke. V rokoch 1994 – 2009 pracovala ako marketingový 
a obchodný manažér vo VKÚ Harmanec. Počas tohto obdobia súčasne vyučovala nemecký jazyk na Štátnej jazykovej škole v Banskej Bystrici.

Od augusta roku 2009 pracuje v spoločnosti Biotika a.s. na pozícii vedúcej obchodného úseku. 
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01Company Management

Ing. Mária Jakubčová – Research and Development Director
She was born 1956 in Žilina. She studied at the Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Chemical Technology, Department for Organic Technology.

She started her acting in the company Biotika in the year 1980 at the position of the research and development operator. Since 1985 she worked as manager of 
department, thereafter as head of DSP at the R&D department. In 1991 she was appointed for deputy director for research and development. 

In 2003 she was appointed to the function of technical director and one year later to the function of biotechnology projects manager. In the position of the Research and 
Development Director she is acting since 1st January 2006. She is a co-author of thirteen inventions and authorship certificates in the area of insulation technologies 
in biotechnologies.

Ing. Eva Šavoltová – Director of Quality Assurance and Quality Control Section
She was born in 1963 in Brezno. She graduated at the Chemical-Technological Faculty of the Slovak Technical University Bratislava, Specialization in Food and Bi-
ochemistry. She finished the State Language School in Banská Bystrica by General State Examination in English Language. She attended special course for working 
in medicine for academics with non-medical university degree in the field of Pharmaceutical Technological Procedures.

She started to work in Biotika in the year 1986 as a technologist in biotechnological production of amino acids. In the period 1993 – 1994 she worked in the pharmaceutical 
company Fermas s. r. o. (Ltd.) in Slovenská Ľupča in the position of manager of quality control and in-process control laboratories. Since 1994 she works again in the 
company Biotika at various managing positions in the area of quality assurance and control. Starting on 1st April 2008 she was appointed to the function of Manager of the 
Quality Assurance and Quality Control Section. She is the Qualified Person for Drugs Quality Assurance in accordance with the valid legislation of the Slovak Republic.

Ing. Slavomír Geleta – Production Director
He was born in 1964 in Lučenec. He finished the Slovak Technical University in Bratislava, Chemical–Technological Faculty, Specialization: Organic Productions 
Technologies.

In 1986 he started to work as a research worker at the Research Institute for Chemical Technologies in Bratislava and thereafter at the Research Institute for Drugs 
in Modra. 

He started to work in Biotika in the year 1990 at the position of a technologist at the research and development department. Later on he worked as a technologist at 
the marketing department in the field of investments preparation and realization. In 1998 he was appointed for manager of production plant P2. During his working in 
Biotika he held also the position of energetics manager. Since 1st January 2006 he acts as the Production Director of the company Biotika.

Ing. Anna Mramúchová – Head of Commercial Department
She was born in 1960 in Kamienka, the District Stará Ľubovňa. She graduated at the Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Specialization: Automated Control Systems. She finished the State Language School in Banská Bystrica with the General State Examination in German language 
and later also in English language. 

In the years 1983– 987 she worked as an independent specialist for technical operations in ZVT Banská Bystrica (Computing Techniques Manufacturing Company). 
1987-1994 she worked as a secondary teacher of vocational subjects and German language at the Secondary Vocational School in Banská Bystrica–Kremnička. 
In the period 1994–2009 she was in the position of marketing and commerce manager in VKÚ Harmanec (Military Institute of Cartography, stock company). In this 
time she worked also as a German language-master in the State Language School in Banská Bystrica.

Since August 2009 she is acting in the company Biotika a.s. in the position of the Head of Commercial Department. 
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01 Kontakty

Sídlo spoločnosti Biotika a.s.: 
Adresa:  Slovenská Ľupča 566, PSČ 976 13
e−mail:  biotika@biotika.sk
webová stránka:  www.biotika.sk
tel.:  sekretariát generálneho riaditeľa: +42148 4368 102
fax:  +421 48 4187 060

EKONOMIKA  riaditeľ: Milan Môcik
  telefón: +421 48 4368 233
  e-mail: mocik@biotika.sk
finančný odbor:  Jozef Ďuris
  telefón: +421 48 4368 250
  e-mail: duris@biotika.sk
správa akcií:  Zuzana Némethová
  telefón: +421 48 4368 238
  e-mail: nemethova@biotika.sk
OBCHOD  vedúca úseku: Anna Mramúchová
  telefón: +421 48 4368 823
  e-mail: mramuchova@biotika.sk
odbor predaja substancií:  Marta Michálková
  telefón: +421 48 4368 834
  e-mail: michalkovam@biotika.sk
odbor zmluv. výrob a liečiv:  Jana Slobodníková
  telefón: +421 48 4368 827
  e-mail: jslobodnikova@biotika.sk
odbor nákupu a logistiky:  Jozefína Gregová
  telefón: +421 48 4368 310
  e-mail: gregova@biotika.sk
VÝROBA  riaditeľ úseku: Slavomír Geleta
  telefón: +421 48 4368 310
  e-mail: geleta@biotika.sk
odbor energetiky:  Ján Nedorolík
  telefón: +421 48 4368 750
  e-mail: nedorolik@biotika.sk
VÝVOJ  riaditeľka úseku: Mária Jakubčová
  telefón: +421 48 4368 941
  e-mail: jakubcova@biotika.sk
odbor investícií:  Milan Zemko
  telefón: +421 48 4368 700
  e-mail: zemko@biotika.sk

KVALITA  riaditeľka úseku: Eva Šavoltová
  telefón: +421 48 4368 153
  e-mail: savoltova@biotika.sk
PERSONALISTIKA riaditeľka úseku: Miroslava Vargová
  telefón: +421 48 4368 120
  e-mail: vargova@biotika.sk
odbor právny:   Denisa Chramcová
  telefón: +421 48 4368 128
  e-mail: chramcova@biotika.sk
oddelenie personálne:  Jana Chebeňová
  telefón: +421 48 4368 130
  e-mail: chebenova@biotika.sk
odbor bezpečnosti práce:  Martin Krnáč
  telefón: +421 48 4368 133
  e-mail: krnac@biotika.sk
hasiči:   Ľubomír Očenáš
  telefón: +421 48 4368 225
  e-mail: ocenas@biotika.sk

Pobočka Biotika a.s. v Martine  vedúci výrobného závodu: Jana Maceková
Adresa:  Sklabinská 28 e-mail:  macekova@biotika.sk
 036 80 Martin telefón:  +421 43 4444 910
  fax:  +421 43 4134 712

Dcérske spoločnosti:  
ČOV a.s.   výkonná riaditeľka: Monika Bošanská
Sídlo:  Slovenská Ľupča 566  e−mail:  bosanska@cov−sl.sk
 976 13 Telefón:  +421 48 4726 701
  Fax:  +421 48 4187 055

      
Biochem Marketing Ltd.
Adresa sídla:  Cunningham House
 Westfield Lane, Harrow, HA3 9ED,
 Veľká Británia
Tel.:  +44 20 8907 8822
Fax:  +44 20 8907 1798
e−mail:  sales@sdcldn.com
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Seat of the Company Biotika a.s.: 
Address:  976 13 Slovenská Ľupča 566
 Slovak Republic
E-mail:  biotika@biotika.sk
Web-site: www.biotika.sk
Phone:  Secretary of Managing Director: +421 48 4368 101
Fax:  +421 48 4187 062

ECONOMY  Director: Milan Môcik
  Phone: +421 48 4368 233
  E-mail: mocik@biotika.sk
Finance Department:  Jozef Ďuris
  Phone: +421 48 4368 250
  E-mail: duris@biotika.sk
Shares Administration:  Zuzana Némethová
  Phone: +421 48 4368 238
  E-mail: nemethova@biotika.sk
COMMERCE  Head: Anna Mramúchová
  Phone: +421 48 4368 823
  E-mail: mramuchova@biotika.sk
Sales of API:   Marta Michálková
  Phone: +421 48 4368 834
  E-mail: michalkovam@biotika.sk
Contract Manufacturing Dept.:  Jana Slobodníková
  Phone: +421 48 4368 827
  E-mail: slobodnikova@biotika.sk
Purchase and Logistics:  Jozefína Gregová
  Phone: +421 48 4368 310
  E-mail: gregova@biotika.sk
PRODUCTION  Director: Slavomír Geleta
  Phone: +421 48 4368 310
  E-mail: geleta@biotika.sk
Energy Supply Department:  Ján Nedorolík
  Phone: +421 48 4368 750
  E-mail: nedorolik@biotika.sk
DEVELOPMENT  Director: Mária Jakubčová
  Phone: +421 48 4368 941
  E-mail: jakubcova@biotika.sk
Investments Department:  Milan Zemko
  Phone: +421 48 4368 700
  E-mail: zemko@biotika.sk

QUALITY  Director: Eva Šavoltová
  Phone: +421 48 4368 153
  E-mail: savoltova@biotika.sk
HUMAN RESOURCES Director: Miroslava Vargová
  Phone: +421 48 4368 120
  E-mail: vargova@biotika.sk
Legal Department:  Denisa Chramcová
  Phone: +421 48 4368 128
  E-mail: chramcova@biotika.sk
Personnel Department:  Jana Chebeňová
  Phone: +421 48 4368 130
  E-mail: chebenova@biotika.sk
Health and Safety Department:  Martin Krnáč
  Phone: +421 48 4368 133
  E-mail: krnac@biotika.sk
Fire Department:  Ľubomír Očenáš
  Phone: +421 48 4368 225
  E-mail: ocenas@biotika.sk

Affiliated Company of Biotika a.s. in Martin
  Head of Production Plant: Jana Maceková
Address:  Sklabinská 28 E-mail:  macekova@biotika.sk
 036 80 Martin Phone:  +421 43 4444 910
 Slovak Republic Fax: +421 43 4134 712
 
Subsidiaries:  
ČOV a.s. 
  Managing Director: Monika Bošanská
Seat: Slovenská Ľupča 566 E-mail: bosanska@cov-sl.sk
 976 13 Phone:  +421 48 4726 701
 Slovak Republic Fax:  +421 48 4187 055
    
Biochem Marketing Ltd.
Seat: Cunningham House, Westfield Lane
 Harrow, HA3 9ED, Great Britain
Phone: +44 20 8907 8822
Fax: +44 20 8907 1798
E-mail:  sales@sdcldn.com





Správa manažmentu 

Report of the Company´s Management
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Zhodnotenie výsledkov roka 2009

Spoločnosť Biotika a.s. Slovenská Ľupča sa v roku 2009 riadila Kódexom o riadení spoločnosti, Stanovami spoločnosti, Štatútom predstavenstva a Štatútom dozornej 
rady spoločnosti.

Spoločnosť Biotika a.s. Slovenská Ľupča dosiahla v roku 2009 zisk vo výške 2 270 tis. EUR, zaznamenala medziročný nárast výroby produktu H o 28,2 %, nárast 
výroby Cystínu o 10,9 %, pridaná hodnota sa zvýšila o viac ako 12,9 %. 

Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku je cenné aj vzhľadom k tomu, že v roku 2009 bola svetová ekonomika výrazne ovplyvnená svetovou hospodárskou 
krízou. Tento výsledok sa nám podarilo dosiahnuť výraznými zmenami v štruktúre výroby, v predaji substancií, úspornými opatreniami v energetických nákladoch.

V roku 2009 došlo k zmenám vo vrcholovom manažmente spoločnosti a k zmenám v organizačnej štruktúre, ktorých cieľom bolo zlepšenie a zjednodušenie riadenia 
spoločnosti. Postupné zníženie výroby PNC znamenalo zníženie počtu zamestnancov spoločnosti o 81.

Za vedúcu obchodného úseku bola dňom 1. 8. 2009 vymenovaná Ing. Anna Mramúchová. 

Pokračovala obchodná politika s orientáciou na predaj výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ktorá priniesla prehodnotenie vyrábaného portfólia, prehodnotenie 
predajných cien.

Dosiahnuté výsledky za rok 2009 potvrdili, že nastúpená cesta v oblasti rozvoja spoločnosti, ktorú manažment prijal v predchádzajúcom roku, je správna a nezabrzdili 
ju ani veľké svetové problémy v oblasti financií a obchodu.

Správa predstavenstva spoločnosti
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02Report of the Board of Directors

Evaluation of the Results in the Year 2009

The Company Biotika a.s. Slovenská Ľupča in the year 2009 was governed by the Company Management Code, the Company Statute, the Regulations of the Board 
of Directors and the Regulations of Supervisory Board. 

In 2009 Biotika a.s. made the profit in the height of 2 270 thousand EUR, experienced the interannual increase in production of the Product H by 28,2 %, increase in 
production of Cystine by 10,9 % and the increase of added value by more than 12,9 %.

Achievement of positive economic result is much appreciated respecting also the fact that in the year 2009 the world economy was influenced significantly by the 
world economic crisis. We succeeded to achieve this result thanks substantial changes in the structure of production, in sales of substances and by means of saving 
measurements in energy costs. 

In 2009 the changes in top management of our company and the changes in organizational structure were performed focused on improvement and simplification of 
the company management; progressive reduction of PNC production induced the reduction of number of employees by 81.

To the position of the Head of Commercial Department was appointed Ing. Anna Mramúchová starting on 1st August 2009.

The commercial policy continued also in this year specialized in sales of the products with higher added value what induced the re-evaluation of products portfolio 
and the recalculation of sale prices. 

The results achieved in 2009 confirmed that the direction set in the field of development of our company adopted by our management in the last year is right and was 
not limited either by serious world problems in the area of finances and commerce.
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02 Kvalita

Spoločnosť Biotika a. s je významným slovenským farmaceutickým výrobcom s dlhoročnou tradíciou. Je držiteľom povolenia na výrobu liekov a účinných farmaceu-
tických látok vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a taktiež certifikátov Správnej výrobnej praxe (SVP) pre jednotlivé výrobné závody, ktoré boli 
vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na základe vykonaných inšpekcií potvrdzujúcich vysokú úroveň kvality. Biotika a.s. vlastní aj Certifikát zhody s monografiou 
Európskeho liekopisu pre draselnú soľ fenoxymetylpenicilínu vydaný Európskym direktorátom pre kvalitu liekov, ktorý potvrdzuje, že účinná látka spĺňa všetky poža-
dované liekopisné kritériá a poskytuje významnú konkurenčnú výhodu. Biotika a.s., ako jeden z mála slovenských farmaceutických výrobcov, bola klasifikovaná ako 
akceptovateľný výrobca aj Americkým úradom pre potraviny a liečivá pre výrobu a dovoz draselnej soli fenoxymetylpenicilínu do USA na základe úspešných auditov 
v roku 2002 a následne v roku 2007. 

Na zabezpečenie hlavného cieľa spoločnosti, ktorým je výroba kvalitných a účinných výrobkov a bezpečnosť pacientov, má Biotika a.s. vybudovaný systém kvality, 
ktorý plne rešpektuje legislatívne požiadavky Európskej únie pre Správnu výrobnú prax pri výrobe humánnych liekov, hlavne direktívy 2001/83/EC Lieky pre humánne 
použitie (Medicinal Products for Human Use) a 2003/94/EC Pokyny Správnej výrobnej praxe (EU Guide to GMP). Snahou našej spoločnosti je zabudovávať kvalitu do 
produktu na každom kroku jeho vývoja, výroby, skladovania, a taktiež distribúcie a predaja. Našim cieľom je tiež spĺňať najvyššie štandardy kvality použitím moderných 
technológií, pravidelným vzdelávaním zamestnancov a neustálym zlepšovaním procesov výroby s použitím najnovších metód riadenia kvality.

Za systém kvality je v spoločnosti zodpovedný Úsek zabezpečovania a riadenia kvality (UZRK), s odbormi: 

• registračným odborom a odborom zabezpečovania kvality, ktoré plnia úlohy s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie systému kvality a úlohy v oblasti registrácie 
liekov a liečiv štátnymi autoritami,

• odborom riadenia kvality zabezpečujúcim riadenie priebežnej výrobnej kontroly a vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly nakupovaných 
materiálov a vyrábaných produktov. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonal inšpekciu Správnej výrobnej praxe v prevádzke Polymyxín s cieľom posúdiť dodržiavanie požiadaviek SVP pri výrobe účinnej 
látky Polymyxín B síran. Vo výrobnom závode Farmácia Martin bol vykonaný audit výroby veterinárnych liekov pracovníkmi Ústavu štátnej kontroly veterinárnych 
biopreparátov a liečiv. Pracovníci UZRK vykonali zákaznícke audity u dodávateľov východiskových látok, obalových materiálov a služieb s cieľom posúdiť ich schopnosť 
dodržiavať legislatívne požiadavky a zmluvné dojednania. 

Úsek zabezpečovania a riadenia kvality plnil úlohy v oblasti vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly liečiv, pri mikrobiologickom monitorovaní prostredia, per-
sonálu a rôznych druhov používaných vôd. Bolo vykonané množstvo operačných, resp. procesných kvalifikácií analytických prístrojov, validáciou bol overený postup 
skúšania mikrobiologickej čistoty nesterilných liekov a liečiv na základe zmien v Európskom liekopise, verifikované boli analytické kontrolné postupy. 

V oblasti registrácie liekov pre humánnu medicínu bolo podaných na Slovensku 21 žiadostí o zmenu registrácie a 3 žiadosti o registráciu liekov formou vzájomného 
uznania (MRP= Mutual Recognition Procedure). V Českej republike bolo podaných 18 žiadostí o zmenu registrácie, 18 žiadostí o predĺženie registrácie a 3 žiadosti 
o registráciu liekov formou vzájomného uznania (MRP), pri ktorých je Česká republika referenčným štátom. 

Vo veterinárnej medicíne bolo v SR, ČR a Litve podaných spolu 23 žiadostí o zmenu v registrácii a 7 žiadostí bolo podaných za účelom predĺženia registrácie.

V oblasti farmakovigilancie bolo vypracovaných a predložených štátnym autoritám v SR 7 periodických správ o bezpečnosti (PSUR) humánnych liekov a 11 správ 
o bezpečnosti veterinárnych liekov. V ČR bolo predložených 19 správ o bezpečnosti humánnych liekov a 7 správ o bezpečnosti veterinárnych liekov. 
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Biotika a.s. Slovenská Ľupča is the famous Slovak pharmaceutical manufacturer with long-term tradition. Biotika is a holder of the manufacturing license for the 
manufacture of medicinal products and active pharmaceutical ingredients issued by The Ministry of Health of the Slovak Republic. It is a holder of Good Manufacturing 
Practice Certificates for individual manufacturing plants issued by The State Institute for Drug Control based on the performed inspections confirming the high quality 
standards. Biotika is a holder of Certificate of Suitability to the monograph of European Pharmacopoeia for phenoxymethylpenicillin potassium issued by the European 
Directorate for Quality of Medicines, which confirms that the active ingredient complies with all required pharmacopoeial criteria and provides significant competitive 
advantage. Biotika a.s., as one of few Slovak pharmaceutical manufacturers, was classified by the American Food and Drug Administration (FDA) as the acceptable 
manufacturer and importer of phenoxymethylpenicillin potassium. Successful audits in 2002 and subsequently in 2007 assured this acceptance. 

Biotika has established an effective quality system to ensure the main aim which is the manufacture of quality and effective products and safety of patients. This 
system has been built fully respecting legislative requirements of the European Union for Good Manufacturing Practice (GMP) applied to the manufacture of human 
medicines, primary the directives 2001/83/EC Medicinal Products for Human Use and 2003/94/EC EU Guide to GMP. Our company makes every effort to build the 
quality into the product at each step of its development, manufacture, warehousing, and also distribution and sales. We try to achieve the highest quality standards 
using modern technologies, by regular trainings of personnel and by continuous improvement of processes using the newest methods of quality control.

The main responsibility for quality system has the Quality Assurance and Quality Control Section (QA/QC) consisting of the following departments:

• Regulatory Affairs and Quality Assurance Departments making every effort to ensure effective functioning of quality system and fulfilling the tasks in the field of 
registrations of medicines and active pharmaceutical ingredients by state authorities, 

• Quality Control Department ensuring methodical managing of in-process testing and testing of starting materials, packaging materials, intermediates and finished 
products. 

The State Institute for Drug control performed the inspection of GMP at the Polymyxin manufacturing plant with the target to review the observance of GMP require-
ments in the production of the active ingredient Polymyxin B Sulfate. The Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments performed the inspection 
of manufacture of veterinary medicinal products at the manufacturing plant Pharmacy Martin. Personnel of QA/QC performed the customer audits by the suppliers of 
starting substances, packing materials and services focused on the evaluation of their capability to meet the legislative requirements and contractual agreements. 

QA/QC Department fulfilled the tasks in the field of testing of starting materials, intermediates and finished products; they performed microbiological environmental 
monitoring, personnel monitoring and monitoring of water used with different specifications. Specialists of this section performed a lot of operational and performance 
qualifications of analytical instruments, validations of procedure for microbiological purity testing of non-sterile drugs and medicaments based on the changes of 
European Pharmacopoeia and verifications of analytical testing procedures. 

In the field of regulatory affairs for human medicine, 21 applications for changes in the marketing authorisations (MA) and 3 applications for MA of drug in form of the 
Mutual Recognition Procedure (MRP) were submitted in the Slovak Republic. In the Czech Republic were submitted 18 applications for changes in the MA, 18 ap-
plications for renewal of MA and 3 applications for MA under MRP with Czech Republic as the reference country. 

Within the veterinary medicine, 23 applications for changes in the MA and 7 applications for renewal of MA were submitted totally in the Slovak Republic, Czech 
Republic and Lithuania. 

In the area of pharmacovigilance, 7 Period Safety Update Reports (PSUR) for human drugs and 11 PSUR for veterinary drugs were elaborated and submitted to the 
state authorities in Slovakia. 19 PSUR for human drugs and 7 PSUR for veterinary drugs were submitted in the Czech Republic. 

Quality
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02 Obchod / Sales

PREDAJ SUBSTANCIÍ V ROKU 2009

Tržby za predaj substancií v roku 2009 dosiahli výšku 25 107 994 EUR.
Rozhodujúce pre tržby v roku 2009 boli projekt H a cystín, ktoré tvorili viac ako 
79 % celkových tržieb.

Objem predaja v EUR bol v porovnaní s rokom 2008 nižší o 8,4 %. Rozhodujúci 
vplyv na zníženie tržieb mal nižší predaj penicilínov o 54,7 %, projektu Hugo 
o 47,3 %. Rast tržieb sme dosiahli pri predaji cystínu, produktu H, polymyxínu. 

Pozitívne vplyvy na dosiahnutý obrat:
• Zvýšenie predaja Cystínu
• Zvýšenie predaja produktu H

Rozhodujúce negatívne vplyvy:
• Negatívny vplyv kurzu CZK/EUR

Podiel predaja jednotlivých substancií na celkovom predaji substancií v roku 
2009 v %

Penicillin V Potassium 6,40
Penicillin V komp. 3,11
Penicillin G Potassium 1,53
Penamecilin 2,56
Ostatné penicilíny 2,05
Produkt H 44,67
Dextrany 0,09
Cystin 35,08
Hugo 2,29
Polymyxin 2,21

SALES OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (APIs) IN 2009

Revenues from sales of APIs in 2009 achieved the value of 25 107 994 EUR. 
Decisive factors for the revenues in 2009 represented the Project H and Cystine 
making more than 79 % of the total revenues.

Sales volume in EUR compared with the year 2008 was lower by 8.4 %. The 
decrease in revenues was effected by the reduced sales of penicillins by 54.7 % 
and Hugo Project by 47.3 %. Increased revenues were achieved by the sales of 
Cystine, Product H and Polymyxin. 

Positive effects on the achieved turnover:
• Increase in sale of Cystine
• Increase in sales of Product H

Decisive negative effects thereon:
• Negative influence of the exchange rate CZK/EUR

Shares of Sales of the Individual APIs on the Total APIs Sales in 2009 (in %)

Penicillin V Potassium 6,40
Penicillin V comp. 3,11
Penicillin G Potassium 1,53
Penamecilin 2,56
Other Penicillins 2,05
Product H 44,67
Dextrans 0,09
Cystine 35,08
Hugo 2,29
Polymyxin 2,21

Penicillin V Potassium 
Penicillin V komp./comp.
Penicillin G Potassium
Penamecilin
Ostatné penicilíny / Other Penicillins
Produkt H / H Product
Dextrany / Dextrans
Cystin / Cystine
Hugo / Hugo
Polymyxin
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PREDAJ HUMÁNNEHO SORTIMENTU V ROKU 2009

V roku 2009 dosiahli tržby za predaj humánneho sortimentu cez firmu BB Pharma 
s. r. o., Martin hodnotu 5 030 912 EUR. Medziročný rast tržieb bol 9 %.

Percentuálny podiel z predaja je SR 51,3 %, ČR 48,5 %, export 0,2 %.

SALES OF HUMAN ASSORTMENT IN 2009

Revenues from the sales of human assortments in 2009 through the company 
BB Pharma s. r. o. Martin achieved the value of 5 030 912 EUR.
The interannual increase in revenues made 9 %. 

The percentage share of sales: Slovak Republic - 51.3 %, Czech Republic - 48.5 %, 
export - 0.2 %.

Tržby za predaj humánneho sortimentu za rok 2009 v EUR
Revenues from the Sales of Human Assortment in 2009 (in EUR)

Percentuálny podiel jednotlivých ATC skupín na celkových tržbách v EUR
Percentage Share of the Individual ATC Groups on the Total Revenues (in EUR)

Teritórium
Territory

Realizácia
Realization 

2009
(EUR)

Realizácia
Realization 

2008
(EUR)

2009 vs 2008

SR 2 582 398 2 166 111 119,22 %

ČR 2 438 114 2 442 931 99,80 %

Export 10 400 6 772 153,57 %

Spolu / Totally 5 030 912 4 615 814 108,99 %

antibiotiká / antibiotics 4 295 998 85,4 %

antipsychotiká / antipsychotics 372 285 7,4 %

anxiolytiká / anxiolytics 9 136 0,2 %

hormóny / hormones 247 234 4,9 %

vitamíny / vitamins 106 259 2,1 %

antibiotiká / antibiotics 
antipsychotiká / antipsychotics
anxiolytiká / anxiolytics
hormóny / hormones
vitamíny / vitamins

SR
ČR
Export

48,5 %
0,2 % 7,4 %

0,2 % 4,9 % 2,1 %

85,4 %51,3 %
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Najpredávanejšie prípravky humánneho sortimentu v roku 2009 v EUR
The Best Selling Human Preparations in 2009 (in EUR)

Pamycon  2 109 461
Vulmizolin  539 398
Penicilin G Potassium Biotika 380 494
Moditen Depot sol inj 372 285
Ampicilin Biotika  316 718
Bitammon  289 785
V-PNC Mega BIOTIKA tbl 274 234
Prokain Penicilin G 1,5 Biotika 192 795

Pamycon
Vulmizolin
Penicilin G Potassium Biotika
Moditen Depot sol inj
Ampicilin Biotika
Bitammon
V-PNC Mega BIOTIKA tbl
Prokain Penicilin G 1,5 Biotika

PREDAJ VETERINÁRNEHO SORTIMENTU V ROKU 2009

V roku 2009 dosiahli tržby za predaj veterinárneho sortimentu hodnotu 
271 665,82 EUR, z toho tržby z predaja veterinárnych produktov v SR boli na 
úrovni 120 040 EUR a v ČR 100 858 EUR.
Export v roku 2009 bol realizovaný v hodnote 50 768 EUR. 

SALES OF VETERINARY ASSORTMENT IN 2009

In 2009 the revenues from sales of veterinary assortment reached the value 
271 665.82 EUR. Revenues from sales of veterinary assortment in the Slovak 
Republic made 120 040 EUR thereof and in the Czech Republic 100 858 EUR 
thereof.
Export realized in 2009 achieved the value 50 768 EUR.

Tržby za predaj veterinárneho sortimentu za rok 2009 v EUR
Revenues from the Sales of Veterinary Assortment in 2009 (in EUR)

Teritórium
Territory

Realizácia
Realization 

2009
(EUR)

Realizácia
Realization 

2008
(EUR)

2009 vs 2008

SR 120 040 146 702 81,8 %

ČR 100 858 152 235 66,25 %

Export 50 768 166 173 30,55 %

Spolu / Totally 271 666 465 110 58,40 %

SR
ČR
Export

37 %

19 %
44 %
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Najpredávanejšie prípravky veterinárneho sortimentu v roku 2009 v EUR
The Best Selling Veterinary Preparations in 2009 (in EUR)

Selevit inj. ad us. vet. 100 ml 83 628,68
Agofollin inj. a. u. v. 15 ml 59 265,80
Prokain Penicilin G a. u. v. 20 186,59
Axetocal D3 inj. a. u. v. 100 ml 17 031,14
Calcium 20 % inj. a. u. v. 500 ml 15 720,69
Heparemin inj. a. u. v. 500 ml 14 038,68
Glyphostan inj. a. u. v. 250 ml 12 451,80
Analgin inj. ad us. vet. 100 ml 11 925,28

Percentuálny podiel jednotlivých ATC skupín na celkových tržbách v EUR
Percentage Share of the Individual ATC Groups on the Total Revenues (in EUR)

analeptiká / analeptics 3 263 1 %

analgetiká / analgetics 11 925 4 %

antibiotické inj. prípravky
antibiotik inj. preparations 

34 707 13 %

hepatoprotektíva
hepatoprotectives 

17 755 7 %

hormonálne prípravky
hormonal preparations

59 266 22 %

minerálne inj. prípravky
mineral inj. preparations

43 151 16 %

vitamínové inj. prípravky
vitamin inj. preparations

100 660 37 %

Selevit inj. ad us. vet. 100 ml
Agofollin inj. a. u. v. 15 ml
Prokain Penicilin G a. u. v.
Axetocal D3 inj. a. u. v. 100 ml
Calcium 20 % inj. a. u. v. 500 ml
Heparemin inj. a. u. v. 500 ml
Glyphostan inj. a. u. v. 250 ml
Analgin inj. ad us. vet. 100 ml

analeptiká / analeptics
analgetiká / analgetics
antibiotické inj. prípravky / antibiotik inj. preparations 
hepatoprotektíva / hepatoprotectives 
hormonálne prípravky / hormonal preparations
minerálne inj. prípravky / mineral inj. preparations
vitamínové inj. prípravky / vitamin inj. preparations

37 %
1 % 4 % 13 %

7 %

22 %
16 %
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ZMLUVNÉ VÝROBY
V roku 2009 Biotika a.s. úspešne pokračovala vo výrobe konečných liekových foriem pre zmluvných partnerov v rámci zmluvných výrob.

V záujme čo najefektívnejšieho využitia kapacity výrobných zariadení bola v roku 2009 zrealizovaná výroba pre našich zmluvných partnerov v hodnote 861 045 EUR, 
čo v porovnaní s plánom predstavuje prekročenie plánu o 62 465 EUR, t. j. 8 %.
Najväčší podiel z celkovej produkcie v rámci zmluvnej výroby tvorí výroba sterilných beta-laktámových injekcií, suchých sirupov a tabliet.

Výrobné priestory a zariadenia našich farmaceutických závodov spĺňajú požiadavky Európskeho spoločenstva na sterilnú výrobu liečiv.

Pravidelne sú vykonávané inšpekcie najvyššieho štátneho kontrolného úradu ako aj audity našich zmluvných partnerov a zahraničných kontrolných úradov.

Našim zmluvným partnerom je poskytovaný kompletný servis od nákupu surovín, výroby, kontroly kvality po zabezpečovania exportu.

VÝROBA
1. Výroba substancií
Rok 2009 v oblasti biotechnologických výrob bol logickým pokračovaním predchádzajúceho obdobia. Objemovo najväčšiu výrobu si udržal produkt H, ktorý sa začal 
vyrábať v roku 2007 a celkovo sa dosiahlo 28% zvýšenie výroby oproti predošlému roku. 

Fermentačná výroba L-cystínu pre nemeckú firmu Wacker si udržala štandartnú kvalitu, pričom ročná výroba prekročila 780 tonovú hranicu, čím sa dosiahlo 10,9% 
zlepšenie oproti predošlému roku.

V roku 2009 sa utlmovala výroba penicilínu a nahradzovala sa výrobou nového vlastného produktu - polypeptidového antibiotika Polymyxin B Sulfát a výrobou 
chuťovo-vonnej látky (Hugo) pre nadnárodnú francúzsku spoločnosť.

2. Konečné liekové formy
Kapacity výrobných závodov pre konečné liekové formy boli využívané pre vlastný výrobný sortiment a pre zmluvnú výrobu partnerov.

Sortiment liekov vyrábaných vo farmaceutickom závode Slovenská Ľupča sa oproti minulým rokom výrazne nezmenil. Výroba humánnych liekov bola v roku 2009 
porovnateľná s predchádzajúcim rokom. Objemovo i finančne je najúspešnejším prípravkom Pamycon na prípravu kvapiek. Najväčšími partnermi pre výrobný závod 
sú nadnárodná spoločnosť TEVA a firma EBERTH z Nemecka. 

Vo výrobnom závode Farmácia Martin sa zvýšila výroba pre zmluvných partnerov, vo výrobe vlastného portfólia výrobkov bol zaznamenaný mierny pokles.

3. Výroba energií
V roku 2009 sa pokračovalo v prijatej koncepcii optimalizácie výroby jednotlivých energetických médií z predošlých rokov. V priebehu roka sa investovalo do nového 
turbokompresora na výrobu technologického vzduchu, čím sa znížila nákladovosť na jeho výrobu a optimalizovali sa distribučné rozvody tepelnej energie.
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CONTRACT MANUFACTURING

In 2009 Biotika a.s. continued successfully in the production of final dosage forms (FDF) for the contracting partners within the contract manufacturing. 

With the target to use the production facilities capacity most efficiently, we have realized in 2009 the production for our contracting partners in the total value 
of 861 045 EUR what means compared with the plan the excess by 62 465 EUR, i.e. 8 %.

The largest share in the total production within contract manufacturing is taken by the production of sterile beta-lactam injections, powders for oral suspensions and tablets. 

Production premises and facilities in our pharmaceutical plants meet the requirements of European Union for the sterile drugs production. Regular inspections by 
supreme state control institution are performed here, as well as audits carried-out by our contracting partners and foreign control authorities. 

We provide our contracting partners with a complete service, starting from raw materials purchase, through production and quality control, up to expedition management.

PRODUCTION
1. Manufacture of active pharmaceutical ingredients (API)
biotechnological productions continued in 2009 consequently after the development in previous period. From the viewpoint of production volume the Product H has 
retained the first position. Its production started in 2007 and we succeeded to reach the production increase of 28 % totally compared with the previous year. 

The fermentation production of L-Cystine for the German company Wacker has kept its standard quality. Its annual production exceeded the limit of 780 tons what 
means the improvement of 10.9 % against the previous year.

In 2009 the production of Penicillins was attenuated and replaced by the production of our own product – the poly-peptide antibiotic Polymyxin B Sulfate as wall as 
by the production of the taste-aromatic substance for a multinational French corporation called the Project Hugo.

2. Final dosage forms (FDF)
The capacities of production plants for the final dosage forms were used for the own production assortment and for the contract manufacturing for our business 
partners as well.

The assortment of drugs produced in the pharmaceutical plant in Slovenská Ľupča has not been changed significantly. The human drugs production in the year 2009 
was comparable with that one in the previous year. From the viewpoint of volumes and finances, the most successful medicament was Pamycon for drops preparation. 
The most important partners of this manufacturing plant are the multinational corporation TEVA and the company EBERTH Germany.

In the manufacturing plant Pharmacy Martin the production for contracting partners increased in this year while the production of the own products portfolio declined slightly.

3. Production of energies
in 2009 we have continued in the approved conception for optimising the production of the individual energetic mediums from the previous year. During this year we 
have invested into the new turbo-compressor for production of technological air whereby the expenses for its production declined and the thermal energy distribution 
was optimized. 
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V roku 2009 pokračovala optimalizácia výroby produktu H. Dosiahlo sa 24 % zvýšenie výťažnosti na šaržu oproti predchádzajúcemu roku. Na základe poloprevádz-
kových pokusov výroby kryštalického produktu bol spracovaný návrh výrobnej linky s ročnou kapacitou v 50 m3 a 150 m3 fermentačných tankoch.

Hlavnou náplňou práce bola optimalizácia fermentačného a izolačného postupu prípravy polypeptidového antibiotika a príprava podkladov pre výrobnú a projektovú 
dokumentáciu rekonštrukcie výrobných priestorov. Významným úspechom bolo signifikantné zvýšenie fermentačnej produkcie oproti pôvodnej technológii. Taktiež sa 
modifikáciou pôvodného postupu dosiahli významné úspory v surovinových nákladoch ako aj ich štandardizácia. Bolo pripravených viacero návrhov, a to z pohľadu 
umiestnenia výroby do jednotlivých objektov. Zároveň sa podarilo zredukovať výšku nákladov na rekonštrukciu stávajúcich objektov na 2 mil. EUR.

Po úspešnej príprave novej sírnej aminokyseliny v kvapalnej forme má zmluvný partner záujem vyvinúť technologický postup so zvýšenou výťažnosťou vo fermentácii 
a následne optimalizáciu čistiacich krokov na prípravu kryštalickej formy.

Novým projektom je príprava Biohnojiva v spolupráci s Talianskou firmou. Uskutočnili sa poloprevádzkové pokusy, v ktorých sa overila vhodnosť zariadení na výrobu 
tohto produktu. Bola pripravená výrobná schéma a investičný návrh na rekonštrukciu stávajúcej výrobnej linky.

Pre každý projekt bežiaci vo výrobe je vypracovaný výrobný informačný systém. Údaje sú kumulované na centrálnom SQL serveri, odkiaľ sú on line dostupné pre 
všetkých zamestnancov výrobnej, vývojovej aj manažérskej sféry. Kumulácia údajov je nástrojom na zvyšovanie efektívnosti a kvality výrobných procesov.

Začala sa veľká investičná akcia s cieľom zvýšenia výrobnej kapacity L-cystínu o 28 %. Investičná akcia prebieha v dvoch etapách, pričom v prvej etape sa preinves-
tovalo 310 tisíc EUR a v druhej etape bude preinvestovaných 1,212 mil. EUR. Významný nárast produkcie sa dosiahol už po zrealizovaní prvej etapy rekonštrukcie, 
keď sa v roku 2009 vyrobilo o 15 % produktu naviac oproti OFP. 

Jednou z ďalších aktivít výskumu a vývoja bolo nájsť vhodné projekty pre naplnenie výrobnej kapacity pre 150 m3 fermentory na VZ 131. Počas roka sa konalo niekoľko 
významných rokovaní so zahraničnými spoločnosťami, ktoré prejavili záujem najmä o fermentačné procesy výroby enzýmov a API produktov.

Biotika a.s. ako žiadateľ spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na základe výzvy vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne 
fondy EU vypracovali projekt operačného programu Výskum a vývoj so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. V silnej konkurencii bol tento projekt ÚVP úspešný. 
Finančné prostriedky, ktoré Biotika a.s. získa, plánuje použiť na modernizáciu infraštruktúry, dobudovanie mikrobiologických laboratórií na úseku výskumu a vývoja tak, 
aby spĺňali všetky prísne kritéria SVP. Modernizácia infraštruktúry umožní zabezpečiť kontinuálny výskum spojený s akademickou sférou pri riešení nových projektov, 
čo pozitívne ovplyvní ďalšiu spoluprácu Biotiky a. s. na medzinárodnej úrovni uzatváraním zmluvných výrob pre nové produkty s vysokou pridanou hodnotou.

Výskum a vývoj
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In 2009 the company continued in optimizing of the manufacture of Product H. We have reached the 24 % increase of yield per batch in comparison with the previous 
year. Based on the test production of crystalline product in pilot plants the proposal for the manufacturing line with annual capacity in 50 m3 and 150 m3 fermentation 
tanks was worked-out. 

The main subject of activity was the optimizing of fermentation and downstream technologies for poly-peptide antibiotic and the elaboration of background materials 
for the production and project documentation of the production premises reconstruction. The important success was the significant increase of fermentation produc-
tion compared with the original technology. At the same time by the modifying of the original technology the substantial savings in costs for raw materials as well as 
their standardization were achieved. Several proposals were prepared from the viewpoint of the production location in the individual premises. We succeeded also to 
reduce the height of costs necessary for the reconstruction of existing objects to the level of 2 million EUR. 

After successful preparation of the new sulphur amino acid in liquid form, our contracting partner is interested in the development of a new technological procedure 
with increased yield in fermentation and subsequently the optimizing of cleaning steps for preparation of crystalline form. 

The new project is the preparation of BioFertilizer in cooperation with Italian company. The pilot trials were realized verifying the appropriability of equipment for 
manufacture of this product. The production schedule as well as the investment proposal for reconstruction of existing manufacturing line was prepared. 

The production information system is worked-out for each project running currently in the production. The data are accumulated in the central SQL server; herefrom 
they are accessible on-line for all employees in the production, development as well as management area. The data accumulation is an instrument for increase of 
the efficiency and quality of production processes. 

We have started with an extensive investment project aimed at the increase of the L-Cystine production capacity by 28 %. This investment project is running in two 
stages; within the 1st stage we have invested 310 000 EUR and within the 2nd stage 1.212 million EUR will be invested. The significant growth of production was 
achieved even after the realization of the 1st stage of reconstruction, when in 2009 15 % of the product was manufactured exceeding the volume in commercial-
financial plan. 

The next activity of R&D was to find the suitable projects in order to fill the production capacity of the 150 m3 fermentors at the production plant VZ 131. During the 
year several meaningful negotiations were realized with the foreign companies interested especially in the fermentation processes of the enzymes and APIs produc-
tions. 

Biotika a.s. as the applicant together with the Slovak University of Technology in Bratislava, based on the notice announced by the Agency of Ministry of Education 
of the Slovak Republic for the EU structural funds, elaborated the project of the Research & Development operation program with the application for a non-recourse 
financial grant. Within the strong competition this project of the Development Projects Department was successful. The financial means which will be acquired by 
Biotika are intended to be used for the infrastructure modernizing, building-up completion of the microbiological laboratories at the R&D section so that they will 
comply with all strict GMP requirements. The infrastructure modernizing will enable the providing of continual research connected with academic field in solution of 
new projects resulting finally in a positive effect on the further cooperation of Biotika a.s. at the international level in form of new contract manufacturing agreements 
for new projects with high added value. 

Research and Development
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V roku 2009 bola investičná činnosť akciovej spoločnosti Biotika zameraná na 
zvýšenie výrobných kapacít a na zlepšenie efektívnosti výroby energií.

Počas roku 2009 bola dobudovaná linka na výrobu Polymyxín B sulfátu. Pre 
zvýšenie kapacity výroby L-cystínu bola zrealizovaná I. etapa rekonštrukcie 
výrobnej linky a bola začatá II. etapa, ktorá by mala byť ukončená v marci 2010. 
Pre zlepšenie efektívnosti výroby technologického vzduchu bol inštalovaný nový 
kompresor. Bola vymenená vysokoporuchová telefónna ústredňa. Pre investova-
nie v budúcich obdobiach boli vypracované projekty na rekonštrukciu výrobných 
priestorov Pamyconu, úložiska horľavín a výrobnej linky na výrobu Gramicidínu S. 
Bolo odkúpených päť objektov, ktoré boli doteraz v prenájme.

V priebehu roka 2009 bolo preinvestovaných 5 699 tis. EUR.

Investície / Investments

The investment activities of Biotika in the year 2009 were specialized on the expan-
sion of production capacities and improvement of energy production efficiency. 

During this year we have finished the building-up of the manufacturing line for 
Polymyxin B Sulfate. With the aim to increase the capacity of L-Cystine manu-
facture we have realized the 1st stage of the manufacturing line reconstruction and 
have started with the 2nd stage which should be finished in March 2010. 

In order to improve the efficiency of technological air production the new com-
pressor was installed. We have also replaced the old, high-defective telephone 
exchange system. 

For the purpose of future investments there were elaborated the projects for the 
reconstruction of Pamycon manufacturing premises, the combustibles storage 
area and the manufacturing line for Gramicidin S production. Five buildings, rented 
by now, were purchased. 

During the year 2009 our company realized the investments in the total value 
of 5 699 000 EUR.
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Spoločnosť ČOV a.s. vznikla na základe rozhodnutia akcionárov spoločnosti 
Biotika a.s., po zápise v obchodnom registri dňom 1. 1. 2006 ako 100 % dcérska 
spoločnosť Biotika a.s. a jej hlavnou náplňou je poskytovať komplexné služby 
pre zabezpečovanie povinností v oblasti životného prostredia pre spoločnosť 
Biotika a.s.

Služby sú predovšetkým zamerané na spracovanie odpadových vôd, odvá-
dzanie chladiacich vôd, komplexné služby v odpadovom hospodárstve, z toho 
predovšetkým zabezpečenie zhodnocovania odpadov vo vlastných prevádzkach 
s cieľom ich využitia na výrobu bioplynu a následne výrobu elektrickej energie, 
ďalej na výrobu ekologických univerzálnych hnojív s výbornými parametrami 
využiteľnými v poľnohospodárstve. Služby zahŕňajú komplexnú starostlivosť 
o ochranu ovzdušia a iné súvisiace činnosti spojené s ochranou životného 
prostredia. 

ČOV a.s. zastupuje spoločnosť Biotika a.s. pred štátnou správou v oblasti 
životného prostredia a v rámci spoločnosti riadi a usmerňuje výrobné závody 
a jednotlivé strediská v environmentálnych povinnostiach. 
Vypracováva za spoločnosť Biotika a.s. dokumentáciu pre oblasť Integrovaného 
povoľovania výrob, hlásenia za oblasť spracovania vôd, nakladania s odpadmi, 
znečisťovania ovzdušia, podklady pre 
obchodovanie s emisiami CO2 a ďal-
šie.

Okrem týchto činností ČOV a.s. pre-
vádzkuje nasledovné vlastné prevádz-
ky:
1. Čistiareň odpadových vôd 
2. Anaeróbna prevádzka 
3. Odpadové hospodárstvo 
4. Kompostáreň 

1. Čistiareň odpadových vôd
V roku 2007 začala realizácia význam-
ného, investične aj technicky nároč-
ného projektu rekonštrukcie čistiarne 
odpadových vôd. Projekt rieši výraznú 
intenzifikáciu procesu spracovania vôd 
a v komplexe optimalizácie s anaerób-
nou prevádzkou rieši aj možnosť plného 
využitia kapacity anaeróbnej prevádz-
ky, vyššieho objemu výroby bioplynu 

The company ČOV a.s. (Waste Water Treatment Plant, joint-stock company) was 
established on the basis of the Biotika shareholders decision after its registration 
in the Trade Register on 1st January 2006 as a 100 % daughter company of 
Biotika. Its main activity is providing the complete services for fulfilling the 
obligations in the environment area for the company Biotika.

The services provided by ČOV include mainly the waste water treatment, 
cooling water draining and complete services in waste management, particularly 
providing waste improvement in own operation plant with the ultimate aim to 
use it for production of biogas and subsequently of electric power, as well as for 
production of ecological universal fertilisers with outstanding parameters usable in 
agriculture. Services include also the complete air protection and other activities 
related to the environment protection. 

ČOV a.s. acts for Biotika before the state administration in the field of environment 
and within the company it manages and regulates the production plants and 
individual departments in their environmental obligations. In the name of Biotika 
ČOV works-out the documentation in the area of the Integrated Authorization 
of Production, the reports regarding water treatment, waste treatment, air 

pollution, documents for trading with CO2 
emissions etc. 

Besides these activities ČOV a.s. operates 
its own plants:
1. Waste water treatment plant 
2. Anaerobic plant 
3. Waste management 
4. Composting plant

1. Waste water treatment plant
in 2007 started the realization of an impor-
tant, investment-intensive and technically 
difficult project for reconstruction of waste 
water treatment plant. This project solves 
the significant intensification of water 
treatment process and in an optimiz-
ing complex with anaerobic operation it 
solves also the possibility of full utilization 
of anaerobic operation capacity, of higher 
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a z neho následne výrobu elektrickej energie. Čistiareň po skončení rekonštrukcie 
bude okrem iného schopná spracovať vysoké zaťaženie amoniakálnym dusíkom 
a pre svoje zariadenia si dokáže vyrobiť minimálne polovicu potrebnej elektrickej 
energie zo spracovávaných odpadov.

Investičné náklady na celú rekonštrukciu dosiahnu čiastku 9 150 tis. EUR, 
k 31. 12. 2009 bolo z investičného úveru vyčerpaných 5 058 tis. EUR, na rok 
2010 sa plánuje preinvestovať 1 425 tis. EUR. Rekonštrukcia má byť ukončená 
v roku 2012. Rekonštrukcia prebieha počas prevádzky, bez obmedzení výrob 
v Biotike a.s. a Evonik Fermas s.r.o. S rozširovaním výroby v sumárnych číslach 
postupne narastá objem spracovávanej odpadovej vody.

2. Anaeróbna prevádzka
Prehľad množstiev spracovaných odpadov v roku 2009 podľa pôvodcov:
producent odpadov množstvo odpadov spracovaných v anaeróbnej
   prevádzke v roku 2009 (ton)
Biotika a.s.  9 053,11 
Evonik Fermas s. r. o. 8 946,30    

V anaeróbnej prevádzke sa od roku 2007 využíva bioplyn na výrobu vlastnej 
elektrickej energie, ktorá za rok 2008 pokryla 43 % celkovej spotreby, v roku 
2009 to bolo 42 % celkovej spotreby elektrickej energie.

Cena vyrábanej elektrickej energie je ovplyvňovaná odpismi a nákladmi na 
servis podľa dosahovaného výkonu KGJ, ktorý je vyjadrený v kWh alebo v % 
ako účinnosť. Priemerný výkon bol v roku 2008 69,8 %, v roku 2009 stúpol na 
78,1 %. Vyšší výkon znamená vyššiu produkciu energie a úmerné znižovanie 
jej jednotkovej ceny. 

Po realizácii časti akcie v mesiaci jún 2009 „Využitie tepla vznikajúceho pri výrobe 
elektrickej energie v KGJ zmenou teplovodného systému potrubných trás pre 
napojenie kotlov“ je možné lepšie využívať celé množstvo vyrobeného bioplynu 
na výrobu elektrickej energie. Časť tepla je odvádzaná do kalových ohrievačov 
a ohrieva technologickú reakčnú zmes namiesto ohrevu spaľovaním bioplynu 
v horákoch ohrievačov. Nakoľko ostáva väčšia časť tepla ešte aj tak nevyužitá, 
v roku 2010 sa plánuje realizácia využitia tepla pre vykurovanie budov a výrobu 
teplej vody na sociálne účely. 

Prínos realizácie akcie dokumentujú údaje o celkovej produkcii za hodnotený 
polrok – v I. polroku 2009 bolo vyrobených celkom 324 010 kWh, v II. polroku 
sa vyrobilo celkom 646 090 kWh elektrickej energie.

volume of biogas production and the subsequent power production from biogas. 
After the reconstruction finalization the treatment plant will be capable to process 
a high load by ammonia nitrogen moreover and will be able to produce mini-
mum half of electric power necessary for its own equipment from the processed 
waste. 

The investment costs for the complete reconstruction will reach 9 150 000 EUR; 
5 058 000 EUR thereof were spent from an investment loan as per 31st December 
2009 and 1 425 000 EUR thereof is planned to be invested in 2010. The 
reconstruction should be finished in 2012. The reconstruction is performed during 
the operation, without any limitations in production in Biotika a.s. and Evonik 
Fermas s.r.o. In conjunction with the production expansion in summary figures 
increases progressively also the volume of processed waste water.

2. Anaerobic plant
Table of Processed Waste Volumes in 2009 according to Producers of Waste:
Producer of Waste Volume of Waste Processed in Anaerobic Plant 
   in 2009 (in tons)
Biotika a.s.  9 053,11 
Evonik Fermas s. r. o. 8 946,30    

Since 2007 in the anaerobic plant the biogas is used for the production of own 
electric power; in 2008 it covered 43 % and in 2009 42 % of the total electric 
power consumption. 

Price of produced electric power is influenced by depreciations and service costs 
according to the achieved output of cogeneration unit which is quoted in kWh or 
in % as the efficiency. The average output in 2008 presented 69.8 %, in 2009 
increased to 78.1 %. The higher output means the higher energy production and 
the proportional decrease of its unit price. 

After realization of the part of project called “Utilization of Heat Generated by 
Electric Energy Production in Cogeneration Unit by Change of Warm-Water 
Piping System for Boilers Connecting” in June 2009 it is possible to use the whole 
quantity of produced biogas for electric energy production. Part of heat is supplied 
to sludge heaters where a technological reaction mixture is heated instead of 
a heating by biogas incineration in heater burners. Whereas the most part of 
heat remains still not used, the realization of heat utilization for house heating 
and production of warm water for social purposes is planned for the year 2010.
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02Životné prostredie / Environment

3. Odpadové hospodárstvo
Rozširovanie objemu výrob znamená aj nárast objemu odpadov. ČOV a.s. za-
bezpečuje pre Biotiku a.s. komplexné služby v odpadovom hospodárstve. V roku 
2009 ČOV a.s. nakladala s celkovým objemom odpadov 36 240,94 ton, z toho 
bolo 375,99 ton nebezpečných odpadov. 

ČOV a.s. poskytuje služby v odpadovom hospodárstve okrem Biotiky a.s. ešte 
spoločnosti Evonik Fermas s. r. o. a G. V. Pharma a. s.

V oblasti nakladania s odpadmi sa v zmysle zákona o odpadoch a súvisiacimi 
právnymi predpismi okrem dodržania všetkých povinností dáva dôraz na zabezpe-
čenie maximálne možného zhodnocovania. Za rok 2009 sa dosiahlo zhodnotenie 
98,6 % celkového množstva odpadov.

Contribution of the project realization is documented by the data on the total 
production during the monitored half-year: in the 1st half-year 2009 totally 
324 010 kWh and in the 2nd half-year 2009 totally 646 090 kWh of electric 
energy were produced. 

3. Waste management
The increase of production volume means at the same time the increase of waste 
volume. ČOV a.s. provides for the company Biotika a.s. the complete services in 
the area of waste management. In 2009 ČOV a.s. disposed of waste in the total 
volume of 36 240.94 tons, 375.99 tons thereof was a dangerous waste. 

ČOV a.s. provides the waste management services, besides for Biotika a.s., also 
for the companies Evonik Fermas s.r.o. (Ltd.) and G. V. Pharma a.s. (Inc.).

In the field of waste treatment, in compliance with the Law of Waste Management 
and the related legal regulations, besides the observance of all obligations the 
accent is put on the assurance of maximum possible waste recovery. In 2009 
the improvement of 98.6 % of the total waste volume was achieved. 
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Výroba a spotreba elektrickej energie
Production and Consumption of Electric Energy
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disposal or recycling is provided by ČOV a.s.
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02 Ľudské zdroje

Ľudské zdroje predstavujú kľúčový prvok v procese strategického riadenia, bez ktorého nie je možné realizovať stanovenú stratégiu. Tento fakt si uvedomujeme 
najmä pri obsadzovaní pracovných miest, pretože len s kvalitnými, odborne vyspelými a lojálnymi zamestnancami je možné dosahovať dobré výsledky. Naším cieľom 
je hľadať spôsob a formy stabilizácie súčasných zamestnancov vhodnou motiváciou.

Aj napriek skutočnosti, že stav zamestnancov sa v priebehu roka 2009 medziročne znížil o 81 zamestnancov, patrí spoločnosť Biotika a.s. s počtom 470 zamest-
nancov ku koncu roka 2009 k najväčším zamestnávateľom v našom regióne.

Naši zamestnanci sú kľúčovým zdrojom úspechu spoločnosti, preto spokojnosť zamestnancov a ich snahu o dosahovanie vysokých výkonov podmieňujeme ich 
motiváciou. V decembri roku 2009 bol vyplatený zamestnancom 13. plat vo výške jednomesačnej tarifnej mzdy prislúchajúcej tarifnému zaradeniu zamestnanca, 
čo predstavuje 224 tis. EUR.

Súčasťou našej stratégie riadenia ľudských zdrojov je komunikácia, otvorenosť, ústretový prístup, ako aj vytváranie predpokladov a podmienok pre zdieľanie infor-
mácií a vzájomné odovzdávanie skúseností.

Je v našom záujme, aby zamestnanci cítili, že vedeniu spoločnosti na nich záleží, že si ich váži a cení si ich schopnosti. Pri uplatňovaní prvkov moderného riade-
nia ľudských zdrojov myslíme nielen na mzdové ohodnotenie či zamestnanecké benefity, ale aj na ostatné prvky, ktoré zvyšujú pracovnú motiváciu a prispievajú 
k zvyšovaniu produktivity práce.

Celkový počet zamestnancov / Total Number of Employees
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02Human Resources

Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach / Number of Employees in the Individual Fields

Human Resources represent the key element in the process of strategic management – it is not possible to realize the specified strategy without this element. We 
are aware of this fact especially by occupying the working places, because good results can be achieved only thanks qualified, advanced, professionally skilled and 
loyal employees. Our target is to look for the way and forms of stabilizing the present employees by a suitable motivation.

Despite the fact that the number of employees decreased during the year 2009 by 81 employees compared with the previous year, the company Biotika a.s. with 
the number of employees 470 at the end of 2009 belongs to the largest employers in our region.

Our employees are the key source for a success of the whole company. That is why the satisfaction of the employees and their efforts to achieve high working per-
formance are conditioned by their motivation. In December 2009 the 13th salary in the height of one-month basic tariff wage appertaining to the tariff classification 
of individual employees was paid to all employees of our company representing totally 224 000 EUR. 

The parts of our strategy for human resources management are communication, frankness, accommodating approach as well as creating the premises and condi-
tions for information sharing and mutual interchange of experiences. 

We wish our employees could feel that the company management really cares for them, respects them and appreciates them for their capabilities. By application of 
advanced management elements in the area of human resources we think not only of salary evaluation or employment benefits, but also of other elements increas-
ing the working motivation and contributing to labour productivity growth.
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Ciele, ktoré sme si stanovili na rok 2010 vychádzajú z prijatej reštruk tu-
ralizačnej stratégie, z vývoja na trhu v oblasti biotechnológií a prijatého 
obchodno-finančného plánu pre rok 2010.

Oblasť výskumu a vývoja: vyhľadávanie nových zmluvných partnerov 
s cieľom zabezpečiť využitie existujúcich ka-
pacít.

Oblasť obchodu: získanie nových obchodných teritórií a nových 
zákazníkov zlepšením práce so zákazníkmi, 
zvýšením komunikačných a prezentačných 
aktivít.

Oblasť výroby: •  optimalizáciou výrobných procesov znížiť nákla-
dy v spotrebe surovín, energií a zvýšiť výťažnosti 
existujúcich výrob,

 •  zvýšenie množstva vyrobeného L-Cystínu, 
produktu H,

 •  získanie certifikátu GMP - Polymyxínu B Sul-
fátu,

 •  spustenie skúšobnej výroby polypeptidového 
antibiotika Gramicidínu S

Oblasť kvality: dodržať vysoký štandard kvality vyrábaných 
produktov.

Oblasť ľudských zdrojov: zvyšovanie produktivity práce, využiť zručnosti 
a skúsenosti stávajúcich zamestnancov. 

Sme presvedčení, že napĺňaním týchto cieľov dokážeme stabilizovať našu 
spoločnosť, obstáť v globálnom konkurenčnom prostredí, budeme scho-
pní zabezpečiť trvalý a udržateľný rast a vývoj spoločnosti Biotika a.s. 
Slovenská Ľupča.

The targets we have set for the year 2010 flow from the adopted restruc-
turing strategy, from the development on the market in the field of bio-
technologies and from the approved commercial and financial plan for 
the year 2010. 

Research and Development: search for new contracting partners with 
the aim to use the existing capacities;

Commercial Area:  gain the new commercial territories and new 
customers through improvement of working 
activities in relation to the customers, through 
enhancement of communication and presen-
tation activities;

Production: • reduce the costs for raw materials and ener-
gies consumptions by production processes 
optimizing and increase of the existing pro-
ductions yields,

 • increase the volumes of produced L-Cystine 
and Product H,

 • acquire the GMP Certificate for Polymyxin B 
Sulfate,

 • start the trial manufacture of poly-peptide 
antibiotic Gramicidin S;

Quality:  keep the high quality standard of the manu-
factured products;

Human Resources:  raise the labour productivity using the skills 
and experiences of the employees.

We are convinced that thanks observance of these targets we will succeed 
in stabilizing our company. We hope we can stand to the global competitive 
environment and are able to assure a steady growth and a sustainable 
development of the company Biotika a.s. Slovenská Ľupča.

Zámery a ciele na rok 2010 / Intentions and Targets for the Year 2010
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Finančná časť

Financial Part 
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Komentár ekonomického riaditeľa
Comment of Economy Director

V roku 2009 negatívny vplyv na ekonomiku spoločnosti Biotika a.s. mal kurz 
CZK voči EUR a v prvom polroku vysoké nákupné ceny energií.

V roku 2009 došlo k významným zmenám aj vo finančnej oblasti. Reštruk-
turalizáciou nášho úverového a pôžičkového portfólia sme znížili náklady na 
finančnú činnosť. 

Výsledkom týchto zmien bol medziročný nárast pridanej hodnoty o 12,9 % 
a pokles finančných nákladov o takmer 40 %.

Celkové aktíva spoločnosti predstavujú čiastku 38 097 tis. EUR. V roku 2009 
došlo k nárastu dlhodobého hmotného majetku o 11 %, pohľadávky z obchod-
ného styku poklesli o 22,5 % a zásoby o takmer 32 %.

Vlastné imanie spoločnosti sa zvýšilo o 11,3 %, záväzky z obchodného styku 
poklesli o 45 %. Uvedené skutočnosti výrazne pomohli zlepšiť cash-flow 
spoločnosti.

Aktívnou prácou s pohľadávkami sa nám podarilo znížiť podiel pohľadávok po 
lehote splatnosti na celkových pohľadávkach z obchodného styku na 2,4 %, 
záväzky po lehote splatnosti predstavovali 21 % z celkových záväzkov z ob-
chodného styku.

Ku koncu roka 2009 nemala naša spoločnosť žiadne záväzky po lehote 
splatnosti voči štátu, zamestnancom, bankám a ani záväzky vyplývajúce zo 
sociálnej oblasti.

V priebehu roka 2009 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy 
a obchodné podiely.

In the year 2009 the economy of the company Biotika a.s. was affected 
negatively by the exchange rate of CZK to EUR and in the 1st half-year by high 
purchase prices for energies as well.

In this year the substantial changes were realized also in the financial area. 
By restructuring of our credit and loan portfolio we have reduced the costs for 
financial activities.

These changes resulted in achievement of the interannual increase of added 
value by 12.9 % and reduction of financial costs by almost 40 %. 

The total assets of the company reach 38 097 000 EUR. In 2009 the non-current 
tangible assets increased by 11 %, the receivables from business relations 
decreased by 22.5 % and the inventories were reduced by almost 32 %. 

The company equity raised by 11.3 %, the liabilities from business relations 
declined by 45 %. The mentioned facts resulted in an improvement of cash-
flow of the company. 

Thanks an effective working with receivables we have succeeded to reduce the 
share of overdue receivables on the total receivables from business relations to 
2.4 %; the overdue liabilities made 21 % from the total liabilities from business 
relations. 

At the end of the year 2009 the company had no overdue liabilities to the state, 
employees, banks or any other commitments resulting from social area. 

During the year 2009 our company has not acquired any own shares, temporary 
lists or business shares. 
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Správa nezávislého audítora / Independent Auditor’s Report
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Súvaha / Balance Sheet

SÚVAHA (skrátená)
k 31.12. 2009 

As of 31.12. 2009 
(EUR)

k 31.12. 2008 
As of 31.12. 2008 

(EUR)
BALANCE SHEET Shortened

SPOLU MAJETOK 38 097 012 38 574 996 TOTAL ASSETS

Neobežný majetok 23 632 595 21 275 242 Non-Current Assets

Dlhodobý nehmotný majetok 1 457 790 1 336 409 Non-Current Intangible Assets 

Dlhodobý hmotný majetok 22 091 585 19 885 108 Non-Current Tangible Assets

Dlhodobý finančný majetok 83 220 53 725 Non-Current Financial Assets

Obežný majetok 14 403 777 17 210 346 Current Assets

Zásoby 3 833 425 5 619 928 Inventories

Dlhodobé pohľadávky 4 973 373 3 697 249 Long-Term Receivables

Krátkodobé pohľadávky 5 244 823 7 138 834 Short-Term Receivables

Finančné účty 352 156 754 335 Financial Accounts

Časové rozlíšenie 60 640 89 408 Accruals and Deferrals

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 38 097 012 38 574 996 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Vlastné imanie 22 249 909 19 980 287 Equity

Základné imanie 32 632 375 32 636 228 Common Stock

Kapitálové fondy 2 505 317 2 501 464 Capital Reserves

Fondy zo zisku 246 972 0 Reserves Created from Profits

Výsledok hospodárenia minulých rokov -15 404 377 -17 627 121 Retained Earnings from Previous Years

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 269 622 2 469 716 Net Profit (Loss) for the Accounting Period

Záväzky 15 696 169 18 315 239 Liabilities

Rezervy 692 146 1 006 123 Reserves

Dlhodobé záväzky 1 615 005 2 261 025 Long-Term Liabilities

Krátkodobé záväzky 7 083 982 10 763 966 Short-Term Liabilities

Bankové úvery a výpomoci 6 305 036 4 284 125 Bank Loans and Subsidies

Časové rozlíšenie 150 934 279 470 Accruals and Deferrals
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Výkaz ziskov a strát / Profit and Loss Statement

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (skrátený)
k 31.12. 2009 

As of 31.12. 2009 
(EUR)

k 31.12. 2008 
As of 31.12. 2008 

(EUR)

PROFIT AND LOSS STATEMENT 
Shortened

Výnosy a náklady z hospodárskej činnosti: Operating Revenues and Expenses:

Obchodná marža 6 282 47 310 Commercial Margin

Výroba (tržby, zmena stavu zásob a aktivácia) 48 368 491 60 589 752
Production (Revenues, Stock Level Changes, 
Own Work Capitalized)

Výrobná spotreba (materiál, energie a služby) 36 898 908 50 473 167 Production Costs (Material, Energies and Services)

Pridaná hodnota 11 475 865 10 163 895 Added Value

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 893 472 3 415 734 Profit (Loss) from Economic Activities

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -529 740 -865 082 Profit (Loss) from Financial Activities

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením

2 363 732 2 550 652 Profit (Loss) from Ordinary Activities before Tax

Daň z príjmov z bežnej činnosti 94 110 80 936 Income Tax on Ordinary Activities

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
po zdanení 

2 269 622 2 469 716 Net Profit (Loss) for the Accounting Period
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Správa dozornej rady

Stanovisko z rokovania Dozornej rady spoločnosti Biotika a.s. k ročnej účtovnej závierke
a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009

Dozorná rada spoločnosti Biotika a.s. a následne Valné zhromaždenie spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča dňa 6. mája 2009 určilo pre vykonanie priebežné-
ho auditu za rok 2009 a na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2009 – spoločnosť BDR, spol. s r.o. so sídlom na ul. M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 00 614 556, vedenú Obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, odd. sro, vložka č.: 98/S, zapísanú v Slovenskej komore audítorov pod evidenčným 
číslom 6.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2010 v súlade v zmysle Stanov spoločnosti čl. XI bodu 4 preskúmala ročnú účtovnú závierku za rok 2009.

NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2009
Hospodársky výsledok za rok 2009 – zisk vo výške 2 269 622 EUR predstavenstvo spoločnosti navrhuje rozdeliť nasledovne:
Prídel do rezervného fondu   226 962 EUR
Krytie strát minulých rokov  2 042 660 EUR
Zostatok neuhradenej straty po rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2009 bude predstavovať čiastku 13 361 717 EUR.

Dozorná rada konštatuje, že v zmysle paragrafu 39 Obchodného zákonníka ročná účtovná závierka spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča bola audítorom hodno-
tená kladne s tým, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a objektívny pohľad o majetku, záväzkoch, finančnej situácii spoločnosti a o výsledku 
hospodárenia za rok 2009.

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej účtovnej závierky, vykonaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazo-
vaných ukazovateľov a na podklade získaných informácií zo Správy nezávislého audítora – spoločnosti BDR, spol. s r. o. Banská Bystrica, ktoré potvrdzujú vedenie 
účtovníctva spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča v zmysle platných právnych a účtovných predpisov, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu

       schváliť

ročnú účtovnú závierku spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča za rok 2009 v súlade s čl. VII, 
bodom 1, písmenom e) Stanov spoločnosti.
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Report of the Supervisory Board

Statement of Supervisory Board of the Company Biotika a.s. to Annual Balance Sheet and to Proposal for Economic 
Result Distribution for the Year 2009

The Supervisory Board of the company Biotika a.s. and subsequently the General Assembly of the company Biotika a.s. Slovenská Ľupča dated 6th May 2009 stipulated 
the auditing company BDR, spol. s r.o. (Ltd.) with its seat in M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica (Company Registration Number: 00614556, registered at the 
Commercial Register of District Court in Banská Bystrica, Section: Sro, File No.: 98/S and registered by the Slovak Chamber of Auditors under the Licence SKAu 
No. 6) to conduct the current audit for the year 2009 and to approve the annual balance sheet for the year 2009. 

The Supervisory Board at its meeting on 24th March 2010 audited the annual balance sheet for the year 2009 in accordance with the Art. XI, Point 4 of the Company 
Statute. 

PROPOSAL FOR DISTRIBUTION OF PROFIT FOR THE YEAR 2009
Proposal of the Board of Directors of the company for the distribution of economic result for the year 2009 – profit in the height of 2 269 622 EUR is following:
Contribution to Reserve Fund: 226 962 EUR
Coverage of Losses from Previous Years:  2 042 660 EUR

Outstanding loss balance after the distribution of economic result for the year 2009 will make the value 13 361 717 EUR. 

The Supervisory Board states that according to the provision of § 39 of the Commercial Code, the annual balance sheet of the company Biotika a.s. Slovenská Ľupča 
was positively evaluated by the auditor, whereas it provides, in all considerable dependences, the true and fair view of the company’s properties, liabilities and financial 
situation and of economic result for the year 2009.

Based on the realized overhaul of the documents worked-out regarding the annual balance sheet, based on the realized overview of formal correctness and objective 
accuracy of the declared indicators, and based on the information obtained from the Independent Auditor’s Report performed by the company BDR, spol. s r.o. Banská 
Bystrica confirming the maintenance of accounts in the company Biotika a.s. Slovenská Ľupča in accordance with the valid legal and accounting regulations, the 
Supervisory Board recommends the General Assembly 

       to approve

the annual balance sheet and the proposal for profit distribution of the company Biotika a.s. Slovenská Ľupča for the year 2009 in accordance with the Article VII, 
Point 1, Letter e) of the Company Statute. 
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Udalosti po účtovnej uzávierke

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ROKU 2009

Bol ukončený súdny spor so Slovenským rybárskym zväzom, kde pohľadávka bola uhradená v 1/2010.

Súdny spor s IMC Consulting, s.r.o. vo výške 59 400 USD bol taktiež ukončený k 22. 1. 2010.

V miesiaci január 2010 spoločnosť Biotika a.s. uzatvorila kúpnu zmluvu so spoločnosťou Slovak Real Property, s.r.o. o kúpe budovy a pozemku v celkovej kúpnej 
cene 788 350 EUR. 

INFORMÁCIE O CENOVÝCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH A RIZIKÁCH LIKVIDITY

Biotika a.s. realizuje svoju cenovú politiku v rámci konkurencie schopnosti na základe ponuky a dopytu na medzinárodných trhoch a na slovenskom trhu komodít, 
s ktorými obchoduje. Na slovenskom trhu na hospodárenie spoločnosti negatívne vplýva stanovenie maximálnych cien Ministerstvom zdravotníctva pre vyrábané 
produkty humánneho sortimentu.

Spoločnosť získala dňa 28. 6. 2007 od OTP Banka Slovensko, a.s. kontokorentný úver s úverovým rámcom 1 327 757 EUR, s možnosťou každoročnej prolongácie. 
Splatnosť úveru je 24. 8. 2010 s predpokladom obnovy na ďalší rok. Zabezpečenie úveru je riešené vlastnou bianko zmenkou a záložným právom na všetky súčasné 
a budúce pohľadávky voči siedmim vybraným odberateľom. Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2009 je 1 000 245,01 EUR.

Spoločnosť uzatvorila dňa 11. 7. 2008 s Tatra banka, a.s. zmluvu o strednodobom splátkovom úvere vo výške 2 987 452,70 EUR, na obdobie do 31. 12. 2012, za 
účelom prefinancovania novej výrobnej linky. Začiatok čerpania bol v júli 2008. Zabezpečenie úveru je vlastnou bianko zmenkou, záložným právom na pohľadávky 
vznikajúce predajom produktu vyrobeného na tejto výrobnej linke a záložným právom na výrobnú linku. Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2009 je 2 239 791,05 EUR.

Spoločnosť uzatvorila dňa 22. 7. 2009 s Tatra banka, a.s. zmluvu o splátkovom úvere vo výške 3 320 000,00 EUR, na obdobie do 31. 12. 2014, za účelom prefinan-
covania kúpy nehnuteľností. Čerpanie úveru bolo 4. 8. 2009. Zabezpečenie úveru je vlastnou bianko zmenkou a záložným právom na nadobudnuté nehnuteľnosti. 
Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2009 je 3 065 000,00 EUR.

Riziko likvidity spoločnosti vyplývajúce z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti, je riešené individuálnymi dohodami s obchodnými 
partnermi na strane vstupov a výstupov do spoločnosti tak, aby sa približovali lehoty splatností došlých a vyšlých faktúr. Spoločnosť si svoje záväzky plní s miernym 
omeškaním. Zo strany dodávateľov je toto mierne omeškanie tolerované.

Spoločnosť realizuje svoj platobný styk bezhotovostnou formou, riziko súvisiace s tokom hotovosti je zanedbateľné.
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Post Balance Sheet Events

IMPORTANT EVENTS OCCURRED AFTER THE END OF 2009 

The litigation with the Slovak Fishing Association was brought to a conclusion; the claim was settled in 1/2010.

The lawsuit with IMC Consulting, s.r.o. in the height of 59 400 USD was also finished on 22nd January 2010.

In January 2010 the company Biotika a.s. concluded the purchase contract with the company Slovak Real Property, s.r.o. for the purchase of building and ground in 
the total purchase price of 788 350 EUR. 

INFORMATION ON PRICE, CREDIT AND LIQUIDITY RISKS

Biotika a.s. realizes its price policy in frame of competitiveness on the basis of supply and demand on the international markets and on the Slovak market with the 
commodities it is trading with. On the Slovak market the economy of the company is negatively influenced also by the determination of maximum prices for the human 
assortment products by the Ministry of Health of Slovak Republic. 

On 28th June 2007 the company has got the bank overdraft from OTP Bank Slovakia a.s. with the credit restrictions of 1 327 757 EUR with the possibility of its pro-
longation every year. The loan maturity is on 24th August 2010 with the renewal assumption for the next year. The loan securing is made by own blank bill and by the 
lien on all current and future receivables against seven chosen customers. The current loan status as per 31st December 2009 represents 1 000 245.01 EUR. 

On 11th July 2008 the company concluded the medium-term instalment loan contract with Tatra Bank a.s. in the height of 2 987 452.70 EUR for the period up to 31st 
December 2012 with the target to finance a new manufacturing line. Use of this credit started in July 2008. The loan securing is made by own blank bill, by the lien on 
receivables arising from the sales of product produced on this manufacturing line and by lien on this manufacturing line. The current loan status as per 31st December 
2009 makes 2 239 791.05 EUR. 

On 22nd July 2009 the company concluded the instalment loan contract with Tatra Bank a.s. in the value of 3 320 000 EUR for the period to 31st December 2014 with 
the purpose to finance the purchase of a real estate. The use of this loan was realized on 4th August 2009. The loan securing is made by own blank bill and by the 
lien on the acquired real estates. The current loan status as per 31st December 2009 reaches 3 065 000 EUR.

Liquidity risk of the company, flowing from the inability of the company to fulfil its commitments on their maturity date, is solved by the individual agreements with 
business partners on the sources and expenditures sides to the company so that the maturity dates of the purchase invoices and outgoing invoices are on-going. 
The company carries out its obligations with a slight delay, though this is tolerated from the side of the suppliers. 

The company performs its payment system on the cashless basis, thus the risk connected with the cash-flow is negligible.
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Vybrané finančné ukazovatele / Selected Financial Indicators

Vývoj tržieb (za vlastné výrobky, služby a tovar) a vývoj pridanej hodnoty
 Revenues Development (from Own Products, Services and Goods) and Added Valu
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Development of Receivables from Business Activities and Their Collection Period in Days
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Biotika a.s., Slovenská up a 566, 976 13  Slovenská up a,  

I O: 31561900, DI : 2020452412 
 

Spolo nos  zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka . 65/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKY  K   Ú TOVNEJ  ZÁVIERKE 
K 31. 12. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ______________________________ 
         Ing. Emil Drli ka   
         pedseda predstavenstva 
          
 
 
 
V Slovenskej up i, 25. 2 . 2010      ______________________________ 
Vyhotovila: Bc. Jana Filková      Ing. Milan Môcik 
         len predstavenstva 
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Poznámky k ú tovnej závierke k 31.12.2009 
 
 

A.   INFORMÁCIE O Ú TOVNEJ JEDNOTKE 

 
 a) Obchodné meno a sídlo spolo nosti: 

Obchodné meno:  Biotika, a.s.      

Sídlo:                   Slovenská up a 566       

Dátum založenia: 19.4.1992    

Dátum zápisu do Obchodného registra: 1.5.1992   

Identifika né íslo spolo nosti (I O): 31 561 900  

Identifika né íslo : SK 202 045 2412  

b) Hlavné innosti spolo nosti sú: 

- biotechnologická výroba substancií 
- elektroenergetika v rozsahu dodávky elektriny a distribúcie elektriny 
- nákup, predaj súvisiaci s predmetom innosti vrátane zahrani nej innosti, ve kodistribúcia lie iv 
- výroba liekov, dovoz liekov z tretích krajín a prepúš anie liekov z tretích krajín v rozsahu biotechnologickej   
   výroby substancií, výroby liekových foriem na humánne a veterinárne ú ely a dovozu liekov z tretích štátov 
   - prepúš anie, uschovávanie, distribúcia 
- výroba veterinárnych liekov 
- výroba liekových foriem na humánne a veterinárne ú ely 
- výskum, vývoj a kontrola v predmete innosti 
- dovoz, skladovanie a distribúcia v SR  registrovaných hromadne vyrábaných lie ivých prípravkov, 
  omamných a psychotropnych látok uchovávaných pri oby ajnej teplote 
- nákup, predaj súvisiaci s predmetom innosti vrátane zahrani nej innosti, ve kodistribúcia lie iv 

c) Priemerný po et  zamestnancov 

       Priemerný  po et zamestnancov spolo nosti za  rok 2009 bol 487, z toho 29 vedúcich  
       zamestnancov  ( v roku 2008 bol 588, z toho 29 vedúcich zamestnancov ). 

 
d) Ru enie spolo nosti v iných ú tovných jednotkách 

Spolo nos  nie je neobmedzene ru iacim spolo níkom v iných ú tovných jednotkách.  

e) Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky 

 Ú tovná závierka spolo nosti k  31. 12. 2009 bola zostavená v zmysle § 18 ods. 3 zákona NR SR . 431/2002 Z. z. 
o ú tovníctve,  za ú tovné obdobie od 1. januára 2009 do  31. decembra 2009. 

f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie 

 Ú tovná závierka spolo nosti k 31.decembru 2008 za predchádzajúce ú tovné obdobie bola schválená valným 
zhromaždením spolo nosti d a 6. mája 2009. 

 

B.   INFORMÁCIE O ORGÁNOCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY 

 
a) štatutárne orgány 

  Predstavenstvo  Ing. Emil Drli ka – predseda predstavenstva 
Ing. Milan Môcik – len predstavenstva 
Ing. Miroslava Vargová - len predstavenstva 
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Dozorná rada  JUDr. Mária Kin ešová – predseda 
                                          Drs. Ing. Petrus Hermanus Maria Winkelman - podpredseda  

Ing. Peter Draškovi  - len 
    Ing. Jozef Nevydal – len 
                               Ing. Jakub ová Mária – len 
                                            Mgr. Jozef Jendrišák – len  
  
 b) Štruktúra akcionárov ú tovnej jednotky 
 

Štruktúra akcionárov spolo nosti k 31. decembru  2009 bola nasledová: 
 

Akcionári Podiel na základnom 
imaní Hlasovacie práva

EUR % %
1. Pharma Slovakia C.V. 14 226 628 43,6 43,6
2. Ing. Ivan Varga, Hlohovec 4 833 128 14,8 14,8
3. G.V. Pharma, a.s. Hlohovec 3 957 343 12,1 12,1
3. Het Tsiechie en, Slowakije Fonds 3 871 580 11,9 11,9
5. S&D GROUP LIMITED, Londýn 2 290 110 7,0 7,0
6. JUDr. Rudolf Trella, Bratislava 502 331 1,5 1,5
8. Ostatní akcionári 2 951 255 9,1 9,1
Spolu 32 632 375 100,0 100,0  

 
 

C.   INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

 
Spolo nos  zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku. Do konsolida ného po a patria  

- dcérske podniky : OV a.s., Slovenská up a 

                              : Biotika KLF a.s., Slovenská up a 

- spolo ný podnik : Biochem Marketing LTD, Londýn 

 

Konsolidovaná ú tovná závierka bola za rok 2008 uložená v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici. 

 

D.    INFORMÁCIE O Ú TOVNÝCH ZÁSADÁCH A Ú TOVNÝCH METÓDACH   

 
E.    POUŽITIE Ú TOVNÝCH ZÁSAD A Ú TOVNÝCH METÓD 
 
 
 Východiská pre zostavenie ú tovnej závierky 

a) Ú tovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spolo nosti (going concern). 

  b)Ú tovné metódy neboli ú tovnou jednotkou zmenené , všeobecné ú tovné zásady boli zmenené zmenou novej      
ú tovnej osnovy platnej od 1. 1. 2009 a zmien názvoslovia ú tov.  

    Pri zostavení individuálnej ú tovnej závierky po prechode na EUR t.j. za rok 2009 bol použitý  pri vykazovaní 
pe ažných údajov v súvahe , výkaze ziskov a strát konverzný kurz ( 30,126 ).  Prepo et na novú menu bol vykonaný 
z podkladov hlavnej knihy k 31. 12. 2008. 

  c) Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v lenení : 

 1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Vstupnou cenou dlhodobého majetku je obstarávacia cena, ktorá zahr uje cenu obstarania a náklady súvisiace    
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Sú as ou obstarávacej ceny od 1.januára 2003 nie sú úroky 
z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia majetku do používania. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou innos ou sa oce uje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky 
priame náklady vynaložené na innos  ( priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady, energie ) a výrobná 
réžia. 

 
 

 4

Pri aktivovaných nákladov na vývoj  je odpis ur ený na dobu 4  rokov  od doby zaradenia. 

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia (4 roky). Odpis ostatného dlhodobého majetku za ína prvým d om 
mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého nehmotného majetku do používania. Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia (do 1.3.2009 1 660 EUR) , bol 
zú tovaný jednorázovo do nákladov na archu ú tu 518 pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, 
metóda odpisovania a sadzba pre odpis sú uvedené v nasledujúcej tabu ke: 

 

Preh ad metód odpisovania :  

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené pod a predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného    
priebehu jeho opotrebovania. Odpisova  DHM sa za ína prvým d om mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého 
majetku do používania s výnimkou majetku obstaraného formou finan ného prenájmu (leasingu), ktorého odpis za ína 
d om zaradenia. Ostatný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je  
1 700 EUR (do 1.3.2009 996 EUR) a nižšia, je zú tovaný jednorázovo do nákladov na archu ú tu 501xxx pri uvedení 
do používania. O tomto majetku je vedená operatívna evidencia. Majetok v obstarávacej cene od 996 EUR do 1 700 
EUR zaradený a , ktorý bol v období od 1.1.2009 do 28.2.2009 odpisovaný sa považuje za dlhodobý hmotný majetok 
a pokra uje sa v jeho odpisovaní. Predpokladaná doba používania  ( v rokoch ), metóda odpisovania a odpisová sadzba 
sú uvedené v nasledujúcej tabu ke: 

 

Preh ad metód odpisovania :  

 Predpokladaná 
doba používania   

v rokoch 

Metóda 
Odpisovania 

Ro ná odpisová 
sadzba v % 

Stavby 10 až 50 Lineárna 2 až 10 
stroje, prístroje a zariadenia 4 až 15 Lineárna 6,7 až 25 
dopravné prostriedky 4 až 8 Lineárna 12,5 až 25 
Inventár 8 Lineárna 12,5 

 

2. Cenné papiere a podiely 

 Cenné papiere a podiely sa oce ujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.  
Obstarávacia cena cenných papierov a podielov je znížená o zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné 
papiere a podiely vedené v cudzej mene sú prepo ítané kurzom k 31. 12.2009.   

3. Zásoby  

Zásoby nakupované sa oce ujú obstarávacou cenou, ktorá zahr uje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 
(clo, prepravu, poistné, provízie, nájomné za obaly, vyšetrenia vzoriek, skonto   a pod.). Obstarávacia cena je 
v analytickej evidencii rozdelená na vopred stanovenú cenu (plánovú) pod a vnútroorganiza ného cenníka a odchýlku 
od skuto nej ceny obstarania. Príjem na sklad a vyskladnenie bol uskuto ovaný v plánových cenách. Odchýlka 
plánovej ceny od skuto ných nákladov sa mesa ne rozpúš ala do nákladov pod a vzorca stanoveného v internej 
smernici.        

Zásoby vytvorené vlastnou innos ou sa oce ujú vlastnými nákladmi nasledovne:  

- nedokon ená výroba – priamymi materiálovými nákladmi (priamy materiál) 

- polotovary vlastnej výroby -  vlastnými nákladmi výroby (priamy materiál, priame mzdy, ostatné    

 priame náklady, energie a výrobná réžia) 

- hotové výrobky – vlastnými nákladmi výroby.       

Toto ocenenie je upravené o zníženie hodnoty zásob. 

 

Predpokladaná 
doba používania    

v rokoch 

Metóda 
Odpisovania 

Ro ná 
odpisová 

sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj 4 Lineárna 25 
Softvér 4 Lineárna 25 
Ocenite né práva  4 Lineárna 25 
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4. Zákazková výroba 

       V roku 2009 sme neú tovali o zákazkovej výrobe. 

 

5. Poh adávky 

      Poh adávky sa oce ujú menovitou hodnotou pri ich vzniku a obstarávacou cenou  pri odplatnom nadobudnutí 
poh adávky , vrátane  nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožite né 
poh adávky. 

 

6. Pe ažné prostriedky a ceniny 

Pe ažné prostriedky a ceniny sa oce ujú ich menovitou hodnotou. 

 

7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej   a asovej súvislosti s ú tovným obdobím. 

 

8. Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neur itým asovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát 
z podnikania. Oce ujú sa v o akávanej výške záväzku. 

 

9. Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oce ujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oce ujú obstarávacou cenou. 

 

10. Odložené dane 

        Odložené dane (odložená da ová poh adávka a odložený da ový záväzok) sa vz ahujú na:  
a) do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a ú tovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe 

a ich da ovou základ ou, 
b) možnosti umorova  da ovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnos  odpo íta  da ovú stratu od 

základu dane v budúcnosti, 
c) možnosti previes  nevyužité da ové odpo ty a iné da ové nároky do budúcich období. 

 

11. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a asovej súvislosti s ú tovným obdobím. 

 

12. Prenajatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - leasing 

Spolo nos  ako nájomca vykazuje majetok prenajatý na základe finan ného  leasingu ako svoj majetok pri  
leasingových zmluvách  uzatvorených od roku 2004.  

 

13. Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepo ítavajú na európsku menu referen ným výmenným kurzom 
ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de  predchádzajúci d u 
uskuto nenia ú tovného prípadu a v ú tovnej závierke ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a ú tujú sa 
s vplyvom na výsledok hospodárenia.    

 

14.Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú da  z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o z avy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.) bez oh adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok, alebo i ide o dodato ne uznanú 
z avu. 
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F.   INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Preh ad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1.januára 2009 do 31. decembra     
2009 je uvedený v tabu ke na str. 7.  
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 92 601 
tis. EUR. 

 

Preh ad o nákladoch na výskum a vývoj (nehmotný majetok) je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 
K 31.12.2009 K 31.12.2008 

  EUR EUR 
náklady na výskum 0 0 
náklady na vývoj, neaktivované 247 719 233 685 
náklady na vývoj, aktivované 407 372 282 248 
Spolu 655 091 515 933 

 
Náklady na výskum a vývoj obsahujú vlastné náklady spolo nosti – mzdy pracovníkov, spotrebu materiálu, režijnú 
spotrebu, energie a pod. Spolo nos  pracuje na projektoch dlhodobo. Hodnota výskumnej hodiny za rok 2009 
predstavovala iastku 14,96 EUR/hod. a v roku 2008 12,25 EUR/hod. 
 
Vývoj opravnej položky v priebehu ú tovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabu ke: 

Preh ad vývoja opravnej položky k majetku : 

Stav k Tvorba Zníženie Zrušenie Stav k
31.12.2008 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) 31.12.2009

EUR EUR EUR EUR EUR
DNHM 91 257 47 798 43 459
DHM 239 397 9 627 211 409 37 615
Obstarávaný DHM 29 695 0 29 695 0
Spolu 360 348 9 627 259 207 29 695 81 074

Opravná

 
 

V roku 2008 bola vytvorená opravná položka vo výške 91 257 EUR k dlhodobému nehmotnému majetku a vo výške 
239 397 EUR k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu nevyužívania majetku. Tieto opravné položky boli v roku 
2009 ponížené o ú tovné odpisy. V roku 2008 bola vytvorená opravná položka vo výške 29 695 EUR z dôvodu 
evidencie majetku v do asnom užívaní. V roku 2009 bola táto opravná položka preú tovaná na oprávky k dlhodobému 
hmotnému majetku vzh adom na legislatívnu zmenu v postupoch ú tovania.   
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Majetok Obstarávacia cena v EUR Oprávky/opravné položky v EUR Zostatková cena v EUR

31.12.2008 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2009 31.12.2008 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009

Aktivované náklady na vývoj 4 639 523 407 372 0 5 046 895 3 739 672 331 524 43 476 4 027 720 899 851 1 019 175

Softvér 1 602 213 9 637 0 1 611 850 1 601 678 1 741 1 603 419 535 8 431

Ocenite né práva 1 208 404 33 194 0 1 241 598 1 186 247 26 758 4 322 1 208 683 22 157 32 915

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 413 866 433 605 0 450 202 397 269 0 413 866 397 269

Poskytnuté preddavky na DNHM 0 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 7 864 006 883 808 0 450 202 8 297 612 6 527 597 360 023 47 798 0 6 839 822 1 336 409 1 457 790

Pozemky 710 889 20 720 12 816 0 718 793 0 710 889 718 793

Stavby 11 792 438 5 203 817 22 941 0 16 973 314 6 923 801 381 919 23 781 7 281 939 4 868 637 9 691 375

Samost.hnute né veci a súbory hnute . vecí 51 119 451 4 229 093 1 200 832 0 54 147 712 41 188 585 2 984 398 1 411 400 42 761 583 9 930 866 11 386 129

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5 701 0 0 0 5 701 0 5 701 5 701

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 317 634 1 285 564 0 5 442 557 160 641 29 695 29 695 0 4 287 939 160 641

Poskytnuté preddavky na DHM 81 078 266 547 218 680 128 945 0 81 078 128 945

Dlhodobý hmotný majetok spolu 68 027 191 11 005 741 1 455 269 5 442 557 72 135 106 48 142 081 3 366 317 1 435 181 29 695 50 043 522 19 885 110 22 091 584

Podiel. cenné papiere a podiely v ovl.osobe 33 194 27 506 0 0 60 700 0 33 194 60 700

Podiel. CP a podiely v spol.s podst.vplyvom 20 531 7 698 5 709 0 22 520 0 20 531 22 520

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý finan ný majetok 0 0 0 0

Dlhodobý finan ný majetok spolu 53 725 35 204 5 709 0 83 220 0 0 0 0 0 53 725 83 220

Neobežný majetok spolu 75 944 922 11 924 753 1 460 978 5 892 759 80 515 938 54 669 678 3 726 340 1 482 979 29 695 56 883 344 21 275 244 23 632 594
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Spolo nos  Biotika, a.s., Slovenská up a v roku 2009 investovala do nákupu budov  od spolo nosti Slovak Real 
Property s.r.o. vo výške cca. 4 000 tis. EUR a kúpy bytu vo výške 132 952 EUR. Taktiež do  strojových zariadení 
a technológií vo výške cca. 631 tis. EUR na prevádzku priamou kúpou. V roku 2009 bolo investovaných do 
technologického zhodnotenia cca. 192 tis. EUR. 
Formou finan ného leasingu bol obnovený vozový park v spolo nosti Biotika, a.s. a to nákupom osobných 
automobilov vo výške cca. 133 tis. EUR.  Zárove  formou leasingu boli obstarané taktiež prístroje vo výške : cca. 
198 tis. EUR 
 
Úbytky majetku spolo nos  zaznamenala predovšetkým v predaji strojového zariadenia vo výške cca. 440 tis. 
EUR , predajom kovových výrobkov vo výške cca. 231 tis. EUR.  Ostatné úbytky majetku boli realizované 
formou likvidácie vzh adom na nepoužite nos  a to v celkovej výške cca. 588 tis. EUR. 
 
Spolo nos  Biotika a.s., Slovenská up a v roku 2009 uzatvorila dve kúpne zmluvy zo d a 2. 12. 2009 so 
spolo nos ou : Biotika KLF a.s., Slovenská up a o kúpe nehnute ného majetku ( budovy a pozemky ) 
v celkovej hodnote : 818 514 EUR. Nako ko však od podpisu kúpnych zmlúv zo d a 2. 12. 2009 došlo 
k podstatnej zmene  okolností, za ktorých boli uvedené zmluvy uzavreté, dohodli sa zmluvné strany : Biotika 
KLF a.s. , Slovenská up a a Biotika a.s. Slovenská up a na uzatvorení nových kúpnych zmlúv  s pôvodným 
predmetom kúpy a to 30. 12. 2009. D a 30. 12. 2009 boli budovy a pozemky od spolo nosti Biotika KLF a.s. 
prevzaté na základe kúpnej zmluvy odkúpené spä  a prevzaté na základe odovzdávajúceho a preberacieho 
protokolu spolo nos ou Biotika a.s. , Slovenská up a . Budovy a pozemky v spolo nosti Biotika a.s. boli 
k tomuto d u uvedené do používania.  
  
Iné významné udalosti  spolo nos  nemala. 
    

                      

                     2.  Dlhodobý finan ný majetok 

Preh ad o pohybe dlhodobého finan ného majetku od 1.januára 2009 do 31.decembra 2009 je uvedený v tabu ke 
na strane 7. 
 
 
   Preh ad pohybu dlhodobého finan ného majetku : 

 
Výsledok hospodárenia v EUR     Vlastné imanie v EUR

k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2008 k 31.12.2009

dcérska spol.
OV a.s. 100% 100% EUR 92 312 137 285 705 736 843 033

Biotika KLF a.s. 100% 100% EUR 0 -4 477 0 23 023
spolo ný podnik
Biochem Marketing 50% 50% GBP
LTD Londýn

Podiel na ZI Podiel na 
hlas.

Mena

 
Spolo nos  Biochem Marketing LTD Londýn má finan ný rok 1.6.-31.5..  Výsledky hospodárenia  
spolo nosti Biochem Marketing LTD Londýn k 31. 12. 2009 neboli však v ase vyhotovenia ú tovnej závierky  
Biotika, a.s., k dispozícii.  
Výsledky spolo nosti OV, a.s. sú uvedené predbežné a k 31. 1. 2010 neboli ešte auditované.  

 

3.  Zásoby 

Vývoj opravnej položky v priebehu ú tovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 
 
Preh ad opravnej položky k zásobám : 

k 31.12.2008 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) k 31.12.2009
EUR EUR EUR EUR EUR

materiál 64 437 0 4 083 1 686 58 668
polovýrobky 877 857 20 0
hotové výrobky 314 990 60 995 283 353 92 632
tovar 4 564 3 319 1 245
Spolu 384 868 60 995 291 612 1 706 152 545

položka 
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Zníženie úžitkovej hodnoty zásob je zoh adnené vytvorením opravnej položky ku koncu ú tovného obdobia.  
Hodnota zásob je znížená predovšetkým v dôsledku zníženia predajných cien hotových výrobkov. Pri materiáli 
a pri tovare sa pri zreál ovaní ocenenia prihliadalo aj na jeho úžitkovú hodnotu z h adiska jeho použite nosti 
najmä pri pomaly obrátkových zásobách. Pri predaji zásob bola opravná položka zú tovaná. 

Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených  krádežou a živelnou pohromou do výšky cca 5 975 tis. EUR. 

 

4.   Poh adávky 

Vývoj opravnej položky v priebehu ú tovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabu ke: 

 

Preh ad opravnej položky k poh adávkam : 

Stav k Tvorba Zníženie Zrušenie Stav k
31.12.2008 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) 31.12.2009

EUR EUR EUR EUR EUR
poh .z obchod.styku 198 295 9 988 136 188 171
ostatné poh adávky 75 175 8 290 0 83 465
Spolu 273 470 8 290 9 988 136 271 636

Opravná

 
Opravné položky boli k 31.12.2009 prehodnotené a vytvorené na zásade opatrnosti len v ú tovníctve.  

Veková štruktúra poh adávok je uvedená v nasledujúcej tabu ke: 

 

Preh ad vekovej štruktúry poh adávok : 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
v lehote splatnosti 10 176 392 10 251 488
po lehote splatnosti 933 147 238 343
Spolu brutto 11 109 539 10 489 831

Poh adávky

 
V tabu ke sú zahrnuté krátkodobé aj dlhodobé poh adávky vrátane poh adávok vo i spolo nostiam        
v konsolidovanom poli. 

        

5.   Finan né ú ty 

Ako finan né ú ty sú vykázané peniaze v pokladnici, ú ty v bankách a ako finan ný majetok sú zú tované 
pridelené emisné kvóty. S ú tami v bankách môže spolo nos  vo ne disponova .  
 

6.   asové rozlíšenie 
 

Preh ad asového rozlíšenia : 
Stav k Stav k

31.12.2008 31.12.2009
EUR EUR

náklady bud.období- leasing 19 332 0
náklady bud.období- poistné, nájomné a ostatné 70 076 60 640
Spolu 89 408 60 640

asové rozlíšenie
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G.   INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

1. Vlastné imanie 

Preh ad o pohybe vlastného imania v priebehu ú tovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 

 

Preh ad pohybu vlastného imania : 

Stav k Prírastky Úbytky Presuny Stav k 
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR EUR EUR EUR
Základné imanie
Základné imanie 32 636 228 -3 853 32 632 375
Vlastné akcie a vlast.obch.podiely 0
Zmena základného imania 0
Kapitálové fondy
Emisné ážio 704 538 704 538
Ostatné kapitálové fondy 2 187 600 2 187 600
Zákonný rezervný fond z kapit.vkladov 3 853 3 853
Oce .rozdiely z precenenia majetku a záv. -390 674 -390 674
Oce .rozdiely z precenenia pri splyn.a rozd. 0
Fondy zo zisku 0
Zákonný rezervný fond 246 972 246 972
Nedelite ný fond 0
Štatutárne fondy a ostatné fondy 0
Výsledok hospodárenia minulých rokov 0
Nerozdelený zisk minulých rokov 223 557 -223 557 0
Neuhradená strata minulých rokov -17 850 678 2 446 301 -15 404 377
Výsledok hospodárenia za bežné ú t.obdobie 2 469 716 2 269 622 -2 469 716 2 269 622
Spolu 19 980 287 2 269 622 0 0 22 249 909

Vlastné imanie

 
 
O  zú tovaní  výsledku  hospodárenia  za  ú tovné  obdobie  od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008  vo výške   2 469 716 
EUR  rozhodlo valné zhromaždenie  na svojom zasadaní d a 6.5.2009 nasledovne: 
- tvorba rezervného fondu 246 972 EUR 
- pokrytie straty vytvorenej v minulých rokoch v celkovej  výške 2 446 301 EUR kde : 
   a) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bolo schválené preú tovanie nerozdeleného zisku z minulých 

rokov vo výške : 223 557 EUR 
   b)   pokrytie straty v minulých rokoch vo výške : 2 222 744 EUR  
  

 
Spolo nos  k 31.12.2009 vykazuje neuhradenú stratu minulých období vo výške 15 404 377 EUR, o predstavuje 
viac ako 1/3 základného imania. V súlade s § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka o týchto skuto nostiach bola 
informovaná dozorná rada. Záležitos ou výšky kumulovanej straty prevyšujúcej 1/3 základného imania sa 
priebežne zaoberala dozorná rada už pri hodnoteniach minulých ú tovných období. Od roku 2006 prebieha 
v spolo nosti proces reštruktualizácie plánovaný na obdobie 4 rokov. Reštruktualiza né opatrenia v oblasti 
hospodárskej innosti boli prejednávané na valnom zhromaždení v roku 2006. V sú asnosti spolo nos  utlmuje 
a upúš a od stratových výrob a postupne zavádza nové výroby s vysokou pridanou hodnotou. Okrem 
uvedeného sa spolo nosti darí zlepšova  ekonomické parametre pri výrobe ostatných substancií.  
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2.  Rezervy 
 

     Preh ad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 
 
     Preh ad rezerv : 

      
Stav k Tvorba Zníženie Zrušenie Stav k

31.12.2008 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) 31.12.2009
EUR EUR EUR EUR EUR

overenie a zverejnenie ú tovnej závierky 17 360 19 926 17 360 19 926
nevy .dov.,pohybl.zložka vrátane soc.zab. 269 656 80 689 83 333 267 012
odstupné 42 488 42 488 0
neplnenie zamestnávania Z P prac. 5 444 5 444 0
úroky z úverov a pôži iek 332 0 332 0
ro né zú tovanie zdravotného poistenia 332 500 332 500
nevyfakturované dodávky materiálu,tovaru 3 383 2 669 714
zamestnanecké požitky 80 816 81 158 80 816 81 158
provízie 52 778 10 675 52 778 10 675
vypustené emisie 486 707 243 258 486 707 243 258
úroky z omešania 32 962 25 585 16 071 42 476
náhrada škody - Lesy 3 213 3 213
ostatné služby 10 486 23 214 10 486 23 214
k výnosom 166 166 0
Spolu 1 006 123 485 005 798 982 0 692 146

Rezerva

 
as  rezervy na zamestnanecké pôžitky vo výške 72 673 EUR je vykazovaná ako dlhodobá, nako ko tieto pôžitky 

(odchodné do dôchodku) sa neplánujú vyplati  v roku 2009 a 2010, ale v rokoch odchodu pracovníkov do 
dôchodku.  Pri všetkých ostatných rezervách sa plánuje ich použitie v roku 2010. 

 
V priebehu roku 2009 sa tvoria tzv. medzimesa né rezervy z dôvodu objektívneho vykazovania mesa ných 
výsledkov hospodárenia. Týkajú sa najmä rezerv na energiu, provízie, prepravu, úroky, ostatné nevyfakturované 
služby. Tieto sú vždy v nasledujúcom mesiaci po zaú tovaní došlých ú tovných dokladov zrušené. Stav takýchto 
medzimesa ných rezerv ku koncu ú tovného obdobia je vždy nulový.  

 
 
3.    Záväzky 

 
Štruktúra záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabu ke: 
 
Štruktúra záväzkov : 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
v lehote splatnosti 7 488 227 6 362 684
po lehote splatnosti 3 275 742 721 298
spolu krátkodobé záväzky 10 763 969 7 083 982
záväzky so zost. dobou splatnosti 1-5 rokov 2 261 024 1 615 006
záväzky so zost. dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
spolu dlhodobé záväzky 2 261 024 1 615 006

Záväzky

 
V tabu ke sú zahrnuté krátkodobé i dlhodobé záväzky vrátane záväzkov vo i spolo nostiam        
v konsolidovanom poli. V prospech spolo nosti Lonza Group Investments B.V. z dôvodu poskytnutia pôži ky 
vo výške 64.160 tis. CZK je realizované záložné právo na hnute né veci.  Stav pôži ky k 31. 12. 2009 je vo 
výške : 784 171 EUR. Tabu ka zahr uje pri dlhodobých záväzkoch i záväzky zo sociálneho fondu a odložený 
da ový záväzok, ktoré sú bližšie uvedené nižšie.  
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4.    Odložený da ový záväzok 
 
Výpo et odloženého da ového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 
 
Preh ad odloženého da ového záväzku : 

 
Stav k Stav k

31.12.2008 31.12.2009
EUR EUR

do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a 
ú tovnou hodnotou záväzkov a ich da ovou základ ou       
(do 31. decembra 2002: len rozdiel medzi ú tovnými a 
da ovými odpismi)

4 011 037 4 506 352

možnos  umorova  da ovú stratu v budúcnosti
sadzba dane z príjmov (v %) 19 19
odložený da ový záväzok 762 097 856 207

Odložený da ový záväzok

 
 

 
5.    Sociálny fond 

 
Tvorba a erpanie sociálneho fondu v priebehu ú tovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabu ke: 
 
Preh ad sociálneho fondu : 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
stav na za iatku obdobia 19 120 18 952
tvorba na archu nákladov 44 048 34 000
tvorba zo zisku
erpanie 44 216 34 536

stav ku koncu obdobia 18 952 18 416

Sociálny fond

 
 
Sociálny fond je pod a zákona o sociálnom fonde tvorený povinne na archu nákladov. erpá sa v zmysle 
zákona na sociálne, zdravotné, rekrea né a pod. potreby zamestnancov.  
 

6. Bankové úvery 
 

Spolo nos  získala d a 28.6.2007 od OTP Banka Slovensko, a.s. kontokorentný úver s úverovým rámcom 
1 327 757,- €, s možnos ou každoro nej prolongácie. Splatnos  úveru je 24.8.2010 s predpokladom obnovy na 

alší rok. Zabezpe enie úveru je riešené vlastnou bianco zmenkou a záložným právom na všetky sú asné 
a budúce poh adávky vo i 7 vybraným odberate om. Aktuálny stav úveru k 31.12.2009 je 1 000 245,01 €. 

 
 Spolo nos  uzatvorila d a 11.7.2008 s Tatra banka, a.s. zmluvu o strednodobom splátkovom úvere vo výške 

2 987 452,70 €, na obdobie do 31.12.2012, za ú elom prefinancovania novej výrobnej linky. Za iatok erpania 
bol v júli 2008. Zabezpe enie úveru je vlastnou bianco zmenkou, záložným právom na poh adávky vznikajúce 
predajom produktu vyrobeného na tejto výrobnej linke a záložným právom na výrobnú linku. Aktuálny stav 
úveru k 31.12.2009 je 2 239 791,05 €. 

 
 Spolo nos  uzatvorila d a 22.7.2009 s Tatra banka, a.s. zmluvu o splátkovom úvere vo výške 3 320 000,00 €, 

na obdobie do 31.12.2014, za ú elom prefinancovania kúpy nehnute ností. erpanie úveru bolo 4.8.2009. 
Zabezpe enie úveru je vlastnou bianco zmenkou a záložným právom na nadobudnuté nehnute nosti. Aktuálny 
stav úveru k 31.12.2009 je 3 065 000,00 €. 
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7.   asové rozlíšenie 
 
Štruktúra asového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabu ke: 
 
Preh ad asového rozlíšenia: 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
výnosy budúcich období-releasing 315 497 106 170
výnosy budúcich období-emisné kvóty -134 185 -243 257
výnosy budúcich období-invent.prebytky 96 262 86 638
výnosy a výdavky budúcich období-ostatné 1 896 1 383
výnosy prevod na dlhodobé 0 -64 206
výnosy budúcich období - dlhodobé 0 264 206
Spolu 279 470 150 934

asové rozlíšenie

 
 
 

8.    Majetok prenajatý formou finan ného prenájmu 
 
Štruktúra platieb istiny pri prenajatom majetku formou finan ného leasingu pod a zostatkovej doby splatnosti je 
uvedená v nasledujúcej tabu ke: 
 
Preh ad prenajatého majetku : 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
Istina so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 1 085 242 752 602
Istina so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov 700 657 530 383
Spolu istina              1 785 899 1 282 986
Fin. náklad so zostat. dobou splatnosti do 1 roka 112 063 59 169
Fin. náklad so zostat. dobou splatnosti 1-5 rokov 37 941 28 160
Spolu finan ný náklad         150 004 87 329
Spolu  istina a finan ný náklad         1 935 903 1 370 315

Leasingy

 
 
V tabu ke je uvedený preh ad o záväzkoch z finan ného prenájmu realizovanom od r. 2004. Spolo nos  k 30. 
12. 2009 neeviduje už žiadny finan ný prenájom nadobudnutý pred rokom 2004.  
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H.   INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

     1. Tržby za vlastné výkony, služby a tovar 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar pod a jednotlivých segmentov: 
 
Preh ad za vlastné výkony, služby a tovar : 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
Substancie 27 269 966 25 107 996
Humánne prípravky 4 615 814 5 025 994
Veterinárne prípravky 442 848 265 778
Tovar 418 671 10 805
Služby 3 671 992 2 834 500
Spolu 36 419 291 33 245 073

Tržby za výkony, služby a tovar

 
 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar pod a hlavných teritórií : 
 
Preh ad tržieb za vlastné výkony, služby a tovar : 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
eská Republika                                    13 546 604 12 005 669

Nemecko                                               5 358 494 8 045 842
Slovenská republika 5 522 671 7 157 658
Ma arsko                                                  551 716 1 025 400
Švaj iarsko 1 483 901 1 016 425
Francúzsko 1 214 001 740 121
India                                                       1 257 670 688 678
Taliansko 1 322 180 390 680
USA 26 986 362 899
Alžírsko                                                     417 679 331 501
Kanada 293 534 278 300
Írsko 218 383 215 234
Ve ká Británia 215 661 163 562
Bangladeš 363 805 161 861
Po sko 436 832 114 588
Ghana                                                      857 333 85 580
Argentína 123 681 78 196
Bielorusko 105 291 50 768
Filipíny 59 450 49 120
Holandsko 328 089 48 000
Ostatné 2 715 330 234 991
Spolu 36 419 291 33 245 073

Tržby za výkony, služby a tovar

 
Vývoz do cie ových krajín sa v niektorých prípadoch realizoval prostredníctvom spolo ného podniku Biochem 
Marketing LTD Londýn. 
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2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby 

 
Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je znázornená v nasledujúcej tabu ke: 
 
Preh ad zmeny stavu zásob : 
 

Stav netto k Stav netto k Zmena stavu Zmena stavu
31.12.2008 31.12.2009 2008 2009

EUR EUR EUR EUR
Nedokon ená výroba 50 708 46 838 -279 460 -3 870
Polotovary vlastnej výroby 426 121 1 147 172 -237 569 721 051
Hotové výrobky 3 172 301 1 234 543 1 096 464 -1 937 758
Spolu 3 649 130 2 428 553 579 435 -1 220 577
Tvorba opravnej položky 309 334 60 995
Zníženie opravnej položky -126 635 -284 210
zrušenie opravnej položky -20
Manká a škody 31 501 -6 578
Zmena stavu 610 936 -1 450 390

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

 
 

       
3. Aktivácia 

 
Preh ad o aktivácii je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou 32 231 566
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlast. innos ou 282 248 407 372
aktivácia materiálu a tovaru 23 646 551 15 934 947
Ostatná aktivácia- vnútroorganiza né služby 17 166 11 749
Spolu 23 978 196 16 354 634

Aktivácia

 
 
 

4. Kurzové zisky 
 
Preh ad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabu ke: 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
realizované kurzové zisky 756 335 248 578
v tom: z prepo tu majetku a záväzkov v mene EUR 18 721 x
v tom: kurzové zisky z prechodu na menu EUR x 432
Spolu 756 335 248 578

Kurzové zisky
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I.   INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
 

1. Náklady na poskytnuté služby 
 
 

Preh ad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabu ke: 
 

 
 

Náklady na overenie individuálnej ú tovnej závierky a konsolidovanej ú tovnej závierky za rok 2009  
audítorskou firmou BDR spol. s r.o. boli zmluvne dohodnuté na 37 250 EUR. V roku 2009 bolo faktúrovaných a 
do nákladov zahrnutých  21420 EUR. Zvyšná iastka bola do nákladov zahrnutá vytvorením rezervy a táto bude 
zú tovaná po vykonaní prác v roku 2010. 
 
 

2. Kurzové straty 
 
 
Preh ad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabu ke:  
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
realizované kurzové straty 843 183 296 153
v tom: z prepo tu majetku a záväzkov v mene EUR 20 879 x
v tom: kurzové zisky z prechodu na menu EUR x 68
Spolu 843 183 296 153

Kurzové straty

 
 
 
 
 
 

 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
Opravy a údržba 373 983 465 644
Cestovné 26 192 8 029
Reprezenta né 6 838 7 182
Nájomné spolu : 2 051 318 2 134 172
Nájomné G.V. Pharma 0 150 636
Nájomné SRP 0 1 641 530
Nájomné OV 0 301 759
Nájomné ostatné 0 40 247
Provízie a marketingová innos 853 184 783 559
Upratovacie práce 193 487 158 591
Prepravné nákladov a vle né 337 914 113 390
Spracovanie a odvoz odpadov 2 228 673 2 137 068
Testovanie,ciachovanie,rozbory a hodnotenia prípravkov 5 610 47 644
Služby v kooperácii (tabletovanie a pod.) 205 238 347 253
Telekomunika né poplatky a poštovné 50 820 41 093
Právnické,prekladate ské a pod. služby 10 461 46 388
Služby - audit 40 912 40 250
Leasing 46 405 19 332
Ostatné služby 510 022 211 746
Spolu 6 941 057 6 561 341

Náklady na poskytnuté služby
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3. Ostatné náklady na hospodársku innos  
 
Preh ad o ostatných nákladoch na hospodársku innos : 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
Pokuty a penále, úroky z omeškania 55 647 38 794
Odpis poh adávok 703 18 695
Poplatky za ovzdušie 3 834 3 400
Rezerva na emisné kvóty 489 056 243 257
Príspevky právnickým osobám 3 367 1 327
Náhrady škôd právnickým osobám 7 762 4 650
Manká a škody 83 854 30 297
Ostatné 44 271 1 555
Spolu 688 494 341 975

Ostatné náklady na hospodársku innos

 
 

 
 
J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV  
 
1.    Odložená da  z príjmov a splatná da  z príjmov  

      

       

Rok 2008 Rok 2009
Odložená da  z príjmov  s vplyvom na HV 80 936 94 109

Hospodársky výsledok pred zdanením 2 550 654 2 363 732
Náklady da ovo neuznané 1 145 721 354 223
Výnosy da ovo neú inné -1 410 974 -1 451 841
Základ dane – zisk 2 285 401 1 266 114
Umorovanie straty min. rokov -2 285 401 -1 266 114
Da  z príjmov splatná 0 0

Spolu splatná a odlož. da  zaú t. v nákladoch bež. ú t.obd. 80 936 94 109  
 
 

O odloženej da ovej poh adávke z titulu umorovania da ovej straty a odpo itate ných do asných 
rozdielov spolo nos  neú tuje z h adiska opatrnosti, nako ko nepredpokladá dostato ne vysoký da ový základ 
v budúcich obdobiach.  
 
Splatnú da  z príjmov k 31.12.2009 ú tovná jednotka neú tuje, nako ko z minulých období existuje vysoká 
da ová strata, ktorá sa z vypo ítanej da ovej povinnosti umoruje. 
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K.   INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  Ú TOCH K 31.12.2009 
 
 

1. Cudzí majetok 
 
        Spolo nos  k 31.12.2009 skladuje vo svojich skladoch cudzí majetok v hodnote 959 193 EUR. Jedná sa 
        o zásoby  surovín na zmluvné výroby (TEVA, VIPHARM, Dr. Fridrech Eberth Arzneimittel, PLEURAN) 
        a o konsigna ný sklad náhradných dielov (SHIMADZU). 
 

2. Odpísané poh adávky 
 

Preh ad odpísaných poh adávok : 
   

       

Poh adávka Doklad Splatnos
v EUR

IVAGRO, s.r.o. 655 5604000089 24.5.2004
BB Pharma, s.r.o. 11 585 7908000001 31.3.2008
BB Pharma, s.r.o. 6 455 7908000003 26.5.2008
Spolu 18 695

Odberate

 
 
 
 

3. Ru enia 
 
       Spolo nos  na základe dohody o pristúpení k záväzku sa stala dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi  
       dcérskej spolo nosti OV a.s. pri dlhodobom investi nom úvere s maximálnou výškou angažovanosti  
       3 319 392 EUR, ktorý spolo nosti OV a.s. poskytla OTP Banka Slovensko, a.s.. Stav úveru 
       k 31.12.2009 bol 3 041 992 EUR. 
 
 
 
    4.    Majetok, ktorý bol nadobudnutý po ukon ení leasingov obstaraných do  konca roku  
           2003, je v roku 2009 funk ný a používaný a nie je zahrnutý do ú tovnej evidencie DHM: 
 

        

Majetok Leasing.zmluva Repr.cena v EUR

Kvap. chrom Shimadzu LC-10 VB02/00087 21 211
Plyn. chrom Shimadzu GC-2010 35500031 17 493
Fermenta ný tan ík MBR 1 LB01/05203 31 933
Fermenta ný tan ík MBR 2 LB01/05204 31 933
Kvap. chrom. Shimadzu LC10-AVP 35500031 17 493
Reaktor Thale VB 200160 79 300
Tlakový filter Larox 35500006 420 368
Kompaktor Hosokawa Bepex so sitova kou VB200085 140 842
Vibra ný sitova  Allgaier VB200085 35 186

erpadlo Hilge 15500028 2 357
erpadlo Hilge 15500028 2 357
erpadlo Hilge 15500028 2 357
erpadlo Hilge 15500028 2 357
erpadlo Hilge 15500028 2 357
erpadlo Hilge 15500028 2 357

Nádrže na odpadnú pôdu 2 ks 35500114 113 000
Celkom: 922 901  
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L.   INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH   
 

Spolo nos  má nasledujúce prípadné alšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom ú tovníctve    a neuvádzajú sa 
v súvahe: 
 

1. Prípadné alšie záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov 
 

- Slovenský rybársky zväz – náhrada škody súdne znížená zo 7 374 EUR na 2 289 EUR – úbytok na 
reprodukcii rybej osádky v rokoch 1999-2001. Rozsudok nadobudol právoplatnos . Trovy konania – 2 052 
EUR. Právny zástupca verite a akceptoval splácanie trov konania v splátkach, oh adne istiny riešime 
vysporiadanie poh adávky v naturáliách. Spor je ukon ený k 31. 12. 2009. Uhradené v 1/2010. 

- Lesy, š.p. Be uš – náhrada škody 3 148 EUR – úbytok na produkcii lesných porastov spôsobená emisiami 
v rokoch 1998 a 1999. Vec je v konaní. O akáva sa posudok nezávislého znalca, ktorý si vyžiadala Biotika 
a.s. Sporná je výška uplat ovanej škody. Vo veci zatia  nebolo nariadené pojednávanie. 

- Lesy, š.p. Be uš – náhrada škody 814 EUR – úbytok na produkcii lesných porastov spôsobená emisiami 
v rokoch 2000 a 2001. Vec je v konaní. O akáva sa posudok nezávislého znalca, ktorý si vyžiadala Biotika 
a.s.  Sporná je výška uplat ovanej škody. Vo veci zatia  nebolo nariadené pojednávanie. 

- Lesy, š.p. Be uš – náhrada škody 9 947 EUR – úbytok na produkcii lesných porastov spôsobená emisiami 
v rokoch 1998 a 1999 (iné lesné porasty ako v bode 2). Škoda bola znaleckým posudkom znížená na 7 578 
EUR. Súd vydal rozsudok, následne bolo vo veci za até exeku né konanie. Nako ko v tejto veci došlo zo 
strany súdu k porušeniu procesných práv spolo nosti, bol podaný návrh na vydanie mimoriadneho dovolania 
na Generálnu prokuratúru SR, odvolanie vo i trovám konania, návrh na odklad exekúcie. Istina vo výške 7 
578 EUR bola predbežne verite ovi v mesiaci september 2008 uhradená a zárove  bol verite  požiadaný 
o odpustenie úrokov z omeškania. 

- Horizont Slovakia a.s. v konkurze – poh adávka 2 655 552 EUR – vrátenie kúpnej ceny poskytnutej 
verite om dlžníkovi po odstúpení verite a od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – poh adávka bola 
spolo nos ou vysporiadaná s novým verite om, na ktorého pôvodný verite  postúpil poh adávku. 
Poh adávka nie je zabezpe ená uznaním záväzku a teda je preml aná. Verite  si pod a všetkého uplatnil svoj 
nárok duplicitne aj v trestnom konaní. Rizikom je súdny poplatok za podanie odporu vo výške 
33193,91EUR, ktorý spolo nos  zaplatí na výzvu súdu. V prípade úspechu vo veci súd síce prizná náhradu 
trov a v ich rámci aj súdneho poplatku, vzh adom na finan nú situáciu verite a je však malá šanca na 
vymoženie tohto súdneho poplatku a to aj napriek tomu, že v tomto prípade pôjde o poh adávku proti 
podstate veci a môže by  de jure uspokojená ešte pred vydaním rozvrhového uznesenia v plnej výške. 
V decembri 2007 podal verite  návrh na vydanie platobného rozkazu, spolo nos  Biotika podala 
prostredníctvom svojho právneho zástupcu v januári 2008 v tejto veci odpor. Vo veci zatia  nebolo nariadené 
pojednávanie. 

- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu – 55 500 EUR – lenské príspevky s príslušenstvom za roky 
2002-2006. Verite  do konca roku 2007 neuplatnil poh adávku na súde, z oho vyplýva, že iastka 46 405 
EUR ( lenské príspevky za roky 2002-2005) je preml aná. Nárok verite a na lenské príspevky za rok 2006 
vo výške 9 095 EUR je sporný, nako ko verite  nedisponuje základným dôkazom a síce rozhodnutím 
Valného zhromaždenia ZCHFP o schválení výšky lenských príspevkov. Verite  si doposia  neuplatnil svoju 
poh adávku súdnou cestou a  navrhuje mimosúdne vyrovnanie vo výške 7 867 EUR, o neakceptujeme, 
nako ko uplat ovaný nárok verite a nie je podložený relevantným právnym titulom. 

- IMC Consulting s.r.o. -  59 400 USD – uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia.  Ide  
o plnenie dlžníka Koffolk Ltd., ktorý plnil spolo nosti Biotika a.s. po vyhlásení konkurzu na verite a  
ako faktoringovú spolo nos . Spolo nos  Biotika a.s. má tak 100% plnenie od dlžníka Koffolk Ltd  
a 80% plnenie od verite a IMC Consulting s.r.o.. Vec je ukon ená k 22. 1. 2010.  

- Slovenský vodohospodársky podnik, Banská Bystrica – 7 870,56 EUR – uplatnenie úrokov z omeškania z  
oneskorených úhrad faktúr spolo nos ou Biotika, a.s.  za rok 2007 

 
 
   

2. Ostatné finan né povinnosti 
Spolo nos  nemá žiadne ostatné finan né povinnosti. 
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     M.   INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH LENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,    

DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV Ú TOVNEJ JEDNOTKY 
 
Odmeny lenov predstavenstva boli vo výške 19 319 EUR. Odmeny lenov dozornej rady spolo nosti boli vo 
výške 63 882 EUR (v roku 2008 odmeny lenov predstavenstva a dozornej rady boli vo výške 50 369 EUR). 
 
 

N.   INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZ AHOCH Ú TOVNEJ JEDNOTKY A   
SPRIAZNENÝCH OSÔB 

 
 
 

 
 

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabu ke: 
 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
Poh adávky z obchodného styku 5 713 669 5 362 399
Záväzky z obchodného styku 1 188 409 1 287 008
Záväzky z pôži iek 2 096 561 1 596 578

Poh adávky a záväzky

 
 
 
 
 
 
 

Stav k Stav k
31.12.2008 31.12.2009

EUR EUR
 a ) transakcie s dcérskymi podnikmi:

OV, a.s.
Predaj služieb 571 334 338 272
Predaj majetku a materiálu 205 404 2 098
Nákup investícií, materiálu a služieb 2 655 779 2 645 911
Úroky pri dlhodobej splatnosti odb. faktúr 301 766 301 760
b) transakcie so spolo nými podnikmi:
Biochem, Londýn
Predaj výrobkov 1 812 023 555 280
Nákup služieb 27 385 2 936
c) transakcie s akcionármi
G.V.Pharma, a.s. Hlohovec
Predaj výrobkov a tovaru 360 420 313 305
Predaj služieb, ostatné 75 649 71 452
Predaj nehnute ností 664
Predaj materiálu 721
Nákup surovín, investícií a služieb 570 836 586 190
Pharma Slovakia C. V.
Fakturácie úrokov z pôži iek 176 061 146 012
Slovak Real Property
Predaj služieb, ostatné 5 021
Nákup majetku a služieb, faktur. nájomného 2 210 450 5 641 531
Úroky pri dlhodobej splatnosti dod. faktúr 12 813
S & D Chemicals       
Predaj výrobkov                        1 323 342 711 534
Nákup surovín, materiálu a služieb 656 277 6 176

Náklady a výnosy - transakcie
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O.   SKUTO NOSTI,  KTORÉ  NASTALI  PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE Ú TOVNÁ 

ZÁVIERKA, DO D A ZOSTAVENIA Ú TOVNEJ ZÁVIERKY 
 

Bol ukon ený súdny spor so Slovenským rybárskym zväzom. Kde poh adávka bola uhradená v 1/2010. 
Súdny spor s IMC Consulting, s.r.o. vo výške 59 400 USD bol taktiež ukon ený k 22. 1. 2010. 
V miesiaci január spolo nos  Biotika, a.s. uzatvorila kúpnu zmluvu so spolo nos ou Slovak Real Property, s.r.o. 
o kúpe budovy a pozemku v celkovej kúpnej cene 788 350 EUR.   

 
 
 

P.    PREH AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 

Spolo nos  v roku 2006 vytvorila opravnú položku vo výške 100 % z dôvodu vstupu spolo nosti Kombinát, a.s. 
Slušovice do konkurzu, kde spolo nos  vlastní akcie. Táto opravná položka bola zú tovaná cez ú ty vlastného 
imania (414) pod a § 59,ods.7, Postupov ú tovania. Opodstatnenie tejto opravnej položky trvá aj ku d u 
ú tovnej závierky. 

 
Spolo nos  v roku 2009 rozhodnutím valného zhromaždenia použila celú výšku nerozdeleného zisku minulých 
rokov vo výške 223 557 EUR na iasto né pokrytie strát minulých rokov, ím dosiahla ich zníženie. 
  
 
 

R.   PEH AD PE AŽNÝCH TOKOV 
 

 PREH AD PE AŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)                                         
(s použitím nepriamej metódy vykazovania)  

   k 31.12. 2009    

 
Obchodné meno                        Biotika, 
a.s.     

 Sídlo                                           Slovenská up a    

 I O                                            31561900     
       

. EUR EUR 

Ozn. Názov položky   
bežné ú tovné 

obdobie 

bezprost. 
pred. 

obdobie 
  

Pe ažné toky z prevádzkových inností 
  

2 009 2 008 

Z/S Výsledok hospodárenie z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-) 1 2 363 732 2 550 652

A.1. Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia  z bežnej innosti pred zdanením da ou 
z príjmov (sú et A 1.1 až A1.13) (+/-) 2 287 732 2 573 121

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 3 2 973 918 2 895 811

A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná 
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+) 4 158 29 192

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 6 341 -26 197
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 7 -483 737 576 827
A.1.6. Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 8 -95 486 -363 203
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-) 9 -27 530 0
A.1.8. Úroky ú tované do nákladov (+) 10 574 183 737 249
A.1.9. Úroky ú tované do výnosov (-) 11 -304 213 -304 967

A.1.10. Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému 
sa zostavuje ú tovná závierka (-) 12 -18 -42

A.1.11. Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému 
sa zostavuje ú tovná závierka (+) 13 93 15 671
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A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný 
ekvivalent  (+/-) 14 58 265 -8 082

A.1.13. 
Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej 
innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov 

(+/-). 
15 -1 418 039 -979 139

A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,  ktorým sa ú ely tohto opatrenia rozumie medzi obežným 
majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou 
pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti 
(sú et A.2.1 až A.2.4) 

16 1 994 776 -1 277 335

A.2.1. Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+) 17 677 016 1 167 240
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-) 18 -2 654 209 -1 086 072
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 19 1 460 010 -1 027 202

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou 
pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+) 20 352 521 -331 301

  Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A.1.+ A.2.) 21 4 646 240 3 846 438

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+) 22 304 213 304 967

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-) 23 -574 183 -556 700

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných 
inností (+) 24 0 0

  Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et A.1. až A.6.) 26 4 376 270 3 594 705

A.7. Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných 
inností alebo finan ných inností (-/+) 27 -148 -600

A isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et A.1. až A.9.) 30 4 376 123 3 594 105
  Pe ažné toky z investi nej innosti    

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 31 0 -285 870

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 32 -4 438 000 -4 670 279

B.3. 
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s 
výnimkov cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov 
ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) 

33 -10 000 0

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 34 15 1 327 757
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 35 652 797 96 524

B.6. 
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s 
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov 
ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+) 

36 842 765 833 552

B.7. Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je 
sú as ou konsolidovaného celku (-) 37 0 0 

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek  poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnej 
jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+) 38 0 0 

B.9. Výdavky na dlhodobé pôži ky poskutnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 
dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-) 39 0 0 

B.10. Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 
pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+) 40 0 0 

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a 
odpisovaného nájomcom (+) 41 0 0 
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B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) 42 0 0 

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do 
prevádzkových inností (+) 43 27 530 0

B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo 
ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-) 44 0 0 

B.15. Príjmy súviaciace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 
sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+) 45 0 0 

B.16. Výdavky na da  z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni  do investi ných inností (-) 46 0 0 

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos  (+) 47 0 0 
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos  (-) 48 0 0 
B.19. Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investi nú innos  (+) 49 0 0 
B.20. Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investi nú innos  (-) 50 0 0 
B isté pe ažné toky z investi nej innosti (sú et B.1. až B.20.) 51 -3 767 658 -2 698 316

  Pe ažné toky z finan nej innosti    
C.1. Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C.1.1 až C.1.8.) 52 0 -393 123
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-) 58 0 -393 123

C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spolo níkmi ú tovnej jednotky a fyzickou 
osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-) 59 0 0

C.1.8 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) 60 0 0

C.2. Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti 
(sú et C.2.1 až C.2.10) 61 -658 038 -663 816

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s 
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+) 64 3 320 000 2 986 654

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej 
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-) 65 -1 001 863 0

C.2.5. Príjmy z prijatých pôži iek (+) 66 26 997 53 996
C.2.6. Výdavky na splácanie pôži iek (-) 67 -1 237 532 -2 100 090

C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej 
veci (-) 68 -1 765 641 -1 604 376

C. isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.) 79 -658 038 -1 056 939
D. isté zvýšenie alebo isté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C) 80 -49 573 -161 150

E. Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-) 81  401 813 578 570

F. 
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred 
zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná 
závierka (+/-) 

82 352 240 417 420

G. Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku 
ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) 83 -75 -15 630

H. 
Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia 
upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka 
(+/-) 

84 352 165 401 813

     

 
Zostavené 
d a:  

Podpisový záznam lena štatutárneho 
orgánu ú tovnej jednotky alebo fyzickej 
osoby, ktorá je ú tovnou jednotkou: 

Podpisový záznam osoby zodpovednej za 
zostavovanie ú tovnej závierky: 

Podpisový zoznam 
osoby zodpovednej 
za vedenie 
ú tovníctva: 

  
Schválené 
d a: 
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04 Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

In the year 2009 the company observed the Code of Company Management published on the company’s website and 
none of the company’s decisions was realized in the contrary to the Code. In 2009 the company was managed according to 
the Company Statute, Regulations of the Board of Directors and Regulations of the Supervisory Board of the company. 

GENERAL ASSEMBLY
In accordance with the Company Statute the General Assembly is the supreme body of the company. It is competent to:
a) change the Company Statute,
b) decide on increase or decrease of the common stock, on authorisation of the Board of Directors to increase the 

common stock and to decide on the bonds issue,
c) decide on winding-up of the company and change of the legal form of the company,
d) elect and revoke the Members of the Supervisory Board of the company except the Members of the Supervisory 

Board elected and revoked by the employees,
e) approve the annual report, regular, extraordinary or consolidated financial statement, decide on profit distribution or 

settlement of losses and determination of dividends and royalties,
f) decide on bonuses for the Members of the Supervisory Board and other issues which are included, by this Statute 

and legal regulations, into the competence of the General Assembly,
g) decide on termination of share dealing of the company at the stock exchange and decide that the company has not 

a status of a public joint-stock company anymore, 
h) decide on transformation of the shares issued as documentary shares to the registered shares and on the contrary,
i) approve a contract for merger or a contract for consolidation of the company,
j) decide on approval of a contract for the company transfer or contract for transfer of a part of the company,
k) decide on other issues which are included, by the law or this Statute, into the competence of the General Assembly.

The Board of Directors shall be obliged to convene the General Assembly once a year.

The Board of Directors shall convene the General Assembly by means of a written invitation and at the same time by 
publishing of the announcement on the General Assembly proceeding. The announcement on the General Assembly 
proceeding must be published in a periodical newspaper with a nation-wide scope at least 30 days before the date of 
the General Assembly proceeding. 
The General Assembly is created by all shareholders present at its proceeding. It is quorate, if the present shareholders altogether 
own the shares with the total amount representing more than 50 % of the common stock of the company. At the General Assembly 
proceeding take part the members of the Board of Directors and of the Supervisory Board. The shareholders can exercise their rights 
at the General Assembly also through their proxies who identify themselves by the officially verified, written letter of attorney containing 
the extent of the letter of attorney. If the shareholder exercises his rights through his proxy, the copy of this letter of attorney has to be 
submitted to the minutes-clerk for the evidence purposes. The letter of attorney is valid only for one General Assembly proceeding 
including its potential reconvening. The Member of the Supervisory Board cannot be assigned as a shareholder’s proxy. 
The shareholder has a right to inspect the records from the Supervisory Board proceedings; he is obliged to keep secret 
all the information acquired in this manner. 
The shareholder has a right to inspect the documents in the company seat stored in the documents collection in com-
pliance with a special law and to require the copies of these documents or their sending to the post address given by the 
shareholder, and thus at his own costs and risk.
The regular General Assembly of the company was held on 6th May 2009. The General Assembly heard the annual 
report for the year 2008, approved the ordinary individual financial statement and proposal for economic result distri-
bution, approved the changes in the Company Statute and the company’s auditor and elected the standing Member of 
the Supervisory Board for the further term of office. Detailed information on resolutions adopted at the regular General 
Assembly can be found on the web-site of the company. 

BOARD OF DIRECTORS
The main governing body of the company is the Board of Directors. It is collectively responsible for the matters of the 
company, if these are not assigned, by the Status or legal regulations, to be in a responsibility of another company body. 
The Board of Directors performs its activity impartially and in the interest of all shareholders, in compliance with the loyalty 
principles and a reasonable care. 

Constitution of the Board of Directors of the Company Biotika in 2009:
Chairman of the Board of Directors:  Ing. Emil DRLIČKA
Member of the Board of Directors:  Ing. Milan MÔCIK
Member of the Board of Directors:  Ing. Miroslava VARGOVÁ
In accordance with the Company Statute the Board of Directors is the statutory body of the company. It shall be entitled 

Spoločnosť v roku 2009 dodržiavala Kódex o riadení spoločnosti, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti 
a žiadne z rozhodnutí spoločnosti nebolo realizované v rozpore s Kódexom. Spoločnosť konala v roku 2009 v súlade so 
Stanovami spoločnosti, Štatútom predstavenstva a Štatútom Dozornej rady spoločnosti. 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
V zmysle stanov spoločnosti je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozho-
dovanie o nasledovných záležitostiach:
a) zmena stanov,
b)  rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a rozhodnutie 

o vydaní dlhopisov,
c)  rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
d)  voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných 

zamestnancami, 
e)  schválenie výročnej správy, riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení 

zisku alebo úhrade strát a určení dividend a tantiém,
f)  rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do 

pôsobnosti valného zhromaždenia,
g)  rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva 

byť verejnou akciovou spoločnosťou,
h)  rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
i)  schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti,
j)  rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
k)  rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie raz za rok.

Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou a súčasne uverejnením oznámenia o konaní val-
ného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou 
pôsobnosťou najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Je uznášaniaschopné, ak sú prítomní 
akcionári, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac ako 50 % základného imania spo-
ločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu 
vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným 
písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom 
splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len 
na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania. Splnomocnencom akcionára nemôže byť 
člen dozornej rady spoločnosti.
Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať 
mlčanlivosť.
Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona 
a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo dňa 6. mája 2009, kde prerokovalo výročnú správu za rok 2008, schválilo 
riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2008, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, schválilo zmeny 
stanov a audítora spoločnosti a zvolilo doterajšieho člena dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie. Bližšie informácie 
o uzneseniach prijatých na riadnom valnom zhromaždení sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti.

PREDSTAVENSTVO
Vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré je kolektívne zodpovedné za záležitosti spoločnosti, 
pokiaľ nie sú stanovami alebo právnymi predpismi vyhradené iným orgánom spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva svoju 
činnosť nestranne a v záujme všetkých akcionárov, 
v súlade s princípmi lojality a náležitej starostlivosti.

Zloženie predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. v roku 2009:
Predseda predstavenstva: Ing. Emil Drlička
Člen predstavenstva: Ing. Milan Môcik
Člen predstavenstva: Ing. Miroslava Vargová
V súlade so stanovami spoločnosti je predstavenstvo štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene 
spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Na členov 
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to act on behalf of the company in all matters and shall represent the company towards the third persons, before the court 
and other bodies. The Members of the Board of Directors are obliged to respect the competition prohibition in a scope 
resulting from the valid Commercial Code. 
The Board of Directors is not entitled to decide on shares issue or shares redemption. 
Appointment and revocation of Members of the Board of Directors is in the competence of the Supervisory Board of the company.

Activities of the Board of Directors of Biotika a.s. in 2009:
During the year 2009 the Board of Directors held the session 8-times. At these meetings the following topics were 
negotiated: monitoring of financial situation, analysis of economic results of the company, development of new projects 
situation, activities of the subsidiary companies and company’s property status.
The Subsidiary Board of the company performs the function of a committee for audit.
The Board of Directors of Biotika a.s. has no other committees. 

SUPERVISORY BOARD
The Supervisory Board executes the control function for administration and management of the company. The Supervisory 
Board, except the Members of the Supervisory Board elected by the employees, is elected by the General Assembly. All 
Members of the Supervisory Board and of the Board of Directors have regular access to all relevant information relating 
to the company. Nowadays two Members of the Supervisory Board are elected by the employees of the company.
During the year 2009 the Supervisory Board held the session 8-times and the Board of Directors 8-times. The secretary 
of the Board of Directors and of Supervisory Board keeps the records on resolutions, adopted by the company bodies. 
The shareholder has the right to inspect the records from the Supervisory Board proceeding; he is obliged to keep secret 
all the information acquired in this manner.

RIGHTS AND DUTIES OF SHAREHOLDERS
Rights and duties of a shareholder are stipulated by the Commercial Code, Company Statute and other legal regulations 
of the Slovak republic. The shareholder of the company may be a legal entity or a private person. Exercise of the share-
holder’s rights may be restricted or ceased only in accordance with the Commercial Code or a special act. 
Ownership of shares established the shareholder’s right to participate in the company management. In the cases stipulated 
by the law and by the Company Statute, the rights connected with the registered shares of the company whose temporary 
documents or shares are public marketable, may be exercised toward the company only by a person who is entitled to 
exercise these rights as per the decisive day stipulated by the Company Statute. 
The decisive day for claiming the right for participation at the General Assembly, the right to vote at it, to require an 
explanation from it and to apply the proposals, shall be the day stipulated in the invitation to the General Assembly or in 
the announcement on the General Assembly proceeding, but at most 5 days before the date of the General Assembly 
proceeding. The company, for the period from the decisive day up to the General Assembly proceeding, shall give to the 
Central Securities Depository of the Slovak Republic a written commission to register a cease of the right to dispose of 
the securities to all registered shares which were issued. The company is obliged to provide a list of persons entitled to 
execute the rights of the shareholder related to the registered shares towards the company at its own costs. 
The shareholder may execute his rights at the General Assembly through a private person – a proxy. The proxy has to be 
authorized to participate at the General Assembly by means of a written letter of attorney with officially verified signature 
of the shareholder. For the purposes of the power of attorney in this case also the power of attorney of that person shall 
be considered to be legally valid who shall be elected for a Chairman of the General Assembly, but only in such case, if 
the power of attorney shall contain the express decision of the shareholder to each point of the agenda. If the shareholder 
who has issued the letter of attorney takes part in the General Assembly, his letter of attorney shall become invalid. 

COSTS FOR THE ACTIVITIES IN RESEARCH & DEVELOPMENT
The costs for R&D as per 31st December 2009 make the value of 655 091 EUR. The cost for R&D include the own costs 
of the company – wages of employees, material consumption, overhead expenses, energies etc. The company is involved 
in the projects for a long time. The value of the research hour for the year 2009 was 14.96 EUR/hour.

ACQUISITION OF OWN SHARES, TEMPORARY LISTS, BUSINESS SHARES AND SHARES, AS WELL AS TEMPO-
RARY LISTS AND BUSINESS SHARES OF THE MOTHER ACCOUNTING UNIT
Biotika a.s. on the date of annual report issue acquired neither temporary lists, nor business shares, nor own shares.

BUSINESS OPERATIONS REALIZED IN 2009 WITH A SIGNIFICANT EFFECT ON FINANCIAL SITUATION OR ACTIV-
ITY OF ISSUER IN THIS PERIOD
The company Biotika a.s. Slovenská Ľupča during the year 2009 invested into purchase of buildings from the company 
Slovak Real Property s.r.o. in the height of ca 4 mill. EUR and purchase of company flat in the value of 132 952 EUR. 

predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu vyplývajúcom z platného znenia Obchodného zákonníka. 
Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií.
Vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva patrí do kompetencie dozornej rady spoločnosti.

Činnosť predstavenstva spoločnosti Biotika a.s. za rok 2009:
Predstavenstvo v roku 2009 zasadalo 8-krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo sledovaním finančnej situácie, 
analýzou ekonomických výsledkov spoločnosti, vývojom stavu nových projektov, činnosťou dcérskych spoločností 
a stavom majetku spoločnosti.
Dozorná rada spoločnosti vykonáva funkciu výboru pre audit. 
Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s. iné výbory nemá.

DOZORNÁ RADA
Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje dozorná rada. Dozornú radu, okrem členov dozornej rady 
volených zamestnancami, volí valné zhromaždenie. Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva majú riadny prístup 
ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. V súčasnosti sú dvaja členovia dozornej rady zvolení 
zamestnancami spoločnosti.
V priebehu roka 2009 dozorná rada zasadla 8-krát a predstavenstvo spoločnosti 8-krát. Tajomník predstavenstva 
a dozornej rady vedie záznamy o uzneseniach, ktoré orgány spoločnosti prijali. Akcionár má právo nazerať do zápisníc 
z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV
Práva a povinnosti akcionára ustanovuje Obchodný zákonník, Stanovy spoločnosti a ostatné právne predpisy Slovenskej 
republiky. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený 
alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom alebo osobitným zákonom.
Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. V prípadoch ustanovených zákonom 
a Stanovami spoločnosti, práva spojené so zaknihovanými akciami spoločnosti, ktorej dočasné listy alebo akcie sú verejne 
obchodovateľné, môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu 
dňu určenému stanovami spoločnosti.
Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňo-
vať návrhy, je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného 
zhromaždenia, najviac však 5 dní pred konaním valného zhromaždenia. Spoločnosť, na obdobie od rozhodujúceho dňa 
do konania valného zhromaždenia, dá Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR písomný príkaz na registráciu 
pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala. Zoznam osôb oprávne-
ných vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami je spoločnosť povinná zaobstarať 
na vlastné náklady.
Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Spl-
nomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným 
podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá 
bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné 
rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného 
zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 
Náklady na výskum a vývoj k 31.12.2009 predstavujú čiastku 655 091 EUR. Náklady na výskum a vývoj obsahujú vlastné 
náklady spoločnosti – mzdy pracovníkov, spotrebu materiálu, režijnú spotrebu, energie a pod. Spoločnosť pracuje na 
projektoch dlhodobo. Hodnota výskumnej hodiny za rok 2009 predstavovala čiastku 14,96 EUR/hod.

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH 
LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Biotika a .s. k dátumu vypracovania výročnej správy žiadne dočasné listy, žiadne obchodné podiely ani vlastné akcie 
nenadobudla.

OBCHODY, KU KTORÝM DOŠLO V ROKU 2009 A KTORÉ PODSTATNE OVPLYVNILI FINANČNÉ POSTAVENIE 
ALEBO ČINNOSŤ EMITENTA V TOMTO OBDOBÍ
Spoločnosť Biotika a.s. Slovenská Ľupča v roku 2009 investovala do nákupu budov od spoločnosti Slovak Real Property 
s.r.o. vo výške cca 4 000 tis. EUR a kúpy bytu vo výške 132 952 EUR; taktiež do strojových zariadení a technológií vo 
výške cca 631 tis. EUR na prevádzku priamou kúpou. V roku 2009 bolo investovaných do technologického zhodnotenia 
cca 192 tis. EUR.
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The investments for the machinery equipment and technologies made ca 631 000 EUR for the operation by direct purchase. 
Ca 192 000 EUR were invested into the technological evaluation in 2009.
In form of financial leasing the rolling stock was renewed in the company Biotika a.s. – the personal motor-cars in the value of 
ca 133 000 EUR were bought. In form of leasing as well as the technical equipment for ca 198 000 EUR was acquired.
Decrease of property registered the company especially in the sales of machinery equipment in the height of ca 
440 000 EUR, through the sales of metal products in the height of ca 231 000 EUR. Other property decreases were 
realized in form of liquidation due to its inapplicability in the total value of ca 588 000 EUR. 
Biotika a.s. in 2009 concluded two purchase contracts dated 2nd December 2009 with the company Biotika KLF a.s. 
Slovenská Ľupča for the purchase of immovable assets (buildings and grounds) in the total value 818 514 EUR. Whereas 
since the date of signing of purchase contracts it came to significant changes of circumstances under which these contracts 
were concluded, subsequently the contracting parties Biotika KLF a.s. Slovenská Ľupča and Biotika a.s. Slovenská Ľupča 
agreed on conclusion of new purchase contracts with the original subject of purchase dated 30th December 2009. On this 
day the buildings and grounds were taken-over from Biotika KLF a.s. by Biotika a.s. on the base of the hand-over and 
take-over protocol. On the same day the buildings and grounds were put into use by the company Biotika a.s.
The company did not experience any other important events.

AFFILIATED UNIT ABROAD
Biotika a.s. has no affiliated unit abroad.

TARGETS AND METHODS OF RISK MANAGEMENT IN ACCOUNTING UNIT INCLUDING ITS POLICY FOR PROVID-
ING OF MAIN TYPES OF PLANNED BUSINESS ACTIVITIES USING THE SECURITY DERIVATIVES
Biotika a.s. does not use any security derivatives for providing of planned business activities.

Price risks, credit risks, liquidity risks and risks connected with cash-flow which the company is exposed to
biotika a.s. realizes its price policy in frame of competitiveness on the basis of supply and demand on the international mar-
kets and on the Slovak market with the commodities it is trading with. On the Slovak market the economy of the company 
is negatively influenced also by the determination of maximum prices for the human assortment products by the Ministry of 
Health of Slovak Republic. 
On 28th June 2007 the company has got the bank overdraft from OTP Bank Slovakia a.s. with the credit restrictions of 
1 327 757 EUR with the possibility of its prolongation every year. The loan maturity is on 24th August 2010 with the renewal 
assumption for the next year. The loan securing is made by own blank bill and by the lien on all current and future receivables 
against seven chosen customers. The current loan status as per 31st December 2009 represents 1 000 245.01 EUR. 
On 11th July 2008 the company concluded the medium-term instalment loan contract with Tatra Bank a.s. in the height of 
2 987 452.70 EUR for the period up to 31st December 2012 with the target to finance a new manufacturing line. Use of this 
credit started in July 2008. The loan securing is made by own blank bill, by the lien on receivables arising from the sales 
of product produced on this manufacturing line and by lien on this manufacturing line. The current loan status as per 31st 

December 2009 makes 2 239 791.05 EUR. 
On 22nd July 2009 the company concluded the instalment loan contract with Tatra Bank a.s. in the value of 3 320 000 EUR 
for the period to 31st December 2014 with the purpose to finance the purchase of a real estate. The use of this loan was 
realized on 4th August 2009. The loan securing is made by own blank bill and by the lien on the acquired real estates. 
The current loan status as per 31st December 2009 reaches 3 065 000 EUR.
Liquidity risk of the company, flowing from the inability of the company to fulfil its commitments on their maturity date, is 
solved by the individual agreements with business partners on the sources and expenditures sides to the company so that 
the maturity dates of the purchase invoices and outgoing invoices are on-going. The company carries out its obligations 
with a slight delay, though this is tolerated from the side of the suppliers. 
The company performs its payment system on the cashless basis, thus the risk connected with the cash-flow is negligible. 

Reference to the company management code related or chosen to be observed by managing and the data on 
public availability of the company management code
the company Biotika a.s. affirmed to follow and observe the individual principles of the Corporate Governance and Ma-
nagement Code in Slovakia published on the CECGA web-site: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf.

All Important Information on Management Methods and Data on Publication of Management Methods
In the year 2009 the company Biotika a.s. was governed by the Company Statute, Regulations of the Board of Directors and Regulations 
of the Supervisory Board. All regulations, the company is governed by, can be inspected in the seat of the company Biotika a.s.

Information on Deviations from Company Management Code
The information on deviations from company management code are the subject of the Declaration on Observance 
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Formou finančného leasingu bol obnovený vozový park v spoločnosti Biotika a.s. a to nákupom osobných automobilov vo 
výške cca 133 tis. EUR. Zároveň formou leasingu boli obstarané taktiež prístroje vo výške: cca 198 tis. EUR.
Úbytky majetku spoločnosť zaznamenala predovšetkým v predaji strojového zariadenia vo výške cca 440 tis. EUR, 
predajom kovových výrobkov vo výške cca 231 tis. EUR. Ostatné úbytky majetku boli realizované formou likvidácie 
vzhľadom na nepoužiteľnosť a to v celkovej výške cca 588 tis. EUR.
Biotika a.s. v roku 2009 uzatvorila dve kúpne zmluvy zo dňa 2. 12. 2009 so spoločnosťou Biotika KLF a.s., Slovenská Ľupča 
o kúpe nehnuteľného majetku (budovy a pozemky) v celkovej hodnote 818 514 EUR. Nakoľko však odo dňa podpísania 
týchto kúpnych zmlúv došlo k podstatnej zmene okolností, za ktorých boli uvedené zmluvy uzavreté, dohodli sa zmluvné 
strany Biotika KLF a.s., Slovenská Ľupča a Biotika a.s., Slovenská Ľupča na uzatvorení nových kúpnych zmlúv s pôvodným 
predmetom kúpy, a to 30. 12. 2009. Dňa 30. 12. 2009 boli budovy a pozemky od spoločnosti Biotika KLF a.s. prevzaté 
na základe odovzdávajúceho a preberacieho protokolu spoločnosťou Biotika a.s., Slovenská Ľupča. Budovy a pozemky 
v spoločnosti Biotika a.s. boli k tomuto dňu uvedené do používania. Iné významné udalosti spoločnosť nemala.

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ
Biotika a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

CIELE A METÓDY RIADENIA RIZÍK V ÚČTOVNEJ JEDNOTKE VRÁTANE JEJ POLITIKY PRE ZABEZPEČENIE 
HLAVNÝCH TYPOV PLÁNOVANÝCH OBCHODOV, PRI KTORÝCH SA POUŽIJÚ ZABEZPEČOVACIE DERIVÁTY
Biotika a.s pre zabezpečenie plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

Cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka 
vystavená
Biotika a.s. realizuje svoju cenovú politiku v rámci konkurencieschopnosti na základe ponuky a dopytu na medzinárodných 
trhoch a na slovenskom trhu komodít, s ktorými obchoduje. Na slovenskom trhu na hospodárenie spoločnosti negatívne 
vplýva stanovenie maximálnych cien Ministerstvom zdravotníctva pre vyrábané produkty humánneho sortimentu.
Spoločnosť získala dňa 28.6.2007 od OTP Banka Slovensko, a.s. kontokorentný úver s úverovým rámcom 1 327 757 EUR, 
s možnosťou každoročnej prolongácie. Splatnosť úveru je 24. 8. 2010 s predpokladom obnovy na ďalší rok. Zabezpečenie 
úveru je riešené vlastnou bianco zmenkou a záložným právom na všetky súčasné a budúce pohľadávky voči 7 vybraným 
odberateľom. Aktuálny stav úveru k 31.12.2009 je 1 000 245,01 EUR.
Spoločnosť uzatvorila dňa 11. 7. 2008 s Tatra banka, a.s. zmluvu o strednodobom splátkovom úvere vo výške 
2 987 452,70 EUR, na obdobie do 31. 12. 2012, za účelom prefinancovania novej výrobnej linky. Začiatok čerpania bol 
v júli 2008. Zabezpečenie úveru je vlastnou bianco zmenkou, záložným právom na pohľadávky vznikajúce predajom 
produktu vyrobeného na tejto výrobnej linke a záložným právom na výrobnú linku. Aktuálny stav úveru k 31.12.2009 je 
2 239 791,05 EUR.

Spoločnosť uzatvorila dňa 22. 7. 2009 s Tatra banka, a.s. zmluvu o splátkovom úvere vo výške 3 320 000,00 EUR, na 
obdobie do 31.12.2014, za účelom prefinancovania kúpy nehnuteľností. Čerpanie úveru bolo 4. 8. 2009. Zabezpečenie 
úveru je vlastnou bianco zmenkou a záložným právom na nadobudnuté nehnuteľnosti. Aktuálny stav úveru k 31. 12. 2009 
je 3 065 000,00 EUR.
Riziko likvidity spoločnosti vyplývajúce z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti, je riešené 
individuálnymi dohodami s obchodnými partnermi na strane vstupov a výstupov do spoločnosti tak, aby sa približovali 
lehoty splatností došlých a vyšlých faktúr. Spoločnosť si svoje záväzky plní s miernym omeškaním. Zo strany dodávateľov 
je toto mierne omeškanie tolerované.
Spoločnosť realizuje svoj platobný styk bezhotovostnou formou, riziko súvisiace s tokom hotovosti je zanedbateľné.

Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, 
a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný
Spoločnosť Biotika a.s. sa prihlásila k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na 
Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf.

Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
V roku 2009 sa spoločnosť Biotika a.s. riadila stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a štatútom dozornej rady. 
Všetky predpisy, ktorými sa spoločnosť riadi, sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Biotika a.s.

Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti
Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti sú predmetom Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu 
správy a riadenia spoločností na Slovensku. Uvedené vyhlásenie je zverejnené na internetovej stránke spoločnosti: 
www.biotika.sk.
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of Principles of Corporate Governance and Management in Slovakia. The mentioned declaration is published on the 
company web-site: www.biotika.sk.

Description of Internal Control and Risk Management Systems
Within the internal control and risk management systems the management of the company Biotika a.s. holds its sessions 
regularly on weekly basis. At the individual meetings the tasks resulting from the resolutions adopted at the previous session 
are evaluated, the actual problems are discussed and the resolutions on solution of problems in the individual departments 
of the company are adopted. 
Regularly on monthly basis the Controlling and Planning Department submits the Business Report of Biotika a.s. con-
taining the results of economy activities in the current month as well as the cumulative results since the beginning of the 
year to the company management, Board of Directors and Supervisory Board. This business report provides the detailed 
analyses of the deviations from the plan in all the activity areas of the company. 
The monthly business reports are negotiated also at the meetings of the extended company management where the 
measurements resulting from the business reports and analyses are adopted and controlled. 

Structure of common stock of the company including the data on the shares not accepted for trading at the regulated 
market in any member state or european economic space member state indicating the shares types, description of 
rights and obligations related for each share type and their percentage share on the total common stock
The common stock of the company Biotika a.s. in 2009 makes 32 632 375 EUR distributed to 983 199 pieces of 
bearer shares in the registered form. The nominal value of the bearer share is 33.19 EUR.   
The bearer share is connected with the right of the shareholder to participate in the company management. 

Limitations of Shares Transferability 
The bearer share is freely transferable and the rights related with this share are kept by its owner. 
The company Biotika a.s. realized two issues of shares:
CS0009013453 Series 01 in the number of 770 950 pieces in the value of 25 587 831 EUR
SK1120004009 Series 01 in the number of 212 249 pieces in the value of 7 044 544 EUR
Both issues are public marketable at the quoted parallel market of the Stock Exchange in Bratislava a.s. and the same 
rights are connected with them.

Qualified Participation in Common Stock
ČOV a.s., Slovenská Ľupča – 100 % share on common stock kept by Biotika a.s. 
Biochem Marketing Ltd., U.K. – 50 % share on common stock kept by Biotika a.s.
Biotika KLF a.s., Slovenská Ľupča – 100 % share on common stock kept by Biotika a.s.

Information on Owners of Shares with Special Control Rights Including the Description of these Rights
The owners of shares of the company Biotika a.s. have no special control rights. 

Form of Control of Employee Shares System if the Rights Related Are Not Exercised by the Employees Directly
The company Biotika a.s. has not issued any employee shares. 

Limitations of Voting Rights
The voting right belonging to the shareholder is governed by the nominal value of his shares, whereby to each 33.19 EUR 
one vote is ordered. Execution of rights of the shareholder can be limited or intercepted only in compliance with the 
Commercial Law or a special law. 

Agreements among the Owners of Shares which the Company Is Acquainted about and Which Can Lead to Limita-
tions of Shares Transferability and Limitations of Voting Rights
The Board of Directors of the company Biotika a.s. is not acquainted with any agreements among the owners of shares 
which could lead to limitations of shares transferability or limitations of voting rights. 

The rules regulating the appointment and revocation of members of statutory bodies of the company and the 
change of the company statute
the appointment and revocation of the Members of the Board of Directors belongs to the competence of the Supervisory 
Board of the company in accordance with the provision of § 187, Article 1, Letter c) in connection with the provision of 
§ 194, Article 1 of the Commercial Law and the provisions of the Company Statute. The Supervisory Board revokes and 
appoints the Members of the Boards of Directors.
The General Assembly decides on the change of the Company Statute by two-thirds majority of present votes. By the change 

Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
V rámci systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vedenie spoločnosti Biotika a.s. zasadá s týždennou pravidel-
nosťou. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, 
prerokúvajú sa aktuálne problémy a prijímajú sa uznesenia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti 
akciovej spoločnosti.
S mesačnou pravidelnosťou odbor kontrolingu a plánu predkladá vedeniu, predstavenstvu a dozornej rade Rozbor výsledku 
hospodárskej činnosti Biotika a.s. za aktuálny mesiac a kumulatív od začiatku roka. V rozbore sú podrobne analyzované 
odchýlky od plánu vo všetkých oblastiach činnosti akciovej spoločnosti. Mesačné rozbory sa prejednávajú aj na zasad-
nutiach rozšíreného vedenia spoločnosti, kde sa prijímajú a kontrolujú opatrenia vyplývajúce z rozborov a analýz. 

Štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regu-
lovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov 
akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom 
základnom imaní
Základné imanie spoločnosti Biotika a.s. v roku 2009 je 32 632 375 EUR, ktoré je rozdelené na 983 199 kusov akcií 
na doručiteľa v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota akcií na doručiteľa je 33,19 EUR.
S akciou na doručiteľa je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti.

Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov
Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná a práva s ňou spojené má jej majiteľ.

Biotika a.s. emitovala dve emisie:
CS0009013453 Séria 01 v počte 770 950 kusov v hodnote 25 587 831 EUR
SK1120004009 Séria 01 v počte 212 249 kusov v hodnote 7 044 544 EUR

Obidve emisie sú verejne obchodovateľné na kótovanom paralelnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. a sú 
s nimi spojené rovnaké práva.

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní
ČOV, a.s., Slovenská Ľupča - 100% podiel spoločnosti Biotika a.s. na základnom imaní 
Biochem Marketing LTD, U.K. – 50% podiel spoločnosti Biotika a.s. na základnom imaní
Biotika KLF a.s., Slovenská Ľupča – 100% podiel spoločnosti Biotika a.s. na základnom imaní

Informácie o majiteľoch CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Majitelia cenných papierov spoločnosti Biotika a.s. nemajú osobitné práva kontroly.
 
Spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo 
zamestnancami
Biotika a.s. nemá vydané zamestnanecké akcie.

Obmedzenia hlasovacích práv 
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR pripadá 
jeden hlas. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom 
alebo osobitným zákonom.

Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam 
prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv
Predstavenstvu spoločnosti Biotika a.s. nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť 
k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov spoločnosti a zmenu stanov
Vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva patrí do kompetencie dozornej rady spoločnosti a to na základe § 187 
ods. 1 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie § 194 ods. 1 obchodného zákonníka a ustanovení stanov spoločnosti. 
Dozorná rada odvoláva a volí členov predstavenstva.
O zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných hlasov. Pri zmene stanov musí mať zápisnica 
z Valného zhromaždenia formu notárskej zápisnice. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, po-
zvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
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of the Company Statute the memorandum of General Assembly has to be worked-out in form of notarial record. If the 
change of the Company Statute is ordered into the program of General Assembly, the invitation to the General Assembly 
or the announcement on its proceeding has to contain the subject matter of the proposed changes at least. 

The Powers of Statutory Body, Especially its Powers to Decide on Shares Issue or Shares Repurchase
The Board of Directors is entitled to act in the name of the company in all matters and represents the company in relation to 
the third persons, before court and before other institutions. The Board of Directors operates the activities of the company 
and decides on all matters of the company, if they are not assigned under the operation of other company bodies by the 
low regulations and by this Company Statute. The Board of Directors is competent especially to:
a) perform the commercial governance of the company and provide all its operational and organizational matters,
b) perform the employee rights, assign the performance of function and revokes this assignment or delegates into the 

function and revokes from this function the managing director and the individual special directors of the executive 
management,

c) convene the General Assembly,
d) executes the resolutions of the General Assembly, provides the conducting of prescribed accounting and other 

evidence, account books and other documents of the company,
e) keep the evidence of the shareholders owning the registered shares containing its name and seat, or name and 

surname, address, personal identification number, number of shares,
f) submit to the General Assembly for approval:

1. proposals for changes of the Company Statute,
2. proposals for increase or decrease of the common stock and issue of convertible bonds, proposal for issue or 

repurchase of shares,
3. ordinary, extraordinary or consolidated financial statement, proposal for distribution of profit including the deter-

mination of its height and way of dividends and royalties payment, or proposal for settlement of losses. 
 The financial statement is sent to the shareholders owning the registered shares at least 30 days before the date of 

General Assembly proceeding. If the company issued the bearer shares, the basic data contained in this financial 
statement are issued within the same period in the way determined by this statute. The financial statement has 
to be available for inspection for the shareholders in the seat of the company within the period set for the general 
assembly convocation.

The Board of Directors is not entitled to decide on the issue of shares or on the shares repurchase. 

Information on all important agreements where the company is one of the contracting parties and which become 
valid, are changed or whose validity terminates in consequence of the control conditions change arising in con-
nection with the take-over bid, and on their effects excepting such case if the company should be harmed seri-
ously by their publication; this exception is not applied if the company is obliged to publish these data within the 
performance of duties assigned by special regulations. 
The company is not a contracting party of the agreements described in this article. 

Information on all agreements concluded between the company and the members of its bodies or employees on 
the base of which they should be compensated if their function or employment relationship terminates due to the 
resignation from the function, the resignation letter given by the employee, due to their suspension, registration 
notice given by the employer without giving a reason or their function or employment relationship terminate in 
consequence of a take-over bid. 
The compensations after the employment relationship termination in the company Biotika a.s. in 2009 were governed by 
the Company Collective Agreement effective from 1st January 2008 to 31st December 2009 which is in its provisions of 
the Head IV., Articles V. and VI. related to the compensations at employment relationship termination identical with the 
Labour Code. Provision of compensations is the same for all employees regardless of their working position or function 
and relates also to the members of statutory bodies of the company.
Retirement compensations were provided to the employees only in such cases when the employment relationship was 
terminated from the reasons specified in the provision of § 63, Article 1, Letters a) to c) of the Labour Code. By pension 
retirement or early pension retirements of employee according to the provision of § 76, Article 6 of the Labour Code the 
employee is provided with retirement benefit in the height of his average monthly wage. 
The company Biotika a.s. does not negotiate any compensations or fulfillments connected with the termination of function, 
nor compensations connected with the termination of employment relationship due to resignation letter given by employee or 
registration notice given by employer, nor in case of transfer of labour relation rights and obligations to other employer.

Právomoci štatutárneho orgánu, najmä jeho právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím oso-
bám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach 
spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, 
najmä:
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
b) vykonáva zamestnávateľské práva, poveruje výkonom funkcie a ruší poverenie alebo menuje do funkcie a odvoláva 

z funkcie generálneho riaditeľa a odborných riaditeľov výkonného manažmentu,
c) zvoláva valné zhromaždenie,
d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, ob-

chodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
e) vedie zoznam akcionárov vlastniacich akcie na meno, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, 

rodné číslo, počet akcií, 
f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. návrhy na zmeny stanov, 
2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie konvertibilných dlhopisov, návrh na vydanie alebo 

spätné odkúpenie akcií, 
3. riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia 

jeho výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát.
 Účtovná závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného 

zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote 
uverejnia spôsobom určeným týmito stanovami. Účtovná závierka sa musí akcionárom poskytnúť na nahliadnutie 
v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej na zvolanie valného zhromaždenia.

Predstavenstvo nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií.

Informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú 
účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej 
došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o ich účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne 
poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je spoločnosť povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností 
ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd opísaných v tomto bode.

Informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na 
ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, 
výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu 
alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Náhrady pri skončení pracovného pomeru v spoločnosti Biotika a.s. sa v roku 2009 riadili Podnikovou kolektívnou zmluvou 
spoločnosti platnou od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009, ktorá v ustanoveniach hlavy IV článkov V. a VI. týkajúcich sa náhrad 
pri skončení pracovného pomeru kopírovala zákonník práce. Poskytovanie náhrad je rovnaké pre všetkých zamestnancov 
bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, či funkciu a týka sa aj členov štatutárnych orgánov spoločnosti. 
Odstupné bolo zamestnancom poskytované len v tých prípadoch, keď došlo k ukončeniu pracovného pomeru z dôvodov 
uvedených v ust. § 63 
ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce. Pri odchode zamestnanca do starobného dôchodku alebo predčasného starobného 
dôchodku v zmysle ust. § 76 ods. 6 Zákonníka práce sa zamestnancovi poskytlo odchodné v sume jeho priemerného 
mesačného zárobku.
Spoločnosť Biotika a.s. nedojednáva nijaké náhrady ani plnenia súvisiace s ukončením funkcie, ani nijaké náhrady súvisiace 
s ukončením pracovného pomeru pri výpovedi zo strany zamestnanca alebo pri výpovedi zo strany zamestnávateľa, ani 
v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa.
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