
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA 
 

 I. POLROK  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biotika, a.s  
976 13 Slovenská Ľupča 566 
Slovenská republika 
www.biotika.sk 

 
 



 2

 
 
 
 

V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení 
neskorších predpisov Polročná finančná správa obsahuje : 

a) priebežnú správu vypracovanú v  súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, 

b) priebežnú účtovnú závierku, 
c) vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta. 

 
 
  
Priebežná správa za I. polrok 2016 
   
Podľa § 20, ods. 1  zákona č. 431/2002.Z. z. o účtovníctve predkladáme nasledovné  
informácie o: 
 
 

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza,  o významných rizikách a 
neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; 

  .          
V I. polroku 2016 Biotika a.s. dosiahla zisk vo výške  527 134 EUR, z toho prevádzkový 

hospodársky výsledok je 545 477 EUR, výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je – 44 871 EUR a daň 
z príjmov z bežnej činnosti ( zrážková a odložená daň ) bola záporná vo výške  – 26 528 EUR.  

 
Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť 
 
V priebehu I.polroka 2016 sa znížil stav zamestnancov v porovnaní s koncom roka 2015 o 45 zamestnancov. 
K 30.6.2016 bolo zamestnaných v a.s. Biotika   358 zamestnancov.  
 
Zníženie počtu zamestnancov, ktoré prebiehalo už od konca roka 2015, bolo zapríčinené neobjednaním 
zmluvnej výroby zo strany jedného z hlavných partnerov spoločnosti na rok 2016.  
 
 

       
Obchodná bilancia za I. polrok  2016 
 

Tržby z predaja hotových výrobkov v I. polroku 2016 boli vo výške 10 713 444 EUR, čo predstavuje 
pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 44,4 %. 

 
Tržby z predaja substancií v  I. polroku 2016 boli vo výške  9 136 208 EUR . V porovnaní s I. polrokom 
2015 tržby boli nižšie o 48,8 %. Najväčší pokles tržieb z predaja  produktov v tomto sortimente bol 
zaznamenaný pri Produkte H (v I.polroku 2016 sa nevyrábal, za I.polrok 2015 sa predal za 8 438 282  EUR) 
 
V  I. polroku 2016 dosiahli tržby za predaj humánneho sortimentu hodnotu 1 577 236 EUR, čo znamená 
nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 12,9 %. Nárast bol spôsobený vyšším predajom 
Pamyconu kvapiek a Bitammonu inj. 
  
V oblasti predaja humánnych liekov najpredávanejšou ATC skupinou je skupina antibiotík. 
  
V  I. polroku 2016  Biotika a.s. pokračovala vo výrobe konečných liekových foriem pre zmluvných 
partnerov v rámci zmluvnej výroby  a dosiahla tržby z predaja zmluvných výrob vo výške 369 502 EUR . 
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Výroba 

V prvom polroku 2016  sa v oblasti biotechnologických výrob  pokračovalo  v dosahovaní veľmi dobrých  
výsledkov v  jednotlivých výrobných procesoch. Pri  výrobe L- Cystínu sa dosiahlo zvýšenie výťažnosti 
procesu o 5,4%.  Pri výrobe polymixínu B sulfát sa dosialo 3% navýšenie výťažnosti oproti plánovanej 
výťažnosti. Pri ďalších výrobách antibiotík sa naďalej dosahovali štandardné výsledky .  

Kapacita výroby  Farmácie Slovenská Ľupča  počas I. polroka 2016 bola využitá  pre výrobu  zmluvne 
dohodnutých výrob. Sortiment vyrábaných liekov v tomto výrobnom závode sa oproti minulým rokom 
výrazne nezmenil.  

Dodávka a distribúcia energetických médií pre potreby výrobných prevádzok v prvom polroku boli plynulé  
a bez obmedzení. Teplo, elektrina a tlakový vzduch boli vyrábané podľa potrieb a odberov výrobných 
prevádzok na technologických zariadeniach , ktoré boli zaraďované do prevádzky tak,  aby bola zabezpečená  
hospodárna výroba. Celkové náklady na nákup primárnych energií boli nižšie ako v I. polroku 2015,  čo 
súvisí so znížením objemu výroby a znížením nákupných cien . V porovnaní s I. polrokom 2015 sme dosiahli 
nižšie nákupné ceny rozhodujúcich energetických vstupov,  nižšia bola cena silovej elektriny a nižšia bola aj 
cena plynu – komodity.  

 
Výskum a vývoj 
 

Hlavným zameraním Úseku vývojových projektov (ÚVP) je hľadať a zaviesť do výrobného procesu 
nové produkty s vyššou pridanou hodnotou a paralelne pracovať na znižovaní výrobných nákladov bežiacich 
výrob. Celkové náklady vynaložené na výskum a vývoj v I. polroku 2016 predstavovali čiastku 342 347.29,-
EUR. 
 V laboratórnom a poloprevádzkovom meradle bol vyvíjaný nový fermentačný produkt, ktorý má uplatnenie 
v potravinárskom priemysle pre potenciálneho zmluvného partnera. Testovali sa postupy fermentácie a 
izolácie. Pracovali sme na znížení konverzie uhlikatého zdroja pri fermentácií karotenoidu.  
 
 
Investičné aktivity 
  

V prvom polroku 2016 boli investičné aktivity v Biotike a.s zamerané na zvýšenie technickej úrovne 
výrobných zariadení ako výmena upchávky na sterilnej dextróze, inštalácia metal detektora, dynamickej 
váhy a podobne. Pre splnenie podmienok SVP bola ukončená rekonštrukcia linky na výrobu GRM-S. 
V oblasti infraštruktúry bola zrealizovaná rekonštrukcia kanalizácie, rekonštrukcia okien a prestrešenia 
rampy na sklade 13. Bolo zakúpené dodávkové auto Fiat Ducato. V prvom polroku boli prijaté faktúry v 
hodnote 458 tis. €. 
 
 
Kvalita 
 
Činnosť Úseku zabezpečovania a riadenia kvality (UZRK) bola aj v 1. polroku 2016 podriadená hlavnému 
cieľu, ktorým je výroba liekov a účinných farmaceutických látok tak, aby bola zabezpečená ich kvalita, 
bezpečnosť a účinnosť. 
V januári 2016 bol vykonaný audit štátnou autoritou (ŠUKL) za účelom vydania SVP certifikátu pre výrobný 
závod Farmácia. Na základe výsledkov auditu sme SVP certifikát obdržali.  
V marci 2016 bol vykonaný priebežný kontrolný audit výroby L-cystínu, ktorý sa môže používať pri výrobe 
produktov určených do potravín, certifikačnou organizáciou SGS, ktorý potvrdil účinné zavedenie systému 
manažérstva bezpečnosti potravín HACCP. 
V marci  2016 sme absolvovali audit výroby Polymyxínu B síranu a Gramicidínu S za účelom vydania 
certifikátu SVP, ktorý bol vykonaný štátnou autoritou (ŠUKL). Na základe výsledkov auditu bol certifikát 
SVP obdržaný na obidve výroby.  
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V apríli 2016 bol vykonaný audit Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (UŠKVBL).  
V 1. polroku 2016 sme absolvovali 2 zákaznícke audity od našich odberateľov API a jeden Kosher audit na 
výrobu L-cystínu. 
V 1. polroku 2016 sme uplatnili 6 reklamácií u dodávateľov. Reklamácie sa týkali primárnych obalov a 
potlačených obalových materiálov. Reklamácie sa riešili výmenou tovarov. 
V 1. polroku 2016 sme prijali 5 reklamácií na konečné liekové formy, z toho jedna reklamácia bola riešená 
sťahovaním lieku z trhu. Reklamácie boli riadne vyšetrené a boli prijaté náležité nápravné opatrenia. V júni 
2016 ŠUKL vykonal cielenú inšpekciu SVP za účelom preverenia nápravných a preventívnych opatrení 
vyplývajúcich z hlásenia o nekvalite lieku.  
 
 
Životné prostredie 
 
Komplexné služby a zabezpečovanie povinností v oblasti životného prostredia pre spoločnosť  Biotika a.s. 
zabezpečuje spoločnosť ČOV a.s., ktorá vznikla na základe rozhodnutia akcionárov Biotiky a.s., po zápise 
v obchodnom registri dňom 1.1.2006 ako 100% dcérska spoločnosť Biotika a.s. predovšetkým z dôvodu 
naplnenia plánovaného cieľa, ktorým je rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. 
 
Služby sú predovšetkým zamerané na spracovanie odpadových vôd, odvádzanie 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 Biotiku 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 Biotiku 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 ďalšie. 
 
Okrem týchto činností ČOV a.s. prevádzkuje nasledovné prevádzky : 
 

 čistiareň odpadových vôd 
 anaeróbna prevádzka 
 odpadové hospodárstvo 
 kompostáreň  

 
 

 
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky    
     
V II. polroku 2016 predpokladá Biotika a.s. vývoj v zmysle prijatého obchodno - finančného plánu. 
 
 
 
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja  
 
Obchodná spoločnosť vykonávala v účtovnom období  vývojovú činnosť, s ktorou súviseli nasledovné 
aktivované a neaktivované náklady na vývoj: 
 
a) neaktivované náklady na vývoj vynaložené v 1. polroku 2016  sú vo výške  342 120,- EUR  
b) aktivované náklady na vývoj vynaložené v 1. polroku 2016 sú vo výške 0 EUR 
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Náklady na vývoj obsahujú vlastné náklady spoločnosti  - mzdy pracovníkov, spotrebu materiálu, režijnú 
spotrebu, spotrebu energií a pod. Spoločnosť pracuje na projektoch dlhodobo. Hodnota výskumnej hodiny za 
1. polrok  2016 predstavovala čiastku 16,15 EUR/hod. 
 
 
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 
listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve 
(kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)  
 
Biotika a .s. v 1. polroku dočasné listy,  žiadne obchodné podiely ani  vlastné akcie nenadobudla. 
    
 
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty  
 
Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty bude obsahom výročnej správy za rok 2016  
            
 
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov 
 
1.) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne 
ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období     
            
V priebehu I. polroka 2016  nedošlo k obchodom, ktoré by podstatne zmenili finančné postavenie alebo 
činnosť akciovej spoločnosti.  
 
 
h) o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí    
     
Biotika a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
V zmysle § 20 ods. 5 zákona o účtovníctve 

a) o cieľoch a metódach 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. 
 
 
 
b) o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich 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.  

 
Spoločnosť nevydala a ani neplánuje vydať dlhopisy na financovanie svojej činnosti. 
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Prehľad o poskytnutých bankových úveroch 
  

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za obdobie        
1 – 6 2016 

Suma istiny 
v eurách 

 za obdobie 
1 – 6 2016 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za obdobie 1 – 12 

2015 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

Tatra banka – splátkový 
úver na budovy EUR 

3 mes. 
EURIBOR 
+ 2,40 % 

p.a. 

31.12.2019 1 025 500 1 025 500 1 172 000 

Tatra banka – splátkový 
úver na nákup vlastných 
akcií 

EUR 

3 mes. 
EURIBOR 
+ 1,85 % 

p.a. 

31.8.2020 5 156 073 5 156 073 5 762 671 

Tatra banka- splátkový 
úver na budovy EUR 

3 mes. 
EURIBOR 
+ 1,80 % 

p.a. 

31.12.2020 1 050 000 1 050 000 1 170 000 

Všeobecná úverová banka 
– budovanie novej 
výrobnej linky 

EUR 
1 mes. 

EURIBOR 
+ 2,59  % 

25.12.2017 1 177 080 1 177 080 1 569 360 

Krátkodobé bankové úvery 

Kontokorentný úver – 
OTP  Banka Slovensko  EUR 

1 mes. 
EURIBOR  

+ 1,80 % 
p.a. 

16.12.2016 1 524 722 1 524 722 3 637 

 
 

Spoločnosť k 30.6.2016 nevykazuje žiadnu dlhodobú pôžičku a ani žiadne krátkodobé finančné výpomoci. 
Spoločnosť nevyužíva pri svojej podnikateľskej činnosti na krytie kurzových rizík derivátové 
zabezpečovacie nástroje.  
Spoločnosť realizuje svoj platobný styk bezhotovostnou formou, riziko súvisiace s tokom hotovosti je 
zanedbateľné. 
 
 
 
 
 
V zmysle § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve 
 
 

a) 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.   
      
         
 

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o  
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      metódach riadenia zverejnené 
         

V I. polroku 2016 sa spoločnosť riadila stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a štatútom dozornej 
rady. Všetky predpisy, ktorými sa spoločnosť riadi sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Biotika a.s. 
 
      c)  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. 
 

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík     
V rámci systému riadenia vnútornej kontroly a rizík, vedenie a.s. Biotika zasadá s týždennou pravidelnosťou. 
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 zasadnutiach rozšíreného vedenia spoločnosti, kde sa prijímajú a 
kontrolujú opatrenia vyplývajúce z rozborov a analýz. 
 
      e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov 
          a postupu ich vykonávania         
       

Valné zhromaždenie je  najvyšším  orgánom spoločnosti. 
Do jeho pôsobnosti patrí: 

   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 (ďalej len "dozorná rada")  
     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. 

 
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. 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. 
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Činnosť Valného zhromaždenia za prvý polrok 2016 
 
 
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 
31 561 900, vedená obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 65/S, oddiel Sa,  sa 
konalo dňa 23. mája  2016 o 11.00 hod.   
Valné zhromaždenie :  
 

1. prerokovalo a schválilo  zmeny stanov spoločnosti;  
2. prerokovalo a schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2015 a vysporiadanie hospodárskeho 

výsledku spoločnosti za rok 2015; 
3. prerokovalo výročnú správu o činnosti akciovej spoločnosti Biotika za rok 2015 a obchodno – 

finančného plán spoločnosti na rok 2016; 
schválilo externého audítora spoločnosti Biotika a.s. na rok 2017; 
 
 Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie raz za rok. 

 
Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch  ustanovených právnym predpisom možno zvolať 
mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie  zvolá  predstavenstvo najmä vtedy ak: 

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie, 
b)  požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje   

najmenej 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,  ak títo 
akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie 
mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom,  

c)  spoločnosť utrpela stratu, ktorej hodnota presiahla 1/3 základného imania alebo to  
     možno predpokladať, 
d)  spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace. 

 
V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia , predstavenstvo zvoláva zhromaždenie tak, aby sa 
konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. 
 
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. 
Oznámenie o  konaní  valného zhromaždenia musí byť uverejnené jedenkrát v  periodickej tlači s celoštátnou 
pôsobnosťou najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, pričom pri verejnej akciovej spoločnosti 
sa oznámenie o  konaní valného zhromaždenia uverejňuje  v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou 
uverejňujúcou burzové správy a na internetovej stránke spoločnosti,  ktorá umožní šírenie oznámenia o 
konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore 
najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí 
obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a stanovami. Predstavenstvo je povinné na 
žiadosť akcionára v rozhodujúci deň poskytnúť mu možnosť k nahliadnutiu v sídle spoločnosti do 
materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia; tým nie je dotknutá povinnosť 
predstavenstva zabezpečiť vybrané materiály určené Obchodným zákonníkom v lehote 30 dní pred konaním 
valného zhromaždenia. 
Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného 
imania a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 181 Obchodného zákonníka  zaradí predstavenstvo do 
programu valného zhromaždenia určitú záležitosť aj mimo zverejneného programu rokovania valného 
zhromaždenia ak o to požiadajú najmenej 20 dní pred konaním valného zhromaždenia a ak je žiadosť 
o doplnenie programu odôvodnená alebo obsahuje návrh uznesenia valného zhromaždenia. V prípade, že 
žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia valného 
zhromaždenia, valné zhromaždenie sa nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Predstavenstvo potom zverejní 
doplnený program spôsobom ustanoveným zákonom a stanovami, najmenej desať dní pred konaním valného 
zhromaždenia.  
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Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a 
uplatňovať návrhy, je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktorý 
však nesmie o viac ako 5 dní predchádzať dňu konania valného zhromaždenia, pokiaľ tieto stanovy alebo 
obchodný zákonník neurčujú inak. 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 spoločnosť vydala. Zoznam osôb 
oprávnených k rozhodujúcemu dňu  vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými 
akciami je spoločnosť povinná zaobstarať na vlastné náklady. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv 
uvedených v prvej vete tohto odseku, pri akciách verejnej akciovej spoločnosti, je tretí deň predchádzajúci 
dňu konania valného zhromaždenia. 

 
Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - 
splnomocnenca.  Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným 
plnomocenstvom s  úradne  osvedčeným podpisom akcionára, prípadne vyšším úradným osvedčením tak, 
aby podpis akcionára bol v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky považovaný za úradne 
osvedčený. Vzor plnomocenstva bude uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.biotika.sk 
najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Plnomocenstvo musí byť splnomocnencom 
odovzdané pri zápise do listiny prítomných pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné 
zhromaždenie. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. To neplatí pri 
verejnej akciovej spoločnosti za predpokladu, že v plnomocenstve udelenom členovi dozornej rady verejnej 
akciovej spoločnosti je uvedené, že člen dozornej rady oboznámil akcionára so všetkými skutočnosťami, 
ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom 
zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva udeleného členovi dozornej rady 
musí byť dátum a hodina konania valného zhromaždenia ako aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom 
uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec 
hlasovať v mene akcionára.. Ak sa akcionár, ktorý  vydal  splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, 
jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. 
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € 
(slovom tridsaťtri eur aj devätnásť centov) pripadá jeden hlas. 
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku 
hospodárenia spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a stanovami,  určilo na rozdelenie. Akcionár nie je 
povinný vrátiť  spoločnosti  dividendu  prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na 
dividendu určuje valné zhromaždenie spoločnosti a to tak, že tento deň nemôže byť určený na skorší deň, 
ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od 
konania valného zhromaždenia; ak valné zhromaždenie verejnej akciovej spoločnosti alebo spoločnosti, 
ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií rozhodujúci deň 
neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná do 60 dní 
od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť si nárok na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu  
vlastníkom  verejne obchodovateľnej akcie (akcií) spoločnosti. 
 
Akcionár po dobu trvania spoločnosti,  ani v  prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie 
svojich majetkových vkladov, ale má  nárok  na  podiel  na  likvidačnom zostatku v prípade likvidácie 
spoločnosti. 
 
 
f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov    
     
Predstavenstvo spoločnosti Biotika a.s. malo v I. polroku 2016 troch členov: 
Predseda predstavenstva: Ing. Emil Drlička 
Člen predstavenstva: Ing. Milan Môcik 
Člen predstavenstva: Ing. Miroslava Vargová  
 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene  spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči 
tretím osobám, pred  súdom a  pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o 



 10

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, 
e)  zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných  kníh  a  
    ostatných dokladov spoločnosti, 
f)  vedie zoznam akcionárov vlastniacich akcie na meno, ktorý obsahuje názov a                       
    sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií, 
g)  predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie : 

1.  návrhy na zmeny stanov, 
2.  návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie konvertibilných dlhopisov, 
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, 
4.  návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu právnej formy spoločnosti. 

h) predkladá  na  rokovanie  dozornej  rady  materiály uvedené v stanovách spoločnosti, 
i) informuje valné zhromaždenie:  

1.  o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za        
    predchádzajúci  rok formou správy, ktorá je vždy súčasťou výročnej   
    správy spracovanej podľa osobitného predpisu,  
2.  o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním             
    pripomienok dozornej rady. 

 
Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a 
zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda. 
 
 
Činnosť predstavenstva a.s. Biotika za prvý polrok 2016: 
 
Predstavenstvo v období I. polroka 2016 zasadalo 4 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo sledovaním 
finančnej situácie, analýzou ekonomických výsledkov spoločnosti, vývojom stavu nových projektov, 
činnosťou dcérskej spoločnosti a stavom majetku spoločnosti. 
 
Dozorná rada spoločnosti vykonáva funkciu výboru pre audit. 
Predstavenstvo a.s. Biotika iné výbory nemá. 
 
g) informácie, podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve, o: 
 
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na 
obchodovanie na regulovanom 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  
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Základné imanie  a.s. Biotika je 23 233 000 EUR, ktoré je rozdelené na 700 000 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. 
 
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov      
   
Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná a práva  s ňou spojené má jej majiteľ. 
 
Sú vydané dve emisie: 
CS0009013453  Séria 01  v počte  564 936 kusov v hodnote 18 750 225,84  EUR 
SK1120004009  Séria 01 v počte  135 064 kusov v hodnote    4 482 774,16  EUR 
 
Obidve emisie sú verejne obchodovateľné na kótovanom paralelnom trhu Burzy cenných papierov 
v Bratislave a.s.  
 
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) 
 
priama účasť na ZI:  

Názov spoločnosti / Meno 
   podiel v 

% 
BIO S.L., a.s. 30.2 
Ing. Ivan Varga  19.8 
G.V.Pharma, a.s. 17.0 
LONDON PHARMA  & CHEMICALS 
GROUP LTD 9.9 
Ostatní drobní akcionári 23.1 
 
Naša spoločnosť nedisponuje informáciami o nepriamej účasti na základnom imaní spoločnosti. 
 
d)  majiteľoch CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv 
 
Majitelia cenných papierov a.s. Biotika nemajú osobitné práva kontroly. 
  
e)  spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú 
uplatňované priamo zamestnancami. 
 
Biotika a.s. nemá vydané zamestnanecké akcie. 
 
f) obmedzeniach 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 . 

 
g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k 
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv  
     
              
Predstavenstvu a.s. Biotika nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu 
viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti  hlasovacích práv. 
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h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu 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 ust. § 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, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať 
aspoň podstatu navrhovaných zmien. 
 
 
i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií 
alebo spätnom odkúpení akcií 
  
 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene  spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči 
tretím osobám, 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, 

          e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných  kníh  
    a ostatných dokladov spoločnosti, 
 f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie : 

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

   3.riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na  
rozdelenie  vytvoreného zisku vrátane určenia jeho výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, 
alebo návrh na úhradu strát. 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 a v tejto lehote je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti; 
   4.návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu právnej formy spoločnosti. 

g)  predkladá  na  rokovanie  dozornej  rady  materiály uvedené v čl. XI, bod 11 a 12, 
          h)informuje valné zhromaždenie:  

1.o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci  rok formou 
   správy, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu, 
2.o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej 

rady. 
 

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a 
zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda. 

 
Predstavenstvo spoločnosti nemá poverenie rozhodnúť o vydaní akcií alebo o spätnom odkúpení akcií. 
 
j) všetkých významných dohodách, ktorých je 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 jej účinkoch s výnimkou 
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prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná 
zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi 
        
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.     
    
k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou 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 I. polroku 2016 riadili  
Podnikovou kolektívnou zmluvou spoločnosti platnou od 1.1.2014 v znení dodatkov, ktorá v ustanoveniach 
hlavy IV článkov V. a VI. týkajúcich sa náhrad pri skončení pracovného pomeru kopíruje zákonník práce.  
Poskytovanie náhrad je rovnaké pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, či 
funkciu.   

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. 

Generálny riaditeľ a odborní riaditelia spoločnosti majú dojednanú náhradu mzdy,  v prípade 
odvolanie z funkcie.  S ostatnými zamestnancami ani členmi orgánov nedojednáva spoločnosť Biotika a.s. 
nijaké náhrady, ani plnenia súvisiace so vzdaním sa funkcie, ani nijaké náhrady súvisiace s ukončením 
pracovného pomeru pri výpovedi zo strany zamestnanca, pri odvolaní alebo pri výpovedi zo strany 
zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu, ani v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych 
vzťahov na iného zamestnávateľa.  

  
 
§ 35 zákona č. 429/2002  z. z.,  Polročná finančná správa 
 
Bod 10)  
 
Priebežná účtovná závierka nie je konsolidovaná, obchody so spriaznenými osobami sú uvedené v časti 
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke. 
 
Bod 11) 
 
Polročná správa za I. polrok 2016 nebola overená audítorom. 
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