
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2018 IČO:

LEI:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2018 do: 30.6.2018

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 048 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Predmet podnikania:

nie

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Biotika a.s.

Slovenská Ľupča 566

97613

v zmysle zákona o burze cenných papierov

31561900

8:00

Ing.Stanislav Gregor

23233000

akciová spoločnosť

097900BGMP0000060091

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

Časť 3. Priebežná správa 

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 

Polročná správa za I.polrok 2018 nebola overená auditorom.

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

BDR spol. s r.o., M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica,  Licencia SKAU, Ev.  č. 6

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Časť 2. Účtovná závierka

Slovenská Ľupča

4368235

• výroba humánnych liekov, dovoz liekov z tretích štátov a prepúšťanie šarží liekov dovezených z tretích štátov 

• výroba, dovoz a distribúcia účinných látok 

• výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

• výroba veterinárnych liekov

• výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín

• výroba potravinárskych výrobkov – nápoje, proteínové látky a ich deriváty

• výroba chemických výrobkov – dezinfekčné prostriedky a ich organické chemikálie

• obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie

• výroba a predaj kompostov a organického hnojiva

• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

• prenájom hnuteľných vecí

1.5.1992

www.biotika.sk

gregor@biotika.sk

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

SAS

Zakladateľ:
Fond národného majetku

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 

dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 

správa zverejnená 

www.biotika.sk

27.9.2018

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Denná tlač s celoštátnou 

pôsobnosťou - denník 

Hospodárske noviny

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Základné imanie (v EUR):

Dátum zverejnenia

Časť 1.- Identifikácia emitenta
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Poznámky: 

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 

správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent 

pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 

účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 

spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 

verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Vyhlásenie predstavenstva sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto polročnej finančnej správe.

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12

(P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom

z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail

tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 

osobami.

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto 

období

V I. polroku 2018 Biotika a.s. dosiahla zisk vo výške  810 677 EUR, z toho prevádzkový hospodársky výsledok je 924 707 EUR, výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je

 – 108 423 EUR a daň z príjmov z bežnej činnosti ( zrážková a odložená daň ) predstavuje čiastku – 5 607 EUR. 

V prvom polroku 2018 sa v oblasti biotechnologických výrob pokračovalo v dosahovaní výborných výsledkov v jednotlivých výrobných procesoch. Pri výrobe L- Cystínu sa dosiahli

rovnaké výťažnosti procesu ako v predošlom polroku. Polymyxín B sulfát sa vyrábal podľa plánovaných množstiev a nákladov. Pri ďalších výrobách antibiotík sa naďalej dosahovali

štandardné výsledky . 

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 s vyťaženosťou a zaraďovaním do prevádzky pre hospodárnu výrobu. Celkové náklady na nákup primárnych energií

boli vyššie ako v I. polroku 2017, čo súvisí so štruktúrou výroby v jednotlivých výrobných závodoch. V porovnaní s I. polrokom 2017 sme mali vyššie nákupné ceny rozhodujúcich

energetických vstupov,  vyššia bola cena silovej elektriny a vyššia cena plynu – komodity.  

Tržby z predaja hotových výrobkov v I. polroku 2018 boli vo výške 13 019 120 EUR, čo predstavuje nárast  v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 3,4 %. 

Tržby z predaja substancií v  I. polroku 2018 boli vo výške  13 019 120 EUR . V porovnaní s I. polrokom 2017 tržby boli vyššie  o 20,9 %. Najväčší nárast tržieb z predaja  produktov

  v tomto sortimente  bol zaznamenaný pri Penicilíne a Polymixíne. 

V priebehu I. polroka 2018 nedošlo k obchodom, ktoré by podstatne zmenili finančné postavenie alebo činnosť akciovej spoločnosti.

Vzhľadom na to, že spoločnosť Biotika a.s. je farmaceutickým podnikom, vzniká pri našej výrobe riziko kontaminácie fermentačného procesu, čo môže negatívne ovplyvniť náš

 vývoj v druhom polroku 2018. Vzhľadom na našu finančnú situáciu nepredpokladáme problémy so splácaním záväzkov voči našim dodávateľom, zamestancom, bankám a štátu. 

S ohľadom na skutočnosť, že viac ako 90 % našej produkcie sa exportuje, našu finančnú situáciu môže ovplyvniť situácia na svetovom trhu s našimi výrobkami.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Spoločnosť Biotika a.s. uskutočňovala počas prvých šiestich mesiacov roku 2018 transakcie iba s dvomi spriaznenými osobami, konkrétne so spoločnosťou G.V.Pharma a.s. Hlohovec, 

Slovenská republika a ČOV a.s., Slovenská Ľupča, Slovenská republika.   Spoločnosť Biotika a.s. dodávala spoločnosti G.V.Pharma pitnú vodu, stlačený vzduch a vykonávala analytické 

skúšky  v celkovej hodnote 34 263 EUR a predávala materiál v hodnote 1 026 EUR. Dcérska spoločnosť ČOV a.s. poskytla spoločnosti Biotika a.s. služby spracovania odpadov v 

celkovej hodnote 1 258 312 EUR. Spoločnosť Biotika a.s. dodala v prvom polroku 2018 spoločnosti ČOV a.s.  pitnú a úžitkovú vodu v celkovej hodnote 19 189 EUR. 

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 

závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta 

počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Detailný prehľad o transakciách so spriaznenými osobami obsahuje tabuľka č. 42 v poznámkach k priebežnej účtovnej závierke k 30.6.2018.

Počas prvých šiestich mesiacov roku 2018 spoločnosť Biotika a.s. už nepredávala spoločnosti G.V.Pharma v podstate žiadny materiál a nedodávala spoločnosti G.V.Pharma elektrickú 

energiu, čo bol hlavný dôvod poklesu tržieb za poskytované služby oproti porovnateľnému obdobiu roku 2017 o 91 042 EUR. Spoločnosť Biotika a.s. si prenájimala v sledovanom období 

menšiu časť budovy vo vlastníctve spoločnosti G.V.Pharma, pričom na rozdiel od roku 2017 bude tento nájom vyfakturovaný jednorázovo k 31.12. bežného roku. V prvom polroku 2018 

oproti porovnateľnému obdobiu roku 2017 došlo k nárastu transakcií medzi spoločnosťou Biotika a.s. a ČOV a.s. najmä z dôvodu vyššej produkcie odpadových vôd a pevných odpadov. 

Fakturácia za tieto služby narástla o 343 902 EUR. V sledovanom období spoločnosť Biotika a.s. už nedodávala spoločnosti ČOV a.s. elektrickú energiu, čo je hlavným dôvodom 

poklesu tržieb za služby v prvom polroku 2018 oproti porovnateľnému obdobiu roku 2017 o 111 854 EUR.


