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1. Príhovor predsedu predstavenstva

Vážený akcionár,
rok 2005 predstavoval pre spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. prelomový rok
z hľadiska aplikácie reformných zdravotných zákonov v praxi. Tento rok bol zároveň
z pohľadu realizovaných zmien najvýznamnejším v novodobej histórii zdravotnej poisťovne
ako akciovej spoločnosti.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vznikla dňom 1. októbra 2005 transformáciou
Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera ako jej právny nástupca.
Po vzniku zdravotnej poisťovne ako akciovej spoločnosti sa do konca roka 2005 konalo
jedno valné zhromaždenie a šesť zasadaní predstavenstva. Rozhodujúcim pre ďalšiu
činnosť spoločnosti bolo zasadanie prvého predstavenstva dňa 3. októbra 2005, na ktorom
bolo schválené zavŕšenie procesu transformácie na akciovú spoločnosť a prijatá stratégia
spoločnosti.
V roku 2005 sa činnosť spoločnosti DÔVERA sústredila na naplnenie nasledovných
hodnôt:
Poistenec a jeho komfort sú stredobodom pozornosti
Všetci zamestnanci sú tu pre klientov spoločnosti - poistencov a ich spokojnosť je
prvoradým cieľom. Spokojnosť klientov sprostredkúvame cez poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a preto je našou povinnosťou šíriť našu filozofiu
spokojného klienta do celého sektoru zdravotníctva.
Ekonomika a profitabilita
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. je súkromnou zdravotnou poisťovňou, ktorá
zodpovedne, efektívne a hospodárne spravuje prostriedky svojich poistencov,
pravidelne vykonáva kontrolu hospodárnosti a neustále zlepšuje pracovné postupy.
Vyššie uvedené priority manažment spoločnosti DÔVERA v roku 2005 realizoval
aktivitami zameranými na:
stabilizáciu poistného kmeňa a budovanie korektných vzťahov s klientmi –
poistencami, platiteľmi poistného a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
podporu programov na prevenciu a ochranu zdravia, podporu humánnych aktivít
skvalitnenie komunikačných technológií, vrátane skvalitnenia a poskytovania
nepretržitých poradenských služieb klientom spoločnosti
prípravu moderných produktov pre klientov spoločnosti
zvýšenie efektívnosti správy majetku spoločnosti
zreálnenie stavu a hodnoty majetku spoločnosti a zohľadnenie rizík vyplývajúcich
z existujúcich a potencionálnych súdnych sporov, ako aj obchodných vzťahov
aktívne riešenie súdnych sporov vedených spoločnosťou alebo proti spoločnosti.
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V súčasnosti spoločnosť DÔVERA predstavuje poistný dom pôsobiaci v oblasti
manažmentu starostlivosti o zdravie svojich poistencov a sprostredkovania zdravotnej
starostlivosti. Jej prioritným cieľom a poslaním je pomáhať svojim poistencom
predchádzať vzniku ochorení a v prípade zdravotných problémov im sprostredkovať
kvalitnú zdravotnú starostlivosť najefektívnejším prístupom v rezorte.
Spoločnosť DÔVERA sa za viac ako desať rokov svojej existencie vyprofilovala na
stabilného a spoľahlivého partnera v systéme zdravotného poistenia, ktorého cieľom je
stať sa najinovatívnejšou a najefektívnejšou zdravotnou poisťovňou v Strednej Európe. Za
týmto účelom bude naďalej posilňovať individuálnu zodpovednosť svojich poistencov za
vlastný zdravotný stav. Vlastným príkladom a produktmi sa bude podieľať na ozdravení
celého sektoru zdravotníctva.
Vyjadrujem presvedčenie, že DÔVERA sa stane kľúčovou zdravotnou poisťovňou na trhu
zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Silné zázemie, bohaté skúsenosti, korektný
a zodpovedný prístup, ako aj preukazovaná dôvera zo strany klientov je zárukou naplnenia
tohto cieľa.
Dôvera zaväzuje.

Ing. Martin Štefunko
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
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2. Charakteristika spoločnosti
2.1. Profil spoločnosti
Vzniku zdravotnej poisťovne ako akciovej spoločnosti predchádzalo obdobie radikálnych
zmien právnych predpisov upravujúcich postavenie a činnosť zdravotných poisťovní
a etapa náročných administratívnych úkonov podmienených týmito predpismi.
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera ako právny predchodca spoločnosti DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „ZP Dôvera“) začala vykonávať
svoju činnosť 1. marca 1998 na základe zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom
poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a
o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, v
znení neskorších predpisov. Vznikla zlúčením jej právneho predchodcu Zdravotnej
poisťovne - VŽP (vznik 1. februára 1995) a Zdravotnej poisťovne Dôvera (vznik 1. mája
1997).
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra
2004 upravil postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného
zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne zadefinoval ako akciové spoločnosti so sídlom
na území Slovenskej republiky založené na účely verejného zdravotného poistenia, ktoré
vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného
zdravotného poistenia. Doterajšie zdravotné poisťovne sa mohli transformovať na akciové
spoločnosti na základe transformačného projektu odsúhlaseného zhromaždením
zriaďovateľov zdravotnej poisťovne a na základe rozhodnutia Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou o vydaní povolenia. Po splnení zákonom stanovených
podmienok dňa 20.5.2005 vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia pre ZP Dôvera.
ZP Dôvera vznikla dňa 1. októbra 2005 s nasledovnými identifikačnými údajmi:
o zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
o oddiel: Sa
o vložka číslo : 3629/B
o IČO : 35 942 479, DIČ 2022057884
o IČ DPH SK2022057884
o právna forma: akciová spoločnosť
ZP Dôvera je súkromnou akciovou spoločnosťou vykonávajúcou verejné zdravotné
poistenie. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Jej poistný kmeň je stabilizovaný a
predstavuje cca 330 000 poistencov.
ZP Dôvera má uzavreté zmluvy s cca 10 000 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Jej
poistenci majú možnosť konzultovať v prípade potreby svoj zdravotný stav a
opodstatnenosť navrhnutej liečby s konzultantmi zdravotnej poisťovne, ktorými sú
odborníci z každej medicínskej oblasti.
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2.2. Organizačné usporiadanie k 31.12.2005
Valné zhromaždenie
Dozorná rada

Útvar vnútornej kontroly

Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
l č
i

Úsek generálneho riaditeľa
Úsek financií
Úsek zdravotných činností
Úsek obchodu

Sídlo spoločnosti je v Bratislave na Čulenovej 5.
Okrem toho má spoločnosť 4 pobočky - v Bratislave, Zvolene, Nitre, Košiciach a 39
expozitúr.
Pobočka predstavuje organizačnú jednotku spoločnosti s regionálnou príslušnosťou bez
právnej subjektivity. Pobočku organizačne riadi riaditeľ pobočky. V rámci organizačnej
štruktúry je pobočka začlenená pod úsek obchodu.
Expozitúra predstavuje výkonné miesto pobočky spoločnosti, ktorá zabezpečuje výkon
práce v príslušnom regióne a kontakt s poistencami a platiteľmi preddavkov na verejné
zdravotné poistenie. Expozitúra je riadená riaditeľom pobočky.
Najsilnejším pokrytím disponuje spoločnosť v západnej časti Slovenskej republiky,
najslabším
regiónom
je
severná
časť
územia
Slovenskej
republiky.
Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky mimo územia Slovenskej republiky.
2.3 Orgány spoločnosti k 31.12.2005
Predstavenstvo
Ing. Marin Štefunko
Mgr. Peter Demský
Ing. Peter Kalenčík

predseda predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva

Dozorná rada
JUDr. Alena Vyskočilová
Ing. Zuzana Petrová
Mgr. Tatiana Ilavská
JUDr. Peter Nováček
Ing. Katarína Baranová
JUDr. Elena Báthoryová

predseda dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
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3.Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku
3.1.Vývoj finančnej situácie
3.1.1.Poistné na verejné zdravotné poistenie
Preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie hradené platiteľmi v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“)
predstavujú hlavný vstupný kapitál spoločnosti.
Platiteľmi poistného na verejné zdravotné poistenie sú zamestnanec, zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba, samoplatiteľ a štát. Štát je platiteľom za skupinu osôb
taxatívne stanovených zákonom o zdravotnom poistení.
V období do 30.9.2005, do transformácie ZP Dôvera na akciovú spoločnosť, bol predpis
poistného 3,6 mld. Sk, pričom celkový príjem z poistného bol 3,3 mld. Sk. Uvedené
hodnoty potvrdzujú relatívne dobrú platobnú disciplínu platiteľov a z pohľadu ZP Dôvera
znamenajú kvalitatívne výhodné zloženie platiteľov poistného verejného zdravotného
poistenia.
Nedoplatky na poistnom ako pohľadávky spoločnosti vzniknuté do obdobia transformácie
boli približne vo výške 0,8 mld. Sk.
Neuhradené poistné a poplatky z omeškania za oneskorenú úhradu poistného predpísané
právoplatnými a vykonateľnými platobnými výmermi, ktoré bola ZP Dôvera oprávnená
vydávať do dňa právoplatnosti povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
ZP Dôvera vymáhala núteným spôsobom – formou vlastných exekučných príkazov,
súdnych výkonov rozhodnutia alebo prostredníctvom súdneho exekútora.
Neuhradené poistné a poplatky z omeškania po dni právoplatnosti povolenia na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia spoločnosť uplatňovala na Úrade pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou.
ZP Dôvera - ako veriteľ pohľadávok voči platiteľom poistného, prípadne voči tretím
osobám vzniknutých z titulu neuhradenia alebo oneskorenej úhrady poistného, ako aj
z titulu vynaložených liečebných nákladov z dôvodu zavineného protiprávneho konania
tretej osoby voči poistencovi ZP Dôvera - evidovala ku dňu 31.12.2005 neuhradené
pohľadávky v celkovej výške 1,5 mld. Sk.
V období do 1.10.2005 do 31.12.2005 evidovala ZP Dôvera povinnosť úhrady poistného zo
strany platiteľov v celkovej výške 1,5 mld. Sk a celkový príjem z poistného v rovnakom
období presiahol 1,2 mld. Sk.
Nedoplatky na poistnom boli vo vyššie uvedenom období zaúčtované ako pohľadávky
v celkovej výške 1,08 mld. Sk.
Stanovenie výšky príjmov z poistného v roku 2005 výrazne ovplyvnili zmeny právnej
úpravy prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie.
V období od 1.1.2005 do 31.8.2005 bolo prerozdeľovanie poistného naviazané na predpis
poistného, t. j. na výšku pohľadávok na poistnom evidovaných zdravotnými poisťovňami.
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S účinnosťou odo dňa 1.9.2005 nastala v systéme prerozdeľovania výrazná zmena z dôvodu
netransparentnosti a následnej nedostatočnej kontrolovateľnosti systému prerozdeľovania.
Od 1.9.2005 bolo prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie rozdelené na
dva systémy: na prerozdeľovanie na mesačnej báze a na prerozdeľovanie na ročnej báze.
Základom mesačného prerozdeľovania je 85% z celkovej sumy zaplatených preddavkov na
poistné, ktoré platiteľ poistného zaplatil zdravotnej poisťovni v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
Základom ročného prerozdeľovania poistného je 85,5% celkovej sumy poistného, ktoré je
platiteľ poistného povinný odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni za rozhodujúce obdobie.
S prerozdeľovaním poistného úzko súvisí ročné zúčtovanie preddavkov na verejné
zdravotné poistenie, nakoľko ročné prerozdelenie sa uskutočňuje až na základe údajov
získaných z ročného zúčtovania preddavkov. Ročné zúčtovanie za rok 2005 podá platiteľ
v zmysle príslušných ustanovení zákona o zdravotnom poistení do 30.6.2006. V ďalších
rokoch je platiteľ povinný podať ročné zúčtovanie v termíne na podanie daňového
priznania, to znamená do 31.3. príslušného kalendárneho roka.
3.1.2.Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
ZP Dôvera ako jedna z mála zdravotných poisťovní môže konštatovať, že nad rámec svojej
zákonom stanovenej povinnosti má vybudované zmluvné vzťahy s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti vo väčšom rozsahu ako je minimálna sieť poskytovateľov.
Sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ZP Dôvera tvorí cca 10 000
poskytovateľov, ktorí pokrývajú všetky odbornosti.
Zmluvná politika a vzťahy s poskytovateľmi sa v prvom štvrťroku 2005 oproti
predchádzajúcemu obdobiu nezmenili.
Nové zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) boli podpísané
s účinnosťou od 1.1.2005, pričom ceny bodového ohodnotenia hradené poskytovateľom za
poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa nemenili. Zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti účinné od 1.1.2005 boli zmenené dodatkami účinnými od 1.10.2005
v súvislosti s dokončenou transformáciou spoločnosti.
Zmeny finančného rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti boli realizované na
základe individuálnych rokovaní s poskytovateľmi. Vysoko hodnoteným prínosom
spoločnosti zo strany poskytovateľov bola ústretovosť ZP DÔVERA pri prekleňovaní
nepriaznivej finančnej situácie poskytovateľov z dôvodu reformných zmien po januári
2005 a poskytovanie preddavkov poskytovateľom na základe zmluvne dohodnutých
podmienok.
S poskytovateľmi, ktorí neuzavreli so ZP Dôvera novú zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti s účinnosťou od 1.1.2005, sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti až do
transformácie spoločnosti spravovalo podľa zmluvných podmienok dohodnutých pred
1.1.2005. Uvedení poskytovatelia sa dňom 1.10.2005 stali nezmluvnými poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti.
V roku 2005 ZP Dôvera vykonávala úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti v dobe splatnosti jednotlivých záväzkov. Osobitnú kategóriu
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poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvorili prevádzkovatelia záchrannej zdravotnej
služby, ktorým ZP Dôvera hradila preddavky na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa
zákona o zdravotných poisťovniach, a to podľa percentuálneho podielu svojich poistencov
voči poistencom iných zdravotných poisťovní v spádovom území prevádzkovateľa
záchrannej zdravotnej služby.
Platby na úhradu zdravotnej starostlivosti do 30.9.2005 uskutočnila ZP Dôvera v celkovej
výške 2,5 mld. Sk a v období od 1.10.2005 do 31.12.2005 v celkovej výške 0,9 mld. Sk.
Neuhradené záväzky z titulu poskytnutia zdravotnej starostlivosti boli k 30.9.2005
evidované vo výške 0,2 mld. Sk, k 31.12.2005 v celkovej výške 0,5 mld. Sk. Neuhradené
záväzky boli evidované k uvedeným dátumom z dôvodu neuplynutia doby ich splatnosti.
3.1.3.Ostatné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu spoločnosti
ZP Dôvera v roku 2005 neprijala žiadny úver ani pôžičku od akejkoľvek fyzickej osoby
alebo právnickej osoby pôsobiacej na území Slovenskej republiky, ani v zahraničí, ani
nepožiadala v zmysle § 13 ods.1 písm. h) zákona o zdravotných poisťovniach
o predchádzajúci súhlas Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na prijatie
úveru alebo pôžičky.
Vzhľadom na priority strategického zamerania spoločnosti v roku 2005 ZP Dôvera
nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Z uvedených dôvodov
ZP Dôvera nevplývala žiadnym spôsobom na životné prostredie.
V súvislosti s počtom zamestnancov spoločnosti, percentuálnym zastúpením ZP Dôvera na
trhu verejného zdravotného poistenia a zameraním aktivít spoločnosti nie je možné hovoriť
o výraznom vplyve činnosti ZP Dôvera na zamestnanosť, či už v regionálnom, alebo
dokonca v celoslovenskom meradle.
Stabilné postavenie a dynamický chod spoločnosti predstavovali záruku ďalšieho rozvoja
a napĺňania strategického zamerania ZP Dôvera a z tohto dôvodu nie je možné hovoriť
a vyhodnotiť významné riziká a neistoty, ktorým je ZP Dôvera vystavená.
3.2. Majetok spoločnosti
Spoločnosť evidovala ku dňu 31.12. 2005 nehmotný majetok v celkovej hodnote 56 mil. Sk,
tvorený účtovne nehmotným majetkom, goodwill-om a oprávkami.
Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
Nehmotný majetok

Stav k 31.12.2005

204 nehmotný majetok
208 oprávky k nehmotnému majetku
202 dobre meno goodwill
208 oprávky goodwill
221 poskytnuté preddavky na obstaranie
nehmotného majetku
Spolu
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Stav hmotného hnuteľného majetku ZP Dôvera predstavoval ku dňu 31.12.2005 majetkovú
hodnotu v celkovej výške 12 mil. Sk.
Prehľad o hmotnom hnuteľnom majetku
Hnuteľný majetok

Stav k 31.12.2005

211 stroje a zariadenia
218 oprávky k strojom a zariadeniam
211 dopravné prostriedky
218 oprávky k dopravným
prostriedkom
211 inventár
218 oprávky k inventáru
Spolu

18 473
-11 242
12 892
-7 441
340
-96
12 926

Ku koncu roka 2005 ZP Dôvera nemala vo svojom majetku žiadne vlastné akcie, ani akcie,
dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
3.3.Účtovná závierka k 31.12.2005
3.3.1.Súvaha k 31.12.2005 ( v tis. SK)
Položka

Bežné účtovné obdobie

Číslo

Názov

a

b
AKTÍVA
Nehmotný majetok, z toho
Zriaďovacie náklady
Dobré meno (goodwill)
Finančné umiestnenie (investície)
Pozemky a stavby, z toho
pre prevádzkovú činnosť
Finančné umiestnenie v obchodných
spoločnostiach a ostatné dlhodobé
pohľadávky
Podielové cenné papiere a vklady v
obchodných spoločnostiach s
rozhodujúcim vplyvom
Podielové cenné papiere a vklady v
obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom
Dlhopisy vydané obchodnými
spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom
Dlhopisy vydané obchodnými
spoločnosťami s podstatným vplyvom
Ostatné dlhodobé pohľadávky

A.
I.
II.
B.
I.
1.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Číslo
riadku
c
x
1
2
3
4
5
6

Brutto

Korekcia

Netto

1

2

3
56 773
0
19 173
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0
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0
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III. Ostatné finančné umiestnenie
1. Cenné papiere s premenlivým výnosom
2. Cenné papiere s pevným výnosom
Dlhové cenné papiere obstarané v
3. primárnych emisiách neurčené na
obchodovanie
4. Ostatné pôžičky
5. Vklady v bankách
6. Iné finančné umiestnenie
C. Pohľadávky, z toho
I. z verejného zdravotného poistenia
1. voči poisteným, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
1a. ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
1b. ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej
2.
starostlivosti, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
2a. ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
2b. ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv
3. voči inej zdravotnej poisťovni
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
4.
starostlivosťou
voči Ministerstvu zdravotníctva
5.
Slovenskej republiky
II. z individuálneho zdravotného poistenia
z individuálneho zdravotného poistenia
1.
voči poisteným z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
1a. ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
1b. ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej
2.
starostlivosti, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
2a. ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
III. z nemocenského poistenia
1. voči poisteným, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
1a.
ktorých má účtovná jednotka

13
14
15

0
0
0

0
0
0

16

0

0

17
18
19
20
21
22

0
0
0
1 632 799 1 055 739 577 060
1 625 387 1 050 248 575 139
1 521 759 1 047 386 474 373

0
0
0
0
0
0

23

0

0

24

0

0

93 056

0

26

0

0

27

0

0

28

0

0

7 710

0

30

0

0

31

0

0

32

0

0

33

0

0

34

0

0

35

0

0

36

0

0

37
38

0
0

0
0

39

0

0

25

29
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1b.
2.
2a.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.
VI.
D.
I.
II.
III.
E.
I.
II.
III.

Číslo
a
A.
I.
1.
II.
III.
IV.
V.
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rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
0
ktorých má účtovná jednotka podstatný 40
vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej
41
0
starostlivosti, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
ktorých má účtovná jednotka
42
0
rozhodujúci vplyv
zo zaistenia, z toho
43
0
voči obchodným spoločnostiam, v
ktorých má účtovná jednotka
44
0
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
ktorých má účtovná jednotka podstatný 45
0
vplyv
Ostatné pohľadávky, z toho
46
7 412
5 491
1 921
voči obchodným spoločnostiam, v
ktorých má účtovná jednotka
47
0
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
ktorých má účtovná jednotka podstatný 48
0
vplyv
z upísaného základného imania
49
0
Ostatné aktíva
50
1 274 868
18 779 1 256 089
Hmotný hnuteľný majetok a zásoby
51
31 705
18 779
12 926
Pokladničné hodnoty a bankové účty
52
1 243 163
1 243 163
Iné aktíva
53
0
0
Účty časového rozlíšenia
54
18 142
0
18 142
Nájomné
55
3 294
0
3 294
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy 56
Ostatné účty časového rozlíšenia
57
14 848
14 848
AKTÍVA celkom
58 3 029 500 1 121 436 1 908 064
Kontrolné číslo
998 10 630 647 4 368 916 6 261 731

Položka
Číslo
riadku
Názov
b
c
PASÍVA
x
Vlastné imanie
59
Základné imanie, z toho
60
Upísané základné imanie splatené
61
Vlastné akcie (-)
62
Emisné ážio
63
Ostatné kapitálové fondy
64
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku
65
a záväzkov
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Bežné účtovné
obdobie
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Predchádzajúce
účtovné obdobie
6

1 089 226
100 000
100 000

0
0
0

980 799
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Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené
zo zisku
VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
VIII.
účtovného obdobia
B. Podriadené pasíva
C. Technické rezervy
Technická rezerva na poistné budúcich
I.
období
1. Hrubá výška
2. Výška zaistenia (-)
Technická rezerva na poistné
II.
plnenie
1. Hrubá výška
2. Výška zaistenia (-)
Technická rezerva poistné prémie a
III.
zľavy
1. Hrubá výška
2. Výška zaistenia (-)
Technická rezerva na vyrovnávanie
IV.
mimoriadnych rizík
V. Iné technické rezervy
1. Hrubá výška
2. Výška zaistenia (-)
D. Rezervy
E. Záväzky, z toho
z verejného zdravotného poistenia, z
I.
toho
1. voči poisteným, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v
1a. ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
1b. ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej
2.
starostlivosti
voči obchodným spoločnostiam, v
2a. ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
2b. ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv
3. voči inej zdravotnej poisťovni
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
4.
starostlivosťou
voči Ministerstvu zdravotníctva
5.
Slovenskej republiky
VI.

66

10 000

0

68

-1 573

0

69
70

0
104 950

0

71

0

67

72
73
74

104 950

75
76

104 950

77

0

78
79
80
81
82
83
84
85

0

59 312
654 575

0
0

86

628 504

0

87

24 634

88
89
90

512 072

91
92
93

90 317

94

1 481

95
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II. z individuálneho zdravotného poistenia 96
III. z nemocenského poistenia
97
IV. zo zaistenia, z toho
98
voči obchodným spoločnostiam, v
1a. ktorých má účtovná jednotka
99
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v
1b. ktorých má účtovná jednotka podstatný 100
vplyv
V. Pôžičky zaručené dlhopisom z toho
101
1. v konvertibilnej mene
102
Záväzky voči obchodným
1a. spoločnostiam, v ktorých má účtovná
103
jednotka rozhodujúci vplyv
Záväzky voči obchodným
1b. spoločnostiam, v ktorých má účtovná
104
jednotka podstatný vplyv
2. Ostatné pôžičky zaručené dlhopisom
105
Záväzky voči obchodným
2a. spoločnostiam, v ktorých má účtovná
106
jednotka rozhodujúci vplyv
Záväzky voči obchodným
2b. spoločnostiam, v ktorých má účtovná
107
jednotka podstatný vplyv
VI. Bankové úvery
108
VII. Ostatné záväzky, z toho
109
1. z daní
110
zo sociálneho poistenia a zdravotného
111
2.
poistenia
F. Účty časového rozlíšenia
112
PASÍVA celkom
113
Kontrolné číslo
999

26 071
886

0
0

2 804

0

1
1 908 064
6 502 023

0
0
0

3.3.2.Výkaz ziskov a strát k 31.12.2005
Položka
Číslo
a
I.
1
1a
1b

Predchádzajúce
účtovné
Základňa Medzisúčet Výsledok
obdobie
Bežné účtovné obdobie

Číslo
riadku

Názov
b
TECHNICKÝ ÚČET K
NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
Zaslúžené poistné, bez zaistenia
Poistné v hrubej výške
Poistné v hrubej výške postúpené
zaisťovateľom

c

1

2

3

4

1

x

x

x

x

2
3

x
1 252 288

x
x

x
x

x
x

1 252 288

x

x

4
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Zmena stavu technickej rezervy na
poistné budúcich období
1d
Podiel zaisťovateľov na tvorbe a
použití technickej rezervy na poistné
budúcich období
2
Prevedený výsledok z finančného
umiestnenia z netechnického účtu
3
Ostatné technické výnosy, bez
zaistenia
4
Náklady na poistné plnenia, bez
zaistenia
4a
Náklady na poistné plnenia v hrubej
výške
4aa Náklady na poistné plnenia
postúpené zaisťovateľom
4b Zmena stavu technickej rezervy na
poistné plnenia v hrubej výške
4ba Podiel zaisťovateľov na tvorbe a
použití technickej rezervy na poistné
plnenia
5
Zmena stavu iných technických
rezerv, bez zaistenia
6
Prémie a zľavy, bez zaistenia
7
Čistá výška prevádzkových nákladov
7a
Obstarávacie náklady na poistné
zmluvy
7b
Zmena stavu výšky prevedených
obstarávacích nákladov na poistné
zmluvy
7c
Správna réžia
7d
Provízie od zaisťovateľov a podiely
na ziskoch
8
Ostatné technické náklady, bez
zaistenia
9
Zmena stavu technickej rezervy na
vyrovnávanie mimoriadnych rizík
10
Výsledok technického účtu k
neživotnému poisteniu

Položka
Číslo
a
II.
1

Názov
b
NETECHNICKÝ ÚČET
Výsledok technického účtu k
neživotnému poisteniu

5

x

6

x

1 252 288

7

x

x

x

x

1 069 855

x

x

x

x

1 038 303

x

x

x

1 038 303

x

x

x

x

x

8
9
10

x

11
12

104 950

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

104 950 -1 143 253

0

x

x

0

0

x
x

x
x

0
x

0
x

x

x

x

x

x

x

x

x

-52 545

0

-1 062 034

0

x

52 545

x
x

x

x

x

x

x

0
64 311

0

PredcháČíslo
dzajúce
riadku
účtovné
Základňa Medzisúčet Výsledok
obdobie
c
1
2
3
4
24
x
x
x
x
25
x
x
64 311
0
Bežné účtovné obdobie
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Výnosy z finančného umiestnenia
Výnosy z podielových cenných
papierov a vkladov a v tom
rozhodujúci vplyv
Výnosy z ostatného finančného
umiestnenia a v tom rozhodujúci
vplyv
Výnosy z pozemkov a stavieb
Výnosy z ostatných zložiek
finančného umiestnenia
Použitie opravných položiek k
finančnému umiestneniu
Výnosy z realizácie finančného
umiestnenia
Prírastky hodnoty finančného
umiestnenia
Náklady na finančné umiestnenie

26
27
28

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

29
30
31
32

x
x

0

x

x

0

0

34

x

x

x

x

35

x

0

x

x

x

0

x

x

x

0

0

0

x

x

0

0

x

x

0

0

33

0

7

Náklady na finančné umiestnenie
Tvorba opravných položiek k
finančnému umiestneniu
Náklady na realizáciu finančného
umiestnenia
Úbytky hodnoty finančného
umiestnenia
Prevedený výsledok z finančného
umiestnenia
Ostatné výnosy

40

x

x

550

0

8

Ostatné náklady

41

x

x

-66 219

0

9

Ostatné dane a poplatky

42

x

x

-17

0

10

Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanení
Mimoriadne výnosy

43

x

x

-198

0

x

x

-1 573

0

x

x

4b
4c
5
6

11
12
13
14
15
16

36
37
38
39

44
45

46
Mimoriadne náklady
x
x
Mimoriadny výsledok
47
x
x
hospodárenia
Daň z príjmov z mimoriadnej
48
x
x
činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné 49
x
x
-1 573
obdobie
999 2 395 541 2 448 086 123 903
Kontrolné číslo
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3.3.3. Poznámky
Poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke sú súčasťou individuálnej účtovnej
závierky k 31.12.2005. Poznámky tvoria prílohu č. 1 tejto výročnej správy.
3.3.4. Správa audítora k účtovnej závierke
Správa audítora Mazars Slovensko, s. r. o. k riadnej individuálnej účtovnej závierke je
súčasťou individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2005. Správa audítora k účtovnej závierke
tvorí prílohu č. 2 tejto výročnej správy.
3.3.5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia sú
špecifikované v súlade s poznámkami k účtovnej závierke, ktorá je prílohou č. 1 tejto
výročnej správy.
Po 31.decembri 2005 nastali tieto udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:
Na základe § 19 ods. 16 zákona o zdravotnom poistení je poisťovňa povinná vykonať
ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok na základe
údajov z centrálneho registra poistencov a podať ho ministerstvu zdravotníctva najneskôr
do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. K ročnému zúčtovaniu priloží skutočný
denný počet poistencov za predchádzajúci kalendárny rok. Podrobnosti k ročnému
zúčtovaniu má stanoviť podľa § 19 ods. 21 tohto zákona všeobecný záväzný predpis, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Takýto predpis – vyhláška č. 239/2006 Z. z. bola zverejnená v Zbierke zákonov dňa
27.4.2006.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky platilo preddavky za štát počas roka
2005 vo výške určenej sumy poistného podľa štátneho rozpočtu na rok 2005. Poisťovne
nahlasovali počet svojich poistencov štátu aktuálne vždy k 10. dňu nasledujúceho mesiaca,
na základe čoho ministerstvo vykonalo pomerné rozdelenie platby štátu medzi poisťovne.
Všetkým zdravotným poisťovniam bol preddavok na poistné štátu znížený, a teda pri
ročnom zúčtovaní pri stanovenej platbe 576,- Sk na jedného poistenca, by štát mal doplatiť
všetkým zdravotným poisťovniam. Nakoľko ani štátny rozpočet na rok 2006
nepredpokladá zvýšené výdavky na platbu štátu z titulu ročného zúčtovania za poistencov
štátu, je neisté, či k takémuto zúčtovaniu nakoniec dôjde, napriek zákonnej povinnosti.
Po 31. decembri 2005 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také
udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem
tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
Dňa 01.05.2006 bola otvorená nová pobočka spoločnosti so sídlom v Trenčíne.
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3.4. Návrh na vysporiadanie straty
V individuálnej účtovnej závierke za rok 2005 vykázala spoločnosť hospodársky výsledok –
stratu vo výške 1 573 675,97 Sk.
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby dosiahnutá strata bola zaúčtovaná na účet
neuhradenej straty minulých období.

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
4.1. Kontrola platiteľov poistného
Kontrola platiteľov poistného bola zameraná na správnosť výpočtu a odvodu poistného na
zdravotné poistenie a preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a kontrolu
dokladov, na základe ktorých bolo možné preveriť evidenciu poistencov.
V období od 01-09/2005 bolo vykonaných 12 kontrol, kontrolovaných bolo 560 poistencov
a kontrolované obdobie od roku 1995 do roku 2005.
Kontrolou bol zistený nedoplatok na poistnom vo výške takmer 170 tis. Sk, preplatok na
poistnom vo výške cca 2 mil. Sk, z toho premlčaný nárok na vrátenie vo výške cca 960 tis.
Sk a poplatok z omeškania vo výške asi 950 tis. Sk.
V období od 10-12/2005 bolo vykonaných 16 externých kontrol, kontrolovaných bolo 997
poistencov a kontrolované obdobie od roku 1995 do roku 2005. Kontrolou bol zistený
nedoplatok na poistnom vo výške cca 86 tis. Sk, preplatok na poistnom vo výške cca 1,7
mil. Sk, z toho premlčaný nárok na vrátenie v úhrnnej výške približne 769 tis. Sk, poplatok
z omeškania vo výške takmer 250 tis. Sk.
4.2 Kontrola poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ( PZS)
Kontrola ZP Dôvera bola v roku 2005 zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť
vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania
zdravotnej starostlivosti. Kontrola v ústavných lôžkových zariadeniach bola zameraná na
opodstatnenosť hospitalizácií, kontrolu doručených žiadostí o neodkladnú zdravotnú
starostlivosť v ústavných zariadeniach, kontrolu zmeny plánovaných hospitalizácií na
akútne a na hospitalizácie ukončené operáciou.
Interná revízna činnosť je kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne, pri ktorej sa kontrolujú
vykázané výkony zdravotnej starostlivosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Výsledkom internej revíznej činnosti je v prípade zistenia rozporu s poistným vzťahom
v ZP Dôvera, prípadne s platnou legislatívou, neuhradenie vykázaného výkonu, za ktorý
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požaduje úhradu.
V období od 01.01.2005 do 30.09.2005 bolo internou revíznou činnosťou skontrolovaných
viac ako 9 000 zmluvných poskytovateľov, z toho 47,11 % primárna ambulantná
starostlivosť (PAS), 31,07 % špecializovaná ambulantná starostlivosť (ŠAS), 1,69 %
polikliniky a 1,65 % ústavná starostlivosť a lekárne a výdajne 18,48 %.
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Z finančného objemu kráteného vo výške takmer 185 mil. Sk predstavuje PAS 0,02 %,
ŠAS 0,27 %, polikliniky 6,58 % , ústavná 85,89 % a lekárne a výdajne 7,24 %.
V období od 01.10.2005 do 31.12.2005 bolo internou revíznou činnosťou skontrolovaných
takmer 9 400 zmluvných poskytovateľov, z toho 47,11 % PAS, 31,07 % ŠAS, 1,69 %
polikliniky a 1,65 % ústavná starostlivosť a lekárne a výdajne 18,48 %. Z finančného
objemu kráteného vo výške približne 61 mil. Sk predstavuje PAS 0,03 %, ŠAS 0,60 %,
polikliniky 5,45 % a ústavná 83,45 % a lekárne a výdajne 10,47 %.
Externá revízna činnosť je kontrolná činnosť realizovaná priamo na pracovisku
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorú vykonávajú revízni lekári a farmaceuti so
zameraním na kontrolu vykázaných výkonov zdravotnej starostlivosti zo zdravotnej
dokumentácie poistenca.
Externou revíznou činnosťou v období od 01.01.2005 do 30.09.2005 bolo vykonaných
približne 460 kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, z toho 16,20 % PAS,
19,87% ŠAS, 1,30 % polikliniky , 61,77 % ústavná starostlivosť a lekárne a výdajne 0,86 %.
Z finančného objemu kráteného vo výške takmer 5,3 mil. Sk predstavuje PAS 0,59 %, ŠAS
0,09 %, ústavná 99,32 % a u polikliník a lekární a výdajní krátenie nebolo.
Externou revíznou činnosťou v období od 01.10.2005 do 31.12.2005 bolo vykonaných
takmer 250 kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, z toho 11,74% PAS, 39,27%
ŠAS, 0,81 % polikliniky a 45,34 % ústavná starostlivosť a lekárne a výdajne 2,83 %.
Z finančného objemu kráteného vo výške viac ako 500 tis. Sk predstavuje PAS 1,71 %, ŠAS
1,91 %, polikliniky 1,04 % , ústavná 95,34 % a u lekární a výdajní krátenie nebolo.
4.3.Vnútorná kontrola
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v období od 1.1.2005 do 30.9.2005 v podmienkach
Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera referátom vnútornej kontroly a vedúcimi
zamestnancami (prípadne nimi poverenými osobami) jednotlivých organizačných
jednotiek generálneho riaditeľstva.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v období od 1.10.2005 do 31.12.2005 v podmienkach
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. útvarom vnútornej kontroly a vedúcimi zamestnancami
(prípadne nimi poverenými osobami) jednotlivých organizačných jednotiek generálneho
riaditeľstva.
V roku 2005 bolo vykonaných 9 vnútorných kontrol. Na obdobie celého roku 2005 bol
stanovený Plán kontrolnej činnosti v takom rozsahu, aby nebol narušený súčasne
prebiehajúci transformačný proces zdravotnej poisťovne. Hlavný výkon činností
jednotlivých organizačných jednotiek súvisel s plnením úloh vyplývajúcich z jednotlivých
fáz transformácie.
Pri kontrolách vykonaných na jednotlivých organizačných jednotkách počas celého roku
2005 neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení zdravotnej poisťovne. Ojedinele boli
kontrolou zistené drobné nedostatky bez zásadného právneho významu na hospodárenie
zdravotnej poisťovne.
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5. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v roku 2006
Očakávaná hospodárska a finančná situácia je upravená v Obchodno-finančnom pláne
spoločnosti na rok 2006 (ďalej len „OFP“). OFP bol vypracovaný v súlade s platnou
legislatívou verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na
základe predpokladaného vývoja do konca roka 2005 v počte a štruktúre poistencov, vo
výbere poistného, v prerozdelení, ako aj v nákladových a výdavkových položkách.
OFP vychádza z cieľa spoločnosti, ktorým je predovšetkým zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti pre poistencov v primeranej kvalite, dostupnosti a v rozsahu, ktorý im podľa
ich zdravotného stavu a podmienok zákona prináleží, pri dodržaní všetkých pravidiel
hospodárnosti a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami. ZP Dôvera bude
v roku 2006 pracovať v oblasti verejného zdravotného poistenia. OFP pre rok 2006 bol
vypracovaný na základe predpokladu, že systém poskytovania a financovania zdravotnej
starostlivosti v oblasti verejného zdravotného poistenia nebude v nasledujúcom roku
zásadne legislatívne zmenený.
Pri plánovaní počtu poistencov ZP Dôvera vychádzala z platných zákonných pravidiel,
podľa ktorých je zmena zdravotnej poisťovne možná len 1x ročne, a to k 1.januáru
nasledujúceho kalendárneho roka. Zmena počtu poistencov v priebehu roka môže byť
ovplyvnená len prirodzeným úbytkom a nárastom v dôsledku úmrtia a narodenia, prípadne
registráciou a úbytkom poistencov z Európskej Únie a z tretích krajín. Preto OFP na rok
2006 počíta s prírastkom počtu poistencov uznaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou pre rok 2006 a predpokladá v poistnom kmeni mierny prirodzený nárast
počtu poistencov v priebehu roka.
OFP na rok 2006 v časti príjmov a výdavkov bol vypracovaný na základe predpokladaných
kvantifikácií príjmov a výdavkov, pričom spĺňa podmienku vyváženosti z pohľadu tvorby
a použitia zdrojov roku 2006. Plán predpokladá plynulosť v príjmoch poisťovne a v pláne
úhrad vychádza z predpokladu, že úhrady záväzkov poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti budeme realizovať počas celého plánovaného obdobia v lehote splatnosti.
V nadväznosti na plánovanú štruktúru poistného kmeňa a na legislatívne pravidlá
vyplývajúce z novelizovaných reformných zákonov bol vypracovaný plán príjmov ako
súčasť OFP 2006 Celkové príjmy roku 2006 sú plánované vo výške približne 5,3 mld. Sk.
V príjmovej časti vychádza návrh OFP na rok 2006 z Návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2005 až 2007 (predložený na rokovanie vlády 13. októbra 2004). Tento návrh sa týka
odvodov do poisťovne, platieb poistného Slovenskej republiky za poistencov štátu, príjmov
v systéme zdravotných poisťovní Slovenskej republiky, nárastu výberu poistného od
ekonomicky aktívnych poistencov a priemernej mzdy v Slovenskej republike v rokoch 2005
až 2007. Pri zostavení OFP na rok 2006 ZP Dôvera vychádzala aj z ekonomických
odlišností v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky, čomu prispôsobila parametre
závislé od priemernej mzdy. Pri výbere poistného za ekonomicky aktívnych poistencov ZP
Dôvera uvažovala s úspešnosťou výberu poistného v bežnom období – 96,50 % a s celkovou
úspešnosťou výberu poistného – 98,00 %. Pre stanovenie výsledku prerozdelenia bolo
uvažované v jednotlivých mesiacoch s odvodom poisťovne do prerozdelenia vo výške 85 %
zo zaplatených preddavkov na poistné. Táto príjmová položka zohľadňovala nákladové
indexy rizika platné pre rok 2006. Príjmy z poistného za zdravotné poistenie boli
naplánované vo výške cca. 4 mld. Sk. Táto čiastka v sebe zahŕňa príjmy z výberu poistného
za ekonomicky aktívnych poistencov, poistencov štátu aj prídel z prerozdeľovania
poistného.
V roku 2006 naďalej plánuje ZP Dôvera uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti nad povinný rámec rozsahu minimálnej siete. Plánovaný počet zmluvných
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poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa odvíja od počtu poskytovateľov, ktorí
zabezpečovali zdravotnú starostlivosť pre poistencov ZP Dôvera v roku 2005.
Výdavky spoločnosti sú plánované vo výške cca. 5,4 mld. Sk. Plán výdavkov poisťovne bol
vypracovaný na základe plánovaných nákladov zdravotnej starostlivosti a správnych
nákladov. Plánované úhrady podľa jednotlivých segmentov poskytovanej zdravotnej
starostlivosti zohľadňujú časový posun medzi obdobím vzniku nákladov a obdobím
realizovania úhrad záväzkov. Plán nákladov zdravotnej starostlivosti ako aj plán výdavkov
ZP Dôvera vypracovala na základe cieľa poisťovne zabezpečiť svojim poistencom zdravotnú
starostlivosť v rozsahu a kvalite odpovedajúcim ich zdravotnému stavu pri zohľadnení
finančných možností poisťovne vyplývajúcich z predpokladaného vývoja príjmov. Plán
výdavkov na zdravotnú starostlivosť v intersektorálnom členení podľa typov
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zohľadňuje predpokladané cenové pravidlá
a vlastnú cenovú politiku poisťovne. Predpokladaný nárast celkových výdavkov na
zdravotnú starostlivosť predstavuje výšku 10 %.
ZP Dôvera v priebehu roku 2005 prešla transformáciou na akciovú spoločnosť. V roku
2006 sa budú klásť na jej činnosť vysoké nároky, keďže bude pracovať v nových
podmienkach vyplývajúcich zo zmeny jej právnej formy a zároveň bude musieť vykonávať
a zabezpečovať nové činnosti vyplývajúce z nových legislatívnych podmienok. Napriek
tomu sa predpokladá, že táto skutočnosť nenaruší plynulý chod poisťovne a podarí sa
dosiahnuť výsledky hospodárenia v budúcom roku tak, ako sú uvedené v OFP.

6. Záver
Výročná správa spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. za rok 2005 bola
spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi:
•
•
•

zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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7. Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Poznámky k účtovnej závierke k 31.decembru 2005
Príloha č. 2 – Správa nezávislého audítora
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Príloha č. 1
POZNÁMKY
k účtovnej závierke k 31. decembru 2005

1.Základné údaje o poisťovni
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku podľa zápisu
v obchodnom registri:
Zapísaná v obchodnom registri:
Právna forma:
Hlavný predmet činnosti:
IČO:
DIČ:
DIČ pre DPH :

I.
Úvod
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Čulenova 5, 810 00 Bratislava 1
1.10.2005
Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 3629/B,
odd. Sa
akciová spoločnosť
vykonávanie verejného zdravotného poistenia
35 942 479
2022057884
SK2022057884

2. Akcionári poisťovne
Jediným akcionárom spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. je :
Názov (obchodné meno):
Sídlo :
IČO :
Zapísaná v obchodnom registri:
Právna forma:

DÔVERA , a. s.
Križkova 9, 811 04 Bratislava
35 698 781
Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1159/B,
akciová spoločnosť

Výška podielu akcionára na základnom imaní predstavuje 100%.
Základné imanie zdravotnej poisťovne ako akciovej spoločnosti je rozvrhnuté na :
1.000 (slovom: tisíc) akcií na meno
menovitá hodnota jednej akcie je 100.000,- Sk (slovom: jednostotisíc slovenských
korún).
Akcie spoločnosti majú podobu zaknihovaných cenných papierov na meno. Akcie
spoločnosti nie sú obchodované na burze cenných papierov v Slovenskej republike ani
v zahraničí, a to ani na trhu kótovaných cenných papierov, ani na regulovanom voľnom
trhu a ani na žiadnom inom trhu burzy cenných papierov. Zmena podoby a formy akcií
spoločnosti je zakázaná.
Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov.
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Práva a povinnosti akcionára sú podrobne upravené v Stanovách akciovej spoločnosti
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

3. Orgány poisťovne
Dňom 1.11.2004 nadobudol účinnosť zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o zdravotných poisťovniach“), ktorý upravuje postavenie zdravotných poisťovní
a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého právomoci sú
upravené v Stanovách zdravotnej poisťovne.
PREDSTAVENSTVO je štatutárnym a výkonným orgánom zdravotnej poisťovne:
Predseda:
Ing. Juraj Luknár (do 1.12.2005)
Predseda:
Ing. Martin Štefunko (od 2.12.2005)
Člen:
Ing. Martin Štefunko (do 1.12.2005)
Člen:
Mgr. Peter Demský (od 2.12.2005)
Člen:
Ing. Peter Kalenčík
DOZORNÁ RADA je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorého právomoci sú
upravené v Stanovách zdravotnej poisťovne:
Predseda:
JUDr. Alena Vyskočilová
Člen
Ing. Zuzana Petrová
Člen
Mgr. Tatiana Ilavská
Člen
JUDr. Pavel Nováček
Člen
Ing. Katarína Baranová
Člen
JUDr. Elena Báthoryová
GENERÁLNYM RIADITEĽOM spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len
„ZP DÔVERA “ alebo „poisťovňa“) ku dňu 31.12.2005 bol Ing. Peter Kalenčík. Pracovnú
zmluvu, pracovnú náplň, výšku mzdy a odmeny generálnemu riaditeľovi schvaľuje
predstavenstvo zdravotnej poisťovne.
ÚTVAR VNÚTORNEJ KONTROLY zodpovedá za výkon vnútornej kontroly, kontroluje
dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
organizačných aktov riadenia a postupov v činnosti zdravotnej poisťovne.
4. Priemerný počet zamestnancov : 280
5. Dôvod zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka ZP DÔVERA k 31. decembru 2005 je zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 a § 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, za účtovné obdobie od 1. októbra 2005 do 31. decembra 2005.
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Zákon o zdravotných poisťovniach zadefinoval zdravotné poisťovne ako akciové
spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky založené na účely verejného
zdravotného poistenia, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia
na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 68 zákona o zdravotných poisťovniach sa doterajšia Vzájomná zdravotná poisťovňa
Dôvera (ďalej len „VZP DÔVERA “) transformovala na akciovú spoločnosť.
Transformácia doterajšej zdravotnej poisťovne sa vykonala podľa transformačného
projektu, ktorého vypracovanie schválilo zhromaždenie zriaďovateľov tejto zdravotnej
poisťovne uznesením zo dňa 15.11.2004 formou notárskej zápisnice.
Transformačný projekt VZP Dôvera na akciovú spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a.s. bol schválený formou notárskej zápisnice na zasadaní zhromaždenia zriaďovateľov dňa
15.12.2004.
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podala VZP
Dôvera Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 31.1.2005.
Dňa 20.5.2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal povolenie na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia určené pre transformovanú zdravotnú
poisťovňu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 6.6.2005.
Po vydaní povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podala
transformovaná zdravotná poisťovňa návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného
registra.
Transformovaná zdravotná poisťovňa s obchodným menom DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s. bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel:
Sa, vložka číslo : 3629/B, IČO : 35 942 479 ako akciová spoločnosť ku dňu 1.10.2005.
Dňom 30.9.2005 VZP Dôvera zanikla a od 1.10.2005 vznikla transformovaná DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s. ako jej právny nástupca, ktorá vykonáva verejné zdravotné
poistenie podľa nových právnych predpisov.
6. Právna úprava
Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva účtuje a vykazuje ZP DÔVERA podľa
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z.. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej
pokladnici v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov, najmä Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 22
212/2002-92 zo dňa 3.12.2002 v znení neskorších predpisov.
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Účtovníctvo je realizované v súlade s vnútornými organizačnými aktmi ZP DÔVERA,
ktorými sú aplikované vyššie uvedené právne predpisy v podmienkach zdravotnej
poisťovne.

II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovníctvo ZP DÔVERA je vedené na pobočkách a na generálnom riaditeľstve ako celok,
za všetky organizačné zložky (pobočky). Spracovanie sa realizuje informačným systémom
Mediform firmou Asseco Slovakia, a. s. Bratislava, ktorý zodpovedá požiadavkám
uvedeným v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, súčasťou ktorého je aj poisťovací
software.
1. Spôsob ocenenia majetku
a) Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku :
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 24 a § 25 dlhodobý hmotný a dlhodobý
nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacích cenách. Dlhodobý hmotný majetok v ZP
DÔVERA predstavuje samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré
majú technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000,- Sk a ich
prevádzkovo-ekonomická funkcia je dlhšia ako jeden rok. Dlhodobý nehmotný majetok
predstavuje zložky majetku – softvér, ktorého ocenenie je vyššie ako 50 000,- Sk a doba
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Tento majetok bol zaraďovaný a účtovaný
v obstarávacích cenách na majetkové účty 01 a 02. Účtovné odpisy sú vypočítané metódou
rovnomerného odpisu v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
b) Drobný hmotný a nehmotný majetok :
ZP DÔVERA o dlhodobom drobnom nehmotnom majetku neúčtuje. Pri obstaraní je tento
majetok priamo účtovaný do spotreby na účet 512 01814 – Ostatné služby drobný
nehmotný majetok do 50 000,- Sk.
ZP DÔVERA o dlhodobom drobnom hmotnom majetku neúčtuje. Pri obstaraní je tento
majetok priamo účtovaný na účet 512 00141 – Spotreba materiálu DHM do 750.-Sk a
501.00142 – Spotreba materiálu DHM nad 751,-- Sk do 30 000,- Sk (po predchádzajúcom
zaevidovaní do operatívnej evidencie „ Drobného hmotného majetku “ ). Drobný hmotný
majetok ZP DÔVERA sleduje na podsúvahových účtoch 724 AE.
2.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavali na slovenskú menu kurzom vyhláseným
Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (podľa § 24 ods. 2
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).
Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto valuty
nakúpené alebo predané v komerčnej banke.

Strana 26 z 54

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Výročná správa za rok 2005

Účtovníctvo bolo vedené v peňažných jednotkách slovenskej meny a v prípadoch
stanovených v § 4 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve súčasne i v cudzích
menách.

III.
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Nehmotný majetok
Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
Stav
Nehmotný majetok
k 01.10.200 Prírastky
5
204 nehmotný majetok
72 419
10 107
208 oprávky k nehmotnému
-41 261
-4 379
majetku
202 dobre meno goodwill
20 451
0
208 oprávky goodwill
0
-1 278
221 poskytnuté preddavky na
obstaranie
nehmotného majetku
714
0
Spolu
52 323
4 450

Úbytky

Stav k
31.12.200
5
0
82 526
0
0
0

-45 640
20 451
-1 278

0
0

714
56 773

2.Hnuteľný majetok
Prehľad o hmotnom hnuteľnom majetku
Hnuteľný majetok
211 stroje a zariadenia
218 oprávky k strojom a
zariadeniam
211 dopravné prostriedky
218 oprávky k dopravným
prostriedkom
211 inventár
218 oprávky k inventáru
Spolu

Stav
Prírastky
k 30.9.2005
15 902
2 571

Stav k
31.12.2005
0
18 473

Úbytky

-10 414
11 123

-828
2 696

0
927

-11 242
12 892

-7 682
340
-86
9 183

-686
0
-10
3 743

-927
0
0
0

-7 441
340
-96
12 926

3.Pohľadávky na poistnom a preddavkoch na poistné
Ku dňu 31.12. 2005 boli zaúčtované všetky predpisy na poistnom, ktoré podľa akruálneho
princípu patria do účtovného obdobia 10/2005 – 12/2005, a to na základe mesačných
výkazov platiteľov poistného, ktoré boli do poisťovne doručené ku dňu závierky, t. j.
predpis za obdobie 12/2005, aj keď pohľadávka ešte nebola splatná. Zaúčtované boli
pohľadávky na poistnom voči samoplatiteľom na základe vygenerovaných predpisov
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poistného z predložených daňových priznaní. Tieto pohľadávky sú v súvahe uvedené
ako krátkodobé, nakoľko ich splatnosť je do jedného mesiaca odo dňa vzniku pohľadávky.
Na základe akrualneho princípu ako pohľadávky boli zaúčtované doručené mesačné výkazy
v období od 1.01.2006 do 05.02.2006.
Ako pohľadávky boli zaúčtované nepredložené mesačné výkazy platiteľov poistného
v odhadovanej výške.
4. Pohľadávky na pokutách, poplatkoch z omeškania a poplatkoch za
nesplnenie oznamovacej povinnosti
Na základe platobných výmerov vydaných zdravotnou poisťovňou do 6.6.2005 boli
zaúčtované pohľadávky na pokutách, poplatkoch z omeškania a poplatkoch za nesplnenie
oznamovacej povinnosti (ďalej len „sankcie“). Tieto pohľadávky sú v súvahe uvedené
ako krátkodobé, nakoľko ich splatnosť je do jedného mesiaca odo dňa vzniku pohľadávky.
Na rizikové pohľadávky na sankciách boli vytvorené opravné položky .
Pohľadávky poisťovne predpísané platobnými výmermi VZP Dôvera, ktoré nenadobudli
právoplatnosť ku dňu 1.10.2005 (ku dňu vzniku zdravotnej poisťovne ako akciovej
spoločnosti) boli zaúčtované v účtovníctve akciovej spoločnosti.
Poisťovňa zaúčtovala aj pohľadávky voči tretím osobám z titulu regresu – v danom prípade
ide o vynaložené liečebné náklady poistencom poisťovne, ktoré boli spôsobené zavineným
konaním tretej osoby.
5. Opravné položky
Opravné položky k pohľadávkam vytvorené k 30.9.2005 sa rozpustili a k 31.12.2005 boli
vytvorené opravné položky a zaúčtovali sa k tým pohľadávkam, ktoré predstavujú riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a pri sporných pohľadávkach voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie alebo ich zaplatenie. Koeficient opravných položiek
na poistné bol stanovený na základe časovej analýzy pohľadávok a vekovej štruktúry.
Opravné položky sa vytvorili na tie pohľadávky, ktoré boli predpísané platobnými
výmermi a to na základe stavu (formy) vymáhania pohľadávok, t. j. prikázanie
pohľadávok z účtu povinného vedeného v peňažnom ústave, exekúcia vedená
prostredníctvom súdneho exekútora, súdny výkon rozhodnutia a prihlásenie pohľadávky
do konkurzu.
Koeficient opravných položiek na sankcie bol stanovený na základe stavu (formy)
vymáhania týchto pohľadávok predpísaných platobnými výmermi, t. j. prikázanie
pohľadávok z účtu povinného vedeného v peňažnom ústave, exekúcia vedená
prostredníctvom súdneho exekútora, súdny výkon rozhodnutia a prihlásenie pohľadávky
do konkurzu.
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Metóda tvorby opravných položiek aplikovaná k 31. decembru 2005 je uvedená
v nasledovnom prehľade:

Poistné
Pohľadávky, ktoré vznikli v
roku 2000 a skôr
Pohľadávky, ktoré vznikli v
roku 2001
Pohľadávky, ktoré vznikli v
roku 2002
Pohľadávky, ktoré vznikli v
roku 2003
Pohľadávky, ktoré vznikli v
roku 2004
Pohľadávky, ktoré vznikli v
roku 2005

% výška OP z
predpísaných
a nevymáhaných
pohľadávok

% výška OP z
predpísaných
a
vymáhaných % výška OP
pohľadávok
z pohľadávok
formou
uplatnených
exekúcie
v konkurze

Regre
sy

100%

100%

100%

80%

100%

95%

90%

80%

100%

95%

90%

80%

45%

90%

90%

80%

20%

80%

90%

80%

10%

40%

90%

80%

Prehľad pohľadávok a výpočtu opravných položiek k 31.12.2005:
Pohľadávky voči poisteným
Brutto
Korekcia
Pohľadávky na poistnom
892 781
640 276
Odhad pohľadávky na poistnom
196 154
0
Pohľadávky na poplatkoch z omeškania, oznam.
povinnosti a pokuty
430 783
405 475
Pohľadávky na regresoch
2 041
1 635
Spolu
1 521 759 1 047 386

Netto
252 505
196 154
25 308
406
474 373

6. Pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Zdravotná poisťovňa eviduje pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
(ďalej len „PZS“) v celkovej výške 95 918 tis. Sk. Na účte 308 sú evidované pohľadávky vo
výške 81 869 tis. Sk Uvedená suma predstavuje pohľadávky zdravotnej poisťovne za
neoprávnené a neopodstatnené výkony zistené externými revíziami, ďalšie pohľadávky na
tomto účte sa týkajú pohľadávok za poplatky súvisiace s PZS (poplatky za recepty
a zdravotné pomôcky), dobropisy voči PZS. Na účte 307 sú evidované preddavky voči PZS,
ktoré predstavovali výšku 14 020 tis. Sk. Ide o poskytnuté preddavky v mesiaci december
na mesiac január 2006 pre záchrannú zdravotnú službu a poskytnuté preddavky vo vyššej
výške ako PZS naplnil výkonmi.
Opravná položka bola vytvorená k pohľadávke z revízie k PZS vo výške 2 862 tis. Sk voči
ktorému je vedený súdny spor.
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Prehľad pohľadávok voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:
Dobropisy,
pohľadávky
z revízii,
Pohľadávky voči
popl. za
Preddavky Korekcia
poskytovateľom ZS
recepty a
zdrav.
pomôcky
Všeobecná
zdravotná
starostlivosť
1 724
0
0
Špecializovaná zdravotná
starostlivosť
6 321
6
0
Jednodňová
ambulantná
zdravotná starostlivosť
26
0
0
Polikliniky
2 499
95
0
Vysokošpecializované
nemocnice
7 792
1 580
0
Všeobecné nemocnice
37 165
3 949
0
Odborné liečebné ústavy
1 075
759
0
Lekárne
3 850
0
0
Výdajne
1 069
0
0
Dopravná služba
296
0
0
Záchranná zdravotná služba
8 420
7 631
0
SVLZ
3 848
0
0
LSPP
143
0
0
Agentúra domácej ošetrovacej
starostlivosti
32
0
0
Poplatky
za
recepty
a
zdravotné pomôcky
4 603
0
0
Revízie
3 035
0
2 862
Spolu
81 898
14 020
2 862
7. Pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
vo výške 7 710 tis. Sk za poistencov z členských štátov Európskej únie a EHS.
8. Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky vykázané v súvahe v celkovej výške 7 412 tis. Sk predstavujú ostatné
pohľadávky, ktoré pozostávajú:
-

pohľadávky z titulu poskytnutých preddavkov na správnu réžiu vo výške 505 tis. Sk
predstavujú preddavky na materiál a služby na január 2006 a 1.Q.2006,

-

ostatné pohľadávky vo výške 5 861 tis. Sk predstavujú pohľadávky správna réžia vo
výške 4 995 tis. Sk, pohľadávky za kreditné úroky nevyúčtované 120 tis. Sk, ostatné
pohľadávky dobropisy správna réžia 50 tis. Sk, pohľadávka poistná udalosť voči
Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s. za škodu spôsobenú neznámym páchateľom
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krádež auta vo výške 70 tis. Sk, pohľadávka vo výške 610 tis. Sk, táto suma
predstavuje škodu spôsobenú bývalým zamestnancom, ktorú hradí splátkovým
kalendárom podpísanú formou Notárskej zápisnice a ostatné pohľadávky vo výške
16 tis. Sk,
-

pohľadávky voči zamestnancom vo výške 76 tis. Sk predstavujú pohľadávky za
súkromné telefónne hovory, súkromné jazdy a stravné lístky za december 2005,

-

pohľadávka vo výške 970 tis. Sk predstavuje daň vyberanú zrážkou v zmysle § 43
zákona o daniach z príjmov,

Opravná položka bola vytvorená k nebonitnej pohľadávke správna réžia vo výške 4 995
tis. Sk. Na túto pohľadávku bola vytvorená opravná položka v 100 % výške a k pohľadávke
vo výške 610 tis. Sk bola vytvorená opravná položka vo výške 496 tis. Sk.
Prehľad o ostatných pohľadávkach je v nasledujúcom prehľade:
Stav
Ostatné pohľadávky
Korekcia
31.12.2005
325 poskytnuté prevádzkové
505
preddavky
328 ostatné pohľadávky
5 861
5 491
354 pohľadávky voči
76
zamestnancom
371 daň vyberaná zrážkou
970
Spolu
7 412
5 491
V zmysle Slovenských účtovných štandardov spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej
pohľadávke, ak je nepravdepodobné, že v budúcich účtovných obdobiach bude dosiahnutý
dostatočný základ dane z príjmov, ktorý by umožnil vyrovnanie časti alebo celej odloženej
pohľadávky. Poisťovňa k 31.decembru 2005 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke,
pretože sa nepredpokladá dosiahnutie dostatočného základu dane z príjmov na jej
pokrytie.
Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou
majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať
daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich
období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná
v nasledujúcom účtovnom období a teda 19%.
Ak by poisťovňa účtovala o odloženej daňovej pohľadávke, základňa a odložená daňová
pohľadávka je v nasledovnom prehľade:
Odložené dane:
Popis
rezerva na súdne spory
rezerva na ročné
zúčtovanie preddavkov

Základňa
9 304

Odložená
daň
1 768

49 824

9 466
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poistného
rezerva na odchodné
daňová strata viď.časť.7
Spolu

184
596 000
655 312

35
113 240
124 509

9. Pokladničné hodnoty a bankové účty
ZP DÔVERA má založené bankové účty v Istrobanke, a.s., v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
v Banke Slovakia, a.s., v Štátnej pokladnici a vo VÚB, a.s. pre hotovostné výdavky.
K 31.12.2005 boli zrušené účty v Istrobanke, a.s. (s výnimkou účtov vedených na
generálnom riaditeľstve a pobočke Zvolen), v Slovenskej sporiteľni a.s., a v Banke Slovakia,
a.s. a zostatky na týchto účtoch boli prevedené na účty v Štátnej pokladnici.
K 31.12.2005 neboli zrušené účty vedené v Istrobanke, a. s., na generálnom riaditeľstvo
a na pobočke Zvolen z dôvodu, že na financie vedené na tomto účte je vedený súdny výkon
rozhodnutia a napriek právoplatnosti súdneho rozhodnutia o nariadení súdneho výkonu
rozhodnutia a urgenciám zo strany zdravotnej poisťovne, je príslušný súd nečinný
a peňažný ústav doteraz nevykonal odpísanie blokovaných finančných prostriedkov
v prospech oprávneného. Zostatok na týchto účtoch predstavuje výšku 100 tis. Sk.
Generálne riaditeľstvo má založené bankové účty :
- účet pre zdravotnú starostlivosť,
- účet pre správnu činnosť, sociálny fond, príjmový účet a účet základného imania.
Pobočky ZP DÔVERA majú založené bankové účty:
- účty pre zdravotnú starostlivosť, účet pre hotovostné výdavky pre správnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť a príjmové účty na výber poistného a sankcií
Pokladničné hodnoty a bankové účty:
Pokladničné hodnoty a bankové
Stav
účty
31.12.2005
231 pokladničná hotovosť
118
232 ceniny
223
234 peniaze na ceste
98 438
235 bankové účty
1 144 384
Spolu
1 243 163
10. Účty časového rozlíšenia
Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Náklady budúcich období účet 391 – bol použitý pri výdavkoch správna réžia bežného
obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach. Riadok obsahuje rozlíšenie
nákladov na správnu réžiu vo výške 18 142 tis. Sk nájomné a služby spojené s nájomným
3 240 tis. Sk, ostatné nájomné 54 tis. Sk. (P. O. Box, telefónne linky, prenájom parkovacích
miest) noviny, knihy a informačné publikácie 70 tis. Sk, parkovacie karty 11 tis. Sk,
registrácia domény 1 tis. Sk, technická podpora Oracle 148 tis. Sk, inzercia 24 tis. Sk,
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cestovné 20 tis. Sk, príspevok stravné 49 tis. Sk a príspevok na činnosť Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 14 525 tis. Sk.
IV.
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
1.

Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie a rezervný fond
Predmetom vkladu do základného imania bola v súlade s ustanovením § 72 ods. 1 zákona
o zdravotných poisťovniach doterajšia zdravotná poisťovňa ako nepeňažný vklad, ktorá sa
na účely tohto zákona považovala za podnik podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
Predmetom vkladu do základného imania bolo vlastné imanie doterajšej zdravotnej
poisťovne vo výške: 91 041 974,60 Sk.
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 3 zákona o zdravotných poisťovniach základné imanie
akciovej spoločnosti musí byť najmenej 100 000 000 Sk a rezervný fond akciovej
spoločnosti najmenej
10 000 000 Sk.
Vzhľadom na vyššie uvedené zriaďovateľ VZP Dôvera podľa § 72 ods. 3, 2. veta zákona
o zdravotných poisťovniach dňa 14.12.2004 zvýšil svoj účelový vklad o 18 958 025,40 Sk.
1.2. Ostatné kapitálové fondy
Dňom vzniku akciovej spoločnosti prešli do majetku akciovej spoločnosti základný, účelový
a rezervný fond, ktoré vznikli a boli spravované doterajšou zdravotnou poisťovňou v súlade
s ustanovením § 74 ods. 4 zákona o zdravotných poisťovniach. Prevod uvedených fondov
bol vykonaný formou zápisníc schválených predstavenstvom zdravotnej poisťovne.
1.3. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia
K 31.12.2005 je hospodárskym výsledkom bežného účtovného obdobia strata – 1 573 tis.
Sk.
ZP DÔVERA dôsledne zhodnotila riziká súvisiace s predmetom činnosti poisťovne, ktoré
ovplyvnili výsledok hospodárenia.
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Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:
Stav
Stav
Vlastné imanie
Prírastky Úbytky
1.10.2005
31.12.2005
401 základné imanie
100 000
0
0
100 000
428 ostatné kapitálové
fondy
980 799
0
0
980 799
411 zákonný rezervný fond
10 000
0
0
10 000
421 výsledok hospodárenia
za
bežné
účtovné obdobie – strata
0
0 -1 573
-1 573
Spolu
1 090
799
0 -1 573 1 089 226
2. Technické rezervy
Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZP
DÔVERA vytvorila technické rezervy.
Za rezervy sa považujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa
na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Technické rezervy na poistné
Stav
plnenia
31.12.2005
TR na neuhradenú ZS § 6 ods.5
30 409
písm.a)
z toho TR na liečbu v
746
Európskej únii
TR na nevyfakturovanú ZS § 6
2 000
ods.5 písm.b) na liečbu
v Európskej únii
TR na nevyfaktur. ZS § 6 ods.5
30 960
písm.b) (nadlimity)
TR na nevyfaktur. ZS § 6 ods.5
4 790
písm.b)
na
schválené
transplantácie
TR na nevyfaktur. ZS § 6 ods.5
35 005
písm.b) na schválený ŠZM
a finančne extra náročnú liečbu
TR na nevyfaktur. ZS § 6 ods.5
1 786
písm.b)
na
plánované
hospitalizácie (waiting list)
Spolu
104 950
V zmysle § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. bola vytvorená technická rezerva na
neuhradenú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
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poskytnutá poistencom do 31.12.2005. Rezerva bola vytvorená na základe knihy došlých
faktúr.
Na liečbu v Európskej únii je vytvorená ako rezerva na neuhradenú zdravotnú starostlivosť
poskytnutú poistencom v eurozóne. Fakturácia medzi jednotlivými členskými štátmi je
zabezpečovaná za poskytnutú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, spravidla v štvrťročných intervaloch. Preto dochádza
k časovému predlženiu pri zaúčtovaní nákladov na liečbu poistencov u príslušnej poisťovni.
Prehľad o technických rezervách na neuhradenú zdravotnú starostlivosť je uvedená
v nasledujúcej tabuľke:
Rezerva na neuhradenú
Stav
zdravotnú starostlivosť
31.12.2005
Všeobecná
zdravotná
306
starostlivosť
Špecializovaná zdravotná
4 809
starostlivosť
Polikliniky
741
Nemocnice
16 424
ÚDZS liečba v zahraničí
746
Lekárne
1 036
Výdajne
48
Záchranná zdravotná služba
5 551
SVLZ
720
Náhrady poistencom
28
Spolu
30 409
V zmysle § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. bola vytvorená technická rezerva na
nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť na liečbu poistencov v štátoch Európskej únie.
Rezerva na nevyfakturovanú
zdravotnú starostlivosť
ÚDZS liečba v zahraničí

Stav
31.12.2005
2 000

V zmysle § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. bola vytvorená technická rezerva na
nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť na základe schválenej a plánovanej finančne extra
náročnej liečby nasledovne:
-

na transplantácie na základe požiadaviek schválených revíznymi lekármi poisťovne do
konca roka 2005. Ide celkovo o 3 poistencov, ktorým bola schválená 1 autológna
transplantácia KB, 1 nepríbuzenská transplantácia KB, 1 allogénna príbuzenská
transplantácia KB,

-

na výkon asistovanej reprodukcie s prenosom embryí na základe požiadaviek
schválených revíznymi lekármi poisťovne,

-

na špeciálny zdravotnícky materiál
(ďalej len ŠZM) na základe požiadaviek
schválených revíznymi lekármi poisťovne. Ide o nasledovný ŠZM ako sú napr.
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kardiostimulátory, endoprotézy (náhradné umelé kĺby), suburetrálne pásky, náhrady
tiel stavcov a medzistavcov platničiek, Amplatzov oklúzor na uzáver defektov, vnútorné
fixátory a iné,
-

lieky na základe požiadaviek schválených revíznymi lekármi poisťovne na liečbu
sklerózy multiplex, cytostatiká na liečbu onkologických ochorení, hypo liečbu
endokrinného ochorenia, liečbu poruchy štítnej žľazy a iné,

-

na plánovanú zdravotnú starostlivosť (waiting list) ide o poistencov v počte 61
zaradených do zoznamu plánovanej starostlivosti viď prehľad podľa oddelení a
diagnóz.

Prehľad plánovanej zdravotnej starostlivosti podľa oddelení a diagnóz:
Celkový
Priemer
Počet
počet
čak. dní na
Oddelenie
poistencov čakacích dní osobu
Chirurgia
6
163
27,17
Traumatológia
2
38
19,00
Kardiochirurgia
5
133
26,60
Kardiológia
3
48
16,00
Oftalmológia
9
193
21,44
Pracovné lekárstvo
3
57
19,00
Plastická a rekonštruk.
chir.
2
38
19,00
Ortopédia
16
347
21,69
ORL
2
38
19,00
Cievna chirurgia
6
62
10,33
Neurochirurgia
1
19
19,00
Urologické
2
38
19,00
Pediatria
2
57
28,50
Gynekologické
oddelenie
2
42
21,00
Spolu
61
1273
20,87
Celkový
Priemer
Počet
počet
čak. dní na
Dg. kategória MKCH
poistencov čakacích dní osobu
S*
3
57
19,00
T*
1
19
19,00
G*
1
19
19,00
Q*
1
19
19,00
H*
9
193
21,44
N*
1
19
19,00
M*
16
334
20,88
K*
6
161
26,83
J*
2
57
28,50
I*
16
289
18,06
D*
4
87
21,75
Z*
1
19
19,00
Spolu
61
1273
20,87
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Legenda: S, T - Poranenia, otravy, Q - vrodené vady, deformácie,
H - choroby oka, N - choroby močovej sústavy, M -choroby svalovej
a kostrovej sústavy, K choroby tráviacej sústavy,
J - choroby dýchacej sústavy, I - choroby obehovej sústavy,
D – nezhubné nádory, neznámeho ochorenia, Z – faktory ovplyvňujúce
zdravotný stav. G – choroby nervovej sústavy
-

na plánovanú a schválenú liečbu v štátoch Európskej únii je vytvorená rezerva na
nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť ide o liečbu rádiojódom, transplantácia
umelej vnútornej šošovky, transplantácia KB, chirurgické riešenie za pomoci gama
noža, biopsia svalu, aplikácia tvrdých kontaktných šošoviek, katétrova ablácia pľúcnych
vén, vyšetrenie DNA, invazívny video - EEG monitoring, analýza buniek v čase
bunkového delenia a iné.

V uvedených technických rezervách sú prípady liečby schválenej v doterajšej zdravotnej
poisťovni. Postupy účtovania doterajších zdravotných poisťovní neriešili tvorbu
technických rezerv, a preto takéto záväzky neboli zaúčtované.
Technická rezerva nevyfakturovaná na plánovanú a schválenú liečbu je uvedená
v nasledujúcej tabuľke:
Technická rezerva na
Stav
plánovanú a schválenú liečbu
31.12.2005
Transplantácie
4 790
Asistovaná reprodukcia
1 278
Špeciálny zdravotnícky
11 864
materiál
Lieky
6 685
Plánované hospitalizácie
1 786
Liečba v štátoch Európskej únie
15 178
Spolu
41 581
V zmysle § 6 ods. 5 písm. a) zákona bola vytvorená technická rezerva na výkony zdravotnej
starostlivosti nárokované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli uhradené
z dôvodu prekročenia maximálneho rozsahu dohodnutého medzi zdravotníckym
zariadením a zdravotnou poisťovňou v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(ďalej len „nadlimity“).
Vedenie spoločnosti rozhodlo o spôsobe riešenia nadlimitov a na základe pravidiel
odsúhlasených predstavenstvom zdravotnej poisťovne boli na tieto nadlimity vytvorené
technické rezervy.
Technická rezerva ne neuhradenú
Stav
zdravotnú starostlivosť (nadlimity)
31.12.2005
Nemocnice
23 974
ŠAS
1 025
SVLZ
5 961
Spolu
30 960
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3. Rezervy
Na účte rezerv boli zaúčtované sumy uplatňované v sporových konaniach s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti z titulu poplatkov z omeškania a trov konania právneho
zastupovania týchto poskytovateľov vo výške 9 304 tis. Sk, ostatné rezervy vo výške 184 tis.
Sk na odchodné do dôchodku a rezervy na ročné zúčtovanie preddavkov na poistné pre
SZČO a ostatných platiteľov vo výške 49 824 tis. Sk.
3.1. Rezerva na súdne spory:
Spoločnosť pri tvorbe rezerv na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vychádzala
z evidencie súdnych sporov, ktorú vedie právny odbor spoločnosti. V evidencii súdnych
sporov sú zachytené všetky súdne spory, o ktorých mala spoločnosť ku dňu zostavovania
účtovnej závierky vedomosť. Použité číselné údaje boli získané najmä zo súdnych spisov.
Celková hodnota súdnych sporov (t.j. istina nároku, príslušenstvo nároku a odhad trov
konania protistrany) znížená o tie nároky žalobcov, ktoré už sú zaúčtované v účtovníctve
ako záväzky alebo sú premlčané, predstavuje sumu 120 771 tis. Sk.
Rezerva vo výške 100 % uplatneného nároku
a) súdne spory, ktoré boli právoplatne skončené a kde poisťovňa bola zaviazaná na
plnenie v prospech žalobcu,
b) súdne spory, predmetom ktorých je nárok žalobcu na zaplatenie úrokov
z omeškania v zmysle Občianskeho (event. Obchodného) zákonníka, ako sankcie za
oneskorenú úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Rezerva vo výške 70 % uplatneného nároku bola vytvorená na súdne spory,
predmetom ktorých je pohľadávka zdravotníckeho zariadenia na úhradu poskytnutej
zdravotnej starostlivosti.
Rezerva vo výške 30 % uplatneného nároku bola vytvorená na tieto súdne spory:
a) súdne spory, predmetom ktorých je nárok žalobcu na zaplatenie poplatku
z omeškania v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z. z., ako sankcie za
oneskorenú úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
b) súdne spory, predmetom ktorých sú tzv. nadlimity.
Základná výška rezervy môže byť na základe posúdenia individuálnych rizík súdneho sporu
zvýšená, resp. znížená. Toto zníženie, resp. zvýšenie rezervy závisí spravidla od kvality
právnej argumentácie, ktorú môže poisťovňa v danom spore úspešne použiť. Pri
posudzovaní sporov, ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií, sa rezerva
vytvára výhradne na základe individuálneho posúdenia rizika. Ak je individuálne
posúdenie rizika stanovené na 0 %, rezerva sa nevytvára.
Všetky uplatnené nároky žalobcov sú vynásobené príslušným percentom
tvorby rezerv a spoločnosť ich zaúčtovala ako rezervu vo výške 9 304 tis. Sk,
v zostávajúcej časti sumy nárokov sú zaevidované ako podsúvahový
záväzok, t.j. v sume 14 139 tis. Sk. Spory v evidencii, na ktoré sa nevytvárala
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rezerva sú vo výške 97 328 tis. Sk (viď. pozn. Žalované sumy evidované
v evidencii súdnych sporov časť IX).

3.2. Rezerva na ročné zúčtovanie preddavkov na poistné pre SZČO a ostatných
platiteľov
Na základe analýzy, ktorá sa vykonala na dátach z roku 2003 až 2004, vyjadrila závislosť
výšky minimálnej sumy, z ktorej sa počíta zdravotné poistenie s výškou, ktorú odvádzajú
SZČO do zdravotných poisťovní. Na základe tejto závislosti bolo nutné na ročné zúčtovanie
so SZČO za rok 2005 vytvoriť rezervu. Rezerva bola vytvorená vo výške 44 640 tis. Sk.
Výpočet rezervy pre SZČO:
Priem. počet
SZČO
2
25000

Roč. predpis/1
poist.
4
11 905,80

Mes. predpis/1
poist.
5
992,15

Ročná úhrada/1 Mes. úhrada/1
poist.
poist.
7
8
13 896
1 158

Min.
poistné
9
910

Predpokladaná
Roč. predpis/1 Priem. počet
úhrada
poist.
SZČO
poistného SZČO Rezerva 60 %
2 976
25 000
74 400 000
44 640 000
Rezerva pre ostatných platiteľov:
Táto skupina platiteľov sú osoby, ktoré nemusia platiť do zdravotných poisťovní. Je
predpoklad, že táto skupina poistencov využije možnosť vrátenia poistného. Rezerva bola
vytvorená vo výške 5 184 tis. Sk.
Výpočet rezervy pre ostatných platiteľov:
Priemerný počet ostatných
platiteľov
Priemerné ročné poistné
Očakávané ročné poistné po
ročnom zúčtovaní
Výsledok RZ za ostatných
platiteľov
Vytvoriť rezervu vo výške 60 %

8 000
12 000
10 920
8 640 000
5 184 000
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4. Záväzky
4.1. Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú vedené na účte 337 – vo výške
512 072 tis. Sk, kde sú účtované krátkodobé záväzky voči zdravotníckym zariadeniam.
Na základe knihy došlých faktúr za zdravotnú starostlivosť faktúry doručené a spracované
v období od 1.01.2006 do 05.02.2006 vzťahujúce sa na december a staršie obdobia sú
zaúčtované ako záväzky.
Záväzky po lehote splatnosti sú v celkovej výške 5 160 tis. Sk, záväzok po splatnosti je voči
Nemocnici s poliklinikou Lučenec ( 5 160 tis Sk) z titulu právoplatne súdom priznaného
poplatku z omeškania za oneskorené úhrady za zdravotnú starostlivosť.
Prehľad záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v nasledujúcej tabuľke:
Stav
Záväzky voči PZS
31.12.2005
V lehote
506 912
Po lehote
5 160
z toho na poplatkoch
5 211
z omeškania
Spolu
512 072
Záväzky voči poskytovateľom
Stav
ZS
31.12.2005
Všeobecná
zdravotná
38 098
starostlivosť
Špecializovaná zdravotná
83 965
starostlivosť
Jednodňová
ambulantná
670
zdravotná starostlivosť
Stacionár
30
Polikliniky
13 894
Vysokošpecializované
22 449
nemocnice
Všeobecné nemocnice
93 085
Odborné liečebné ústavy
3 016
Lekárne
196 736
Výdajne
9 315
Dopravná služba
7 885
Záchranná zdravotná služba
5 043
SVLZ
26 970
LSPP
3 527
Kúpele
1 224
Záväzky
za
poplatky
5 211
z omeškania
Agentúra domácej ošetrovacej
954
starostlivosti
Spolu
512 072

Strana 40 z 54

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Výročná správa za rok 2005

4.2. Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni
-

v záväzkoch voči inej zdravotnej poisťovni sú zaúčtované záväzky z titulu prerozdelenia
za mesiac november a december 2005 a poplatok z omeškania voči Všeobecnej
zdravotnej poisťovni, a.s.

Prehľad záväzkov voči inej zdravotnej poisťovni v nasledujúcej tabuľke:
Záväzky voči inej zdrav. 11/2005
12/2005
Spolu
poisťovni
Záväzky
voči
Všeobecnej
50 983
36 841
87 824
zdravotnej
poisťovni,
a.s.
z prerozdelenia
521
1 193
1 714
Záväzky
voči
SIDERII
zdravotnej
poisťovni,
a.s.
z prerozdelenia
779
0
779
Záväzky
voči
Všeobecnej
zdravotnej poisťovni, a.s. z PzO
za roky 1997 až I. polrok 1999
Spolu
52 283
38 034
90 317
4.3. Záväzky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
V zväzkoch voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú zaúčtované záväzky
za liečbu poistencov v štátoch Európskej únie a EHS.
Prehľad záväzkov voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v nasledujúcej
tabuľke:
Záväzky voči Úradu pre dohľad
Stav
nad zdravotnou starostlivosťou 31.12.2005
Za liečbu poistencov z EÚ
1 481
Spolu
1 481
5. Ostatné záväzky
-

záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti vo výške 4 447 tis. Sk predstavujú mzdy
za mesiac december vyplatené v januári 2006

-

záväzky so sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 2 804 tis. Sk predstavujú
záväzok
o zdravotného poistenia, poistenie do Sociálnej poisťovne a dôchodkové pripoistenie za
mesiac december 2005 uhradený v mesiaci január 2006,

-

sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvoril povinne na ťarchu nákladov a
čerpal na sociálne potreby, príspevok na stravovanie, kultúrne, športové a iné potreby
zamestnancov,
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v záväzkoch voči dodávateľom sú zaúčtované faktúry pre správnu činnosť vo výške 6
817 tis. Sk,
dodávateľské faktúry týkajúce sa obdobia 12/2005 a staršie obdobia doručené od
1.01.2006 do 05.02.2006 boli zaúčtované ako záväzky.
Faktúry doručené pred 01.01.2006 týkajúce sa nákladov obdobia 10 - 12/2005 sú
časovo rozlíšené. Pri výdavkoch bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich
obdobiach bol použitý účet 391 – náklady budúcich období.

-

daňové záväzky predstavujú daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 688 tis. Sk za
mesiac december uhradenú v januári 2006.

Odložené dane (odložený daňový záväzok ) zaúčtované na účte 377 sa vzťahuje na :
-

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

-

odložený daňový záväzok vo výške 198 tis. Sk predstavuje odložený daňový záväzok
z hnuteľného majetku. Odložený daňový záväzok bol vypočítaný z rozdielu medzi
účtovnou zostatkovou hodnotou a daňovou zostatkovou hodnotou zo zaradeného
hnuteľného majetku po 1.10.2005.

Prehľad ostatných záväzkov v nasledujúcej tabuľke:
Ostatné záväzky
351 záväzky voči zamestnancom
356 záväzky zo sociálneho a
zdravotného
poistenia a dôchodkové
pripoistenie
357 záväzky sociálny fond
361 dodávatelia
368 iné záväzky
369 krátkodobé rezervy
372 ostatné priame dane
377 odložený daňový záväzok
Spolu

Stav 31.12.2005
4 447
2 804

619
6 817
129
10 369
688
198
26 071

Krátkodobé rezervy na správnu činnosť boli vytvorené vo výške 10 369 tis. Sk, z toho na
mzdový náklad a za nevyčerpané dovolenky zamestnancov pripadajúce na obdobie do
31.12.2005, ďalej boli zaúčtované rezervy na zákonné sociálne náklady viažuce sa k týmto
nákladom, nezamestnávanie pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou, na dodávky
a služby, rezerva na poplatky z omeškania voči PZS a rezerva na vyplatené odchodné
v mesiaci január 2006.
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Prehľad o krátkodobých rezervách v nasledujúcej tabuľke:
Krátkodobé rezervy
Rezerva na nevyčerpané
dovolenky a odmeny
Rezerva na odvody do fondov
Rezerva na nezamestnávanie
pracovníkov so zníženou
pracovnou schopnosťou
Rezerva na služby
Rezerva na odchodné vyplatené
v 01/2006
Rezerva na PzO
Spolu

Stav
31.12.2005
6 137
1 584
186
959
28
1 475
10 369

Odložené dane:
Popis
rozdiel medzi
zostatkovou účtovnou a
daňovou hodnotou
dlhodobého hmotného
majetku zaradeného po
1.10.2005
Spolu

Odložená
daň

Základňa

1 044
1 044

198
198

6. Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Výdavky budúcich období účet 392 – bol použitý pri nákladoch správna činnosť, pričom
výdavok 1 tis. Sk sa bude realizovať až po 1.1.2006. Zaúčtované boli drobné prevádzkové
výdavky.
V.
Informácie o výnosoch
Vo výnosoch na poistné v hrubej výške je zaúčtovaný predpis na preddavkoch na poistnom
za obdobie 10 až 12/2005, vrátane odhadu predpisu na predpis decembra 2005.
Poistné v hrubej výške:
Poistné v hrubej výške
601 predpísané poistné v
hrubej
výške
Spolu

Stav
31.12.2005
1 252 288
1 252 288

Výnosy za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou sú poplatky za recepty a poukazy
na zdravotnícke pomôcky.
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Rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam na poistnom a k pohľadávkam na
regresných náhradách bolo vykonané v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.
161/2006 Z.z. zo dňa 17. marca 2006, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby
technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam.
Poisťovňa rozpustila opravné položky k pohľadávkam na pokutách, poplatkoch
z omeškania a poplatkoch za nesplnenie oznamovacej povinnosti.
Ostatné technické výnosy sú úroky z bankových účtov a z úroky
z terminovaných vkladov na základe zmluvy so Štátnou pokladnicou.
Ostatné technické výnosy:
Ostatné technické výnosy
611 výnosy za služby súvisiace
so
ZS
615 rozpustenie OP
k technickému
účtu
618 ostatné technické výnosy
Spolu

Stav
31.12.2005
7 408
1 057 114
5 333
1 069 855

Ostatné výnosy:
Stav
31.12.2005
658 ostatné výnosy predaj auta
236
658 ostatné výnosy poistná
299
udalosť
15
658 ostatné výnosy príspevok absolventská prax pre
evidovaného uchádzača o
zamestnanie u
zamestnávateľa
Spolu
550
Ostatné výnosy

VI.
Informácie o nákladoch
Náklady na poistné plnenia
V nákladoch za zdravotnú starostlivosť sú premietnuté doručené faktúry od poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti do 5.2.2006 za zdravotnú starostlivosť poskytnutú do 31.12.2005 a
náklady z prerozdelenia poistného.
Technické rezervy boli vytvorené ( viď. pozn. Technické rezervy časť IV. bod č. 2 ) na
neuhradenú zdravotnú starostlivosť, technické rezervy na nevyfakturovanú zdravotnú
starostlivosť a technické rezervy na schválenú plánovanú zdravotnú starostlivosť pre
poistencov.
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Náklady na poistné plnenia:
Stav
31.12.2005
501 náklady na poistné plnenia
897 041
510 náklady z prerozdelenia
141 262
poistného
Spolu
1 038 303
503 technická rezerva na
104 950
poistné
plnenie
Celkom
1 143 253
Náklady na poistné plnenia

Náklady na správnu réžiu vo výške 52 545 tis, Sk predstavujú technické náklady súvisiace
s prevádzkou poisťovne.
Opravné položky k pohľadávkam na poistnom boli vytvorené vo výške 640 276 tis. Sk
a k pohľadávkam k regresným náhradám vo výške 1 635 tis. Sk.
Vytvorené opravné položky boli v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.
161/2006 Z.z. zo dňa 17. marca 2006, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby
technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam.
Poisťovňa vytvorila opravné položky k pohľadávkam na pokutách, poplatkoch z omeškania
a poplatkoch za nesplnenie oznamovacej povinnosti vo výške 405 475 tis. Sk.
Príspevok na činnosť úradu na rok 2005 bol podľa § 30 a § 85 zákona 581/2004 Z. z.
splatný do 31.7.2005. Poisťovňa ako akciová spoločnosť však vznikla až 1.10.2005
a príspevok uhradila na účet ÚDZS dňa 7.10.2005.
Prehľad nákladov v nasledujúcej tabuľke::
Stav
31.12.2005
512 spotreba materiálu
3 678
512 spotreba energie
439
512 údržba a opravy
414
512 náklady na pracovné cesty
897
512 náklady na reprezentáciu
517
512
výkony
pôšt
3 595
a telekomunikácií
512 nájomné
4 862
512 ostatné služby
7 331
512 ostatné služby školenie
203
512 poistenie majetku a
419
havarijné
poistenie
512 mzdové prostriedky
21 566
512 náklady na sociálne
6 125
poistenie
512 tvorba sociálneho fondu
239
512 ostatné sociálne poistenie
339
dôch.
Správna réžia
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pripoistenie
512 odchodné
512 príspevok pri dočasnej PN
512 príspevok na stravovanie
512 bankové poplatky
512 ostatné poplatky VAKUP
512 ostatné poplatky
Spolu

10
24
662
298
104
823
52 545

Stav
31.12.2005
položky 1 047 386

Ostatné technické náklady

515
opravné
k technickému
účtu
513
príspevok ÚDZS
na
14 648
činnosť
Spolu
1 062 034
Ostatné náklady:
Ostatné náklady netechnický
Stav
účet
31.12.2005
558 dary
50
558 škody
66
558 odpisy softvér
4 378
558 odpisy Godwill
1 278
558 odpisy stroje a prístroje
828
558 odpisy inventár
10
558
odpisy
dopravné
624
prostriedky
558 daň z pridanej hodnoty
419
samozdanenie služby ČR
558 PzO lekáreň
5
Spolu
7 658
Tvorba ostatných rezerv na prebiehajúce pasívne súdne spory bola vytvorená v sume 8
524 tis. Sk, ročné zúčtovanie preddavkov na poistné 49 824 tis. Sk a rezerva na odchodné
213 tis. Sk.
Stav
Ostatné rezervy
31.12.2005
561 ostatné rezervy na sporové
8 524
konania
561 ostatné rezervy na ročné
49 824
zúčtovanie poistného
561
ostatné
rezervy
na
213
odchodné do
dôchodku
Spolu
58 561
Celkom
ostatné
náklady
66 219
a ostatné rezervy
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Ostatné dane a poplatky:
Daň z motorových vozidiel
562 daň z motorových vozidiel
Spolu

Stav
31.12.2005
17
17

Odložená daň z príjmov :
Odložená daň z príjmov
572 odložená daň z príjmov
(odložená daňový záväzok)
Spolu

Stav
31.12.2005
198
198

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je strata – 1 573 tis. Sk.
VII.
Daň z príjmov
Podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku pri sadzbe 19%, po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov
a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových
zákonov a predpisov pri ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané
v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
Poisťovňa za príslušné obdobie dosiahla účtovnú stratu vo výške - 1 573 tis.
SK, po úpravách o niektoré položky na daňové účely daňovú stratu vo výške 596 000 tis. Sk.
Poisťovňa požiadala daňový úrad o odklad povinnosti podať daňové priznanie do termínu
30. júna 2006. Z tohto dôvodu spoločnosť ku dňu zostavenia finančných výkazov
a poznámok k finančným výkazom nedisponuje konečným prepočtom daňovej straty, ktorá
sa môže dodatočne zmeniť.
VIII.
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Na podsúvahových účtoch 724 sa vykazujú dôležité skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v
sústave podvojného účtovníctva, ale sú podstatné na posúdenie majetkovo-právnej situácie
ZP DÔVERA a jej ekonomických zdrojov.
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Na podsúvahových účtoch sa vykazujú najmä:
a) majetok, ktorý ZP DÔVERA obstaráva pre poistencov – ide o zdravotné pomôcky ZP
DÔVERA, na podsúvahovom účte 724 eviduje zdravotné pomôcky na sklade
a zapožičané poistencom vo výške 16 636 tis. Sk,
b) majetok, ktorý je zaúčtovaný do spotreby materiálu – drobný hmotný majetok od 751
do 30 000 Sk na ťarchu účtu 512.04020000 eviduje sa na podsúvahovom účte 724 vo
výške 8 669 tis. Sk a drobný nehmotný majetok 4 370 tis. Sk a majetok prevedený zo
Vzájomnej životnej poisťovne, a.s. vo výške 21 371 tis. Sk dlhodobý HM a 9 491 tis. SK
drobný HM,
c) na podsúvahovom účte 724 ZP DÔVERA eviduje premlčaný záväzok vo výške 22 005
tis. Sk,
d) na podsúvahovom účte 724 ZP DÔVERA eviduje rezervu na sporové konania vo výške
14 139 tis. Sk (viď. pozn. Rezervy časť IV. bod č.3.1.).
IX.
Ročné zúčtovanie so štátom
Na základe § 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. je poisťovňa povinná vykonať ročné
zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok na základe
údajov z centrálneho registra poistencov a podať ho Ministerstvu zdravotníctva SR
najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. K ročnému zúčtovaniu priloží
skutočný denný počet poistencov za predchádzajúci kalendárny rok. Podrobnosti
k ročnému zúčtovaniu má stanoviť podľa § 19 ods. 21 všeobecný záväzný predpis, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Takýto predpis – vyhláška č. 239/2006 Z. z. - bola zverejnená v Zbierke zákonov dňa
27.4.2006.
Prehľad o počte poistencov:

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu
Priemer

Počet
poistencov
spolu
335 661
335 585
335 539
335 603
335 533
335 608
335 833
335 939
336 070
336 236
336 368
336 474
335 871

Poistenci štátu
Nahlásení Krátení
197 271 189 129
198 313 182 078
199 023 182 383
196 180 180 245
198 384 182 689
198 106 182 689
197 809 183 606
197 798 183 606
197 473 185 744
182 885 175 357
183 003 173 605
183 752 179 332
194 166
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16 235
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Výpočet pohľadávky voči štátu
Názov
Počet poistencov (rozdiel medzi nahlásenými a krátenými
poistencami)
Platba štátu na jedného poistenca
Predpokladaná výška pohľadávky voči štátu

Hodnota
v Sk
149 534
576
86 131 584

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky platilo preddavky za štát počas roka 2005
vo výške 1/12 štátneho rozpočtu na rok 2005. Poisťovne nahlasovali počet svojich
poistencov štátu aktuálne vždy k 10. dňu nasledujúceho mesiaca, na základe čoho Ministerstvo zdravotníctva SR vykonalo pomerné rozdelenie platby štátu medzi poisťovne.
To znamená, že všetkým zdravotným poisťovniam bol preddavok na poistné štátu znížený,
a teda pri ročnom zúčtovaní pri stanovenej platbe 576,- Sk na jedného poistenca by štát
mal doplácať všetkým zdravotným poisťovniam. Nakoľko ani štátny rozpočet na rok 2006
nepredpokladá zvýšené výdavky na platbu štátu z titulu ročného zúčtovania za poistencov
štátu, je neisté, či k takémuto zúčtovaniu nakoniec dôjde, napriek zákonnej povinnosti.
Poisťovňa navyše v súčasnosti pozná počty poistencov štátu podľa posledného výpočtu
Centrálneho registra poistencov, ale to nie je denný stav, ktorý by mal byť predmetom
ročného zúčtovania. Do denného stavu sa dostanú aj poistenci, ktorí z rôznych dôvodov sú
poistencami štátu na nejakú časť mesiaca, prípadne na niekoľko dní. Tieto stavy zatiaľ
Centrálny register poistencov neeviduje, a preto výpočet tejto pohľadávky nie je celkom
presný. Z hľadiska opatrnosti je preto táto pohľadávka uvedená iba v poznámkach.
Pohľadávky na poistnom vzniknuté podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (ďalej len
zákon č. 580“)
Vo veci prípadného uplatňovania pohľadávky zdravotnej poisťovne na poistnom voči štátu
ako platiteľovi poistného je potrebné vychádzať z príslušných ustanovení zákona č. 580.
V ustanovení § 11 ods. 1, písm. d) zákona č. 580 je definovaná povinnosť platiť poistné aj
pre platiteľa poistného – štát.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 8 až 10 zákona č. 580 štát platí poistné za zákonom určené
osoby. Preddavok na poistné za platiteľa štát odvádza Ministerstvo zdravotníctva SR (§ 16
ods. 7 zákona č. 580).
Podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 580 preddavok na poistné, ktorého platiteľom je
štát, poukazuje Ministerstvo zdravotníctva SR na účet zdravotnej poisťovne do 20. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca vo výške vypočítanej podľa § 16 ods. 2 písm. e) tohto
zákona.
(§ 16 ods. 2, písm. e) – vo výške 1/12 sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný kalendárny rok, ktorá sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa počtu
poistencov oznámených podľa § 23 ods. 8 zákona č. 580).
V zmysle ustanovenia § 17 ods. 7 zákona č. 580, ak platiteľ poistného neodvedie preddavok
na poistné riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa si môže uplatniť tento preddavok
na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
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Umiestnenie tohto odseku 7 pred ods. 8 poisťovňa považuje za nesystémové.
Podpornou argumentáciou pre nesystémovosť je aj ustanovenie § 18 ods. 1 zákona č. 580,
ktoré v prípade uplatnenia si úrokov z omeškania nerozlišuje typ platiteľa poistného.
Jednotlivé ustanovenia zákona č. 580 nevylučujú možnosť uplatnenia si pohľadávok
zdravotnej poisťovne z titulu neuhradeného preddavku voči štátu ako platiteľovi poistného
prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Vzhľadom na vyššie uvedené zákon č. 580 (viď príslušné ustanovenia tohto zákona
uvedené v predchádzajúcom texte) umožňuje zdravotnej poisťovni uplatniť si
prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj pohľadávky na
poistnom voči štátu (v danom prípade voči ministerstvu zdravotníctva) ako platiteľovi
poistného.
X.
Žalované sumy evidované v evidencii súdnych sporov
Právny odbor eviduje v evidencii iné súdne spory, ktorých žalovaná suma v celkovej výške
predstavuje 97 328 tis. Sk.
Uvedenú sumu tvoria spory, v ktorých je predpokladaná 100%-ná úspešnosť výhry
poisťovne a to z dôvodu úspešne vznesenej námietky neexistencie alebo zániku nároku
žalobcu v čase podania žalobného návrhu alebo vysporiadania žalovanej sumy dohodou
o urovnaní v priebehu konania. Spory eviduje poisťovňa vo svojej evidencii len z dôvodu
absencie rozhodnutia súdu o zastavení konania alebo zamietnutí žalobného návrhu, alebo
nedoručenia týchto rozhodnutí poisťovni v prípade skončenia konania.
Preto tieto rezervy sú uvedené len v poznámkach.
XI.
Osoby s osobitným vzťahom k spoločnosti
Zoznam spriaznených osôb
1.

Akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci

Predstavenstvo:
Predseda:
Predseda:
Člen:
Člen:
Člen:

Ing. Juraj Luknár (do 1.12.2005)
Ing. Martin Štefunko (od 2.12.2005)
Ing. Martin Štefunko (do 1.12.2005)
Mgr. Peter Demský (od 2.12.2005)
Ing. Peter Kalenčík zamestnanec v pozícii generálneho riaditeľa

Dozorná rada:
Predseda:
Člen
Člen
Člen

JUDr. Alena Vyskočilová
Ing. Zuzana Petrová
Mgr. Tatiana Ilavská
JUDr. Pavel Nováček
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Člen
Člen

Ing. Katarína Baranová zvolený zástupca zamestnancov
JUDr. Elena Báthoryová zvolený zástupca zamestnancov

Akcionár:

Dôvera a.s.

2.

Ostatné spriaznené osoby
Ostatným spriaznenými osobami sú spoločnosti v skupine PENTA
LIMITED.

HOLDING

XII.
Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2005 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti,
ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú
uvedené vyššie, a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
XIII.
Záver
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka, v súlade s platnými
právnymi predpismi. Súčasťou účtovnej závierky je súvaha a výkaz ziskov a strát zostavený
za obdobie od 1. októbra 2005 do 31.decembra 2005 a poznámky.
V Bratislave 18. mája.2006
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