Správa predstavenstva
Úvod
Union zdravotná poisťovňa, a.s. bola založená v marci 2006 a jej činnosť je zameraná
na oblasť verejného zdravotného poistenia. Vďaka možnosti využiť vedomosti a
skúsenosti zo zdravotného poistenia v rámci skupiny Eureko ako aj skúsenosti
z individuálneho zdravotného poistenia Union poisťovne, a.s. táto spoločnosť
predstavuje prirodzené rozšírenie počtu poisťovní skupiny Eureko na Slovensku.
Výsledkom úspešného náboru klientov a marketingových aktivít spoločnosti v roku 2006
je získanie 462 461 potvrdených prihlášok, ktoré predstavujú 8,7% podiel na trhu
individuálnych klientov. Títo občania sa s účinnosťou od 1. januára 2007 stanú našimi
klientmi.
Ku koncu roku 2006 Union zdravotná poisťovňa, a.s. mala 131 zamestnancov.
Predpokladáme, že ich počet sa do konca roka 2007 zvýši na približne 300.
Vízia
Byť modernou zdravotnou poisťovňou na strane klienta prostredníctvom proaktívneho
a nebyrokratického prístupu. Priniesť na slovenský trh nový spôsob riadenia zdravotnej
starostlivosti založený na našej profesionálnej skúsenosti v zdravotnom poistení
v skupine Eureko, výsledkom ktorého bude vysoká úroveň služieb a včasná, bezpečná
a komfortná liečba s preukázateľnými výsledkami. Získať a udržať si lojalitu našich
klientov poskytovaním rýchlych, efektívnych a spoľahlivých služieb, ktorými je značka
Union už dlho známa.

Poslanie
Spolu s proaktivitou, inováciou, zabezpečovaním kvality a prevenciou, ktoré sú našimi
kľúčovými hodnotami, poskytujeme našim klientom jedinečný rad produktov a služieb
s pridanou hodnotou a udržiavame si vyvážený transparentný a etický vzťah s klientmi,
zamestnancami a akcionárom.

Stratégia
Union zdravotná poisťovňa, a.s. sa v roku 2007 bude zameriavať na poskytovanie
prvotriednych služieb a výhod pre svojich klientov, čím posilníme ich dôveru, ktorú vložili
do tejto novo založenej spoločnosti. Prostredníctvom partnerského vzťahu
s poskytovateľmi a dôrazu na prevenciu chce Union zdravotná poisťovňa, a.s.
dosiahnuť v nasledujúcich rokoch trvalý rast svojho podielu na trhu.
Konkrétne:
• pokračovať v inovovaní, prinášaní nových výhod a služieb na trh;
• udržať si dôveru a lojalitu klientov prostredníctvom neustáleho poskytovania rýchlych
a spoľahlivých služieb;
• investovať do dlhodobého zdravia našich klientov prostredníctvom prevencie;
• motivačnými prvkami v platobných mechanizmoch pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti skvalitňovať starostlivosť o našich klientov.
Vyhodnotenie roku 2006
Rok 2006 bol prvým rokom existencie Union zdravotnej poisťovne, a.s.. Väčšina aktivít
spoločnosti bola zameraná na získavanie a spracovanie prihlášok klientov, ktorí sa
chceli stať našimi poistencami od 1. januára 2007, a na prípravu plnej prevádzky vo
všetkých oblastiach činnosti verejného zdravotného poistenia.
Union zdravotná poisťovňa, a.s. vykázala v roku 2006 stratu vo výške 643,7 mil. Sk,
ktorá je predstavenstvom, dozornou radou a akcionárom (Eureko) považovaná za
uspokojivú. Z hľadiska solventnosti je strata pokrytá kapitálom, ktorý Eureko vložilo
v priebehu roku 2006.
Strata bola spôsobená najmä nákladmi na získavanie nových klientov a Eureko ju
považuje za potrebnú investíciu pre svoju dlhodobú stratégiu na Slovensku. Eureko, ako
seriózny dlhodobý investor, nie je zameraný na krátkodobé zisky, avšak predpokladá
návratnosť investície v priebehu 10 až 15 rokov. Verejné zdravotné poistenie je vo
všeobecnosti považované za nízko ziskové, a len najprofesionálnejšie zdravotné
poisťovne sú schopné dosahovať určité zisky.
Hlavné udalosti v roku 2007
o

o
o
o

13. februára dostala Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. licenciu na vykonávanie
verejného zdravotného poistenia od Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou;
9. marca bola Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. zapísaná do obchodného
registra;
12. apríla Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. zmenila názov na Union zdravotná
poisťovňa, a.s.;
10. októbra Union zdravotná poisťovňa, a.s. doručila 491 473 prihlášok klientov
(ktorí sa stanú klientmi Union zdravotnej poisťovne od 1. januára 2007) Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, následne z nich Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou potvrdil 462 461.

Ambície a Ciele
Znásobiť úspech v získaní klientov v r. 2006 obojstranne výhodnými vzťahmi
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v prospech klientov a pripravovaným
crossellingom docieliť rozvoj individuálneho zdravotného poistenia.
Potvrdiť skutočnými výsledkami opodstatnenosť investície.
Aktivity v sociálnej oblasti (Corporate Social Responsibility)
Union zastáva filozofiu pozitívnej interakcie so spoločenským prostredím a jeho
obchodná politika podporuje túto interakciu cez účasť v špecifických projektoch
a organizáciách alebo ich podporovaním.
Union zdravotná poisťovňa, a.s. , ako člen skupiny Eureko, zastáva filozofiu pozitívnej
interakcie so spoločenským prostredím a jeho obchodná politika podporuje túto
interakciu cez účasť v špecifických projektoch a organizáciách alebo ich podporovaním.
V priebehu roka 2007 sa Union zdravotná poisťovňa, a.s. pripojí k Union poisťovni, a.s.
a k Eureku pri realizácii viacerých projektov tohto druhu na Slovensku.

Eureko B.V. je súkromná skupina poskytujúca finančné služby,
registrovaná v Holandsku, ktorej hlavnou činnosťou je poisťovníctvo.
Má spoločnosti v 10 krajinách a viac ako 20.000 zamestnancov.
Profil
Skupina Eureko ponúka poistenia: životné, neživotné, dôchodkové a zdravotné
poistenie a zdravotné služby, správu majetku a bankovníctvo.
Filozofiou Eureko je budovanie integrovanej, celoeurópskej skupiny skladajúcej sa
z lídrov na trhu na územiach, kde pôsobia jej spoločnosti. Každá z jej aktívnych
spoločností má silné, dominantné značky; dôverne poznajú svoj miestny trh, a majú
klientsky orientovaný prístup. Sú to lokálne odborné skúsenosti, podporené silnou
európskou skupinou, a zdieľanie vedomostí, zručností a skúseností v rámci skupiny,
ktoré tvoria hlavné hodnoty Eureka. Dcérske spoločnosti si ponechávajú svoje
pôvodné mená, keďže klienti v príslušných krajinách ich do veľkej miery poznajú
podľa ich značky.
Skupina v súčasnosti zahŕňa:
• Achmea: ponúka firmám, inštitúciám a spotrebiteľom v Beneluxe široký
sortiment poistných, bankových, hypotekárnych produktov a sprievodných
služieb. V Holandsku zastáva celkové 1. miesto na poistnom trhu.
• Interamerican: Založená pred viac ako 37 rokmi v Grécku; značka
Interamerican je synonymom kvality a inovácie. Spoločnosť je na 3. mieste na
trhoch so životným a neživotným poistením.
• Friends First poskytuje životné, dôchodkové, investičné a iné špecializované
finančné produkty v Írsku.
• Império: pracuje v úzkom segmente trhu (portugalská komunita) na
francúzskom trhu so životným poistením.
• Stredná a východná Európa:
Eureko vlastní Union, slovenskú poisťovňu ponúkajúcu životné, neživotné
a zdravotné poistenie. Eureko rozbieha činnosti v Rumunsku, Bulharsku a na

Cypre. Najdôležitejšia investícia v tomto regióne je vo výške 33%-1* akcie do
PZU v Poľsku - najväčšej poisťovne v Strednej a Východnej Európe tak na
trhoch životného ako aj neživotného poistenia.
* bolo požiadané o úradný súhlas so zvýšením tohto vlastníckeho podielu na 50%.
Kľúčové ukazovatele:
Predpísané poistné (brutto)
Vlastné imanie
Čistý zisk
Rentabilita vlastného kapitálu

r. 2006 (EUR)
14.302 mil.
9.632 mil.
985 mil.
14,7%

r.2005 (EUR)
6.577,4 mil.
8.525 mil.
705,9 mil.
16,9%

Rating finančnej sily a dlhodobej úverovej spôsobilosti (Standard & Poor’s):
Skupina Eureko: A+ Výhľad: pozitívny

Registračné údaje spoločnosti
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 1
Slovenská republika
telefón: 0850 00 33 33
e-mail: union.direct@union.sk
http: www.unionzp.sk
IČO: 36284831
IČ DPH: SK 2022152517
Podiel akcionárov na základnom imaní k 31.12.2006 v tis. Sk:
EUREKO B.V.
počet akcií 2 170 300
100%

Orgány spoločnosti
Union zdravotná poisťovňa, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3832/B.
Dozorná rada
Willem Antonius Jozef van Duin
Tibor Bôrik
Michal Nastula
Dušan Zemánek

predseda
člen (do 31.8.2006)
člen (od 1.09.2006)
člen

Predstavenstvo
Rinze Andreas Visser
Tibor Bôrik
Ľuba Čermáková
Silvia Miklová
Elena Májeková
Arnoud Gijsbert Vink

predseda (do 30.9.2006)
predseda (od 1.10.2006)
člen (do 31.8.2006)
člen (do 31.8.2006)
člen (od 1.9.2006)
člen (od 1.9.2006)

Základné imanie: 2 170 300 000,- Sk.

Organizačná štruktúra Union zdravotnej poisťovne, a.s. k 31.12.2006
Organizačná štruktúra Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Predstavenstvo

Sekcia ekonomiky, administratívy a informatiky

Sekcia podporných činností

Call centrum

Sekretariát

Úsek služieb klientom

Úsek ľudských zdrojov

Sekcia poistného kmeňa a nákupu ZS

Úsek marketingu

Odbor marketingu
Odbor pre kontakt s klientom

Odbor ľudských zdrojov

Odbor registrov

Personálny odbor

Odbor výberu poistného

Odbor ekonomiky práce

Odbor komunikácie
Úsek nákupu zdravotnej starostlivosti

Odbor nákupu zdravotnej starostlivosti
Úsek revíznych a zdravotných činností

Úsek vnútornej kontroly a právnych činností
Odbor programov zdravia

Odbor metodiky a schvaľovacích činností

Odbor právnych činností

Odbor revíznych kontrolných činností

Odbor analýz a prognóz

Odbor zúčtovania

Odbor vnútornej kontroly

Úsek rozvoja a kvality služieb

Odbor pre vzťahy s externými spolupracovníkmi
Odbor komunikácie s VIP partnerom
Úsek informatiky
Odbor špecifických záujmových skupín
Odbor technického zabezpečenia
Odbor informačného systému zdravotného poistenia
Odbor vývoja a prevádzky aplikácií
Úsek účtovníctva a controllingu

Odbor controllingu
Odbor účtovníctva
Finančný odbor
Odbor hospodárskej správy

Odbor prípravy projektov

POZNÁMKY
k účtovnej závierke k 31. decembru 2006

Úvod
Základné údaje o zdravotnej poisťovni
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku podľa zápisu
v obchodnom registri:
zdravotná

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
9.3.2006 pod obchodným názvom Medicare

poisťovňa, a.s.
12.4.2006 na Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 3832/B,
oddiel: Sa
Právna forma:
akciová spoločnosť
Hlavný predmet činnosti:
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v zmysle
povolenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou č.SK12/000019/2005 zo dňa
13.2.2006
IČO
36 284 831
DIČ
2022152517
(ďalej aj „zdravotná poisťovňa“ alebo „UZP“)
Zmena obchodného mena:
Zapísaná v obchodnom registri:

Akcionári zdravotnej poisťovne
Jediným akcionárom UZP je :
Názov (obchodné meno): Eureko B.V.
Sídlo : Handelsweg 2, Zeist. 3707NH, Holandsko
Zapísaná : v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Utrecht a okolie Holandsko, č.
sp. 33235189
Výška podielu akcionára na základnom imaní predstavuje 100%.
Základné imanie zdravotnej poisťovne:
výška:
2 170 300 000 Sk
počet akcií:
2 170 300
druh akcií: kmeňové, podoba: zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie: 1 000 Sk (slovom tisíc slovenských korún)
Akcie zdravotnej poisťovne majú podobu zaknihovaných cenných papierov na meno. Akcie zdravotnej
poisťovne 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 zdravotnej poisťovne je zakázaná.
Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách v znení neskorších predpisov.
Práva a povinnosti akcionára sú podrobne upravené v Stanovách akciovej spoločnosti
zdravotná poisťovňa, a. s.
Zdravotná poisťovňa vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Union

Orgány zdravotnej 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 ako akciových
spoločností a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú
upravené v Stanovách zdravotnej poisťovne.
PREDSTAVENSTVO je štatutárnym a výkonným orgánom zdravotnej poisťovne:
Predseda:
Rinze Andreas Visser – do 30.9.2006
Predseda:
Tibor Bôrik – od 1.10.2006
Člen:
Ľuba Čermáková – do 31.8.2006
Člen:
Silvia Miklová – do 31.8.2006
Člen:
Elena Májeková – od 1.9.2006
Člen:
Arnoud Gijsbert Vink – od 1.9.2006
DOZORNÁ RADA je najvyšší kontrolný orgán zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú upravené
v Stanovách zdravotnej poisťovne:
Predseda:
Willlem Antonius Jozef van Duin
Člen
Dušan Zemánek
Člen:
Tibor Bôrik – do 31.8.2006
Člen:
Michal Nastula – od 1.9.2006

ODBOR 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 .

Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2006 bol 48.

Dôvod zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka UZP k 31. decembru 2006 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné
obdobie
od 9. marca 2006 do 31. decembra 2006.

Právna úprava
Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva účtuje a vykazuje UZP 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 22 930/2005-74 zo dňa 11. novembra 2005
v znení neskorších predpisov.
Účtovníctvo je vedené v súlade s internými organizačnými predpismi a internými riadiacimi normami
UZP, ktorými sú aplikované vyššie uvedené právne predpisy v podmienkach zdravotnej poisťovne.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania zdravotnej poisťovne.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou počas účtovného obdobia od
založenia zdravotnej poisťovne do 31.12.2006 konzistentne aplikované.

Spôsob ocenenia majetku
a) Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku :
V zmysle § 24 a § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacích cenách.
Dlhodobý hmotný majetok v UZP predstavuje samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory
hnuteľných vecí, ktoré majú technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako
30 000,- Sk a ich doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje 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.
Odpisy sú účtované ako náklad do Výkazu ziskov a strát rovnomernou metódou podľa doby životnosti
nasledovne:
Druh majetku

Metóda odpisovania

Doba životnosti v rokoch

Budovy na vlastné použitie

rovnomerne

20

Pracovné stroje a zariadenia

rovnomerne

4-6

Výpočt., spoj. a kanc. technika

rovnomerne

4-6

Dopravné prostriedky

rovnomerne

4

Klimatizácia

rovnomerne

12

Inventár

rovnomerne

4-6

b) Drobný hmotný a nehmotný majetok :
UZP o dlhodobom drobnom nehmotnom majetku neúčtuje. Pri obstaraní je tento majetok priamo
účtovaný do nákladov na účet – Ostatné služby drobný nehmotný majetok do 50 000,- Sk
UZP o dlhodobom drobnom hmotnom majetku neúčtuje. Pri obstaraní je tento majetok priamo
účtovaný na účet – Spotreba materiálu DHM do 30 000,- Sk neevidovaný a účet – Spotreba materiálu
DHM do 30 000,- Sk evidovaný (po predchádzajúcom zaevidovaní do operatívnej evidencie
„Drobného hmotného majetku“). Drobný hmotný majetok UZP sleduje na podsúvahových účtoch.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je poistený v spoločnosti Union poisťovňa, a.s. Výška ročného
poistného predstavuje sumu 148 tis. Sk.

Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov
UZP z obstarávacích nákladov časovo rozlišuje iba náklady na provízie. Doba amortizácie
vychádza zo strednej dĺžky trvania poistného vzťahu vypočítanej na základe pravdepodobností
storna v jednotlivých rokoch trvania poistného vzťahu, keďže v prihláškach na zdravotné
poistenie sa neuvádza doba platnosti poistenia.
Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť
storna v 2. roku
storna v 5+ roku
storna v 1. roku
storna v 3. roku
storna v 4. roku
poistenia
poistenia
poistenia
poistenia
poistenia
15,00%
13,00%
10,50%
7,50%
3,00%
Stredná dĺžka poistného vzťahu pri daných pravdepodobnostiach storna je 11 rokov. Na
základe predpokladaných čistých súčasných hodnôt projektovaných peňažných tokov
týkajúcich sa poistených, na ktorých bola provízia vyplatená, sa určí časť provízie, ktorá sa
odpíše hneď v roku 2006 (rozdiel medzi celkovou províziou 2006 a hodnotou naakumulovanou
v 11. roku poistenia), časť, ktorá sa bude odpisovať počas doby amortizácie (11 rokov) a tiež
spôsob odpisovania. Z dôvodu opatrnosti a neistoty na trhu verejného zdravotného poistenia
súvisiacej s navrhovanými zmenami v legislatíve UZP skrátila dobu amortizácie na 5 rokov

(kedy je podľa pôvodného plánu odpísaná vyše polovica obstarávacích nákladov). Časť
provízie, ktorá mala byť amortizovaná počas posledných 6 rokov, je realokovaná do
začiatočných rokov tak, aby sa vzájomný pomer amortizácii v týchto jednotlivých rokoch
(vrátane roka 0 = 2006) nezmenil.

0

1

2

3

4

5

Amortizačná schéma upravená

39,00% 14,00% 13,00% 12,50% 11,50%

10,00%

Kumulatívne

39,00% 53,00% 66,00% 78,50% 90,00% 100,00%

Časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie poistenia sa riadi amortizačnou schémou:
v 1. roku sa do nákladov účtuje 39% z províziií vyplatených v 1. roku a do časového rozlíšenia
sa zaúčtuje zvyšných 61%,
v 2. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 14% z províziií vyplatených v 1. roku a v časovom
rozlíšení zostane 47%,
v 3. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 13% z províziií vyplatených v 1. roku a v časovom
rozlíšení zostane 34%,
v 4. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 12,5% z províziií vyplatených v 1. roku a v časovom
rozlíšení zostane 21,5%,
v 5. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 11,5% z províziií vyplatených v 1. roku a v časovom
rozlíšení zostane 10%,
v 6. roku sa do nákladov zaúčtuje zvyšných 10% z províziií vyplatených v 1. roku a v časovom
rozlíšení zostane 0.
Impairment test = test na zníženie hodnoty aktív
Tento test slúži na overenie, či účtovná hodnota aktív, v tomto prípade časového rozlíšenia
obstarávacích nákladov, nie je vyššia ako ich návratná hodnota.
Predpoklady:
a) zákonom stanovené predpoklady: odvod poistného, spôsob a výška prerozdeľovania
poistného,
b) predpoklady zdravotnej poisťovne Union: počet poistencov, pravdepodobnosti stornovania
zmlúv, štruktúra poisteného portfólia, inflácia, výška nákladov na zdravotnú starostlivosť,
úspešnosť výberu poistného, riziková diskontná sadzba, investičný výnos, ostatné služby.
Na základe uvedených predpokladov zdravotná poisťovňa vypočítala čistú súčasnú hodnotu budúcich
peňažných tokov týkajúcich sa poistených, na ktorých sa časové rozlíšenie obstarávacích nákladov
vzťahuje vo výške 1 501 185 tis. Sk.

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.

Peniaze a peňažne ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peniaze v hotovosti, účty v
bankách a ceniny.
Sú oceňované v nominálnej hodnote. V súlade so zákonom č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici
o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2a, ods. 1, písm. e) tohto zákona je UZP klientom Štátnej
pokladnice. Klient Štátnej pokladnice je povinný zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici v zmysle §
12, ods. 1, písm. e) zákona č. 291/2002 Z.z. V zmysle zákona č. 291/2002 Z.z. zriaďuje Štátna

pokladnica pre svojich klientov účty vo VÚB, a.s. na uskutočnenie hotovostných operácií. Majiteľom
takéhoto účtu je Štátna pokladnica a klient má len právo disponovať s týmto účtom.
UZP má založené nasledovné bankové účty :
-

príjmový účet,
výdavkový účet pre zdravotnú starostlivosť
účet pre správnu činnosť,
účet pre hotovostné príjmy a výdavky.

Prerozdelenie poistného
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky podľa § 28 ods. 6 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“) vydalo Výnos MZ SR č. 22040/2005-SL z 5.9. 2005 o podrobnostiach
o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom
prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za
kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu.
Základom mesačného prerozdeľovania je 85 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov, ktoré
a) platiteľ poistného podľa § 11 písm.a) až c) a ods. 2 zaplatil zdravotnej poisťovni
v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva
b) platiteľ poistného podľa § 11 písm.d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za
ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva
Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu
prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom definovaným v ods. 4
zákona na jedného prepočítaného poistenca.
Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z
mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu mesačného
prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.
Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu
a) kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj
„oprávnená zdravotná poisťovňa“)
b) záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj „povinná
zdravotná poisťovňa“)
Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 25. dňa v kalendárnom mesiaci rozhodnutie o mesačnom
prerozdeľovaní, v ktorom stanoví každej povinnej zdravotnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej
oprávnenej zdravotnej poisťovni. Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu oprávnenej
zdravotnej poisťovne a výsledku mesačného prerozdeľovania pre povinnú zdravotnú poisťovňu.
Koeficient oprávnenej zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako podiel výsledku mesačného
prerozdeľovania pre oprávnenú zdravotnú poisťovňu a súčtu výsledkov mesačného prerozdeľovania
pre všetky oprávnené zdravotné poisťovne. Povinná zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky
voči oprávneným zdravotným poisťovniam do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia úradu.

Ročné prerozdeľovanie poistného
Podľa § 27a ods. 1 zákona sa ročné prerozdeľovanie poistného vykonáva v každom kalendárnom
roku za predchádzajúci kalendárny rok. Ročné prerozdeľovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa
v roku 2007 určeným postupom a v určených termínoch podľa § 31b, ods. 2 tohto zákona.

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených
osôb
Osoba sa považuje za spriaznenú, ak jedna strana má možnosť kontrolovať alebo má podstatný vplyv
na finančné a operatívne rozhodnutia inej osoby. Spriaznenými osobami sa pre UZP rozumejú
materská spoločnosť, Union poisťovňa, a.s., predstavenstvo UZP a dozorná rada UZP.
Zoznam spriaznených osôb:
Eureko B.V. – materská spoločnosť
Union poisťovňa, a.s. – dcérska spoločnosť Eureko B.V.
Predstavenstvo UZP
Dozorná rada UZP
UZP sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Eureko B.V., Handelsweg 2, 3707NH Zeist,
Holandsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle Eureko B.V.
UZP nevykazuje voči materskej spoločnosti žiadne náklady, výnosy, záväzky ani pohľadávky.
UZP nevykazuje voči Union poisťovni, a.s. žiadne náklady, výnosy, záväzky ani pohľadávky.
Členom predstavenstva UZP boli vyplatené základné mzdy vo výške 132 tis. Sk. Odmeny a bonusy
členom predstavenstva vyplatené neboli.
Členom dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná žiadna finančná odmena.
UZP neposkytla ani neprijala žiadne záruky za členov jej orgánov akciovej spoločnosti.

Poznámky k súvahe
Nehmotný majetok
Nehmotný majetok (v tis. Sk)

Software

Obstarávacie náklady:
stav k 9. marcu 2006
prírastky
stav k 31. decembru 2006

0
30 748
30 748

Oprávky:
stav k 9. marcu 2006
oprávky počas roka
stav k 31. decembru 2006

0
-55
-55

Stav k 31. decembru 2006

30 693

Hmotný majetok
Hmotný majetok (v tis.Sk)
Obstarávacie náklady:
stav k 9. marcu 2006
prírastky
stav k 31. decembru 2006
Oprávky:

Hardware

0
28 063
28 063

Kancelársky
nábytok
0
31
31

Spolu

0
28 094
28 094

stav k 9. marcu 2006
oprávky počas roka
stav k 31. decembru 2006
Stav k 31. decembru 2006

0
-748
-748

0
-1
-1

0
-749
-749

27 315

30

27 345

Pohľadávky
Pohľadávky (v tis.Sk)
pohľadávky na poistnom
opravná položka k pohľadávkam na poistné

160
-1

pohľadávky voči sprostredkovateľom

12 464

pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni
poskytnuté prevádzkové preddavky
daň vyberaná zrážkou
Stav k 31. decembru 2006

108
1 357
91
14 179

Pohľadávky na preddavkoch na poistné
Ku dňu 31.12. 2006 boli zaúčtované všetky predpisy na poistnom, ktoré podľa akruálneho princípu
patria do účtovného obdobia 9.3.2006 do 31.12.2006, a to na základe mesačných výkazov platiteľov
poistného, ktoré boli do zdravotnej poisťovne doručené ku dňu zostavenia účtovnej závierky, vrátane
predpisu za obdobie december 2006, aj keď pohľadávka ešte nebola splatná. Zaúčtované boli
pohľadávky na poistnom voči samoplatiteľom na základe vygenerovaných predpisov poistného
z predložených daňových priznaní a čestných vyhlásení. Tieto pohľadávky sú v súvahe uvedené
ako krátkodobé, nakoľko ich splatnosť je do jedného mesiaca odo dňa vzniku pohľadávky.
Ako pohľadávky boli zaúčtované aj nepredložené mesačné výkazy platiteľov poistného vo výške na
základe odhadu.

Opravné položky
K pohľadávkam k 31.12.2006 boli vytvorené opravné položky a zaúčtovali sa k tým pohľadávkam,
ktoré predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Opravné položky boli vytvorené
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.
Metóda tvorby opravných položiek aplikovaná k 31. decembru 2006 je uvedená v nasledovnom
prehľade:
Poistné
Pohľadávky vo veku 0 – 3 mesiace
Pohľadávky vo veku 3 – 6 mesiacov
Pohľadávky vo veku 6 – 9 mesiacov
Pohľadávky vo veku 9 – 12 mesiacov
Pohľadávky staršie ako 12 mesiacov
Pohľadávky na poistné na verejné zdravotné poistenie:
Pohľadávky voči platiteľom poistného
hrubá
(v tis. Sk)
výška
Pohľadávky na poistnom
70
Odhad pohľadávky na poistnom
90
Stav k 31. decembru 2006
160

% výška opravných
položiek z pohľadávok
0%
25%
50%
75%
100%

opravné
položky

účtovná
hodnota
1
0
1

69
90
159

Pohľadávky voči sprostredkovateľom
V pohľadávkach voči sprostredkovateľom je zaúčtovaná pohľadávka voči spoločnosti WinFin Services,
s.r.o. z titulu vyplatených provízii za stornované prihlášky vo výške 12 464 tis. Sk, ktoré je na základe
zmluvných dojednaní uvedená spoločnosť povinná vrátiť UZP.

Pohľadávky z prerozdeľovania poistného
V pohľadávkach voči inej zdravotnej poisťovni sú zaúčtované pohľadávky z titulu prerozdeľovania
poistného za mesiac november a december 2006 vo výške 108 tis. Sk v odhadovanej výške.

Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky predstavujú 1 448 tis. Sk:
pohľadávky z titulu poskytnutých preddavkov vo výške 459 tis. Sk na právne služby
a nájomné na rok 2007,
pohľadávky z titulu poskytnutých preddavkov vo výške 898 tis. Sk pre Centrálny depozitár
cenných papierov,
pohľadávku vo výške 91 tis. Sk predstavujúcu daň vyberanú zrážkou v zmysle § 43 zákona
o daniach z príjmu
Ostatné pohľadávky (v tis. Sk)
poskytnuté prevádzkové preddavky
daň vyberaná zrážkou
Stav k 31. decembru 2006

1 357
91
1 448

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty (v tis. Sk)
pokladničná hotovosť
ceniny
bankové účty
Stav k 31. decembru 2006

46
17
607 832
607 895

Účty časového rozlíšenia
Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Účet nákladov budúcich období bol použitý pri nákladoch bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov
v budúcich obdobiach.
V roku 2006 bolo na províziách vyplatených 1 445 887 tis. Sk, z čoho 61%, t.j. 881 991 tis. Sk sa
zaúčtovalo do časového rozlíšenia.
Účty časového rozlíšenia (v tis. Sk)
provízie za sprostredkovanie poistenia
členské príspevky

881 991
1 400

nájomné a služby spojené s nájomným
poistenie
ročný poplatok
Stav k 31. decembru 2006

68
76
8
883 543

Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Vlastné imanie
(v tis. Sk)
stav k 9. marcu 2006
navýšenie základného
imania
strata bežného obdobia
Stav k 31. decembru
2006

Základné
imanie
100 000

Výsledok
hospodárenia
za bežné
účtovné
obdobie
10 000
0

Zákonný
rezervný
fond

2 070 300

0

0

0

2 070 300

10 000

Spolu

110 000

0 2 070 300
-643 706

-643 706

-643 706 1 536 594

Základné imanie a rezervný fond
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. základné imanie akciovej spoločnosti musí
byť najmenej 100 000 000 Sk a rezervný fond akciovej spoločnosti najmenej 10 000 000 Sk, čo bolo
splnené pri vzniku UZP.
Na základe rozhodnutia akcionára bolo v priebehu roka 2006 základné imanie postupne zvyšované
nasledovne (údaj je uvedený v Sk):
dňa 15.05.2006 na výšku
244 800 000.- Sk
dňa 09.06.2006 na výšku
614 800 000.- Sk
dňa 28.06.2006 na výšku
984 800 000.- Sk
dňa 19.07.2006 na výšku 1 354 800 000.- Sk
dňa 25.10.2006 na výšku 2 170 300 000.- Sk
Ku dňu 31.12.2006 je základné imanie vo výške 2 170 300 tis. Sk a rezervný fond vo výške 10
000 tis. Sk.

Technické rezervy
Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa vytvorila technické rezervy.
Za rezervy sa považujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát . Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
V zmysle § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. bola vytvorená technická rezerva na
nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť vo výške 150 tis. Sk.

Ostatné rezervy
Na účte ostatných rezerv boli zaúčtované sumy vo výške 3 100 tis. Sk z titulu uplatnených pokút
v správnych konaniach vedených Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rezerva na
odchodné vo výške 22 tis. Sk.
Rezerva na súdne spory:
UZP pri tvorbe rezerv na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vychádzala z evidencie súdnych sporov
vedenej odborom právnych činností, v ktorej sú evidované všetky súdne spory, o ktorých mala

zdravotná poisťovňa ku dňu zostavovania účtovnej závierky vedomosť. Použité číselné údaje boli
získané najmä zo súdnych spisov.
Podkladom pre tvorbu rezerv sporových konaní je hodnota sporu podľa evidencie sporov, ktorá
obsahuje pri každom súdnom spore aj výšku záväzku, o ktorom zdravotná poisťovňa účtuje vo svojom
účtovníctve, výšku nároku žalobcu.
Pravidlá tvorby základnej rezervy pre súdne spory :
Všetky riziká, kde pravdepodobnosť neúspešnosti zdravotnej poisťovne je najmenej 50 %, zdravotná
poisťovňa zaúčtovala ako rezervu v súvahe.
Ostatné riziká sú evidované ako podsúvahový záväzok.

Záväzky
Záväzky voči poisteným
Záväzky

voči poisteným (poistencom zdravotnej poisťovne) sú vedené vo výške 22

tis. Sk.
Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú vedené vo výške 7 tis. Sk, kde sú účtované
krátkodobé záväzky voči zdravotníckym zariadeniam.

Záväzky voči poskytovateľom ZS (v tis. Sk)
Všeobecná zdravotná starostlivosť
Záchranná zdravotná služba

4
3

Stav k 31. decembru 2006

7

Ostatné záväzky
-

záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti vo výške 2 000 tis. Sk predstavujú mzdy za
mesiac december 2006 vyplatené v januári 2007,

-

záväzky so sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 1 245 tis. Sk predstavujú záväzok zo
zdravotného poistenia, poistenie do Sociálnej poisťovne a dôchodkové pripoistenie za mesiac
december 2006 uhradený v mesiaci január 2007,

-

sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvoril povinne na ťarchu nákladov vo výške 65
tis. Sk,
počas účtovného obdobia nebolo vykázané čerpanie sociálneho fondu,

-

v záväzkoch voči dodávateľom sú zaúčtované faktúry pre správnu činnosť vo výške 177 tis. Sk,
ide o dodávateľské faktúry týkajúce sa obdobia december 2006 a staršie obdobia,
Faktúry doručené pred 01.01.2007 týkajúce sa nákladov obdobia od 9.3.2006 do 31.12.2006 sú
časovo rozlíšené. Pri výdavkoch bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich
obdobiach bol použitý účet náklady budúcich období.

-

daňové záväzky predstavujú daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 328 tis. Sk za mesiac
december uhradenú v januári 2007.

Odložené dane (odložený daňový záväzok ) sa vzťahujú na :

-

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
odložený daňový záväzok vo výške 487 tis. Sk bol vypočítaný z rozdielu medzi účtovnou
zostatkovou hodnotou a daňovou zostatkovou hodnotou zo zaradeného hnuteľného majetku
v roku 2006.
Odložený daňový záväzok (v tis. Sk)
Účtovná zostatková hodnota hmotného majetku

14 571

Daňová zostatková hodnota hmotného majetku

12 008

Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou
Sadzba dane
Stav k 31. decembru 2006

2 563
19%
487

Ostatné záväzky (v tis. Sk)
záväzky voči zamestnancom

2 000

ostatné záväzky voči zamestnancom
záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia
záväzky sociálny fond
dodávatelia
nevyfakturované dodávky
krátkodobé rezervy
ostatné priame dane
odložený daňový záväzok
Stav k 31. decembru 2006

3
1 245
65
177
11 506
7 948
328
487
23 759

Nevyfakturované dodávky na správnu činnosť boli zaúčtované vo výške 11 506 tis. Sk, z toho na
nájomné a služby spojené s nájomným, na ostatné služby a provízie.
Nevyfakturované dodávky (v tis. Sk)
nájomné a služby spojené s nájomným
ostatné služby
provízie
Stav k 31. decembru 2006

631
4 663
6 816
11 506

Krátkodobé rezervy na správnu činnosť boli vytvorené vo výške 7 948 tis. Sk, z toho na mzdový
náklad
a nevyčerpané dovolenky zamestnancov pripadajúce na obdobie do 31.12.2006 a na zákonné
sociálne
náklady viažuce sa k týmto nákladom, na dodávky a služby, rezervu na audit a výročnú správu.
Krátkodobé rezervy (v tis. Sk)
rezerva na nevyčerpané dovolenky
rezerva na odmeny
rezerva na služby
rezerva na audit
rezerva na výročnú správu
Stav k 31. decembru 2006

631
2 289
4 521
427
80
7 948

Poznámky k výkazu ziskov a strát
Predpísané poistné
Vo výnosoch na poistné v hrubej výške je zaúčtovaný predpis na preddavkoch na poistnom za
obdobie od 9.3.2006 do 31.12.2006, vrátane odhadu predpisu na december 2006 a na obdobie roku
2006 pre hromadných platiteľov, SZČO a samoplatiteľov, ktorí výkazy preddavkov poistného, výpis
z daňového priznania alebo čestné vyhlásenie nepredložili.
Celé poistné je z verejného zdravotného poistenia.
Poistné v hrubej výške ( v tis. Sk)
predpísané poistné v hrubej výške
Spolu

378
378

Prijaté poistné ( v tis. Sk)
prijaté poistné
Spolu

218
218

Ostatné technické výnosy
Ostatné technické výnosy sú výnosy z prerozdelenia poistného, kurzové zisky, úroky z bankových
účtov a poplatky za vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP).
Výnosy z prerozdelenia poistného
(v tis. Sk)
výnosy z prerozdelenia poistného
výnosy z prerozdelenia poistného
odhadovaná výška
Spolu

50
108
158

Ostatné technické výnosy (v tis. Sk)
kurzové zisky
úroky z bežného účtu
poplatok za vystavenie európskych
zdravotných preukazov
Spolu
výnosy z prerozdelenia poistného
Spolu

2
476
92
570
158
728

Náklady na poistné plnenia
V nákladoch na poistné plnenia sú zaúčtované doručené faktúry od poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti za zdravotnú starostlivosť poskytnutú do 31.12.2006 ako aj nevyfaktúrovanú zdravotnú
starostlivosť týkajúcej sa účtovneho obdobia 2006, a to vo forme technickej rezervy.
Náklady na vyplatené poistné plnenia
(v tis. Sk)

náklady na vyplatené poistné plnenia
Spolu

174
174

Technická rezerva bola vytvorená na nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť.
Zmena stavu technickej rezervy na
poistné plnenia (v tis. Sk)
tvorba technickej rezervy na poistné
plnenie
Spolu

150
150

Obstarávacie náklady
V obstarávacich nákladoch na poistné zmluvy sú zahrnuté náklady na provízie za nábor poistencov.
Obstarávacie náklady
zmluvy (v tis. Sk)

na

poistné

náklady na tlačivá
náklady na reklamu
náklady na provízie brutto
časové rozlíšenie provízií
Spolu

1 735
1 779
1 445 887
-881 991
567 410

Náklady na správnu réžiu
Náklady na správnu réžiu vo výške 62 744 tis. Sk predstavujú technické náklady súvisiace
s prevádzkou .
Správna réžia ( v tis. Sk)
spotreba materiálu
výkony pôšt a telekomunikácií
nájomné a služby spojené s nájomným

6 363
12 248
3 578

ostatné služby

15 512

mzdové prostriedky
náklady na sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

17 317

odpisy

4 012
804

ostatné

2 910

Spolu

62 744

Ostatné technické náklady
Ostatné technické náklady - opravné položky k pohľadávkam na poistnom boli vytvorené vo výške 1
tis. Sk.

Netechnické náklady
Tvorba rezerv na správnu činnosť
Rezervy na správnu činnosť boli vytvorené vo výške 11 072 tis.Sk.
Rezerva na prebiehajúce pasívne správne konania vedené voči zdravotnej poisťovni na základe
ukončených dohľadov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bola vytvorená v sume 3 100
tis. Sk.
Tvorba rezerv na správnu činnosť
(v tis.Sk)
rezerva na nevyčerpané dovolenky
rezerva na odmeny a soc.odvody
rezerva na nevyfakturované dodávky
rezerva na audit
rezerva na odchodné
rezerva na výročnú správu
rezerva na správne konanie
Spolu

631
2 289
4 522
427
23
80
3 100
11 072

Náklady na poplatky
V nákladoch na poplatky sú premietnuté poplatky Stredisku cenných papierov za zaknihovanie akcií,
súdne poplatky, bankové poplatky a ostatné poplatky.

Poplatky (v tis. Sk)
poplatky SCP
súdne poplatky
ostatné poplatky
bankové poplatky

2 664
4
98
8

Spolu

2 774

Odložená daň z príjmov
Odložená daň z príjmov (v tis. Sk)
odložená daň z príjmov
Spolu

487
487

Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je strata – 643 706 tis. Sk. Zdravotná poisťovňa neeviduje
daňovú povinnosť z bežnej ani mimoriadnej činnosti.

Výsledok hospodárenia (v tis. Sk)
výsledok hospodárenia pred zdanením
odložená daň z príjmov

-643 219
-487

Výsledok hospodárenia po zdanení

-643 706

Predpokladaná daňová strata je vo výške – 641 479 tis. Sk:

Základ dane (v tis. Sk)
výsledok hospodárenia pred zdanením
zvýšený o náklady nezahrňované do
základu dane
znížený o výnosy nezahrňované do
základu dane
Daňová strata

-643 219
4 303
2 563
-641 479

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Na podsúvahových účtoch sa vykazujú najmä:
a) majetok, ktorý je zaúčtovaný do nákladov ako drobný hmotný majetok do 30 000 Sk sa eviduje vo
výške 4 623 tis. Sk a drobný nehmotný majetok do 50 000.- Sk zaúčtovaný do nákladov na ťarchu
účtu Spotreba nehmotného majetku do 50 000.- Sk sa eviduje vo výške 4 615 tis. Sk,
b) na podsúvahovom účte UZP eviduje rezervu na prebiehajúce sporové súdne konanie vo výške
100 mil. Sk z titulu žalobných návrhov podaných voči zdravotnej poisťovni spoločnosťou DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s. a SIDERIA zdravotná poisťovňa, a. s. .
Spor č.1: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. c/a Union zdravotná poisťovňa, a.s. o ochranu proti
nekalej súťaži s návrhom na vydanie predbežného opatrenia
- žalobou podanou dňa 26.10.2006 sa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. domáha ochrany svojich
práv z dôvodu poškodenia jej dobrej povesti, ktorá podľa jej názoru súvisí s nekalým náborom
poistencov realizovaným zdravotnou poisťovňou.
Prvostupňový súd návrh žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia uznesením odmietol z dôvodu
neodstránenia vád žalobného návrhu.
Proti uvedenému uzneseniu podal žalobca odvolanie; predmetný spor nie je ku dňu 31.12.2006
právoplatne skončený.
Spor č.2: SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. c/a Union zdravotná poisťovňa, a.s. o ochranu proti
nekalej súťaži s návrhom na vydanie predbežného opatrenia
- žalobou podanou dňa 26.10.2006 sa SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. domáha ochrany svojich
práv z dôvodu poškodenia jej dobrej povesti, ktorá podľa jej názoru súvisí s nekalým náborom
poistencov realizovaným zdravotnou poisťovňou.
Proti uzneseniu prvostupňového súdu o nariadení predbežného opatrenia podala zdravotná poisťovňa
dňa 18.12.2006 odvolanie. Po nahliadnutí do súdneho spisu bolo zistené, že druhostupňový súd
odvolanie zdravotnej poisťovne zamietol.
Predmetný spor nie je ku dňu 31.12.2006 právoplatne skončený.
Spor č.3: SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. c/a Union zdravotná poisťovňa, a.s. o vydanie
predbežného opatrenia
- návrhom podaným dňa 26.10.2006 SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. požiadala o nariadenie
predbežného opatrenia vo veci zdržania sa potvrdzovania prihlášok zdravotnou poisťovňou.
Proti uzneseniu prvostupňového súdu o nariadení predbežného opatrenia podala zdravotná poisťovňa
dňa 16.11.2006 odvolanie z dôvodu prekážky litispendencie; predmetný spor nie je ku dňu 31.12.2006
právoplatne skončený.

Spor č.4: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. c/a Union zdravotná poisťovňa, a.s. o vydanie
predbežného opatrenia - návrhom podaným dňa 26.10.2006 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
požiadala o nariadenie predbežného opatrenia vo veci zdržania sa potvrdzovania prihlášok zdravotnou
poisťovňou.
Proti uzneseniu prvostupňového súdu o zastavení konania o nariadení predbežného opatrenia podal
navrhovateľ odvolanie; predmetný spor nie je ku dňu 31.12.2006 právoplatne skončený.
Dňa 26.3.2007 bolo zdravotnej poisťovni doručené uznesenie súdu o pripustení zmeny žaloby, podľa
ktorého petit žaloby je upravený tak, že zdravotná poisťovňa je povinná zaplatiť žalobcovi (DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s. ako právnemu nástupcovi SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s.) sumu vo
výške 322 152 104 Sk a trovy konania. Zo zmeny žalobného návrhu, ktorý sa vzťahuje na 102 466
prepoistených poistencov do Union zdravotnej poisťovne, a. s. vyplýva, že uvedená suma sa vzťahuje
na spory č. 1. až 4. Zdravotná poisťovňa nedisponuje žiadnym uznesením o spojení predmetných
sporových konaní.

Informácie o iných aktívach a pasívach
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mierou tejto neistoty nie je
možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne
interpretácie príslušných orgánov.

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2006 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také
udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili verné zobrazenie skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva.

Záver
V priebehu roka 2006 nadobudli účinnosť novely právnych predpisov upravujúcich verejné zdravotné
poistenie a zdravotnú starostlivosť, ktoré ovplyvnili činnosť zdravotnej poisťovne; medzi najdôležitejšie
zmeny patrí:
-

-

-

od 1.6.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 282/2006 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 580/2004
Z. z. a ktorým bol upravený spôsob predkladania ročných zúčtovaní platiteľmi poistného
od 1.9.2006 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 485/2006 Z. z., ktorým boli zrušené
poplatky poistencov za pobyt v určených zdravotníckych zariadeniach (ambulantné a lôžkové
zdravotnícke zariadenia)
od 1.10.2006 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 539/2006 Z. z., ktorým boli zrušené
poplatky poistencov za vystavenie lekárskych predpisov
od 1.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý
novelizoval zákon č. 581/2004 Z. z. a ktorým z predmetu verejného obstarávania bolo
vylúčené obstarannie zdravotníckej starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín
od 1.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 522/2006 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 581/2004
Z. z. a ktorým boli zadefinované výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne,
vrátane určenia maximálnej výšky týchto výdavkov pre zdravotnú poisťovňu – a to vo výške
4% z úhrnu poistného pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok
od 1.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 656/2006 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 222/2004
Z. z., na základe ktorého došlo k zníženiu sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na 10% na
tovary definované v prílohach tohto predpisu (lieky)

Od 1.1.2007 do dňa vyhotovenia týchto poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2006 nadobudli
účinnosť nasledovné právne predpisy, ktorými bol novelizované právne predpisy upravujúce verejné
zdravotné poistenie a zdravotnú strarostlivosť, medzi najdôležitejšie zmeny patrí:
-

od 15.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 12/2007 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 581/2004
Z. z., pričom najpodstatnejšou zmenou pre zdravotnú poisťovňu je zákaz výkonu náboru
poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní s fyzickými alebo
právnickými osobami za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu.

Táto novelizácia spôsobí výrazne nižšie obstarávacie náklady UZP, než sa očakávalo.

V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhom na novelu zákona č. 580/2004 Z. z.
a zákona č. 581/2004 Z. z., na základe ktorých najpodstatnejšou zmenou je, že:
Všeobecná a Spoločná zdravotná poisťovňa je definovaná ako verejnoprávna poisťovňa
definuje sa rozsah poistencov, ktorí by boli povinne verejne zdravotne poistení vo
verejnoprávnych zdravotných poisťovniach
mení sa spôsob ročného zúčtovania a mesačného prerozdeľovania
definuje sa prerozdeľovanie preddavkov na poistné na financovanie zvlášť nákladnej
zdravotnej starostlivosti
definuje sa príspevok štátu na finančné náročnú zdravotnú starostlivosť.
V prípade povinného prepoistenia poistencov štátu by UZP stratila významnú časť poistencov.

V Bratislave 28.03.2007

