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Akcionárovi, dozoľnej rade

a pľedstavenstvu spoločnosti

Union zdľavotná poisťovňa, a's.:

Uskutočnili sme audit pľiloženej účtovnejzávieľĘ spoločnosti Union zdľavotná poisťovňa, a.s', ktoľá
pozostáva zo súvahy k 3r. đecembÍL|2c14, ýkazu ziskov a strát za ľok, ktoý sa k uvedenému dátumu
skončil a poznámok, ktoľéobsahujú súhrn ýznamných účtovnýchzásad a úětovných metód a ďalšie
vysvetľujúce informácie.

Zodpoveđnosťštatutáľneho orgánu za úětovnúzávĺeľku
Štatutáľnyoľgán je zodpovedný za zostavenie účtovnejzávieľIv a jej objektívnu prezentáciu v súIade so
slovensĘm zákonom o účtormíctvea za interné kontľoly, ktoľé štatutáľny orgán považuje za potrebné pľe
zostavenie účtovnejzáwerĘ, ktoľá neobsahuje ýznamné nespľávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.

Zodpovednosť audítoľa
Našou zodpovednosťou je vyjadľiť názoľ na túto účtovnúzávierku na základe nášho auditu. Auđitsme
uskutočnili v súlade s Medzináľodnými audítoľsĘmištanđarđmi'
Podľa ýchto štanđaľdovmáme
dotlržiavaťetické požiadavĘ, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali pľimeranéuistenie, že
úětovná závierka neobs ahuj e ýznamné nespľálmosti'
Súčasťouauđituje uskutočnenie postupov na získanie audítoľsĘchdôkazov o sumách a údajoch
łykázaných v účtovnejzávierke. Zvo|ené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika
významných nespľármostí v účtovnejzávierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pľi posudzovaní
tohto ľizika audítoľ beľie do úvahy inteľnú kontľolu ľelevantnú pľe zostavenie a objektívnu pľezentáciu
účtovnejzávlerĘ, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie všalĺza
účelomvyjadrenia názoru na účinnosťinteľnej kontľoly účtovnejjednotĘ' Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie vhođnostipoužiých úětovných zásad a účtovnýchmetócl a pľimeľanosti ýznamných
úětovných odhadov uskutočnených štatutáľnym oľgánom, ako aj zhodnotenie pľezentácie účtovnej
zźĺierl<yako celku.

Sme pľesveděení, že audítoľskédôkazy, ktoľésme získali, sú dostatočným a vhodným ýchodiskom pľe
náš názoľ.

Názoľ
Pođľanášho názoľu vyjadľuje účtovlrázávieľka objektívne vo všetĘch ýznamných súvislostiach
finančnúsituáciu spoločnosti Union zdľavotná poisťovňa, a.s., k 3r. decembľu 2014 a ýsledok jej
hospodárenia za ľok, ktoý sa k uvedenému dátumu skoněil, v súlade so slovenslým zákonom o
účtovníctve.
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