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Poznámky k účtovnejzávierke
zostavenej k 31. decembru 2015
i

1.

Všeobecné údaje

'l.1 '
Základné Údaje o zdravotnej poisťovni
obchodné meno:

UnÍon zdravotná poistbvňa, a.s.

Sĺdlo:

Bajkalská 29l^,821 08 Bratislava

Dátum vzniku podl'a zápisu v obchodnom registri

9.3i2006 pod obchodným menom Medicare, zdravotná

Zmena obchodného mena:

12.4.2006 na Union zdravotná poist'ovňa, a.s

Zapísaná v obchodnom registri:

ok1esný súd Bratislava l, vloŽka číslo:3832/8'
od{iel: Sa

Právna forma:

akcĺová spoloěnost'

Hlavný predmet činnosti

vykonávanie verejného zdravotného poistenia v zmysle
povolenia Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostlivost'ou č.sK1 2/00001 9ĺ2005 zo dňa 13.2.2006

tco:

36 284 831

l

I

poigtbvňa a.s.

20ż2152517

D|Č:
(ďalej aj ,,zdravotná poist'ovňa", ,'spoloěnost'' alebo ,,UZP")

'l.2.

l

Akcionárizdravotnejpoisťovne
i

Jediným akcĺonárom UZP je:
Názov (obchodné meno):

AcĘmea B.V'

Sídlo :

Hapdelsweg 2, Zeist 3707N H, Holandsko

ZapÍsaný'.

v Qbchodnom registri Obchodnej a priemyselnej
korpory pre Utrecht a okolie Holandsko,
csp 332351 89

Výška podielu akcionára na základnom imaní predstavuje 100%.
Základné imanie zdravotnej poisťovne k

31

.12'2o1 4z

Menovitá hodnota akcie v EUR:
Menovitá hodnota základného imania v EUR:
Poěet akcií:
Druh akcií:
Forma akcie:
Podoba:

ZáHadné

i

ma

n

1,00
3 537 589
3 537 589

kmęňové
na meno

zaknihované

ie zd ravotnej poisťovne k 3'l .12.20'1 5:

Menovitá hodnota akcie v EUR:
Menovitá hodnota základného imania v EUR:
Poěet akcií:
Druh akcií:
Forma akcie:
Podoba:

1,0p
I 6 600 000
16 600 000

kmeňové

na meno

zaknihované

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 vol'nom trhu a ani na žiadnom inom trhu burzy cenných
papĺerov. Zmena podoby a formy akciízdravotnej poist'ovne jeza|ázaná.
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Prevod zaknihovaných akcií sa uskutoěňuje podl'a zákona
sluŽbách v znení neskorŠÍchpredpisov.

566/2001

Práva a povinnosti akcionára sú podrobne upravené v Sta
(ďalejUZP).

akciovej spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Zdravotná poistbvňa vykonáva svoju činnosťnaÚzemí

republiky

o cenných papieroch a investičných

B'V. KonsolidovanÚ účtovnúzávierku je możné

UZP sa zahŕňa do konsolidovanej úětovnej závierky spoloěnosti
získať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

'l.3.

Z. z.

orgányzdravotnej poisťovne

Dňom 1.11.2004 nadobudol platnosť zákon ě. 58112004 Z. z.
starostlivostbu a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej
postavenĺe zdravotných poistbvní ako akciových spoločností
poistenia.

VALNÉ zHRoMAŽDENlE je najvyššímorgánom zdravotnej

ktorého právomoci sú upravené v Stanovách

zdravotnej poisťovne.

PREDSTAVENSWo je štatutárnym orgánom
Predseda:
Predseda:

Clen:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

DoZoRNÁ RADA je najvyššíkontrolný orgán zdravotnej
zdravotnej poisťovne v zloŽení
Predseda
Jacobus Maria Buckens (do 13.11.201
Uco Pieter Vegter (od 7.12.2015)
Predseda
Člen:
Chrĺstiaan Simon Andreas Schonewille
Člen:
Radoslav Krupa (do 31.3.2015)
Martin Vochyan (od 13.5.2015)
tlen:

1.4.

, ktoni riadi činnosťzdravotnej poisťovne v zloŽení'-

zd ravotnej

Roman Podolák (do 21.1.2015)
Michal Špaňár (od 12.10.2015)
Ryan Florijn
Elena Májeková
Boris Masloviec
Peter Polakoviě
Jozef Koma (od 1.7 .2015)

, ktorého právomoci sú upravené v Stanovách
)

odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu

oDBoR VNÚToRNEJ KoNTRoLY A VNÚToRNÉHo AUD|TUizodpovedá za ýkon vnútornej kontroly a vnÚtorného
auditu, kontroluje dodżiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných organizaěných
aktov riadenia a postupov v činnosti zdravotnej poisťovne.

'l.5.

Priemernýpočetzamestnancov
P riamprnú naňef zamestnancov

Zamestnanci
Poěet členov predstavenstva
Počet členov dozornej rady

í.6.

287

31.12.2014
294

b
3

5
3

31.12.2015

Právny dôvod zostavenia účtovnejzávieĺky

Účtovná závietka UzP k31. decembru 2015 je zostavená ako riadna Účtovná závierka podl'a $ 17 ods. 6 zákona ć.
4g1t2oo2Z. z. o úětovníctvevznení neskorších predpisov, za účtovnéobdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra
2015.
1.7.

Dátum schválenia účtovnejzávierky za predchádzajúce účtovnéobdobie

Vatné zhromaŽdenie schválilo dňa 18.6.2015 Účtovnú závierku UZP za predchádzajúce účtovnéobdobie
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Zverejnenie úětovnej závieĺky za predchádzajúce účtoynéobdobie

Do registra úětovných závierok (d'alej len ,,registeŕ') sa ukladajÚ dôkumenty podl'a $ 23d zákona o účtovníctve.

Účtovná závierka |JzP k31. decembru 2014 spolu s ýroěnou jsprávou, správou audítora o overení Úětovnej závierky
aoschválení úětovnej závieĺky Valným zhromaŽdenĺm k 31' decembru 2014 je zverejnená vregistri úětovných
závierok. Dokumenty sú súěasne obsahom zbierky listín obchodného registra.

1.9.

Právna

úprava

I

l

UZP vykonáva verejné zdravotné poistenie a s tým súvisiace Qinnosti v súlade s nasledovnými právnymi predpismi,

najmä:

. zákon č. 581t2oo4 z. z. o zdravotných poist'oÝniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivostbu
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenÍ neskorších predpisov,
. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ć. 95l2o02 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v żnení neskorších predpisov,
. zákon ć. 577ĺ2oo4 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o Úhradách za sluŽby súvĺsiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
. zákon č. 431l2oo2 Z. z. o Úćlovníctve v znenĺ neskorších RĘdpisov,
. zákon ě. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších bredpisov,
. zákon č,. 15211994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ć' 28611992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov,
. zákon ě. 291l2oo2 Z- z. o ŠtatneJ pokladnici a o zmenę a doplnení niektoryich zákonov v znení neskorších
predpisov,
o a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky číslo22930ĺ2005-74zodňa 30. novernbra 2005a2293312005-74zodňa
v znenĺ neskorších predpisov.

í4. decembra 2005

V roku 2015 boli Národnou radou SR schválené av Zbierke zákonov publikované právne predpisy, z ktoých majú dopad
na ěinnost'Union zdravotnej poistbvne, a. s. najmä nasledovné pqedpisy:

.

zákon ć. 77t2o15 Z. z. ktoým sa mení a dopíňa zákon č. 58ot2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona ć. 95l20o2 Z. z' o poisťovníctve a o zméne a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktoým sa menia a dopíňajú niektoré zákony
(stanovenie minimálneho počtu poistencov zdravotnej poistbvne, zvýšenie základného imanĺa zdravotnej
poistbvne)
Schválený:

.

17

.3.201 5. Účinn1i:

1

.5.201 5

zákon ć. 53t2o15 Z. z., ktoým sa menÍ a dopÍňa zákon č,.577l2oo4 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poisteniala o úhradách za sluŽby sÚvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorŠíchpredpisov a ktoým sa menia a oopĺnajĺniektoré zákony
(zrušenie poplatkov o poskýovatel'ov zd ravotnej sta rostlivosti )
Schválený: 1 1 .03.201 5 Účinný: 01 .04 -201 5 Novelizovaný: 0 :ĺ .06.20 1 5

r

o

a

a

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć,.,74ĺ2015 z. z. , ktoÍou sa dopíňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky ć. 116t2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na
verejné zdravotné poistenie, o platenĺ preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o
ročnom zúětovanípoistného a povinnostiach pri ročnom zúćtovanÍ poistného a o Vzore roěného zúětovania
poistného na verejné zdravotné poistenie
Schválená: 25.03.2o1 5 Učinná: 1 5.04.2o1 5
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć. 42t2o15 Z- z., ktorou sa dopÍňa vyhláška Ministerstva
zôravotnĺctva Slovenskej republiky ć.6012012Z. z., klorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačívurčených
na predpisovanie liekov a zdravotnĺckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačíva o ich predajných
miestach a podrobnosti o evidencĺi ich ýdaja
Schválená: 05.02.201 5 Učinná: 01.o4.201 5
(pod ě. 67t2o15 Z. z.) oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní uýnosu, ktoým sa
ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupĺn
Schválené: 20.03.201 5 Učinné:01.o4.201 5

sR č. 18ol2o15 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na
vykonávanie veĘného zdravotného poistenia
Schválená: 15.o7.2015 Učinná: 01.08.201 5
vyhláška MZ
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zákon ě. 429ĺ2015 Z. z. ktoým sa menĺ a dopíňa zákon ę. 580ĺ2oo4 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona č.95ĺ2002Z. z. o poist'ovníctve a o zmen e a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskorších
predpisov a ktoým sa m.enia a oopíňajÚ niektoré zákony
Schválená:25J1.2015 Učinná:01.01.2016
,

'

Úětovníctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve,s inťgrnými organizačnými predpismi a internými riadiacimi
normami UZP, ktoými sú aplikované vyššie uvedené právne predpisy v podmienkach zdravotnej poisťovne.

Vyššieuvedené zmeny v právnych úpravách nemali dopad na spÔsob účtovania a vykazovania v účtovnejzávierke.

2.
2.'l'

lnformácie o účtovnýchzásadách a účtovnýchmetódach

Východiská pre zostavenie účtovnejzávierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretżitélio trvania zdravotnej poist'ovne. Tento predpoklad je
podporený postojom jediného akcionára UZP, ktoý vroku 201p schválil obchodno-finaněný plán na obdobie 2014 2016' predlożený predstavenstvom zdravotnej poist'ovne, v ktorom v nasledujúcich rokoch UZP obkäva pozitívny

cash-flow.
Sumárne hodnoty v tejto

ýsledok

účtovnej závierke nemusia

z

l

dÔvodu zaokrúhlbvania predstavovať presný sÚčet

prezentovaných čísela zobrazené percentá nemusia presne odráŽat'podiely absolútnych hodnôt.

Účtovné metódy

aplikované.

a

všeobecnéúčtovnézásady boĺi úětovnou jednotkou poěas úětovnéhoobdobia konzistentne

Pri zostavovaní účtovnejzávierky vedenie spoloěnosti poużíyaodhady, predpoklady
poużívanie Účtovných metód a zásad
predpoklady sú pouŽívané nazáklade
daných okolností. lch výsledky tvoria
zjavná z iných zdrojov. Aktuálne výsledky sa môŽu odlišovať od týchto odhadov.

a

úsudky, ktoré ovplyvňujú

ladov. odhady a súvisiace

povaŽujú zaprimeranéza

u a záväzkov, ktorá nie je

odhady a súvisiace predpoklady sÚ priebeŽne prehodnocované. Ak sa úprava odhadov týka len beżného roku, vykazuje
sa v roku, kedy k tejto úprave došlo. Ak sa Úprava týka beŽného obdobia aj budúcich období, vykazuje sa v beŽnom

období a budúcich obdobiach.

Údaje sú uvedené v eurách (EUR).

2'2.
a)

Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný

majetok

i

Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

V zmysle s 24 a s 25 zákona č.431l2oo2Z. z. o úćtovnĺctvev znení neskorších predpisov dlhodobý hmotný a dlhodobý
nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacích cenách pri obs|araní.
Dlhodobý hmotný majetok v UZP predstavuje samostatné hnutęl'né veci, prípadne súbory hnutel'ných vecí, ktoré majú
technicko-ekonomické určenie, ktoých Vstupná cena je vyššiaako 1 700 EUR a ich doba pouŽitel'nosti je dlhšia ako
jeden rok.
Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér, ktorého ocener1ie je vyŠŠieako 2 4oo EUR a doba poużitel'nosti dlhšia
akojeden rok. Tento majetok bol zarad'ovaný a účtovanýv obstarávacích cenách následne zníŽených o oprávky.

maj
ooo
a úč
nákl

ho obstarávacia hodnota je niŽšia ako 1 700 EUR a
hšia ako 1 rok. Výnimku tvoria PC' dataprojektory
tku bez ohl'adu na cenu'
rnou metódou podl'a doby Životnosti nasledovne:

Druh

Metóda odoisovania

Pracovné stroje a zariadenia
Výpočtová a kancelárska technika
Dopravné prostriedky
Klimatizácia
lnventár

Rovnomernej
Rovnomerne,

Dthodobý nehmotný majetok

Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne

Doba Životnosti
v rokoch
4-6
4-12
4-6
4-6-12
4

odoisová skupina
%
113
1

1t2t3
1

Poznámky Úe poo s-oĺ
Union zdravotná poistbvňa, a.s.

ICO: 36 284 831
DIC:2022152517

5

odpisy dlhodobého hmotného majetku sÚ účtovanéako technické náklady a odpisy dlhodobého nehmotného majetku sÚ
účtovanéako netechnické náklady.

b)

Drobný hmotný a nehmotný majetok:

UZP dlhodobý drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 4oo EUR a niŽšĺa,nevykazuje ako súčasť
majetku, ale pri obstaraní je tento majetok priamo úětovaný do nákladov v obstarávacej cene a eviduje sa len
voperatívnej evidencii. UZP drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 100 EUR do 1 000 EUR vrátane
nevykazuje ako súčasťmajetku, ale pri obstaraní je tento majetok priamo úětovaný do nákladov v obstarávacej cene
a eviduje sa len voperatÍvnej evidencii. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je do 100 EUR je priamo
účtovanýdo nákladov v obstarávacej cene a neeviduje sa. ,otnoooo1i hmotný a nehmotný majetok je poistený
v spoločnosti Union poist'ovňa' a.s.
,

2.3.

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peňażné prostriedky a peňaŽné ekvivalenty zahŕňajú peni

v nominálnej hodnote. V súlade so zákonom ć.
zákonov, $ 2a, ods. 1, písm. e) tohto
zriad'ovať účtyýluěne v Štátnej pokladnici
29112002 Z. z- zriad'uje Státna
Majitel'om takéhoto Účtu je Štátna pokladnica

zákon
v
pokladnica

eňované

29112002

ektoých
povinný

ákona č.
operacll.

Výber v hotovosti do pokladní bol realizovaný prostrednĺctvom hotovostného úětu vo VÚB, v zmysle pravidiel Štatnej
pokladnice.

UZP má založenénasledovné bankové úěty

:

poistného,

príjmový úěet pre výber
príjmový Úěet pre úhradu škody vzniknutej zdravotnej poisťovni z titulu zavineného protiprávneho konania iných
osôb voči jej poistencom (tzv. regresy),
výdavkový účetpre zdravotnú starostlivosť,
účetpre správnu ěinnosť,
účetpre hotovostné príjmy a výdavky - správna činnosť,
účetpre hotovostné príjmy a uýdavky - zdravotná starostlivosť,
účtypre terminované vklady'
i

konsolidačný Účet.

2.4.

Gudzia mena

Majetok azáväzky Ęadrenévcudzej mene (okrem preddavkov prijatých aposkýnuých) sa prepoěítavajÚ na eurá

referenčným r4imenným kurzom urěeným a vyhláseným EurQpskou centrálnou bankou v deň predchádzajÚci dňu
uskutoěnenia Účtovného prípadu alebo vdeň, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka. Vzniknuté kuzové rozdiely sa
účtujús vplyvom na výsledok hospodárenia.

2.5. Prerozdel'ovanie poistného
2.5'1' Mesačnéprerozdel'ovanie

preddavkov na poistné na:verejné zdravotné poistenie

Podrobnosti o mesaěnom prerozdel'ovaní poistného upravuje $27 zákona ć. 58012004 Z. z. o zdĺavotnom poistení ako aj
vyhláška MZ sR ć,.26712012-Z.z.zo 7' septembra 2012o podrobnostiach o mesačnom prerozdel'ovaní preddavkov na
pôistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdelbvaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Mesaěné prerozdel'ovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v kaŽdom kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac,
ktoý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu formou rozhodnutia Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostlivost'ou, voči ktorému zdravotná poist'ovňa mÔże podat' opravný prostriedok (rozklad). V prípade podania tohto
opravného prostriedku azmeny pruostupňového rozhodnutia úradu, zdravotná poistbvňa eviduje voči ostatným

zdravotným poist'ovniam pohl'adávku, resp. nedoplatok z titulu mesačného prerozdelenĺa podl'a zmenového rozhodnutia
úradu.

Zákon ustanovuje, Že základom mesačnéhoprerozdel'ovania
preddavkov, ktoré:

v

roku 2015 je 95 % zcelkovej sumy zaplatených

a) platitelia poistného podl'a $ 1'ĺ ods. 1 písm. a) aż c) a e) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poĺstbvni za rozhodujúce obdobie
v'kalendámom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktoý sa mesačnéprerozdel'ovanie vykonáva; rozhodujúce obdobie
je obdobie kalendárneho roka, đoktorého patrí aj kalendárny mesĺac, zaktoý sa mesačnéprerozdelbvanie vykonáva,
b) platitel' poistného podl'a $ 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej' poist'ovni v kalendárnom mesiaci,
prerozdel'ovanie vykonáva (ďalej len " základ mesačnéhoprerozdel'ovania")

zaktoý sa mesaöné
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Celková suma z mesačného prerozdel'ovania pĺe zdravotnú poist'ovňu sa vypoěíta vynásobením počtu prepočítaných
poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným pr'ljmom podl'a $ 27 odseku 4 zákona na jedného prepočítaného
poistenca.

I

Výsledkom mesačnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňuije rozdiel celkovej sumy z mesačného prerozdelbvania
podl'a $ 27 odseku 5 zákona pre zdravotnú poist'ovňu a základu rnesačnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnÚ poisťovňu.
Ak je rnýsledok mesačnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poist'ovňu

a)
b)

kladný, zdravotná poistbvňa má pohl'adávky voči iným zdravotným poistbvniam (ďalej aj ,,oprávnená zdravotná
poistbvňa")'

záporný, zdravotná poistbvňa má záväzky voči ĺným zdravotným poisťovniam (d'alej aj ,,povinná zdravotná

poistbvňa").

Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivostbu (ďalej aj ,,úrad") doručíkaždej zdravotnej poistbvni do konca

kalendárneho mesiaca rozhodnutie o mesačnom prerozdel'ovaní; v ktorom stanoví kaŽdej povinnej zdravotnej poistbvni

výšku jej záväzku voči kaŽdej oprávnenej zdravotne.j poisťovni. Yýška záväzku sa vypoěíta ako súěin koeficientu
oprávnenej zdravotnej poisťovne a výsledku mesačného prerozdelbvanĺa pre povinnú zdravotnú poistbvňu. Koeficient

oprávnenej zdravotnej poistbvne sa vypoěíta ako podiel výsledku mesaěného prerozdelbvania pre oprávnenú zdravotnÚ
poist'ovňu a sÚčtu výsledkov mesačnéhoprerozdelbvania pre všetky oprávnené zdravotné poist'ovne. Povinná zdravotná
poist'ovňa je povinná uhradiť záväzky voči oprávneným zdravotným poisťovniam do piatich pracovných dní od doručenia
rozhodnutia úradu.

2.5.2.

Ročnéprerozdelbvanie poistného na verejné zdravotné poistenie

Podrobnosti o ročnom prerozde|bvaní poistného upravuje $27ażákona č,.58012004Z. z. o zdravotnom poistení ako aj
vyhláška MZ sR ć.267l2o12 _Z. z. zo 7. septembra 2012 o podrobnostiach o mesačnom prerozdelbvanĺ preddavkov na
poistné na verejné zdravotné poistenie a o roěnom prerozdelbvaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Ročnéprerozdel'ovanie poistného sa vykonáva v kaŽdom kalendárnom roku za predchádzajÚci kalendárny rok (ďalej len
''ročnéprerozdelbvanie'') formou rozhodnutia Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivostbu, voči ktorému zdravotná
poistbvňa môże podať opravný prostriedok (rozklad).
Zákon ustanovuje, Že základom ročného prerozdel'ovania v roku 2015 je 95 % povinného poistného, ktoré sa skladá z:
celkovej sumy poistného, ktoré je platitel' poistného podl'a $ '1 1 ods. 'l písm. a) aż e\ a ods. 2 povinný odviest'zdravotnej
poistbvni podl'a $ 15 za rozhodujúce obdobie, vrátane preddavkov na poistné a poistného vyčíslenýchzdravotnou
poistbvňou podl'a $ 20 ods. 4 a 5 za rozhodujúce obdobie (d'alej len "povinné poistné"), upraveného o sumu výsledku
ročnéhozúčtovania poistného za ĺozhodujÚce obdobie kalendárneho roka podl'a evidencie zdravotnej poistbvne k 20.
novembru kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, ktoým je obdobie kalendárneho roka, za ktoý sa
roěné prerozdel'ovanie vykonáva.

z ročnéhoprerozdelbvania pre zdravotnú poistbvňu sa vypoěíta vynásobením počtu prepoěítaných
poistencovzdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podl'a $ 27a odseku 4 na jedného prepočítanéhopoistenca.
Výsledkom ročnéhoprerozdelbvania pre zdravotnÚ poistbvňu je rozdiel celkovej sumy z ročnéhoprerozdelbvania podl'a
odseku 5 zákona pre zdravotnÚ poisťovňu azákladu ročného prerozdelbvania pre zdravotnú poisťovňu.
Celková suma

Upraveným výs|edkom ročnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel vrýsledku ročnéhoprerozdel'ovania
pre zdravotnÚ poistbvňu a súčtuvýsledkov mesačných prerozdel9vanĺ.
Ak je upravený výsledok ročnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poist'ovňu

a)
b)

kladný, zdravotná poistbvňa má pohl'adávky voěi iným zdravötným poisťovniam,
záporný, zdravotná poĺsťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam.
Úrad doručíkaždejzdravotnej poisťovni do 15. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období
rozhodnutie o ročnom prerozdel'ovaní, v ktorom urěí kaŽdej zdravotnej poisťovni rnýšku jej záväzku voěi kaŽdej
zdravotnej poisťovni. Yýška záväzku sa vypoěĺta ako sÚěin koeficientu zdravotnej poistbvne a upraveného uýsledku
roěného prerozdel'ovania pre zdravotnÚ poist'ovňu. Koeficient zd,ravotnej poisťovne sa vypočítaako podiel upraveného
výsledku roěného prerozdel'ovania pre zdravotnú poistbvňu a súötu upravených výsledkov ročnéhoprerozdelbvania pre
vśetky zdravotné poisťovne.Zdravotná poistbvňa je povinná uhradiť záväzky voěi zdravotným poisťovniam do 31.

decembra kalendárneho roka.
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Pohľadávky z poistného

Podl'a $ 24 zákona č. 58ol2oo4 Z. z. je platitel' poistného, ktoný je zamestnávatel'om, samostatne zárobkovo činnou
osobou alebo platitel'om poistného podl'a $ 11 odseku 2 tohto zĄkona, povinný vypočítat' poistné, riadne a věas platiť a
odvádzat' preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poist'ovni. UZP Úětuje vykázané poistné na
ťarchu účtupohl'adávky z poistného. Uhradené poistné UZP účtujev prospech úětu pohl'adávky z poistného. V prípade'
Že platitel' poistné uhradil, ale nevykázal, má účetzáporný zostatok. Súěasne sa vytvorí odhad na poistné vo rryiške
zaplatenej sumy. Výsledkom je nulorn/'vplyv na účetpohl'adávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka. od
1.6.2009 nadobudlo účinnost' ustanovenie $ 17a zákona č,. 58012004 Z. z. v znení zákona ć. 19212009 Z. z., v zmysle
ktorého si zdravotná poisťovňa möŽe dlŽné poistné a úroky ziomeškania voči platitel'om poistného uplatniť formou
výkazu nedoplatkov. Výkazy nedoplatkov vydáva zdravotná poistbvňa V samostatne upravenom osobitnom konaní. Po
márnom uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku (námietok) voči tomuto vykazu nedoplatkov sa právoplatný
a vykonatel'ný výkaz nedoplatkov stáva exekučným titulom
V prípade podania námietok - ak zdravotná poisťovňa podanýrp námietkam v plnom rozsahu nevyhovie _ rozhodne
v odvolacom konaní o námietkach Urad pre dohl'ad nad zdravotngu sta rostlivost'ou.

2.6.1'

Pohľadávky z poistného - odhad

odhadné pohladávky k poistnému sú pohl'adávky s neurčitou :vrýŠkou, ktoré UZP vytvorila ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje úětovná závierka z dÔvodu potreby zaÚětovania rnýnosov do obdobia, s ktoým časovo a Vecne súvisia.
Vytvárajú sa na poistné na veĘné zdravotné poistenie, ktoré nebolo do dňa Úětovnej uzávierky vykázané. odhadné
pohl'adávky k poistnému sa vytvárajú na základe údajov evidovaných v informaěnom systéme zdravotnej poisťovne,
osobitne pre zamestnávatel'ov a zamestnancov, Samostatne záľobkovo činnéosoby a platitelbv poistného podl'a $ 11
odseku 2 zákona č,.58012004 Z z-, za kaŽdé obdobie (kalendápy mesĺac). VýŠkaodhadných pohl'adávok zohl'adňuje
skúsenost', Že čímstaršieho obdobia sa odhad týka, tým menej je pravdepodobné, ževýkaz bude doruěený.

UZP tvorí k odhadným pohl'adávkam opravné poloŽky, pričom, postupuje podl'a všeobecných postupov popísaných
v bode 2.6.2. Tieto pohl'adávky vykazuje netto a teda v skutočne oěakávanej ýške.

2.6.2' opravné poloŽky

k pohľadávkam

K

pohl'adávkam k31. decembru 20'15 boli vytvorené opravné poloŽky azaúčtovalĺsa ktým pohl'adávkam, ktoré
predstavujú ńzlko,že ich dlŽník úplne alebo čiastočnenezaplatíMetóda tvorby opravných poloŽiek aplikovaná k 31. decembru 20í 5 je uvedená v nasledovnom prehlade:

A. k

ostatným pohľadávkam na preddavkoch na poistnom, ktonými sú pohľadávky voči platiteľom
poistného, ktorí nie sú v konkurznom a reštľukturali?ačnom konaní, nie sú v likvidačnom konaní

Typ

Hromadní platitelia
Samostatne zárobkovo
ěinné osoby
Samoplatitelia

1

2
5

B.

Platitel'- Názov

odído

PPaRZ

1Oo/"

25o/"

5ooÁ

75o/"

10%

25%
25%

50%
50%

75%
75%

PP aRZ

PPaRZ

90 dní

do
182 dní

Od 9'l

10%o

274dní

365

do
dní

Nad

366 dní
97%
97%

97%

k pohľadávkamz úrokovzomeškania z poistného

Počet dní po splatnosti

Tvo ooravnei ooložkv

Do 365

dní

Nad 366 dní
100%

90%

Sankcie

c.

Počet dní po splatnosti
Od 't83 do Od 275

Tvp
opravnej
položkv

k pohľadávkam zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

od 9í do
'l82 dní

Regresy

poskytnutie ZS v plnom rozsahu, napriek
skutoěnosti, Že poistenec mal nárok na zdravotnú
starostlivost'len v rozsahu neodkladnej ZS

25%

Poěet dnĺ po splatnosti

Od't83 do
274 dni

Od 275 do

50%

75%

lOOo/"

50%

75%

100%

dní

Nad

366 dní
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k pohl'adávkam - poplatok za vydanie výkazu nedop!atkov

Počet dní po splatnosti
Do 365
Poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov

E.

k pohl'adávkam zdravotnej poisťovne
stornované prihlášky
o

2.7'

z titulu

0-3

mesrace

Provizie

dní

Nad 366 dní
100%

9O%o

vyplatených provízii a odmien na základe dohôd za
]

Poěet mesiacov po splatnosti

6-9
3-6
mesiacov mesiacov

25o/o

50

75%o

9-12

mesiacov

Nad

í2

mesiacov

'loooÄ

Technické Íeze^ty

Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, technické rezerýy. za
rezeNy sa povażujúzáväzky s neurěitým časovým Vymedzením alebo ýškou a tvoria sa na kýie známych rizík alebo
strát. oceňujú sa V očakáVanej uýške záväzku.
Zdĺavotná poisťovňa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úětovná závierka, technickú rezervu:

a)
b)
c)

na úhradu zazdravolnÚstarostlivosť, ktorá nebola ku dňu, ku ktorému sazostavuje účtovná závierka uhradená,
na úhradu zazdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Úětovná závieĺka,
ale do tohto termínU nebol zdravotnej poistbvni doručený Účtovný doklad'
ěakacie listiny.

Technické rezeNy moŽno pouŽit' vrýhradne na takýto úěel.
Rezervy boli stanovené na základe údajov zapredchádzajÚce obdobia a ostatných dostupných údajov.
Technické rcze^ly boli vytvorené Ą na základe požiadaviek schválených revíznymi lekármi zdravotnej poistbvne na:
zdravotnícky materiál,
plánovanú a schválenú liečbu v zahraničí,
asistovanú reprodukciu'
transplantácie,

mimoriad ne finančne náročn ú zd ravotn Ú starostlivost'

2.8.

jedinú terapeutickú alternatívu

Zaistenie

UZP neuzavrela zmluvy týkajÚce sa zaistenia

3.

lnformácie o ekonomických vzťahoch účtovnejjednotky a spriaznených osôb

osoba sa povaŽuje za spriaznenú, ak priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viaceých medzistupňov
kontroluje inú právnickú osobu, je ňou kontrolovaná, alebo je s'ňou pod spoločnou kontrolou (sú to všetky materské,

dcérske a sesterské spoločnosti, na všetkých hierarchických stupňoch), má podiel v tejto osobe alebo má spoloěnú
kontrolu v tejto osobe, v dôsledku ktorého má podstatný Vp|yV y tejto osobe, je členom kl'účovéhomanaŽmentu tejto
osoby alebo je osobou, ktorá je priamo alebo nepriamo kontŕolovaná členom kl'účovéhomanaŽmentu tejto osoby.
Spriaznenými osobami sa pre UZP rozumejú materská spoločnosť (akcionár),Union poisťovňa' a. s., predstavenstvo
UZP a dozorná rada UZP.
Zoznam spriaznených osôb:

- materská spoloěnosť'
Union poist'ovňa, a.s. - dcérska spoločnosťAchmea B.V,

Achmea B.V.

predstavenstvo UZP,
dozoĺná rada UZP.

UZP sa zahŕřla do konsolidovanej úětovnej závierky Achmea B.V., Handelsweg 2,3707NH Zeist, Holandsko.
TÚto konsolidovanú Účtovnúzávierku je możnézískat' priamo v sídle Achmea B.V. alebo na stránke www. achmea.com.
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Stav na konci
Stav na konci
Stav na (onci
konci
bezprostľedne
bezprostredne bežného
beŽného
účtovného predchádzajúceho účtovného predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
obdobia
účtovnéhogbdobia
obdobia

Stav na

Ekonomické vzťahy pohľadávky azáväzky
spriaznené osoby
Union poist'ovňa,a.s.

Spolu

1 869

Ekonomické wťahy náklady a výnosy
spriaznené osoby

BeŽné účtovné

účtovné

obdobie

(v EUR)

Achmea B.V.
Union poist'ovňa,a.s.

't6 798
16 798

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

Beżnéúětovné
obdobie

ce

80 345
80 345

Členom predstavenstva a dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná Žiadna finaněná odmena

UZP neposkýla ani neprijala żiadne záruky za členov jej orgánov akciovej spoločnosti.
Spriaznené osoby (v tis. EUR)

Názov osoby
(spoločnosti)
Právna forma
a

Základné

imanie

(Zl)

Podiel
účtovnej
jednotky na

Podiel
účtovnej hlasovacích
jednotky
právach

spoločnosti naZl (v

(v %)

%)

c

b

Union poisťovňa, a.s.
Achmea B.V

Hodnota
vlast4ého

d

25 000

tmanta
na konci
beŽného

Hodnota vlastného
lmanra
na konci

bezprostredne
účtovného predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
obdobia
f
e
33 736
716

-35

9

Hodnota obchodu
na konci
bezprostredne
predchádzajúcebeŽného
účtovného ho úětovného
obdobia
obdobia
Hodnota
obchodu
na konci

o

h

80

17

8í8 000

Štruktúraplatitel'ov poistného a poěet poistencoü

4.

K 31 .12.2015 mala |JZP 452 640 poistencov (k 31 .12.2014 to bolo 432 125). Ukoněenie poistného vzťahu poistencov
v UZP v priebehu január aż december 20'l5 bolo z dôvodu zdravotného poistenia v inom členskom štáte Európskej únie
a ukončenie poistného v^'ahu z dôvodu úmrtia poistencov.
Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

Bežnéúčtovnéobdobie
Štruktúraplatiteľov
poistného

Poěet
poistencov

Prírastok/

a

b

c

Úuytoł

Poistpé

Počet
poistencov

Prírastok/

Úoytoł

Poistné

c

f

s

7 453

50 688 297

143648

6 684

51 245 765

24 505

650

19 491 441

23 855

-241

17 985 497

Zamestnávateľ

15'ĺ 10'1

7 453

'ĺ24 699 030

143 648

6 684

126 668 295

Štat

271 207

16 974

120 778 372

254 233

-14 437

104 066 417

5 827

-4 562

10 642288

10 389

-126

7 279014

Zamestnanci

szco

lní platitelia

151

101

Počet poistencov
spolu

831 967

I 725 955

Platiteľ dividend

452640

20 515

432'125

-8't20

x
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ělenenie poistného a nákladov

UZP nemá uzatvorené zaistné zmluvy.
Slovenská republika
a

Položka
Prijaté poistné v hrubej
výške
Náklady na poistné
plnenie v hrubej výške

308 076 955

U9

239

298 710 470

254 588 535

242 607 782

Prevádzkové náklady

11 417

10 891 863

4526/0

Poěet poistencov

5

31.'t2.2014

b

31.12.20'.t4

3't

I 627 038

898 704

765

432 125
x

Provízie

6.

31

328 025 383
329

a

b

31.12.2014

12.20',t5

Poistné v hrubej výške

Tretie krajiny

EU

b

x

x

odloŽená daň z príjmu

odloŽená daň z príjmu vyplýuaz:

a)
b)
c)

rozdielov medzi Úětovnou hodnotou majetku a úětovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou,
moŽnosti umorovať daňovú stratu V budÚcnosti, pod ktorou sa rozumie moŽnosť odpočítaťdaňovÚ stratu od
základu dane v budúcnosti,
moŽnosti previesť nevyuŽité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

odloŽená daňová pohlädávka sa účtujeiba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, Že bude moŽné dočasné rozdiely
vyrovnat' voči budúcemu základu dane.
Pri v1łpočte odloženej dane sa pouŽije sadzba dane z príjmov, o ktoĘ sa predpokladá, że bude platiť v čase vyrovnania

odloŽenej dane'

UzP k31.12.2015 a

3'ĺ .12.2014 Účtovala o odloŽenej daňovej pohl'adávke

Názov položky
Dočasnérozdiely medzi Účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou z toho:

azáväzku:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

BeŽné účtovnéobdobie
4 6',18762

2 948 195

4 671 001

3 3't6 014
367 819

Doěasné rozdiely medzi účtovnouhodnotou
záväzkov a daňovou základňou z toho:

3 843 122

2 909 779

odpočítatel'né

3 843 122

2909 779

odpočítatel'né
Zdanitel'né

Zdanitel'né

Sadzba dane z príjmov (v %)
odloŽená daňová pohľadávka vypoěítaná
Uplatnená daňová pohl'adávka zaúčtovaná
Zaúćtovaná ako znÍŽenie nákladov
ZaÚětovaná ako zvýšenie nákladov
ZaÚćtovaná do vlastného imania
od loŽený da ňový záväzok

Zaúćtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

22%

1461 884

I461

884

22%
5 857 974
5 857 974

2 522643
645 232

Poznámky Úe poo s-oĺ
Union zdravotná ooist'ov a, a.s
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vahe

Nehmotny7 majetok

Obstaranie

v

nehmotného ochranná

Drobn
Ostatn
dlhodob dlhodob
Poistn nehmotn nehmotn

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob
nehmotn

Dlhodob

nehmotn

abcdefghijk

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku beżného
čtovnéhoobdobia
Prĺrastky
Úuytty
Presuny
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného

čtovnéhoobdobia
oprávky
Stav na začiatku beżného
tičtovnéhoobdobia
Prĺrastky

Úoyty

Stav na konci beżného
ětovného obdobia
opravné polożky

5 655 822
-4 347
I 371 997

538 092

6 í93 914

833 905
-1 371 997

833 905
-1 376 345
1 371 997

7 023 472

4

7 023 472

4

s14 138

5',14',139

-699 892
4 347

-699 892
4 347

-5 209 682

-5 209 682

Stav na začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia
Tvorba
PouŽitie

Stav na konci beżného
čtovného obdobia
Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia
Stav na konci bežného
ětovného obdobia

I',t41684
't

8í3 790

538 092

1 679 776
1 813 790

Poznámky Úe poo e-oĺ
Union zdravotná poistbvlia, a.s
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Hmotn majetok

Hmotn majetok v

eurách
a

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
beŽného tičtovného

Samostatné
hnuteJné veci
as bory

Stroje Umelecké Predmety z
a
diela
drah ch
Pozemky Stavby zariadenia a zbierky
kovov
c

b

hnuteľn;jlch

e

d

7 332

Prĺrastky
Ubytky
Presuny
Rozdiel z precenenĺa
Stav na konci

beżného tičtovného
obdobia
oprávky
Stav na začiatku
bežného tłčtovného
obdobia

7

332

bežného tjčtovného

-129

h

746

dlhodob

hmotn
majetok

Ostatn
dlhodob

hmotn
majetok

390 086

87 738
-64 034

-76 877

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobli
hmotnli

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

majetok

k

I

2 855 536

-2128533
-304 864
64 034
-2 369 363

-16 366

obdobia

prostriedky

2 879 240

166 012

-1í3 380

Prĺrastky
Ubytky
Stav na konci

Dopravné

s

166 012

obdobia

vecí

Drobn

hmotn
majetok

spolu
m

154 800

2 494

Dlhodob

3 566 435

195'ĺ29

97 564

-140 91',!
-97 564

-97 564

2í0

157 295

-111 452

-88 340

-83 505
76 877

-15 421

-420 155
,l4n 911

-1í8 080

-í 03 761

-2720 949

278634

66 460

1 124730

ĺ95 í30

53 534

313

3 523 088

-2 44'.t

704

opravné poloŽky

Stav na začiatku
bežného tjlčtovného
obdobia
Tvorba
PouŽitie
Stav na konci

bežného tičtovného

obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku

bežného ti tovného

52 632

obdobia

Stav na konci
beżného tičtovného

obdobia

0

7

332

36 266

727

0

0

003

509 877

0

0

802 139

Poznámky Úe poo s-oĺ
Unĺon zdravotná poisťovňa, a.s.
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Pohl'adávky

UZP eviduje v pohl'adávkach z poistného Ą zaplatené preddavky1 V zmysle postupov uvedených v bode 2.6. Podl'a S 24
zákona ě. 58012004 Z. z- )e platitel' poistného, ktoý je zamestnávatel'om, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
platitelbm poistného podl'a $ 11 odseku 2 tohto zákona, povinný vypoěítat' poistné, riadne a včas platiť a odvádzať
preddavky na poistné a Vykazovať poistné príslušnejzdravotnej poisťovni. UZP účtujevykázané poistné na t'archu úětu
úětuje v prospéch účtupohl'adávky z poistného. V prípade' Že platitel'
nevykázal, má Úěet záporný zostatok. Všetkylpohl'adávky, ktoré UZP eviduje' sú krátkodobé s dobou
ho roka. Štát odvádza poistné vo výške sumy'urěenej zákonom o štátnom rozpoěte na príslušný rok'
dzi zdravotné poisťovne pomerne podl'a oznámeného počtu poistencov za predchádzajúci kalendárny
mesiac. Z uvedeného Vyp|yva časoý nesúlad, keďŽe štát plat! so sadzbou a vymeriavacím základom platnými pre
pohl'adávky

z poistného. Uhradené poistné UZP

aktuálny kalendárny mesiac, avšak za poěet poistencov z pre{chádzajúceho kalendárneho mesĺaca, prípadne počet
stanovený pomerom ku Štátnemu rozpočtu' Poistné sa zúětováva v ročnom zúčtovanípoistného. Z dôvodu vecnej
a ěasovej príslušnosti k obdobiu UZP mesačne poěĺta rnýšku poistného od Štátu za poěet poistencov aktuálneho mesiaca
a o rozdiele medzi takto vypoěítanou hodnotou a skutočne zaplateným poistným od štátu účtujeako o rezeNe na roěné
zúčtovanieso štátom (v prípade záporného rozdielu) alebo ako]o odhadnej poloŽke na roěné zúětovanie so štátom (v
prípade kladného rozdielu). VsÚlade suvedeným UZP úětovala k31 .12.2015 a31 .12.2014 o odhadnej poloŽke k

ýnosom na ročnézúětovanie so štátom.
7

.3.1'

Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia

Pohl'adávkyzverejného
zdravotného poisienia
abcd

.

Bezprostredne

účtovné
obdobie

BeŽné úětovnépredchádzĄúce

obdobie

Prírastok/

Úoytoł

Pohl'adávky z verejného zdravotného
poistenia voči poisteným z toho:

96 613 508

79 314 312

í7 299 ĺ95

lstina
Pohl'adávky z roěného zúčtovania

82 504 220
1 3s8 606

63 810 501
5 692 578

18 693 719

3 038 823
3 525 951

3 188 327
3 246 498

-149 504

6 185

3 376 409

2 809 499

96 613 508

79 314 312

17 299't95
-498 501
-555 049

Pohl'adávky voči inej zdravotnej
poisťovni z toho:
z prerozdelenia beżnéhoroka
Pohl'adávky voěi UDZS
Poh l'adávky voěi poskytovatelbm
Pohl'adávky voěi MZ SR
ostatné pohl'adávky
Pohl'adávky celkom po Iehote
splatnosti v členenĺ

25 972 891

3'l do 60 dní vrátane

2545130

26 471 392
3 100 179

61 do 90 dní vrátane
91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní Vrátane
od 361 dnĺ a vĺac dní

99s 839
3 509 079
I 970 824

1 9',t7 625
4 818 024

od
od
od
od

0 dní do 30 dní vrátane

61 619744

7 033 918
35 973 175

-4 333 972

279 453

-921786
-'t 308 945
-5 063 094
25 646 569

Poznámky Úč PoD 3-01
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7.3.2. opravné položky k pohľadávkam
Stav na začiatku

opravné položkv k pohl'adávkam

beŽného účtovného

41 739 567

,

opravné poloŽky k pohl'adávkam

42687 810

spolu

d

26 8í0 9ý
't06 748

948 243

pohl'adávkam

Použitie

c

b

opravné poloŽky k pohl'adávkam z
verejného zdravotného poistenia
opravné polożky k ostatným

7.3.3'

Tvorba

obdobia

a

26917

702

Stav na konci
bežnéhoúčtovného
obdobia
e

I 060 206

57 490 315

24 387

't 030 605

11 084 593

58 520 920

1

Pohľadávkyvočisprostredkovatel'om

zdravotnej poist'ovne z titulu vyplatených pĺovíziiza
V pohl'adávkach voěi sprostredkovatelbm sú zaúčtované
stornované prihlášky, týkajúce sa náboru poistencov počas roka 2006, odmeny nazáklade dohôd za obdobie január aŽ
december 2015 za stornované prihlášky a úroky zomeškania z dohÔd' vcelkovej brutto qiške 600 787 EUR (k
31.12.2014 to bolo 600 677 EUR), ktoré na základe zmluvných dojednaní sú spoločnosti povinné vrátiť UZP.
7

.3'4.

Pohl'adávky voči poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti

Zdravotná poistbvňa eviduje pohl'adávky voěi poskytovatelbm zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,PZS") v celkovej

ýške

352595'| EUR(k31.12.2014 tobolo3246498 EUR).Pohl'adpvkyvovýške2349484 EUR(k31.12.2014 tobolo
2211 724 EUR) predstavujú pohl'adávky zdravotnej poistbvne za neoprávnené a neopodstatnené ýkony zistené
externými revíziami a pohlädávkyzdobropisovvoěi PZS. Pohl'adávkyvhodnote 1176467 EUR (k 31.12.2014 to bolo
1 034774 EUR) predstavujú preddavky poskytnuté PZS.

7.3.5.

Pohl'adávky voči Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou

UZP evĺduje pohl'adávku voči Úradu pre dohl'ad nad zdravotndu starostlivosťou v celkovej uýške 3 o38 823 EUR (k
31J22014 to bolo 3188 327 EUR)' ztoho UZP eviduje pohl'adávku voěi SOVD (Styěný orgán pre vecné dávky

sociálneho zabezpečenia), ktorého funkciu zastrešuje Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivostbu, vo ýške 2 567
1 88 EUR (k 31 .12.2014 to bolo 2 626 039 EUR) a dobropisy vo uýške
40421 Eur (k 31'12.2014 to bolo _17 741 EUR). lde o pohl'adávku za poistencov Európskej únie, ktoým bola
poskytnutá zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktoým zdĺavotná poistbvňa preplatila
nimi poskytnuté zdravotné výkony a následne si ich uplatnila u príslušných inštitÚcií v Európskej únii prostredníctvom

SOVD.

UZP vytvorila pohl'adávku na poistencov z členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva
EUR (k31.12.2014 to bolo 580 029 EUR).

v odhadovanej rnýške, ktorá predstavuje rnýšku 512 056

7.3.6.

Pohl'adávky z titulu vynaloŽených lieěebných nákladov z dôvodu zavineného protiprávneho konania
iných osôb voěi poistencom zdravotnej poisťovne (trv. regresy)

Voěi tretím osobám UZP eviduje pohl'adávky ako náhrady za liečebné náklady vynaloŽené na zdravotnú starostlivosť
poskytnutÚ poistencom UZP v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osÔb vo r,nýške 836 265 EUR (k
31.12.2014 to bolo 834 577 EUR).

7'3'7'

ostatné pohľadávky

Po preddavok
Pohl'adávka voči materskej
spoločnosti
Pohl'adávky voči zamestnancom
Pohl'adávky voči
sprostredkovatelbm
ostatné pohl'adávky
odloŽená daňová pohl'adávka

Bezprostredne predchádzajúce

2086713

Daň z pr'ljmov

Spolu

1 869

1 637

1 637

-584029 16 758
346 841
-446 575
- I 461 884
I 461 884
-1 030 605i 8 836 690
9 867 295
787
793 417

600

1

944

-

2086713
1 869
1 944

677 -584787 ',15 890
631 -363 456 281 175
- 5826
770
9 173377 -948243 8225134
600
644

Poznámky Úe poo s_oĺ
Union zdravotná poisťovňa' a-s-
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Pohľadávky podl'a zostatkovej doby splatnosti

Pohl'adávkv oodl'a znqÍalkovei rlobv snlatnosÍi

Stav na konci beŽného
] úětovnéhoobdobia
b

Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Vrátane
Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka
do päťrokov Vrátane
Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť
rokov

Poh!'adávky podl'a zostatkovej doby splatnosti spolu

7.4.

c

106 480 802

88 487 689

106 480 802

88 487 689

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a Denazne e kvivalentv

Stav na konci beŽného
i účtovnéhoobdobia

a

b

Bankové účty
Ceniny
Pokladničná hotovosť
Peniaze na ceste

50 564 723

Spolu

50 566 350

7.5'

Stav na konci
bezpľostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia

713
914

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
c
27 757 605
277

4 026
27 761 908

Účty časového rozlíšenia

7.5.1.

Náklady budúcich období

Náklady budúcĺch období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodżanie zásady vecnej a ěasovej súvislosti
s účtovnýmobdobím.
Náklady budúcich období
ív EllRl
Nájomné
Poistenie
ooN, sociálne odvody
Príspevok na národný
zdravotnícky informačný
systém
ostatné prevádzkové náklady

Spolu

7.5.2.

Stav na konci bezprostredne
oredchádzaiúceho účtovnéhoobdobia

Stav na konci bežnéhoÚčtovného
obäobia
57 929
't4 468
1 113 402

51 165
20 131

974 886
í 58 860

637 656
186 947
89s 900

2319 546

0

Výdavky budúcich období

Výdavky budÚcich období k31.12.2015 boli zaúčtovanévo výške, ktorá je potrebná na dodrŽanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovnýmobdobím.

VÝdavkv budúcich období ív EtlR)
Výdavky budúcĺch období

Spolu

Stav na konci beżnéhoúčtovného
obdobia
778

778

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Poznámky Úe poo s_oĺ
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Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období k31.12.2015 boli zaÚčtovanévo výške'
súvislosti s Úětovným obdobím.

Príjmy budúcich období (v EUR)

rá

je potrebná na dodrŽanĺe zásady Vecnej a časovej

Stav na kon ci bežnéńoúčtovného
obdobia

Príjmy budúcich období

50

Spolu

50

8.

Stav na konci bezprostredne
pľedchádzajúceho ú čtovného
obdobia

Vlastné imanie

Zmeny vo vtastnom imaní v roku 2015:
Novelóu zákona ć.77t2o15 Z. z. ktoým sa mení a dopíňa zákonl č. 581t2oo4 Z. z. o zdravotných poisťovniach' dohl'ade
nad zdravotnou starostlivost'ou a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov bolo stanovené zvýšenie základného imania
zdravotnej poisťovne z3319391 EUR na 16600000 EUR. Zdr'avotná poistbvňa zákonné ustanovenie vzmysle $ 33
ods. 1 písm. a) zákona ě. 581t2oo4 Z. z. o zdravotných poistbvniäch, dohl'ade nad zdravotnou starostlivost'ou a o zmene
a doplnení niektoých zákonov splnila peňaŽným vkladom akcionára vo výške 13 062 411 EUR dňa 24.11.2015.
'

V zmysle $ 7 zákona ć,. 431t2oo2 Z. z o uětovníctve v znení neskonšíchpredpisov je úětovná jednotka povinná účtovať
tak, aby Úětovná závierka poskytovala verný a pravdivy obraz o. skutočnostiach' ktoré sÚ predmetom účtovníctva,a o
finančnej situácii účtovnejjednotky. Vzmysle uvedeného UZ| vroku 2015 účtovalaprostredníctvom opráv chýb
minulých účtovnýchobdobí o zmene metodiky vyěíslovania predpisu poistného za poistencov s neurěeným platitelbm
zdravotného poistenia, pričom boli zaúčtovanénasledovné Účtovné prípady:

-

146 EUR zrnýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov za rok2013
28o 754 EUR zníŽenie neuhradenej straty minulých rokov za rok2o14
Prehl'ad zmien vo vlastnom imaní v priebehu úětovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabul'ke:
79

Stav na
zaěiatku

beŽného

Vlastné imanie
a
Základné imanie

Vlastné akcie
Emisné ážio
Rezervné fondy
ostatné fondy
tvorené zo zisku
ostatné kapitálové
fondy
oceňovacie rozdiely
nezahrnuté do

účtovného
obdobia
b

3 537 589

ZvÝšenre
c

Povinný

lné

orĺdel

zvvsente

d

e

Zniżenie

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
s

í6 600

13 062 411

000

5 315 674

5 315 674

tnýsledku

hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok
hospodárenia za
účtovnéobdobie
Dividendy

Vlastné imanie

spolu

I

8293118

213 972

79 146
-8 926 459

280 754

-8 645 705

-8 926 459

8 926 459

-1 776 436

-1 776 436

1314',1 557

-1 495 682

't9 786 652

8140777
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straty za beŽné účtovnéobdobie.

Úhrada straty za minulé úětovné obdobie a návrh na

BeŽné účtovnéobdobie - výsledok hospodárenia
k 31 .1 2'201 5 vykázalaýsledok hospodárenia stratu vo ýšile -1 776 436 EUR.
rnýsledku hospodárenia za Úětovné obdobie od 1.1.2015 do 3J. 12.2015 o strate vo rnl'ške -1 776 436 EUR rozhodne
valné zhromaŽdenie'
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaŽdeniu je takýto:
- na prevod straty do neuhradených strát minulých rokov vo rnłšk> -1 776 436 EUR.

UzP

o

Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie

UzP k31 '12.2014 vykázala uýsledok hospodárenia stratu vo v1i ške -8 926 459
30. riadnom valnom zhromaŽdení konanom dňa 18.6.2015 rozhodol:
- prevod straty do neuhradených strát minulých rokov vo výške -Q 926 459 EUR.

EUR' Akcionár spoločnosti na

svojom

PouŽitie zisku alebo úhrada straty za minulé úětovné obdobie
a návrh na pouŽitie zisku beŽného účtovnéhoobdobia
BeŽné účtovnéobdobie

Názov poloŽky
ětovný zisk

cb

a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

Rozdelenie účtovnéhozisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prĺdel do sociálneho fondu
Prídel na zýšenie základného imania
Úhrada straty minulých obdobĺ
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Výplata podielu na zisku spoloěníkom a členom
lné

Rozdelenie Účtovného zisku spolu
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnejstraty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straý spoločníkml
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
lné

Vysporiadanie účtovnejstraty spolu

8.1.1.

776 436

-8 926 459

-1 776 436

-8 926 459

-1 776 436

- 8 926 459

-'t

Základné imanie a rezervný fond

UZPzákladnéimanie k31.12.2015másplatenévovýške16600000EUR(k31.12.2014tobolo3537589EUR.
Zákonný rezervný fond k

31 .12.201 5

je vo výške 5 315 674 EUR (k 31 '12.2014 to bolo 5 31 5 674 EUR).
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Technické lezerw

UzP k 31 .12.201 5 vykazuje v zoznamoch ěakacích listín 52 poistencov (pacientov) čakajúcichna poskytnutie zdravotnej
starostlivosti, ěo predstavuje ýšku rezervy 17o 634 EUR (k 31J22014 to bolo 127 574 EUR v počte 58 poistencov).
Stav na začiatku

beŽného účtovného

obdobia

Techn

Tvorba

PouŽitie

c

d

b

Technická rezerya na poistné
plnenie z toho:
technické rezervy na lieěbu na
územíSlovenskej republiky
technické rezeryy na schválenú
zdravotnú starostlivosť - liečba
v cudzine
technické rezeryy na vtýkony pre
poistencov v zozname ěakajúcich
na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti

Technické rezervy spolu

8.3.

Stav na konci beŽného
účtovnéhoobdobia
e

27 290 262

339 573 506

-337 409 924

29 453 844

26 169 972

1338

230 630

-335 769 178

28631 424

992716

944 446

-1 285 376

651 785

127 574

398 430

-355 370

170 634

-337 409924

29 45384/.

27 290 262

573

506

lné technické rezervy

Na úěte ĺnétechnické rezerw boĺa zaÚčtovaná rezeĺýa na ročnéprerozdel'ovanie poistného arczeNa na mesačné
prerozdel'ovania poistného na mesiac november a december 2015.

EU
lné technické
Rezerva na ročnéprerozdelbvanie
poistného
Rezerva na mesačnéprerozdelbvanie
poistného

Bežné

obdobie

Spolu

8.4'

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné

8 364 182

I 242323

I 131 909
16 496 09í

7 311 211
16 553 534

ostatné rezervy

Rezerva na pasívne súdne spory:

UZP

pri tvorbe rezerv

sporov,

v

na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vychádzala zevidencie pasívnych sÚdnych sporov

ktoých .ie UzP na strane Žalovaného, resp. odporcu) vedenej právnym

(t. j.

odborom

k 31. decembru 2015, v ktorej sú evidované neukoněené pasívne súdne spory, o ktoých mala zdravotná poisťovňa ku
dňu zostavovania účtovnejzávieĺky vedomost'. PouŽité číselnéúdaje boli získanénĄmä zo spisovej dokumentácie
sporov.

K uvedenému dňu sú neukoněené tri pasívne spory.
Podkladom pre tvorbu rezerv sporoých konaníje hodnota sporu podl'a evidencie súdnych sporov. Rezerva je následne

na základe najlepšieho odhadu pravdepodobnosti očakávanej ýšky plnenia, berÚc do úvahy aj
predpokladané trovy konania a odmeny právnych zástupcov lŽalobcov, resp. navrhovatelbv. Výška rezervy bola
vypočítaná váieným priemerom predpokladaných súdnych výsledkov berÚc do úvahy pravdepodobnosť nastania
stanovená

jednotlirných

výsledkov.

]

Na úěte ostatných rezerv boli zaÚětované sumy z titulu rezervy na prevádzku, na súdne spory
Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s pouŽitím poistnej matematiky.

a

Íezewana odchodné.

lČo: 36 284 831
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Stav na konci
beŽného

Stav na začiatku
PouŽitie

Tvorba
a

c

b

Krátkodobé Íezerw

1 359
16

Krátkodobé Íezervy - materiál
Krátkodobé rezevy _ sluŽby
Krátkodobé rezerýy - audit
Krátkodobé reze^ty - reklama
Krátkodobé rezeÍvy - odborné práce VT
Krátkodobé rezerw - nevyčerpané
dovolenky
Krátkodobé rezeÍyy - prĺspevok na

22963

56 176

-11't 943

102 027
35 100
135
13 803

174 198

421 561

-410 775

184 983

072020

-1072020

833 784

-833 784

1

Krátkodobé rezervy - príspevok na

poistného a

1052504

208 299
78 000
25 439
69 570

činnost'UDZS

8'5. Záväzky
8.5.í. Záväzkyvoći platitel'om

555240

83í

I 822

522
261 24p
I 08p
191 20o
29 490
161710
1 550 930
724

I

Rezervy spolu

e

d

84 388

24 462

činnosť oS a ZZS
Krátkodobé rczeÍvy - odmeny
Krátkodobé rezervy - zákonné poisten ĺe
Krátkodobé reze^ĺy - ostatné
Dlhodobé zákon né Íezevy
Rezerva na súdne spory
Rezerva na odchodné

4

4 248 014

účtovného
obdobia

poistencom

-39 794
-190 660
-67 362

-35126

057 -1 174358
-60í 041
380
-18 376
58942
í65 93í
154781
í1150
4413946 4555240
937
520

487 221
180 584

486s2

357'.l31
184 271

172861

í 409

636

l

Záväzky voči poistencom sÚ evidovanék31.12.2015 v celkovej'WŠke í2 858742 EUR (k 31.12.2014 to bolo 29 844
EUR) a predstavujú záväzok zdravotnej poistbvne voči poistencom z titulu doplatkov za lieky a voči platitel'om poistného
nĄmäztitulu ročnéhozúčtovania preddavkov poistného za rok2007,2008, 2009, 2010,2011' 2012'2013 a2014.
Nárast záväzku je z dôvodu úhrady zákonného zdravotného poistenia zamestnávatel|om za nízkopríjmovéskupiny

zamestnancov, ktorí v priebehu roka hradia poistné a v ročnom zúětovanípoistného, ktoré sa vykonáva v nasledujúcom
roku im bude vrátené ako preplatok z roěného zÚětovania poistn eho
Dôvody neuhradenia preplatkov boli:
neuvedenie spôsobu vyrovnania,
nesprávne uvedenie adresy alebo ěísla bankového úětu'
nedosiahnutie zákonom stanovenej minimálnej uýšky pręplatku 3 EUR'

-

iné.

Dôvody neprevzatia doplatkov za lieky boli:
úmrtia poistenca

-

8.5.2.

Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni

UZP eviduje záväzky voči Všeobecnej zdravotnej poistbvni, a s. k31 .12.2015 vo r4?ške 39u 294 EUR ztitulu
mesačnéhoprerozdelbvania poistného za mesiac oktiber 20 15 (k 31J22014 to bolo 3678 241 EUR ztitulu

mesaěného prerozdelbvania poĺstného za mesiac október 2014 )l

8.5.3.

Záväzky voči poskýovatel'om zdravotnej starostlivosti

UZP eviduje záväzky voěi poskytovatelbm zdravotnej starostlivosti (ďalej len 'PZs')
EUR (k 31.12.2014 to bolo 19 338 574 EUR).

8.5.4.

k 31

.12.2015 vo výške 18 164 394

Záväzky voći Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (d'atej aj ,,ÚDzs";

UzP k31.12.2015 neeviduje záväzky voči Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlĺvosťouza poistencov Slovenskej
republĺky, za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych' zariadenĺach Európskej únie, k 31.12-2014 to bolo 1
sgo euŔztitulu pŕĺjatýchpreddavkov

zÚozs.

I

Poznámky Úe poo s-oĺ
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a.s.

Záväzky z veĘného zdravotného poistenia
Záväzky z verejného zdravotného
ra

BežnéÚčtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

b

c

a

Záväzky z veĘného zdravotného
poistenia voči poisteným z toho:
Záväzky z prerozdel'ovan ia poistného

Záv äzky voěi pos kytovate

l'o

m

ostatné záväzky

Záväzky celkom po lehote splatnosti v
členení
od 1 dnĺ do 30 dní vrátane
od
od
od

od
od

31 do 60 dní vrátane
61 do 90 dní vrátane
91 do 't80 dní Vrátane
181 do 360 dní vrátane
361 dní a viac dní

8.6.

a)

23 048 239

1í 929 'l9í

3 954 294

3 678 241
1 580

276 053

1 580

-1 580

18 164 394

1

I 338 574

-1 580

-1 174 180

29 844

12828 898

I s25

5 629

2 895

100

319

-219

206

679
648
3 984

-473
740
2 848

12858742

1 388

6 832

ostatné záväzky
krátkodobé záväzky:
účtovné
obdobie

ostatné

Záväzky voči zamestnancom _ mzdy
ostatné záväzky voči zamestnancom - zrážky zmiezd
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia
Dodávatelia - faktúry pre správnu činnost'
Nevyfaktu rované dodávky
Krátkodobé rczeNy
Daň z príjmov právnických osôb podnikatel'ská činnost'

315 742
10 393
207 031
490 490
128 582
1 052 504
158 979

Daň z príjmov zo závislĄ činnosti
osobitný odvod z podnikania
Sociálny fond

26 384
15 017
2 405 122

ostatné
Spolu

b)

d

34977 430

Záväzky voči UDZS z toho:
Záväzky z poskytnutých preddavkov od

UDZS

Prírastok/

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
260 897
I 013

192275
85 327

30226

I 359 730

47 621

30 401

23692

2038182

sociálny fond:
Názov

obdobie

BeŽné ú
a

Začiatoćný stav sociálneho fondu
Tvorba sociáĺneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

b

30 401

23 074

23 074

-27 091
26 384

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
c

20 517
36 '111

36 111
-26 227

30 40í
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8.6.í. Záväzky podl'a zostatkovej

doby splatnosti

Stav na konci
bežnéhoúčtovného
obdobia

Záväzkv oodľazostatkovei dobv splatnosti

b

a

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dojedného roka
vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do
päťrokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päťrokov
Záväzky podl'a zostatkovej doby splatnosti spolu

9.
9.í.

7

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
c

34977 430

25 086 421

34977 430

25 086 421

Poznámky kvýkazu ziskov a strát

Predpísanépoistné

Vo výnosoch z poistného v hrubej výške je zaúčtovanépredpĺsané poistné z preddavkov na poistné za obdobie od
1.1 .2015 do 31 .12.2015, vrátane odhadu predpísaného poistného k31 .12'2015 za poistencov, ktorí ýkazy
preddavkov poistného, ýpis z daňového priznania alebo čestnévyhlásenie nepredloŽili do dátumu spracovania
závierky v informaěnom systéme. Celé poistné je z verejného zdravotného poistenia.
BeŽné účtovné

obdobie

Predoísané ooistné

c

b

Preddavky za zamestnancov aza zamestnávatel'a vrátane
zmeny stavu odhadných poloŽiek
Preddavky za samostatne zárobkovo óinné osoby Vrátane
zmeny stavu odhadných poloŽiek
Preddavky za ostatných platitel'ov Vrátane zmeny stavu
odhadných poloŽiek
Ročnézúčtovaniezamestnávatelbv s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
z toho: ročnézúčtovaniezamestnávatel'ov preplatok
z toho: ročnézÚčtovanie zamestnávatel'ov nedoplatok
Roěné zúčtovaniezamestnancov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
z toho: ročnézúětovanie zamestnancov preplatok
z toho: ročnézúětovanie zamestnancov nedoplatok
Roěné zúětovanie samostatne zárobkovo ěinných osôb s
osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
z toho: ročnézúčtovanieSZČo preplatok
z toho: ročnézÚčtovanie SZCo nedoplatok
Ročnézúčtovanieostatných platitel'ov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
z toho: ročnézúětovanie ostatní platitelia preplatok
z toho: ročnézúčtovanieostatní platitelia nedoplatok
Preddavky za štát vrátane roěného zúčtovaniaa zmeny stavu
odhadných poloŽiek

Spolu

173 300 102

175 189 030

17 166 110

15 626 611

11 786 329

7 502319

916 817

I 536824

1422406
418 635

798 300
303 917

1 170 408

1 188 205

499 176
297 651

350 745
835 280

2325 331

2 358 886

25 331
947 305

't 986 075

581 914

608 662

3 317
536 056

2 860
555 825

120 778 372

104 066 417

328 025 383

308 076 955

1

'

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
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ostatné technické výnosy

Na Úěte ostatné technické rnýnosy sú zaúčtovanéúroky z Jmeškania voěi platitelbm poistného, \^ýnosy

z titulu
tiprávneho konania iných osôb voči poistencom zdravotnej
opravných P9loŽiek z úrokov z omeŠkania a
dávky voči UDZS v celkovej výške 15 329

z omeškania formou ýkazu nedoplatkov V sume 1 926 979 EUR i(k

uplatnila voěi platitelbm poistného úroky

31

.12.2014 to bolo 1 244 866 EUR).

,
I

ostatné technické

EU

Bežné

obdobie
I 926 979

roky z omeŠkania
Regresy
Úroky z beŽného účtua terminovaných vkladov
PouŽitie opravných poloŽiek
ostatné
PostÚpenie pohl'adávok
ostatné 4Ínosy vecné dávky ÚDZS

5 235
1 060 206

1

244866

709 659
11 837
16 455 744

228

257
-28 514
1 884 845

1

075285

1 480 217
20 977 837

15329 476

ostatné netechnické výnosy

Rozpustenie krátkodobých fezent a ostatné
ív EUR)

Bežnéúčtovnéobdobie

Súdne spory

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

15 4't8

1 174358
410 775
601 041
111 943
34 988
39 850
60 905
1 880
833 784

odmeny nazáklade dohôd a ostatné odmeny
Nevyčerpanédovolenky
Zäkonnépoistenie
odborné práce
Reklamný mat' a sluŽby
Nájomné a sluŽby spojené s nájmom
Poštovnéa telekomunikácie

Provizie

Príspevok oS ZS a NZIS
Príspevok ÚDZS
ostatné výnosy

1

945
389
521
671
102
184

368

U2
575
409
428
890

477 871
19 870
835 896

072020

1

I

074720

139 470
6 378 456

538 848
4 880 393

Spolu

9.4.

1

480 469

Spolu

9.3.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné

Náklady na poistné plnenia

V nákladoch na poistné plnenia sÚ zaÚčtované náklady na poĺstnéplnenia vyplatené poskytovatelbm zdravotnej

starostlivosti

a

za zdravotnú starostlĺvosťposkytnutú do

31

.12.2015, ako ą neuhradená
aŽ december 2015' a to

nevyfakturovaná zdravotná starostlivosť týkajúca sa Účtovného obdobia január

vo forme technickej rezerry.

Náklady
Náklady
Náklady
Náklady

na zdravotnÚ starostlivost'
a
lieky
zdravotnícke pomÔcky
všeobecnú ambulantnÚ starostlivosť
špecializovanÚ ambulantnú

na
na
na
na
starostlivosť
Náklady na ústavnÚ zdravotnú starostlivosť
Náklady na zd ravołnú starostl ivost' poistencov
členskéhoštátu EU

ostatné náklady

Náklady na zdravotnú starostIivosť spolu

Bežné

obdobie
b

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c

50 825718
't0 759 912

48 101 989

15 937 368

14 805 769

35 492 963

33 898 382

106 008 924

't02 338 538

1 898 704

1 627 038

35 563 650

256 487 239

I 444736

34 018 368

24,/.234820
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Zmena stavu iných technických rezerv

Zmena stavu iných
technických rezerv

Tvorba

rezerVy

(v EUR)

Rezerva na roěné
prerozdelenie
poistného 2015
Rezerva na ročné
prerozdelenie
poistného 20't4
Rezerva na ročné
prerozdelenie

960

347

1 420

151

I

poistného 2013
Rezerva na mesaěné

PouŽitie

PouŽitie
rezervy

Tvorba
rezervy

Spolu

Íeze^ly

ú

čtovné

Spolu

I

-1 596 165
-10

662474

396

prerozdelenie
poistného
Rezerva na roěné
zúětovanie so štátom

87 458

094

-86 637

Spolu

98 838

s92

-98 896 034

9.6.

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

BeŽné účtovnéobdobie

I 364

182

323

-9

820

10741

236

-1 498

913

9242323

4 079

353

-10 205

473

-6 126 120

978727

698

84

43

99 799

315

-84 679 448

299 279

-96 383 833

3 415 482

obstarávacie náklady na poistné zmluvy a náklady na správnu réŽiu

obstarávacie náklady na poistné zmluvy a náklady na správnu ,ézirxsl'lz.z015 predstavovali výšku 1o 891 863 EUR
(k 31.12.2014 to bolo 11 417 765 EUR). V nákladoch na správnu réŽiu sú zahrnuté technické náklady súvisiace
s prevádzkou.

Sorávne nákladv

BeŽné úětovné obdobie

a

b

Prevádzkové náklady celkom, z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie a zdravotné poistenie
N áklady voči aud ítorovi/a ud ítorskej
spoločnosti a z toho:
overenie Účtovnej závierky
audítorskésluŽby s výnimkou overenia
účtovnejzávierky
súvisiace audítorskéslużby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorskésluŽby

Bezprostredne pľedchádzajúce
účtovnéobdobie
c

10 891 863

11 417 765

909 422
3 861 728
1 519 8't9

1 516 165
3 697 476
1 627 730

72299

94 141

67 362

48798

4 937

45 343
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ostatné technické náklady

ostatné technické náklady tvoria náklady na prerozdel'ovanie
nevymoŽitel'nosti alebo z dôvodu ich nízkej sumy (do 33 EU
opravných poloŽiek k pohl'adávkam na preddavkoch poistnéh
a externých revíziívoöi PZS a náklady na činnost'operačných

úětovné Bezprostľedne

Náklady na prerozdelbvanie poistného
pohl'adávok
pohl'adávok
pohl'adávok
pohl'adávok

-

52 450 506
52 450 s06

51 033 294
5't 033 294

-171 075

4 366 í39

59 788

-'t11286

58 388
14 030
4 985 694

20 333 139

15 662 813

z poistného zrušenie odpisu

- úroky z omeškania zrušenie odpisu
- regresy
-

predchádzajúce
účtovnéobdobie

obdobie

ostatné technické ná
Spolu
odpis
odpis
odpis
odpis
Spolu

odpis pohl'adávok z regresov z dôvodu ich
Vymáhanie ktorej je pre UZP neefektíVne, tvorba
opravné poloŽky z úrokov z omeškania, z regresov
tiesňového volania záchrannej zdravotnej sluŽby

voči PZS

opravné poloŽky k pohl'adávkam na preddavkoch

poistného
opravné poloŽky k pohl'adávkam z Úrokov z omeškania
opravné poloŽky k pohl'adávkam z regresov

2076744

547 137

í 303

031

233 345

1't9 543

110 230

36 393

Spolu opravné polożky
Príspevok ÚDZS na činnosť
Náklady na ěinnosť operačných stredísk tiesňového

22753 457

17 121 780

Spolu

77 632 550

opravné poloŽky

k

a preddavky voči PZS

pohl'adávkam externé: revízie

volania a NZIS

9.8.

Tvorba rezerv na správnu činnosť
Tvorba rezerv na

činnosť EU

Zákonné poistenia
Rezerva na audit
Rezerva na súdne spory
Príspevok na ěinnosť operačných stredísk tiesňového
volania
Príspevok ÚoZS na činnosť
ostatné

Spolu

9.9.

ostatné netechnické náklady
ostatné netechnické

E

odpisy - softvér
Pokuty a Úroky z omeškania

Štooy

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
Výhry a ocenenia
opravné poloŽky k poplatkom za vydanie výkazov
nedoplatkov a k ostatným pohl'adávkam správna
činnosť
Rezervy správna činnosť
odpis pohl'adávok - správny poplatok za vydanie
výkazov nedoplatkov
ostatné náklady

Spolu

1

1 469 876

1 411

BeŽné účtovné

obdobie

937
520
78
154

057
380
000
781

833 784

1072020

396 363
4 413 946

Bežnéúčtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
405 534
1 097

740

577 818
54 360
37 980
835 896

074720
2024 522
1

6 108 570

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
631 567
4 437
1 168
14 887

696 451
1

962

75 6í5 490

421 561

Nevyčerpanédovolenky

odmeny nazáklade dohôd a ostatné odmeny

062760

1 069 997

700

10'13
29 771

7 144

4 625

106 748

96 143

4 413 946

6 108 570

-290

28 897
1 696

5 090

5261 572

6

89í 990
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9.10. Náklady na poplatky

a dane

V nákladoch na poplatky sú premietnuté bankové a exekuěné poplatky, správne poplatky za vydanie platobných
ýmerov ,,ďalej len PV" a výkazov nedoplatkov ,,d'alej len VN", daň z motorových vozidiel, osobitný odvod z podnikania a
sÚdne a ostatné poplatky.

Beżnéúčtovné
i obdobie
I

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

52458

54 924

Bankové poplatky
Správne poplatky za vydanie platobných výmerov
Daň z motorouých vozidiel
Súdne a exekuěné poplatky
osobitný odvod z podnikania
ostatné poplatky

11 082

10 098

3 721

2941

2 419

49 885

31 982

218 696
13 667
347 745

46 967
í5'l 094

Spolu

9.íí.Daň z príjmov zbeżnei činností
Úětovný ýsledok hospodárenia UzP k31 .12.2015 predstavovat stratu vo rnýške -1 776 436 EUR' ktorá bola upravená
v súlade so zákonom o dani z príjmov o pripoěítatel'né a odpočítalel'népoloŽky a na základe úpravy k 31.12.2015 vznikla
daňová strata.

|JZP zo straty zaÚčtovala odloŽenú daňovÚ pohladávku vo rnýške 248 374 EUR, z dôvodu predpokladu moŽnosti
umorovať daňovú stratu V budÚcnosti, pod ktorou sa rozumié moŽnosť odpočítaťdaňovú stratu od základu dane

v budÚcnosti, ktorá bola zaúětovaná v 75 %

ýške.

Úětovny ýsledok hospodárenia UzP k31 .12.2014 strata vo vrýške -8 926 459 EUR bola upravená v súlade so zákonom
o danĺ z príjmov o pripočítatel'néa odpočĺtatel'népoloŽky a na základe úpravy k 31 .12.2014 vznikla daňová strata.
UZP zo straty zaÚčtovala odloŽenú daňovÚ pohl'adávku vo výŠke629 558 EUR, z dôvodu predpokladu možnosti

umorovať daňovú stratu V budÚcnosti' pod ktorou

v budúcnosti, ktorá bola zaúětovaná v 50% výške.

Zákonom č,.46312013
licencie.

Z.z. sa s účinnosťouod

1.

sa rozumié možnosťodpočítat' daňovÚ stratu od základu

dane

januára 2014 do zákona o dani z príjmov zaviedol inštitút daňovej

Daňovou licenciou podl'a S 46b zákona č. 595/2003 Z. z' o dani z príjmov v znení neskoršíchpredpisov sa rozumie
minimálnu daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaníúl'av na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraniěí, ktorú je
povinná zaplatiťzazdaňovacie obdobie kaŽdá právnická osoba.
l

Ak vlastná daňová povinnosť právnickej osoby vypočítaná v daňovom priznaní je niŽŠiaako suma daňovej licencie
(minimálnej dane) ustanovenej pre jednotlivého daňovníka, zaplaIi za zdaňovacie obdobie sumu Vo uýške daňovej
licencie.

UZP za zdaňovacie obdobie roka 2015 a 2014 vykázala daňovú stratu, preto je povinná za toto zdaňovacie obdobie
ýške 2 880 EUR za sledované roky.

zaplatiť daňovú licenciu vo

Bežnéúčtovnéobdobie

Dane (v EUR)

Po splatná
danezarok201l a2012

Daň z príjmov

a dorubenie

odloŽená daň z príjmov pohl'adávka
odloŽená daň z príjmov záväzok
Daň vyberaná zráŽkou z kreditných

21 524
-1 741 364
-532 905

Daňová ĺicencia

Spolu

1

274790
-32 888

993

2247

-,248 374

-629 558
2 880
638 996

úrokov

odloŽená daňová pohl'adávka zo
straty

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

t

2880

-2 518 770

Poznámky Úč poo g-oĺ
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hospodárenia

Výsledok hospodárenia strata k
- 8 926 459 EUR).

31

-1 776 436 EUR (k 31.12.2014 to bolo strata vo uýške

.12.2015 predstavovala

členenie výsledku hospodárenia (v

EUR)

Bežnéúčtovnéobdobie

'

Verejné zd ravotné poistenĺe
Prevádzková činnosť

4213012

Bezprostredne predchádzajÚce
účtovnéobdobie
-10 067 206

2 436 576
-'t 776 436

Spolu

1

140747

- 8 926 459

9.13. Vyčísleniepodielu na úhrne poistného

V

dohl'ade nad zdravotnou starostlivostbu a o zmene
zmysle $ 6a ods.1 zákona 58112004 o zdravotných
poisťovne
a doplnení niektoých zákonov výdavky na prevádzkové ěinnosti
Zdravotná poistbvňa mÔŽe v kalendárnom roku vynaloŽiť np prevádzkové ěinnosti uýdavky najviac do Wšky
zodpovedajúcej podielu na úhrne poistného pred prerozdelenírri poistného za kalendárny rok (ďalej len ,,roěný úhrn").
Podiel na ročnom Úhme poistného (v %) sa vypoěíta podl'a rrzorca, ktoý je uvedený v prílohe ć.1 zákona 581ĺ2004 Z. z.,
a zaokrÚhl'uje sa na dve desatĺnnémiesta smerom nahor. SpoločnosťpriebeŽne sleduje plnenie zákonných poŽiadaviek.
Poěas vykazovacieho obdobia boli vyššĺespomínané poŽiadavky splnené.

Poistné
é

Predpĺsané poistné v hrubej ýške
Podiel na roěnom úhrne poistného
(v%)
Podiel na roěnom úhrne poistného
v eurách

'l0.

Bežnéúčtovnéobdobie
Pred
Ęo
prerozdelením prerozdelení
b

336 117 227

ic

275 632320

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
Pred
prerozdelením Po prerozdelení
e
253 628 179

d

302 424 071

4,28

X

4,30

X

14 385 817

X

13 004 235

X

Prehľad príjmov a výdavkov

Novelou zákona ć.77t2o15 Z. z' ktoým sa mení a dopíňa zákon ć,. 58112004 Z. z. o zdravotných poist'ovniach, dohl'ade
nad zdravotnou starostlivostbu a o zmene a doplnení niektoých zákonov
bolo stanovené zvýŠeniezákladného imania zdravotnej poistbvne z 3 319 39'l EUR na 16 600 000 EUR.
Zdravotná poisťovňa zákonné ustanovenie vzmysle $ 33 ods. 1 písm. a) zákona ć.58112004 Z. z. ozdravotných
poist'ovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivost'ou a o zmene a doplnení niektoých zákonov splnila peňaŽným
vkladom akcionára vo výške 13 062 411 EUR dňa 24.11.2015.
V poloŽke výdavky dane a poplatky je vykázaný osobitný odvod z podnikania v zmysle zákona ě,. 23512012 Z' z.
o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Celkové prĺimv a výdavkv

BeŽné účtovnéobdobie

a

b

Celkové príjmy z toho:
základné iman ie zvýŠenie

Celkové výdavky z toho:
Zdrav otná sta rostl ivosť

Prevádzková činnosťz toho:
kapitálové výdavky
beŽné výdavky
Príspevok na činnosť oS,
záchrannej ZS a NZIS.
Príspevok na činnosť Uradu
Náhrady poistencom a ostatné
Dane a poplatky

ostatné

Bezprostredne predchádzajúce
Účtovné obdobie
c

282764846

251 260 277

13 062 11
273 022 16

275 363 533

257 734 632
12224 361
556 549
11 667 812

246722254

1 807 107

1 464 247

I 069 997

1

148 219
38 500

12 514 380
1 388 353
11 126 027

062760

87 682

2333 429

'11178781
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lnformácie o údajoch na podsúvahových úětoch

Na podsúvahových Účtoch V zmysle $ 67, opatrenia MF SR, kto'ry7m sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania,
úětuje UZP omajetku azáväzkoch, oktoých UZP neÚčtuje na súvahorných Účtoch, ale sÚ podstatné na posúdenie
majetkovoprávnej situácie UZP.

UZP na podsúvahových Účtoch eviduje:

a)
b)

majetok, ktoý UZP obstaráva pre poistencov - ide o zdravotnícke pomÔcky vypoŽičanépoistencom vo výŠke
1 297 814 EUR ( k 31.12.2014 to bolo 1 133 556 EUR),
2.2a14 b bolo 6 666 466 EUR) na plánovanÚ zdravotnÚ

zaĹlčtuje aj na sÚvahové účty.

'l2'

Platobnáschopnosť

V súlade s $
schopnosti.

13.

í4 zákona

č,' 581l2oo4 Z.

z. zdravotná poisťovňa dodżiava zákonom stanovené podmienky

platobnej

lnformácie o iných aktívach a pasívach

UZP má vnájme administratívne priestory. Zmluva na nájom priestorov sídla UZP bola uzatvorená do
Zm l uvn é záv

äzky vyp lývaj ú ce z nď1mu

od

p

red stavuj

Suma

Do
31.12.2016
1.1-2017

31

.12'2017.

ú:

31j2.2017

174 000
179 200

Vzhl'adom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboĺi dostatočne overené praxou, existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať' Mieru tejto neistoty nie je moŽné kvantifĺkovat' a zanlkne až
potom, ked'budú k dispozíciĺ právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušnýchorgánov.

14.

Udalosti po súvahovom dni

Po dni, ku ktorému bola účtovnázávierka zostavená, nenastali Žiadne udalosti' ktoré by v nej neboli zohl'adnené a mali
by významný vplyv na vernézobrazenie skutoěnosti obsiahnutých v úětovnej závierke-

