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Poznámky k úětovnej závierke
zostavenej k 31. decembru 2016
1.

Všeobecné údaje

Základné údaje o zdravotnej poistbvni
obchodné meno:

Union zdravotná poisťovňa, a.s

Sĺdlo:

Bajkalská 29lA,821 08 Bratislava

Dátum vzniku podľa zápisu v obchodnom registri:

9. marca 2006 pod obchodným menom Medicare,
zdravotná poisťovňa a.s.

Zmena obchodného mena:

12. apríla 2006 na Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Zapísaná v obchodnom registri:

okresný súd Bratislava l, vloŽka číslo:3B3ZB,

oddiel: Sa

Právna forma:

akciová spoločnosť

Hlavný predmet činnosti:

vykonávanie verejného zdravotného poistenia v
zmysle povolenĺa Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou č.SK'l 2/00001 9/2005 zo dňa
13.2.2006

tco;

36 284 831

Dlč:
(ďalej aj

2022152517
"zdravotná

poisťovňa",,,spoločnosť'' alebo,,UzP")

Akcionári zdravotnej poistbvne
Jediným akcionárom UZP je
Názov (obchodné meno):

Achmea B.V

Sĺdlo:

Handelsweg 2, Zeist 3707NH, Holandsko

Zapísaný:

v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej
komory pre Utrecht a okolie Holandsko,
č. sp.33235189

Výška podielu akcionára na základnom imanípredstavuje 100%
Základné imanie zdravotnej poist'ovne

:

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

1,00

'ĺ6 600 000
16 600 000

kmeňové
na meno

zaknihované

Akcie zdravotnej poisťovne nie sú obchodované na burze cenných papierov v Slovenskej republike ani
v zahraničĺ,a to ani na trhu kotovaných cenných papierov, ani na regulovanom voľnom trhu a ani na
Žiadnom inom trhu burzy cenných papierov. Zmena podoby a formy akciĺ zdravotnej poisťovne je zakázaná.
Prevod zaknihovaných akciĺ sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z-

a investičných sluŽbách v znení neskorších predpisov.

z.

ocenných papieroch
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Práva a povinnosti akcionára sú podrobne upravené v Stanovách akciovej spoločnosti Union zdravotná
poisťovňa, a. s. (ďalej UZP)'
Zdravotná poisťovňa vykonáva svoju činnosť na územĺSlovenskej republiky.

UZP sa zahÍňa do konsolidovanej účtovnejzávierky spoločnosti Achmea B.V. Konsolidovanú účtovnú

závierku je moŽné získať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

orgány zdravotnej poist'ovne
Dňom 1. novembra 2004 nadobudol platnosť zákon č. 581l2oo4 Z. z. o zdravotných poisťovniach' dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďaĺej len ,,zákon o zdravotných
poisťovniach")' ktoý upravuje postavenie zdravotných poĺsťovnĺako akciových spoločnostĺa podmienky na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

VALNÉ ZHROMAŽDEN|E je najvyššĺmorgánom zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú upravené
v Stanovách zdravotnej poisťovne.

PREDSTAVENSTVO je štatutárnym orgánom zdravotnej poisťovne k 31. decembľu 2016 a k 31. decembru
2015' ktorý riadi činnosť zdravotnej poisťovne v zloŽení'.

Predseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

MĺchalŠpaňár

Ryan Florijn
Elena Májeková
Boris Masloviec
Peter Polakovič (do 2.12.2016)
Jozef Koma

DoZoRNÁ RADA je najvyššíkontrolný orgán zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú upravené

v Stanovách zdravotnej poisťovne v zloŽení'.

Predseda:
Člen:
Člen:

Uco Pieter Vegter
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Martin Vochyan

odbor vnútornej kontroly a vnútornéhoauditu

oDBoR VNÚToRNEJ KoNTRoLY AVNÚToRNÉHo łuolĺUzodpovedá za výkon vnútornej kontroĺy
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

a vnÚtorného auditu, kontroluje dodrŽiavanie zákonov

vnútorných organizačných aktov riadenia a postupov v činnosti zdravotnej poisťovne.

Priemerný počet zamestnancov
zamestnancov
Zamestnanci
Počet členov predstavenstva
Počet členov dozornej rady

31.12.2015

31.12.20',t6

294
6

3

organičná štruktúra UZP ie členená na základné organizačné sekcie, ktoými sú
Sekcia podporných činností
Sekcia informatiky a sluŽieb klientom
Sekcia ekonomiky

Sekcia nákupu zdravotnej starostlivosti, revĺznych činnostía programov zdravia
Sekcia riadenia ńzĺk
Úsek právny a compliance

287
6
3
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Právny dôvod zostavenia účtovnejzávierky

UzP k31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa $ 17 ods.6
zákona ć.431l2oo2 Z. z. o účtovnĺctvevznení neskoršíchpredpisov, za účtovnéobdobie od 1. januára
Účtovná závierka

2016 do 31. decembra2O16.

Dátum schválenia účtovnejzávierky za predchádzĄúce účtovnéobdobie
Valné zhromaŽdenie schválilo dňa 6. júna 2016 účtovnúzávierku UZP za predchádzajÚce účtovnéobdobie.

ZveĘnenie účtovnejzávierky za predchádzĄúce účtovnéobdobie

Do registra účtovnýchzávierok (ďalej len "register") sa ukladajú dokumený

účtovnĺctve.

podľa $

23d zákona

o

Účtovná závlerka UzP k 31. decembru 2015 spolu s výročnou správou, správou audítora o overení účtovnej
závierky aoschválenĺ účtovnejzávierky Valným zhromaŽdením k 31. decembru 2015 je zverejnená
v registri účtovnýchzávierok. Dokumenty sú súčasneobsahom zbierky listĺn obchodného registra.

Právna úprava

UZP vykonáva verejné zdravotné poistenie a s tým súvĺsiacečinnosti v súlade s nasledovnými právnymi
predpismi, najmä:

.
.
o
.
.
o
.

zákon

ć. 581l2oo4 Z. z. o

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov,

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnenĺ zákona č,- 95ĺ2oO2 Z.

o poisťovnícfue a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov,

zákon ć. 577l2oo4 Z. z-

o

z-

rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného

zdravotného poistenia a o úhradách za sluŽby súvisiace s poskýovanĺm zdravotnej starostlivosti,
zákon ć. 431l2oo2 Z. z. o účtovníctvev znenĺ neskoršĺch predpisov,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 15211994Z. z. o sociá|nom fonde a o zmene a doplnenĺ zákona ć.286t1992 Zb. o daniach
z príjmov v znenĺ neskoršĺch predpisov,
zákon ć. 29112002 Z. z- o Štatnejpokladnici a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ
neskorších predpisov,

o a

ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. opatrením Ministerstva

Ťinanciĺ Slovenskej repub|iky ćislo 22930ĺ2005-74 zo dňa 30. novembra 2005 a22933t2oo5-74
'ĺ4. decembra 2005 v znení neskorších predpisov.

zo dńa

Vroku 2016 boli vZbierke zákonov publikované právne predpisy, zktoých majú dopad na činnosťUnion
zdravotnej poisťovne, a. s. najmä nasledovné predpisy:
a

oznámenie ć.2212016Z.z- _ oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydanĺ opatrenia
z 2. decembra 2015 č. MF/19760l2o15-74, ktorým sa menĺ a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 14. novembra 2oo7 č,. MFl24342ĺ2oo7-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovaniaa účtovejosnove pre účtovnéjednotky' ktoré nie sú zaloŽené alebo zriadené na
účelpodnikania v znenĺ neskoršĺch predpisov.
(ustanovuje sa postup účtovania peňaŽného a nepeňaŽného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v
9oorte v účtovnýchjednotkách, ktoré nie sú zaloŽené alebo zriadené na účelpodnikania)
Učinnosť:01.01.2016

słĺ
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Z. z- _ oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydanĺ opatrenia

z 2. decembra 2015 č. MF/20'ĺ6612015-74, ktorým sa menĺ a dopiňa opatrenie Ministerstva financiĺ
Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/1761612013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
usporiadaní, označovanĺa obsahovom vymedzenĺ poloŽiek individuálnej účtovnejzávierky, termíny a
miesto ukladania individuálnej účtovnejzávierky a výročnej správy pre účtovnéjednotky účtujúcev
sústave podvojného účtovníctva,ktoré nie sú zaloŽené alebo zrĺadenéna účelypodnikania (oznámenie

ć'.38512013 Z. z.).
(ustanovujú sa zmeny v obsahu prílohy poznámok' ktoré sú súčasťouúčtovnejzávierky, v nadväznosti
na vykazovanie zostatku peňaŽného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe)
Účinnosť: 01 .o1 .20'ĺ 6

Vyhláška ć. 51120162.z. _ Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťoulekárskej prehliadky vrcholového
športovca a talentovaného športovca.

(ustanovujú sa zdravotné výkony, ktoré sú súčasťoulekárskej prehliadky vrcholového športovca a

t9lentovaného športovca)
Učinnosť:01 .01.2016
a

oznámenie ć. 53ĺ2016Z.z- _ oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní
výnosu zo 17. decembra 2015 ć'.0946712015, ktoým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a
pravidlá kÓdovania zdravotných výkonov.
(ustanovujú sa pravidlá kódovania chorôb

a pravidĺá kódovania zdravotných výkonov poskýovateľmi
zdravotnej starostlivosti, ktorí sú dźiteľmipovolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo
povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice

uzatvorenú zm uvu o poskytovanĺ zdravotnej starostlivosti)
Učinnosť:01 .01.20'ĺ 6

a ktorĺ majú so

zdravotnou poisťovňou

l

oznámenie č,. 8212016 Z. z. _ oznámenie Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky o vydanĺ
opatrenie z 13. januára 2016 č. o7o4543l2o16-oL, ktoým sa mení opatrenie Ministerstva

zdravotnĺctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 ć. o7o45ĺ20o3, ktorým sa ustanovuje rozsah
regulácie cien v oblastĺ zdravotníctva v znení neskorších predpisov.
(zvyšuje sa pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskýovanú ambulanciou ýchlej zdravotnej pomoci,
ambulanciou ýchlej lekárskej pomoci a ambulanciou ýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej
intenzĺvnej jednotky)
Učinnosť:30.01.2016

a

Zákon č.9112016Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektoých
- zmena Ą zákona ć,. 581l2oo4 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov
(zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, bezúhonnosť zdravotnej poisťovne ajej

zákonov

akcionára)
Účinnosť: 01.o7.2016
a

oznámenie ć. 11312016 Z- z. _ oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia

z 27. januára 2o16 ć. MFloo7241l2o16-731, ktoým sa ustanovuje Vzor kontrolného výkazu k dani z
pridanej hodnoty.
(ustanovuje sa Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty)
Účinnosť: 02.03.2016

a

Vyhláška č. 14112016 Z. z. _ Vyhláška Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení
a dopíňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky t. żąlzo'ĺąż. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o
obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a
lehotách hlásenĺ do národných zdravotných registrov
(ustanovuje sa zoznam hlásenĺ a iné podľa názvu)
Účinnosť: 01.o4.2016
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Zákon ć,. 16712016 Z. z., ktoým sa menĺ zákon č. 580ĺ2004 Z. z. o zdravotnom poistenĺ a o Zmene a
doplnení zákona ć. 95l2oo2 Z. z. o poisťovnĺctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktoým sa menia niektoré zákony
(rĺoručovanie nového preukazu poistenca)
Učinnosť:30.04.2016

a

č. 160/2016 Z. z. _ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa
doplňa vyhláška Ministerstva zdravotnĺctva Sĺovenskej republiky ć. 11612014 Z. z. o podrobnostiach o
vykazovaní preddavkov na poistné na veĘnézdravotné poistenie, o platenĺ preddavkov na poistné na
veĘnézdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovanĺpoĺstnéhoa povinnostiach pri ročnom
zúčtovanípoistného a o Vzore ročnéhozúčtovania poistného na verejné zdravotné poĺstenie v znení
vyhlášky ć,.74l2o15 Z. z.
(ustanovujú sa podrobnosti o vykazovanĺ a platenĺ preddavkov a iné)

Vyhláška

Učinnosť: 10.06.2016

a

Zákon ć. 28612016 Z. z., ktoým sa mení a dopÍňa zákon č. 581t2oo4 Z. z o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších

predpisovaozmeneadoplnení zákonač,.58oĺ2oo4Z-z.ozdravotnompoistení aoZmeneadoplnení
zákona c.95ĺ2oo2 Z. z. o poisťovnĺctvea o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskorších
predpisov
(precizovanie podmienok kto mÔŽe/nemÔŽe byt členom predstavenstva
poisťovne; sadzba poistného pre štát)
Učinnosť: 01.11.2016

a dozornej rady

zdravotnej

a

Zákon č.306/2016 Z.z.ktoým sa menĺ a dopĺňa zákon č. 362t2o11 Z.z. o liekoch a zdravotnĺckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov a ktoým sa mení
zákon č. 36312011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotnĺckych pomôcok a
dietetických potravĺn na základe verejného zdravotného poistenia a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov
(zavedenie nového pojmu ''lekársky predpis v anonymizovanej podobe", úprava v ěasti povinnosti
drŽiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, úprava v časti poskýovania lekárenskej starostlivosti a iné)
Učinnosť: 01.0'l.2017

a

Vyhláška ć. 32812016 Ministersfua spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory
podaní do registra partnerov verejného sektora
Účinnosť: 01.o2.2o17

a

- oznámenie Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky o vydaní
opatrenia z 2. decembra 2016 č. 08241-oL-2016, ktoým sa dopíňa výnos Ministerstva zdravotníctva
oznámenie č. 335/2016 Z. z.

z 10. septembra 2008 ć,.09812l2008-oL o mĺnimálnych poŽiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zaĺiadeni

Slovenskej republiky
Účinnosť: 15.12-2016
a

Zákon č. 338/2016 Z. z., ktoým sa menĺ a dopíňa zákon č. 235t2o12 Z. z. o osobitnom odvode z
podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch
predpisov

(upravuje základ odvodu
Učinnosť: 31.12.2016
a

)

Zákon ć. 34112016 Z. z., ktoým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z prĺjmov v znení
neskoršíchpredpisov a ktoým sa mení a dopína zákon č. 58ot2oo4 Z. z. o zdravotnom poistenĺ a o
zmene a doplnení zákona ć,. 95ĺ2oo2 Z. z. o poisťovníctve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
znenÍ neskorších predpisov
(ýRrava sadzby dane, osobitného základu dane z podielu na zisku a iné)
Učinnosť: 01.o1.2017
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Zákon č.356/20'ĺ6Z.z.,ktorý1m sa mení a dopĺňa zákon č. 5Bot2oo4Z.z.o zdravotnom poistení a o
zmene a doplnenĺ zákona ć,.95l2o02Z. z. o poisťovníctve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
znenĺ neskoršĺch predpisov a ktoým sa menia a oopĺRajĺniektoré zákony
(u pravuje úh radu zdravotnej starostlivosti pod ľa klasifikačnéhosystém u)
Učinnosť: 01.01.2017, resp. 0'l.07.2017
O

Vyhláška č,.37912016Z.z.

- Vyhláška Ministersfua

zdravotnĺctva Slovenskej republiky' ktorou sa

Vyhláška č. 380/2016Z.z.

- Vyhláška Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017
Účinnosť: 31.12.2016

a

ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok2017
Učinnosť: 31.12.2016

a

oznámenie č. 381/2016Z.z. - oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydanĺ
opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. s07880-oL-2016 z 15. decembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 'ĺ 7. decembra 2015 č.
0946T12015, ktoým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorÔb a pravidlá kodovania zdravotných
výkonov.
Účinnosť: 01.o1.2017

a

Vyhláška ć,. 387ĺ2016 Z. z. - Yyhláška Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a
doplňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć. 8412016 Z. z., ktorou sa ustanovujú
určujúceznaky jednotlivých druhov zdravotn íckych za riaden í
Učinnosť: 30.12.20'16

a

oznámenie č. 388/20'ĺ6 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotnĺcfua Slovenskej republiky o vydaní

opatrenia z 15. decembra2016, č. 08813-oL-2016, ktoým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém diagnosticko - terapeutických skupĺn
Učinnosť: 01.o1.2017
Učtovnĺctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovnĺctve,s internýmĺ organizačnými predpismi a internými
riadiacimi normami UZP, ktorými sú aplikované vyššieuvedené právne predpisy v podmienkach zdravotnej
poisťovne.

Vyššie uvedené zmeny v právnych úpravách nemali dopad na spôsob účtovaniaa vykazovania v účtovnej
závierke.

2.

lnformácie o účtovnýchzásadách a účtovnýchmetódach

Východiská pre zostavenie účtovnejzávierky
Účtovná závterka bola zostavená za predpokladu nepretżitéhotrvania zdravotnej poisťovne. Tento
predpoklad je podporený postojom jediného akcionára UZP, ktoý v roku 2016 schválil obchodno-finančný
plán na obdobie 2017 - 2019, predloŽený predstavenstvom zdravotnej poisťovne, v ktorom v nasledujúcich
rokoch UZP očakáva pozitĺvny výsledok cash-flow.
Sumárne hodnoty v tejto Účtovnej závierke nemusia z dôvodu zaokrúhľovania predstavovať presný súčet
prezentovaných čísela zobrazené percentá nemusia presne odráżať' podĺely absolritnych hodnôt.

Úótovné metódy

a

všeobecné účtovnézásady boli účtovnoujednotkou počas účtovnéhoobdobia

konzistentne aplikované.

Pri zostavovanĺ účtovnejzávierky vedenie spoločnosti pouŽíva odhady, predpoklady a úsudky, ktoré

ovplyvňujú pouŽívanie účtovnýchmetód a zásad a vykazované sumy majetku, záväzkov, výnosov a
nákladov. odhady a súvisiace predpoklady sú pouŽívanéna základe historickej skúsenosti a iných rôznych
faktorov, ktoré sa povaŽujú za primerané za daných okolností. lch výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o
zostatkovej hodnote majetku a záväzkov, ktorá nie je ť1avná z iných zdrojov. Aktuálne výsledky sa môŽu
odlišovať od týchto odhadov.
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odhady a sÚvisiace predpoklady sú priebeŽne prehodnocované. Ak sa úprava odhadov týka len beŽného
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.
Úoaje

sĺ uvedené v eurách

(EUR).

Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

a)

Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

V zmysle $ 24 a $ 25 zákona ć. 431l2oo2 Z. z. o účtovnĺctvev znení neskorších predpisov dlhodobý hmotný
a dlhodobý nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacĺch cenách pri obstaraní.

Dlhodobý hmotný majetok v UZP predstavuje samostatné hnuteľné veci, prĺpadne súbory hnuteľných vecí,
ktoré majú technicko-ekonomické určenie, ktoých vstupná cena je vyššiaako 'l 700 EUR a ich doba
pouŽiteľnostije dlhšia ako jeden rok.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400 EUR a doba
pouŽiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Tento majetok bol zaraďovaný a účtovanýv obstarávacích cenách
následne zníŽených o oprávky.

o dlhodobom hmotnom majetku UZP úctuje aj v prípade, Že jeho obstarávacia hodnota je niŽšia ako 'ĺ 700
EUR a zároveň vyššia ako 1 000 EUR ale doba pouŽiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Výnimku tvoria PC,
dataprojektory a notebooky, o ktoých sa účtujeako o dlhodobom hmotnom majetku bez ohľadu na cenu.
odpisy sú účtovanéako náklad do Výkazu ziskov a strát rovnomeÍnou metódou podľa doby Životnosti
nasledovne:
Druh maietku

Pracovné stroje a zariadenia

Výpočtová a kancelárska technika
Dopravné prostriedky

Klimatizácia
lnventár

Dlhodobý nehmotný majetok

Metóda odoisovania
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne

Doba Životnosti

v rokoch

odpisová skupina

4-6
4-12
4-6

1t2

4-6-12
4

1t2t3

1ĺ3
1

1

odpisy dlhodobého hmotného majetku sú účtovanéako technické náklady a odpĺsy dlhodobého
nehmotného majetku sú účtovanéako netechnické náklady.

b)

Drobný hmotný a nehmotný majetok:

UZP dlhodobý drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a niŽšia, nevykazuje ako
súčasťmajetku, ale pri obstaraní je tento majetok priamo účtovanýdo nákladov v obstarávacej cene
a eviduje sa len v operatívnej evidencii. UZP drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 1O0
EUR do 1 000 EUR vrátane nevykazuje ako súčasťmajetku, ale pri obstaranĺ je tento majetok priamo
účtovanýdo nákladov v obstarávacej cene a eviduje sa len V operatĺvnej evidencii. Drobný hmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena je do 100 EUR je priamo účtovanýdo nákladov vobstarávacej cene a neevĺduje
sa. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je poistený v spoločnosti Union poisťovňa, a.s.

Peniaze a peňaŽné ekvivalentyĺ
PeňaŽné prostriedky a peňaŽné ekvivalenty zahŕřlĄú peniaze v hotovosti, účýv bankách a ceniny. Sú
oceňované v nominálnej hodnote. V súlade so zákonom ć,. 291l2oo2 Z- z. o Štatnej pokladnici a o zmene
adoplnení niektoých zákonov, $ 2a, ods. 1, písm. e) tohto zákona je UZP klientom Štatnej pokladnice.
Klient Státnej pokladnice je povinný zriaďovať účtyvýlučne v Štatnej pokladnici v zmysle $ 12' ods. 1, písm.
e) zákona ć.291ĺ2002 Z. z. Y zmysle zákona ć,.291ĺ2oo2 Z. z. zriaďuje Štátna pokladnica pre svojich
klientov účtyvo VÚa na uskutočnenie hotovostných operáciĺ. Majiteľom tárénoto účiuje Štátna pokladńica
a klient má len právo disponovať s týmto účtom.
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!Ýber v hotovosti do pokladní bol realizovaný prostrednĺctvom hotovostného účtuvo VÚB, v zmysle pravidiel
Státnej pokladnice.

UZP mázalożené nasledovné bankové účty:
príjmový účetpre výber poistného,

prĺjmový účetpre úhradu škody vzniknutej zdravotnej poisťovni z titulu zavineného protiprávneho
konania iných osôb vočijej poistencom (tzv. regresy),
výdavkový účetpre zdravotnú starostlivosť,
účetpre správnu činnosť,
účetpre hotovostné prljmy a výdavky - správna činnosť,
účetpre hotovostné prĺmy a výdavky - zdravotná starostlivosť,
účtypre terminované vklady,
konsolidačný účet.

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú

na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou

v deň

predchádzajúcĺ dňu uskutočnenia účtovnéhoprĺpadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka.
Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujús vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prerozdel'ovan ie poistného

2.1.1.

Mesačnéprerozdel'ovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

Podrobnosti o mesačnom prerozdeľovanĺ poistného upravuje $ 27 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení ako aj vyhláška MZ SR ć,. 26712012 _ Z. z. zo 7. septembra 2012 o podrobnostiach o mesačnom
prerozdeľovanĺ preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného
na verejné zdravotné poistenie.

Mesačnéprerozdeľovanie preddavkov na poĺstnésa vykonáva v kaŽdom kalendárnom mesiaci za
kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu formou rozhodnutia
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, voči ktorému zdravotná poisťovňa môŽe podať opravný
prostriedok (rozklad). V prĺpade podania tohto opravného prostriedku a zmeny prvostupňového rozhodnutia
úradu, zdravotná poĺsťovňaeviduje voci ostatným zdravotným poisťovniam pohľadávku, resp. nedoplatok

z titulu mesačnéhoprerozdelenia podľa zmenového rozhodnutia úradu.

Zákon ustanovuje, Že základom mesačnéhoprerozdeľovania
zaplatených preddavkov, ktoré:

v

roku 2016 je 95

o/o

zcelkovej sumy

a) platitelia poisthého podľa $ 'l1 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisťovni za
rozhodujúce obdobie v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa mesačné
prerozdeľovanie vykonáva; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj
kalendárny mesiac, za ktoý sa mesačnéprerozdeľovanie vykonáva,
b) platiteľ poistného podľa $ 11 ods. 1 pĺsm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ktoý
sa mesačnéprerozdeľovanie vykonáva (ďalej len "základ mesačnéhoprerozdeľovania'')

z mesačnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočĺtavynásobením počtu
prepočítanýchpoistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným prĺjmom podľa $ 27 odseku 4 zákona na
jedného prepočĺtanéhopoistenca.
Celková suma

Výsledkom mesačnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného
prerozdeľovania podľa s 27 odseku 5 zákona pre zdravotnú poisťovňu a základu mesačného
prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.
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Ak je výsledok mesačnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a)
b)

kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj ,,oprávnená
zdravotná poisťovňa"),
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj
"povinná
zdravotná poisťovňa").

Urad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj

"úrad")

doručĺkaŽdej zdravotnej poisťovni do konca

kalendárneho mesiaca rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, v ktorom stanoví kaŽdej povinnej
zdravotnej poisťovni výšku jej záväzku voči kaŽdej oprávnenej zdravotnej poisťovni. Výška záväzku sa

vypočítaako súčinkoeficientu oprávnenej zdravotnej poisťovne a výsledku mesačnéhoprerozdeľovania pre
povinnú zdravotnú poisťovňu. Koeficient oprávnenej zdravotnej poisťovne sa vypočĺtaako podiel výsledku
mesačnéhoprerozdeľovania pre oprávnenú zdravotnú poisťovňu a súčtuvýsledkov mesačného
prerozdeľovania pre všetky oprávnené zdravotné poisťovne. Povinná zdravotná poisťovňa je povĺnná uhradiť
záväzky voči oprávneným zdravotným poisťovniam do piatich pracovných dnĺ od doručenia rozhodnutia
úradu.

2.1.2.

Ročnéprerozdeľovanie poistného na veĘné zdravotné poistenie

Podrobnosti o ročnom prerozdeľovaní poistného upravuje $27a zákona c. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistenĺ ako aj vyhláška MZ sR ć,. 26712012 _ Z. z. zo 7. septembĺa 2012 o podrobnostiach o mesačnom
prerozdeľovanĺ preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného
na verejné zdravotné poistenie.

Ročnéprerozdeľovanie poistného sa vykonáva v kaŽdom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny
rok (ďalej len ''ročnéprerozdeľovanie'') formou rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou, voči ktorému zdravotná poisťovňa môŽe podať opravný prostriedok (rozklad).

Zákon ustanovuje, Že základom ročnéhoprerozdeľovanĺa v roku 2016 je 95 % povinného poistného, ktoré sa
skladá z: celkovej sumy poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa $ 'ĺ1 ods. 1 písm. a) aŽ e) a ods. 2

za rozhodujúce obdobie, vrátane preddavkov na poistné a
poistného vyčíslenýchzdravotnou poisťovňou podľa $ 20 ods. 4 a 5 za rozhodujúce obdobie (ďalej len
"povinné poistné''), upraveného o sumu výsledku ročnéhozúčtovaniapoistného za rozhodujúce obdobie
kalendárneho roka podľa evidencie zdravotnej poisťovne k 20. novembru kalendárneho roka nasledujúceho
po rozhodujúcom obdobĺ, ktorým je obdobie kalendárneho roka, za ktoý sa ročnéprerozdeľovanie
povinný odviesť zdravotnej poisťovni podľa $ 15

vykonáva.

Celková suma z ročnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočítavynásobením počtu
prepočítanýchpoistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa $ 27a odseku 4 na

jedného prepočítanéhopoistenca.

Výsledkom ročnéhoprerozdeľovanĺa pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z ročného
prerozdeľovania podľa odseku 5 zákona pre zdravotnú poisťovňu a základu ročnéhoprerozdeľovania pre
zdravotnú poisťovňu.

Upraveným výsledkom ročnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

je

rozdiel výsledku ročného

prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu a súčtuvýsledkov mesačných prerozdeľovaní.
Ak je upravený výsledok ročnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu:

a)
b)

kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam,
záporný, zdravotná poĺsťovňa mázáväzky voči iným zdravotným poisťovniam.

ołĺ
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Úrad doručíkaŽdej zdravotnej poisťovni do 15. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po
rozhodujúcom obdobĺ rozhodnutie o ročnom prerozdeľovanĺ, v ktorom určíkaŽdej zdravotnej poisťovni
výšku je-i záväzku voči kaŽdej zdravotnej poisťovni. Výška záväzku sa vypočĺtaako súčinkoeficientu
zdravotnej poisťovne a upraveného výsledku ročnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu. Koeficient
zdravotnej poisťovne sa vypočítaako podiel upraveného výsledku ročnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú

poisťovňu a súčtuupravených výsledkov ročnéhoprerozdeľovania pre všetky zdravotné poisťovne.
Zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky voči zdravotným poĺsťovniam do 31. decembra
kalendárneho roka_

Pohl'adávky z poistného
Podľa $ 24 zákona č. 580/2004 Z. z. je platiteľ poistného, ktoý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo
činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa $ 'ĺ 1 odseku 2 tohto zákona, povinný vypočítaťpoistné,
riadne a včas platiť a odvádzat preddavky na poistné a vykazovať poistné prĺslušnej zdravotnej poisťovni.
UZP účtujevýázané poistné na ťarchu účtupohľadávky z poistného. Uhradené poistné UZP účtuje
v prospech účtupohľadávky z poistného. V prípade, Že platiteľ poistné uhradil, ale nevykázal, má úcet
záporný zostatok. Súčasnesa vytvorĺ odhad na poistné vo výške zaplatenej sumy. Výsledkom je nulový
vplyv na účetpohľadávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka. od í.6.2009 nadobudlo
účinnosťustanovenĺe $ 'ĺ7a zákona č. 580/2004 Z. z. v znenĺ zákona ć,. 192ĺ2oo9 Z. z., v zmysle ktorého si
zdravotná poisťovňa moŽe dlŽné poĺstné a Úroky z omeškania voči platiteľom poistného uplatniť formou
výkazu nedoplatkov. Yýkazy nedoplatkov vydáva zdravotná poisťovňa v samostatne upravenom osobitnom
konanĺ. Po márnom uplynutĺ lehoty na podanie opravného prostriedku (námietok) voči tomuto výkazu
nedoplatkov sa právoplatný a vykonateÍný výkaz nedoplatkov stáva exekučným titulom.

V prípade podania námietok

-

ak zdravotná poisťovňa podaným námietkam v plnom rozsahu nevyhovie

rozhodne v odvolacom konanĺ o námietkach Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

-

2.1.3' Pohľadávky z poistného _ odhad
odhadné pohľadávky k poistnému sÚ pohľadávky s neurčitou výškou, ktoré UZP vytvorila ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovnázávierka z dôvodu potreby zaúčtovaniavýnosov do obdobia, s ktoým časovo
a Vecne sÚvisia. Vytvárajú sa na poistné na veĘné zdravotné poistenie' ktoré nebolo do dňa účtovnej
uzávierky vykázané. odhadné pohľadávky k poistnému sa vývárajú na základe údajov evidovaných
v informačnom systéme zdľavotnej poisťovne, osobitne pre zamestnávateľov a zamestnancov, samostatne
zárobkovo činnéosoby a platiteľov poistného podľa $ 'ĺ'ĺodseku 2 zákona č. 58o/2o04 Z. z., za každé
obdobie (kalendárny mesiac). Výška odhadných pohľadávok zohľadňuje skúsenosť, Že čímstaršieho
obdobia sa odhad týka, tým menejje pravdepodobné,Ževýkaz bude doruěený.

UZP Nori

k odhadným pohľadávkam opravné poloŽky, pričom postupuje podľa všeobecných postupov
popĺsaných v bode 2.6.2. Tieto pohľadávky vykazuje netto a teda v skutočne očakávanej výške.

2.1.4. Opravné poloŽky

k pohl'adávkam

K pohľadávkam k31. decembru 2016 boli vývorené opravné poloŽky azaúčtovali sa ktým pohľadávkam,
ktoré predstavujú riziko' Že ich dlŽnĺk úplne alebo čiastočnenezaplatí.

Metóda tvorby opravných poloŽiek je uvedená v nasledovnom prehľade:
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k ostatným pohľadávkam na preddavkoch na poistnom, ktoými sú pohI'adávky voči platiteI'om
poistného, ktorí nie sú v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, nie sú v likvidačnom konaní
Platiteľ

Počet dnĺ po splatnosti
Tvp
opravnej
poloŽky

Typ Názov
Hromadní
1 platitelia
2
5
88
B.

Samostatne
zárobkovo
činnéosoby
Samoplatitelia
Platitel'

PP aRZ

13%

PPaRZ
PPaRZ

29%
39%

10o/"

k pohl'adávkam z

polożky

do 90

dní

od 9ĺ od 183 od275 od 366
do182 do274 do365 do 730

dnĺ dnĺ

dní

dní

30/" 12% 34% 440/o 66%

do

do

Nad
't461

í460
dní

1095

dní

BO% 89%

dní

930/o 98%

43%
44%

44%
50%

49%
50%

60%

79%

40%

56%

73o/o

86Yo
81%

860/o

97%
95%

'lOo/o

10%

aEo/

50%

75%

97o/o

97%

97%

97%

38o/o

92%

úrokovzomeškaniaz poistného

Do 365

dnĺ
90%

Nad 366 dnĺ
100%

k pohl'adávkam zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starÖstlivosť

Typ opravnej poloŽky
Regresy
Poskytnutie ZS v plnom rozsahu,
napriek skutočnosti, Že poistenec
mal nárok na zdravotnú starostlĺvosť
len v rozsahu neodkladnej ZS

k pohľadávkam

_

od 91 do't82 dní

Počet dnĺ po splatnosti

od í83 do274

25%

dni

25%

od275 do 365 dní

Nad 366 dní

5Oo/o

75o/o

lOOo/o

50%

75%

100o/o

poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov
Počet dní po splatnosti

Typ opravnej poloŽky
poplatok za vydanie výkazu
nedoplatkov

E.

od 3í

od

1096

73't

Počet dnĺ po splatnosti

Sankcie

D.

0 dnĺ

dividend

Typ opravnej

c.

odí

do 30
dnĺ

od

Do 365

dnĺ

Nad 366 dnĺ
100%

90o/o

k pohI'adávkam zdravotnej poisťovne z titulu vyplatených provízii a odmien na základe dohôd za
stornované prih!ášky
Počet mesiacov po splatnosti
Typ opravnej poloŽky

Provizie

0

-3 mesiace

o%

3 -6

mesiacov

6

250/o

-9 mesiacov

9-

50%

Nad

í2 mesiacov

í2 mesiacov

75%

lOOo/o

słĺ

Poznámky Úe poo
U!!!on zdravotná poistbvňa, a.s.
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k dlhodobému hmotnému majetku

U dlhodobého hmotného majetku, ktorého úŽitková hodnota sa beŽne zniŽqe opotrebovanĺm (odpisovaný
majetok) sa vytvorí opravná poloŽka v prípadoch, kedy jeho úŽitková hodnota, zistená pri inventarizácii, je
výrazne niŽšia neŽ jeho ocenenie v účtovnĺctvepo odpočítanĺoprávok a toto zníženiehodnoty nemoŽno
povaŽovať za definitĺvne. opravné poloŽky sa tvoria k Účtom majetku, ktoý sa neoceňuje reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania.

opravné poloŽky sa tvoria na základe odborného odhadu riaditeľa sekcĺe ekonomiky, najviac do výšky

zostatkovej ceny.

Technické rezenty
Zdravotná poisťovňa je povinná vývoriť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka, technické
rezervy- Za rezewy sa povaŽujú záväzky s neurčitým časovým vymedzenĺm alebo výškou a tvoria sa na
krytie známych rizík alebo strát. oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Zdravotná poisťovňa vývára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, technickú rezervu:

a)

b)
c)

na úhradu za zdravotnÚ starostlivosť, ktorá nebola ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
uhradená,
na úhradu zazdravotnÚ starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovnýdoklad,

čakacie listiny.

Technické rezervy moŽno pouŽiť výhradne na takýto účel.
Rezervy boli stanovené na základe údajov za predchádzĄÚce obdobia a ostatných dostupných údajov.

Technické rezerw boli vytvorené aj na základe poŽiadaviek schválených revíznymi lekármi zdravotnej
poisťovne na:

zdravotnícky materiál,
plánovanú a schválenú liečbu v zahranĺčí,
asistovanú reprodukcĺu,

transplantácie,
mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu

Zaistenie
UZP neuzavrela zmluvy týkajúce sa zaistenia.

3.

lnformácie o ekonomických vztahoch 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 spoločnúkontrolu v tejto osobe, v dôsledku ktorého má podstatný vp|yv v tejto osobe,
je členom kľúčovéhomanaŽmentu tejto osoby alebo je osobou, ktorá je priamo alebo nepriamo kontrolovaná
členom kľúčového
manaŽmentu tejto osoby. Spriaznenými osobami sa pre UZP rozumĄú materská
spoločnosť(akcionár),Union poisťovňa, a. s., predstavenstvo UZP a dozorná rada UZP-

Zoznam spriaznených osôb:
Achmea B.V.

- materská spoločnosť,
Union poisťovňa, a.s. _ dcérska spoločnosť Achmea B.V.,

predstavenstvo UZP,
dozorná radaUZP.

UZP sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnejzávierky Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandsko.
Túto konsolidovanÚ účtovnúzávierku je moŽné zĺskaťpriamo v sídle Achmea B.V. alebo na stránke www'
achmea,com.

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

Ekonomické wťahy _
pohl'adávky a záväzky
spriaznené osoby
(v EUR)
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konci
Stav na konci
bežného
bezprostredne
účtovného predchádzajúceho
obdobia
účtovnéhoobdobia

Stav na

Pohľadávky

Achmea B.V.
Union poistbvňa,a.s.

't

Spolu

Stav na konci
beŽného

účtovného
obdobia

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
Záväzkv

480

't 480

Ekonomické vztähy náklady a výnosy
spriaznené osoby
(v EUR)

Bezprostredne
Bežnéúčtovné predchádzajúce
obdobie
účtovnéobdobie
Nákladv

Achmea B.V.
Union poisťovňa,a.s.

15 930
í5 930

Spolu

BeŽné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

Výnosy

16 798
16 798

Clenom predstavenstva a dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná Žiadna finančná odmena.

UZP neposkytla anineprijala Žĺadne záruky za členov jejorgánov akciovej spoločnosti.
Spriaznené osoby (v tis. EUR)

Názov osoby
(spoločnosti)
Právna forma

A

Union poistbvňa,

Hodnota Hodnota
Hodnota
Podiel
vlastného vlastného imania Hodnota
obchodu
Podiel účtovnej imania
na konci
obchodu na konci
účtovnejjednotky na na konci bezprostľedne
na konci bezprostredne
Základné jednotky hlasovacích bežnéhopredchádzajúceh
bežnéhopredchádzajúce
imanie (ZI) na Zl (v právach
účtovnéhoo účtovného účtovného-hoúčtovného
spoločnosti
(v%)
%)
obdobia
obdobia
obdobia
obdobia
B
CD
E
F
GH

a-s.

1s 000
434 000

Achmea B.V*

24 512
10 263 000

35 716
9 804 000

16

17

"PouŽité údaje k 31. decembru 2015, keďże údaje k 31. decembru 2016 v čase vydania závierky neboli dostupné_

4.

Štruktúraptatitel'ov poistného a počet poistencov

K 31.12'2016 mala UZP 471 360 poistencov (k 31.12.2015 to bolo 452 640). Ukončenie poistného vďahu
poistencov v UZP v priebehu január aŽ decembeÍ 2016 bolo z dôvodu zdravotného poistenia v inom

členskom štáte Európskej únie a ukončenie poistného vzťahu z dÔvodu Úmrtĺa poistencov.

Struktúra platiteľov
poistného
Zamestnanci

A

sZČo

Zamestnávatel'
Štat
lní platitelia
Platitel' dividend

Počei poistencov spolu

BeŹné účtovnéobdobie

Počet

Prírastolď

poistencov Úoytoł

BCD
150
26
150
2BB

809
310
809

219

6022

47í 360

-292
805
-292

1

17 012

'ĺ95

18720

Poistné
59
20
141
130

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
Počet Prĺrastok/

poistencov Úoytot<
EFG

212 649

15'l 't01
24 505

622 573

151 101
271 207

674 989

753763

I6'15 847

5 827

2 634 869

x

452

uo

Poistné

7 453 50 688 297
650
19 49',1 Ml
7 453 124 699 030
16 974 120 778 372

4562

20

5í5

10 642288
1

725 955

x

słĺ

Poznámky Úe poo
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členenie poistného a nákladov

UZP nemá uzatvorené zaistné zmluvy.
Slovenská

ABAB

Položka

Poistné v hrubej vlýške
Prijaté poistné v hrubej výške
Náklady na poistné plnenie v
hrubej vtýške

Prevádzkové náklady
Zaistenie zostatková suma
Počet poistencov

Provízie

6.

Verejné zdravotné poistenie

republika

EÚ

31.12.2016 31.12.2015 31.12-2016
363 514 690
355 682 120

328 025 383

272 101 047

254 588 535
10 891 863
o

13 219 887
0
47',t 360

Tretie krajiny

31.12.2015

AB

31.12.2016 31.12.2015

0
0

0
0

0
0

0
0

2393175

1 B9B 704

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

329 5/.9239

452 640
x

x

x

odloŽená daň z pr'ljmu

odloŽená daň z príjmu vyplýuaz:.

a)
b)

rozdielov medzi účtovnouhodnotou majetku a účtovnouhodnotou 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,
c)
moŽnosti previesť nevyuŽité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
odloŽená daňová pohl'adávka sa účtujeiba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, Že bude moŽné
docasné rozdiely vyrovnať vočĺbudúcemu základu dane.
Pri výpočte odloŽenej dane sa pouŽ'lje sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, że bude platiť v čase
vyrovnania odloŽenej dane.

UZP k 31J22016 a 31.12.2015 účtovalao odloŽenej daňovej pohľadávke:
Názov poloŽky
Dočasnérozdiely medzi účtovnouhodnotou majetku a
daňovou základňou z toho:
odpočítateľné

Bežnéúčtovné Bezprostredne predchádzajúce
obdobie
účtovnéobdobie

í4 529

098

20 994 373

14647 526

21 231 822

-118 428

-237 449

24337 438

17 468737

24337 438

17 468 737

Zdanitel'né

Dočasnérozdiely medzi účtovnouhodnotou záväzkov a
daňovou základňou z toho:
odpočĺtatel'né
Zdanitel'né

Sadzba dane z prĺjmov (v

%)

21%

22%

odložená daňová pohľadávka vypočítaná

8 16ĺ 973

8

Uplatnená daňová pohľadávka zaúětovaná

46ĺ 884

8

í6í973

8

46í 884

Zaúčtovaná ako zníŽenie nákladov
ZaÚčtovaná ako zuýšenie nákladov
Zailćtovaná do vlastného imania
od lože ný dańový záv äzok

Zaúčtovanýako náklad
ZaÚčtovaný do vlastného imania

2 522643
299 912

Poznámky Úe poo s_oĺ
Union zdravotná poist'ov a, a.s
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vahe

Nehmotn majetok

Nehmotn majetok v
A

EUR

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku beżného

čtovnéhoobdobia

Pľírastky
Únytry
Presuny
Rozdiel z precenenia
Stav na konci beŽného
t]lčtovného obdobia

Goodwi|l
B

Softvér

c

Obstaranie
nehmoĺného

ochranná

D

E

majetku

7 023 472
885 377
885 377

známka

Know how
F

Polstn
kme
G

Drobn
dlhodob;
nehmotnl
majetok
H

Ostatnl

dlhodob

nelrmotn
majetok

Poskytnuté
preddavky na
dlhodob
nehmotn
majetok
J

Dlhodob

nelrmotn
majetok spolu
R

7 023 472
885 377

-BB5 377

7 908 849

7 908 849

5 209 682

5 209 682

786 633

786 633

5 996 315

5 996 315

1 813 790

1 813 790

'l 912 534

1 912 534

oprávky

$tav na začiatku beŽného
ětovného obdobia
Prĺrastky
Úoytxy

Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia
opravné poloŽky
Stav na zaÖiatku beŽného
učtovného obdobia
Tvorba
PouŽitie

Stav na konci beżného
čtovnéhoobdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku beŽného

čtovnéhoobdobĺa
Stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia

Poznámky Úe poo g_oĺ
Union zdravotná poist'ov a, a.s.
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Hmotn majetok
opravné poloŽky k dlhodobému hmotnému majetku
U dlhodobého hmotného majetku v1ipočtová technika bola vytvorená opravná poloŽka vo

v

Ške 157 167 EUR.

Poskytnuté

Samostatné
Stroje

Hmoĺn majetok v EUR
A

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku beŽného

čtovnéhoobdobia

Príľastky
Ubytky

Presuny
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného

čtovnéhoobdobia

Pozemky
B

ké diela

a

zbierky

zariadeni

Stavby
c

7

332

a

E

D

166 0't2

4 8'15

12147

Umelec

a

hnutel'né

veci

s

boĺy

Pľedmety
z dľah ch
kovov

hnutel'n ch

vecí

Dopravné
pľostriedky

F

G

H

a

2879240
548 595

166

0í2

3 427

835

Drobn
dlhodobyi
hmotn
majetok

preddavky
Ostatn
Dlhodob
dlhodo Obstaranie na
dlhodobého dlhodob hmotny7
b
hmotn hmotného hmotn majetok
majetok majetku majetok spolu
J

313210

'157

K

294

L

M

3 523 088
575 324
-18 922

575 324

-18 922
20 031

1 883

3'14 319

159 177

4 079 490

118 080
6'ĺ 897
-18 922

103 745
15 426

2720 949

161 055

119 171

3 153 673

-575 324

oprávky

Stav na začiatku beŽného
čtovnéhoobdobia

'195

129 745
16 202

2 369 363
357 926

211

145947

2727

16

Prĺrastky
Úoytry
Stav na konci beŽného

čtovnéhoobdobia

Opravné poloŹky
Stav na začiatku beżného
Últovného obdobia
Tvorba

Poużitie
Stav na konci beŽného

čtovnéhoobdobia

289

451 646
-18 922

157 167

157 167

157'.167

157 167

Zostatková hodnota

Stav na začiatku beżného
čtovnéhoobdobia
Stav na konci beżného
čtovnéhoobdobia

7

316

36 266

509

877

195 't30

53 550

11

936

20 065

543

379

',t53

264

40 006

-

802'139
768 650

Poznámky Uč PoD 3-01
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
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Poh!'adávky
UZP eviduje v pohľadávkach z poistného aj zaplatené preddavky v zmysle postupov uvedených v bode 2.6.
Podľa $ 24 zákona c. 580/2004 Z. z. je platiteľ poistného, ktoý je zamestnáVatel'om, samostatne zárobkovo
činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa $ 11 odseku 2 tohto zákona, povinný vypočítaťpoistné,
riadne a Včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poĺstnéprĺslušnej zdravotnej poisťovni.
UZP účtujevykázané poistné na ťarchu účtupohľadávky z poistného. Uhradené poistné UZP účtuje
v prospech účtupohľadávky z poistného. V prípade, Že platiteľ poistné uhradil, ale nevykázal, má účet
záporný zostatok. Všetky pohľadávky, ktoré UZP eviduje, sú krátkodobé s dobou splatnosti do jedného roka.
Stát odvádza poistné vo výške sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušnýrok, ktorá sa rozdelí
medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa oznámeného počtu poistencov Za predchádzajúci kalendárny
mesiac. Z uvedeného vypl1ýva časový nesúlad, keďŽe štát platĺ so sadzbou a vymeriavacĺm základom
platnými pre aktuálny kalendárny mesiac, avšak za pocet poistencov z predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca' prípadne počet stanovený pomerom ku štátnemu rozpočtu. Poistné sa zúčtováva v ročnom
zúčtovanĺpoistného. Z dÔvodu vecnej a časovej príslušnosti k obdobiu UZP mesaóne počítavýšku
poistného od štátu za počet poistencov aktuálneho mesiaca a o rozdiele medzi takto vypočítanouhodnotou
a skutočne zaplateným poistným od štátu účtujeako o rezerve na ročnézúčtovanie so štátom (v prĺpade
záporného rozdielu) alebo ako o odhadnej poloŽke na ročnézúětovanie so štátom (v prĺpade kladného
rozdielu). V súlade s uvedeným UZP účtovalak31.12.2016a 31 .12.2015 o odhadnej poloŽke k výnosom na
ročnézúčtovanieso štátom.

7.1.1. PohI'adávky

z verejného zdravotného poistenia
Bezprostredne

Pohľadávky z veĘného
zdravotného poistenia

BeŽné účtovné predchádzajúce

obdobie

A

c

B

Pohlädávky z verejného zdravotného poistenia
voói poisteným z toho:
lstĺna
pohľadávky z ročného zúčtovania
Pohl'adávky voči inej zdravotnej poistbvni
toho:
z prerozdelenia beŽného roka

účtovnéobdobie

z

Pohladávky voči UDZS
Pohl'adávky voči poskytovatelbm
Pohl'adávky voči MZ SR
ostatné pohl'adávky

Pohl'adávky celkom po lehote splatnosti v
členenÍ

Úuvtot<

D

í04 806 951

96 6í3 508

8 í93 443

105 393 660
-13 7s8 379

825c/.220

1 358 606

22889 440

-'t5 1'ĺ6 985

3373777

2963714

3 038 823
3 525 951

-75 109
-152 174

6 834 179

6 185 908

648 271

96 613 508
25 972 892
2 545 130
995 839
3 509 079
1 970 824
61 619 744

8 ĺ93 /t43
17 954 065
-382 433

í04 806 95í

od 0 dní do 30 dní Vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dnĺ vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

Prírastok/

43926 957
2 162697

1 082 481

I 484200
1 803714

54346 902

86 642

-2 024 879
-167 110
-7 272842

Pohľadávky povaŽujeme za splatné v čase vzniku.

7.1.2. opravné položky k pohľadávkam
opravné položky k pohľadávkam

A

opravné poloŽky k pohl'adávkam z
veĘného zd ravotného poistenia

opravné poloŽky k ostatným
pohl'adávkam

opravné položky k pohľadávkam

spolu

Stav na začiatku
bežhéhoúčtovného
obdobia
B

Tvorba

c

Použitie
D

Stav na konci
beŽného účtovného
obdobia
E

627U771

57 490 315

22490 090

17 275 634

605

74 691

572742

532 554

17 848376

63237 32s

1 030

58 520

920 22564781
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7.1.3. Pohl'adávky voči sprostredkovatel'om

voči sprostredkovateľom sú zaúčtovanépohľadávky zdravotnej poisťovne z titulu
vyplatených provízii za stornované prihlášky, týkajúce sa náboru poistencov počas roka 2006, odmeny na
základe dohod za obdobie január aŽ december 2o16 za stornované prihlášky a úroky z omeškania z dohôd,
vcelkovej brutto výške 1o5 425 EUR (k 31.12.2015 to bolo 600 787 EUR), ktoré na základe zmluvných
dojednaní sú spoločnosti povinné vrátiť UZP.

V pohľadávkach

ZníŽenie pohľadávky oproti roku 2015
pohľadávky voči sprostredkovateľom.

je zdÔvodu úhrady a odpisu zostávajúcej časti neuhradenej

7.1.4. Pohl'adávky voči poskýovatel'om zdravotnej starostlivosti
Zdravotná poisťovňa eviduje pohľadávky voči poskýovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,PZs")

v celkovej výške 3 373 777 EUR (k 31.12.2015 to bolo 3 525 951 EUR). Pohľadávky vo výške 1 942 180
EUR (k 31.12.20'15 to bolo 2349 484 EUR) predstavujú pohľadávky zdravotnej poisťovne za neoprávnené a

neopodstatnené výkony zistené externými revíziami a pohľadávky z dobropisov voči PZS. Pohľadávky

v hodnote 1 431 597 EUR (k 31J2.2015 to bolo 1 176 467 EUR)predstavujú preddavky poskýnuté PZS.

7.1.5. Pohl'adávky voči Úradu pre dohtad nad zdravotnou starosttivostbu
UZP eviduje pohľadávku voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou V celkovej výške 2 963 714
EUR (k 31.12.2015 to bolo 3038823 EUR), ztoho UZP eviduje pohľadávku voči SoVD (Styěnýorgán pre
vecné dávky sociálneho zabezpečenia), ktorého funkciu zastrešuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostĺivosťou, Vo výške 2 333 090 EUR (k 31.12.2015 to bolo 2567 188 EUR) a dobropisy vo výške -60
7o2 Eur (k 31.12.2015 to bolo -4o 421 EUR). lde o pohľadávku za poistencov Európskej únie, ktoým bola
poskýnutá zdravotná starostlivosť v zdravotnĺckych zariadenĺach na Slovensku a ktorým zdravotná
poisťovňa preplatila nimi poskytnuté zdravotné výkony a následne si ĺch uplatnila u príslušnýchinštitúcií
v Európskej únii prostrednĺctvom

soVD.

UZP vytvorila pohľadávku na poĺstencov z č|enských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho
spoločenstva v odhadovanej výške, ktorá predstavuje výšku 691 326 EUR (k 31j2.2015 to boIo 512 056
EUR).
7.1-6_

Pohl'adávky z titulu vynaloŽených liečebných nákladov z dôvodu zavineného protiprávneho
konania iných osôb voči poistencom zdravotnej poisťovne a regres vo výške nákIadov za
poskytnutú inú ako neodkladnú starostlivosť v čase, keď mal právo len na úhradu
neodkladnej zdravotnej starost! ivosti (tzv. regresy)

Voči tretím osobám UZP eviduje pohľadávky ako náhrady za liečebnénáklady vynaloŽené na zdravotnú
starostlivosť poskytnutú poistencom UZP vdÔsledku zavineného protiprávneho konania tretĺch osôb a
regres vo výške nákladov za poskýnutú inú ako neodkladnú starostlivosť v čase, keď mal právo len na
úhradu neodkladnej zdravotnej starostlĺvosti predstavuje výšku 1865 026 EUR (k 31J2.2015 to bolo 836
265 EUR).

7.1.7. ostatné pohľadávky
ostatné pohľadávky
(v EUR)

Poskýnuté prevádzkové

preddavky
Pohľadávka voči materskej
spoločnosti
Pohľadávky voči
zamestnancom
Pohl'adávky voči
sprostredkovatelbm
ostatné pohladávky
odloŽená daňová pohladávka

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné

BeŽné účtovnéobdobie

Brutto

Korekcia

obdobie

Brutto

Netto

7',t

1U

1

480

1

1

95'ĺ

1 951

105 425
1 668

31s

B 16't 973
't0 0't0

326

71 184

-88 818

443736
-532

554

Netto

I 570

9 570

í 637

1 637

480

16 607
224 577
I't61 973
1

I477

Korekcia

772

600
793
I 461
9 867

787

417
884
295

-584 029

446 576

-1 030

605

'16

758

346 841
B 461 884
8 836 690
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podI'a zostatkovej doby splatnosti

ľa

A

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

Stav na konci beŽného
účtovnéhoobdobia
B

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia

114 817 277

106 480 802

114 817 277

í06 480 802

rokov

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

Peniaze a peňaŽné ekvivalen$ĺ

Peniaze a peňažné ekvivalenty
Bankové účty
Ceniny
Pokladničná hotovosť
Peniaze na ceste

Spolu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
6't 733 979
50 56/.723

Stav na konci beŽného
účtovnéhoobdobia

120

087

713

6í 736 404

50 566 350

1

1

218

914

Účty časového rozlíšenia

7.1.9. Náklady budúcich období
Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodźanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobím.
Náklady budúcich období
(v EUR)
Nájomné
Poistenie
ooN, sociálne odvody
Príspevok na národný zdravotnícky informačný systém
Ostatné prevádzkové náklady

Spolu

Stav na konci beŽného
účtovnéhoobdobia
55 433
16 706
1 630 865
1 058 283
8'ĺ 569

2842856

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
57 929
14 468

1 113402
974 886
't58 859

2319541.

7.1.1o. Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období boli zaúčtovanévo rnýške, ktoráje potrebná na dodżanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobĺm.

Výdavky budúcich obdobi (v EUR)
Výdavky budúcich období

Spolu

Stav na konci bežného
úětovnéhoobdobia

Stav na konci bezprostredné
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia

16

778

í6

774

Poznámky Úe poo s-o'ĺ
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

tČo: go 284 831
DlĆ:.2022152517

20

7.1.11. Príjmy budúcich období
Príjmy budúcich obdobĺ boli zaúčtovanévo výške, ktorá je potrebná na dodrŽanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobĺm.

Prĺjmy budúcich obdobĺ (v EUR)
Príjmy budúcich období

Stav na konci beŽného
účtovnéhoobdobia

Stav na konci bezprostredne
pľedchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
50
50

Spolu

8.

Vlastné imanie

Zmeny vo vlastnom imaní v roku 20í6

Vzmysle $ 7 zákona č,.43112002 Z. zo účtovníctvevznení neskorších predpisov je účtovnájednotka
povinná účtovaťtak, aby účtovnázávierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú
predmetom účtovníctva,a o finančnej situácii účtovnejjednotky. Vzmysle uvedeného |JZP v roku 2016

účtovalaz dôvodu zmeny metodiky, úpravou ktorá mala vplyv na viacero účtovnýchobdobĺ. V účtovnom
období 2016 boli na účte431 Nerozdelený zisk minulých rokov a 432 Neuhradená strata minulých rokov
zaúčtovanénasledovné účtovnéprĺpady:
Účet łs'|

EUR
EUR
EUR
1241484 EUR
512 133
443 543
285 808

zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov za rok2011
zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov za rok2012
zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov za rok 2013

spolu

Účetłzz
168

648
817

759
485
24

EUR znĺŽenie neuhradenejstraty minulých rokov za rok2014
EUR zníŽenĺeneuhradenei stratv minulÝch rokov za rok 2015
EUR spolu

Zmeny vo vlastnom imaní v roku 20í5

Novelou zákona ć. 7712015 Z. z. ktoým sa mení a dopĺňa zákon č. 581ĺ2oO4 Z' z. ozdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o Zmene a doplnení niektorých zákonov bolo
stanovené zvýšenie základného imania zdravotnej poisťovne z 3 319 391 EUR na 16 600 o00 EUR.
Zdravotná poisťovňa zákonné ustanovenie v zmysle $ 33 ods. 'ĺ písm. a) zákona ć,. 581ĺ2oO4 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov splnila peňaŽným vkladom akcionára vo výške 13 062 411 EUR dť-la24.11.2015.
UZP v roku 20'ĺ5 účtovalaoZmene metodiky vyčíslovania predpisu poistného za poistencov s neurčeným
platiteľom zdravotného poistenia, pričom boli zaúčtovanénasledovné účtovnéprĺpady:

-

146 EUR zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov za rok 2013
280754 EUR zníŽenĺeneuhradenej straty minulých rokov za rok2o'lł
79
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Prehl'ad zmien vo vlastnom imaní v priebehu účtovnéhoobdobia je uvedený v nasledujucej tabul'ke
Stav na
začiatku
beŽného

účtovného
obdobia

Vlastné imanie

A

B

Základné imanie
Vlastné akcie
Emisné áŽio
Rezervné fondy
ostatné fondy tvorené zo zisku
ostatné kapitálové fondy
oceňovacie rozdiely nezahrnuté
do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za
účtovnéobdobie
Dividendy
Vlastné imanie spolu

í6 600

Povinný

Zv'ýšenie prĺdel
c
D

E

F

000

16 600 000

5 315 674

5

8293íí81241484
705 817 245

-8 645

-1 776

-1776 436 1 872526

í9 786

predchádzajúce účtovnéobdobie.

3í5 674

9 534 602

436

-9 604 896

1 776 436

't

65í 4122705

8.1-1. VýsIedok hospodárenie za bežnéúčtovnéobdobie
BeŽné účtovnéobdobie

lné

zv'ýšenie Znítenie

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
G

872526

23717 906
a vysporiadanie straty za bezprostredne

- výsIedok hospodárenia

UZP k 31. decembru 2016 vykázala výsledok hospodárenia zisk vo výške '1 872 526 EUR
Bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie

UzP k31. decembru 2015 vykázala výsledok hospodárenia stratu vo výške -1776 436 EUR
spoločnosti na svojom 31. rĺadnom valnom zhromaŽdení konanom dňa 13. júna2016 rozhodol:
- na prevod straty do neuhradených strát minulých rokov vo výške _1 776 436 EUR.

Akcionár

Poużitie zisku a vysporiadanie straty za bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie

A

Učtovný zisk
Rozdelenie účtovnéhozisku

c

B
1 872 526

Prídel do
Prídel do
Prídel do
Prídel na

zákonného rezervného fondu
štatutárnych a ostatných fondov
sociálneho fondu
zrnýšenie základného imania
Úhrada straý minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Výplata podielu na zisku spoločníkom a členom
lné

Rozdelenie účtovnéhozisku spolu

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnejstraty

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straý spoloćnĺkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
lné

Vysporiadanie účtovnejstraty spotu

872526
872 526
0

-1 776 436

-1 776 436
-1 776 436
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Základné imanie a rezervný fond

UZP základné imanie k31.12'2o16 má splatené vo výške 16600 000 EUR (k31.12.2015 to bolo í6600

000 EUR).
Zákonný rezervný fond k 3'l.12.2016 je vo výške 5 315 674 EUR (k 31.12.2015 to bolo 5 315 674 EUR).

Technické rezervy na poistné plnenie

UzP k31. decembru 2016 vykazuje VZoznamoch čakacíchlistĺn 35 poistencov (pacientov) čakajúcich na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, čo predstavuje výšku rezeÍvy 136 304 EUR (k 31.12.2o'l5 to bolo 170

634 EUR v počte 52 poistencov) podľa zákona ć,.581l2o04 $ 6 ods. 9).

Stav na konci

Stav na začiatku
Technické rezervy

A

beŽného

účtovnéhoobdobia

Technická reze^ra na poistné plnenie z

toho:

technické rezervy na liečbu na území
Slovenskej republiky
technické reze^ry na schválenú
zdravotnú starostlivost' - liečba
v cudzĺne
technické reze^ty na uýkony pre
poistencov v zozname čakajúcichna
poskytnutie zdravotnej starostlivosti

*

c

B

beŽného

Použitie

účtovnéhoobdobia

D

E

29 453 844 359 942259

-357 581 303

31 814 B0B-

28631 424

-355 825 129

30 3't9 171

357 512876

651

786 2125917

170

634

Technické rezervy na poistné plnenie

spolu

Tvorba

29 453

844

303

359

-1 418378

1 359 325

796

136 304

58í 303

3ĺ 8í4 800

466

942259

-337

-357

Technická reze^ta zahÍňa rezervu na plánovanú zdravotnú starostlivosť (ýnimky vo rnýške1 642 tisíc EUR k

31.12.2016).

!né technické rezeĺvy

Na účteiné technické rezervy bola zaúčtovanárezerva na ročnéprerozdeľovanie poistného a rezerva na
mesačnéprerozdeľovania poistného na mesiac november a december 2016 pre beŽné účtovnéobdobie
a pre bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie na mesiac november a december 2015.
lné
(v EUR)

rezewy

Rezerva na ročnéprerozdelenie poistného
Rezerva na mesačnéprerozdelenie poistného

Spolu

lné technické rezervy
(v EUR)

Rezerva na ročnéprerozdelenie poistného
Rezerva na mesačnéprerozdelenie poistného

Spolu

k

31.12.2015
I 364 182
I 131 909

Bežnéúětovné obdobie
Tvorba
Poużitie
rezervy
rezervy
1

15 022 399
08 950 180

k

-13 415255

-105 606 633

1649609ĺ 123972579 -íí902í888

Rezerva k

31.12.2014

9242323
7 311 211

í6 553

534

31.12.2016

9971 326

11 475 456

2144ô782

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Tvorba
PouŽitie
Rezerva k
rezervy
rezervy
31.12.2015
1 I 380 498
-12258 639
I364 182

87 458 094
98 838 592

-86 637 396
-98 896

035

8 131 909
16 496 09ĺ
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ostatné rezervy
Rezerva na pasívne súdne spory:

UZP pri tvorbe rezent na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vychádzala z evidencie pasĺvnych súdnych
sporov (t. j. sporov, v ktoných je UZP na strane Žalovaného, resp. odporcu) vedenej práVnym odborom
k 31. decembru 2016, vktoĘ sú evidované neukončené pasívne súdne spory, oktoých mala zdravotná
poisťovňa ku dňu Zostavovania účtovnejzávierky vedomosť' PouŽité čĺselnéúdaje boli zĺskané najmä Zo
spisovej dokumentácie sporov.

K uvedenému dňu sú neukončené dva pasĺvne spory. Podkladom pre tvorbu rezeN sporových konaní je
hodnota sporu podl'a evidencie súdnych sporov. Rezerva je následne stanovená na základe najlepšieho
odhadu pravdepodobnosti očakávanej výšky plnenia, berúc do úvahy aj predpokladané trovy konania
a odmeny právnych zástupcov Žalobcov, resp. navrhovateľov. Výška rezervy bola vypočítanáváŽeným
priemerom predpokladaných súdnych výsledkov berúc do úvahy pravdepodobnosť nastania jednotlivých
výsledkov.
Na účteostatných rezeN boli zaúčtovanésumy z titulu rezevy na prevádzku, na súdne SpoÍy a rezervy na
odchodné. Rezerva na odchodné do dôchodku bola vývorená s pouŽĺtímpoistnej matematiky.
Stav na začiatku

Rezervy

A

VT

obdobia
B

Krátkodobé rezervy
Krátkodobé
Krátkodobé
Krátkodobé
Krátkodobé
Kráikodobé

beŽného účtovného

Íeze^ĺy _ materiál
rezeÍ\ly - sluŽby

rezeÍvy _ audit
rezeryy _ reklama
rezeÍvy - odborné práce

Krátkodobé rezeÍvy - nevyčerpané
dovolenky
Krátkodobé rezervy - príspevok na
činnosťUDZS
Krátkodobé rezerýy - príspevok na

1 052 sO4

Tvorba
5 55ĺ 680
17 8U
814 528

rezeNy - osobitný odvod
rezervy - odmeny
rezeNy - zákonné
rezervy

Dlhodobé rezervy

-

ostatné

Rezerva na súdne spory
Rezerva na odchodné

Rezervy spolu

4

D
389 603

135

90 648

13 803

143 786

-76 616

184 983

468 010

466 949

35't00

72000

1 046

33't

2214 581

-17 834

-187 798
-74 700
-85 583

102 027

0

728757

B0 973

32 400
5 200

186

U4

-1 046 331

813 813

-B't3 813

487 221

14 500
1 264 676

-888 583

14 500
863 314

180 583

798 554

-682744

296 395

48 652
357 132

6í 305

184 271
172 861

58 337
2 968

činnosť oS a ZZS

Krátkodobé
Krátkodobé
Krátkodobé
poistenie
Krátkodobé

Použitie

c

Stav na konci
bežnéhoúčtovného
obdobia
E

í 409 636

48 652

7 000

5

6í2 985

-202 686

-202686

4

7 000

215 751

39922

175 829

592289

2430332

Záväzky

8.í.3.

Záväzky vočiplatitel'om poistného a poistencom

Záväzky voči poistencom sú evidované k3í. decembru 2016 v celkovej výške 13638 416 EUR (k
31.12.2015 to bolo 12858 742EUR) a predstavujuzáväzok zdravotnej poisťovne voči poistencom ztitulu
doplatkov za lieky a voči platiteľom poistného najmä z titulu ročnéhozúčtovaniapreddavkov poistného.
Nárast záväzku je zdôvodu úhrady zákonného zdravotného poistenia zamestnávateľom za nĺzkoprÍjmové
skupiny zamestnancov, ktorí v priebehu roka hradia poistné a v ročnom zúčtovanĺpoistného, ktoré sa
vykonáva v nasledujúcom roku im bude vrátené ako preplatok z ročnéhozúčtovaniapoistného.

Poznámky Úĺ poo s-oĺ
Union zdravotná poisťovňa' a.s.
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Dôvody neuhradenia preplatkov boli:
neuvedenĺe spôsobu vyrovnanĺa,
nesprávne uvedenie adresy alebo čĺslabankového účtu,
nedosiahnutie zákonom stanovenej minimálnej výšky preplatku 3 EUR,

-

iné.

-

úmrtia poistenca

Dôvody neprevzatia doplatkov za lieky bolĺ:

8.1.4.

Záväzky voči inej zdravotnej poist'ovni

UZP eviduje záväzky voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s.31. decembru 2016 vo výške 48o251o
EUR z titulu mesačnéhoprerozdeľovania poistného za mesiac október 2016 (k 31J22015 to bo|o 3 954 294
EUR z titulu mesačnéhoprerozdeľovania poistného za mesiac oktober 2015 ).

8.ĺ.5.

Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

UZP eviduje záväzky voči poskytovateľom zdľavotnej starostlivosti (ďalej len
',PZs") k31. decembru 2016
vo výške 18 595 025 EUR (k31.'l2.2o15 to bolo 18164 394 EUR).

8.1.6.

Záväzky voči Úradu pre dohI'ad nad zdravotnou starostlivosťou (dalej aj ,'ÚDzs"1

UZP k3'|.12.2016 ani k31.12.2o15 neeviduje záväzky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou za poistencov Slovenskej republiky, za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zdravotnĺckych
zariadeniach Európskej únie.
Záväzky z vereiného zdravotného poistenia
Záväzky z veĘného zdravotného BeŽné účtovné Bezprostredne predchádzajúce
poistenia
obdobie
účtovnéobdobie

A

Záväzky z veĄného zdravotného
poistenia voči poisteným z toho:
Záv äzky z prerozdelbvania poistného

c

B

Prĺrastok
ĺ Úuvtoł
D

37 035 95í

34977 430

2058 521

4 802510

3 954294

848 216

1U 394
8 525

430 631
779 674
27 357

99

876

Záväzky voii UDZS z toho:
Záväzky z poskytnutých preddavkov od

UDZS

Záväzky voči poskýovatelbm
ostatné záväzky
Záväzky celkom po lehote splatnosti v členení
od 1 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní Vrátane
od 181 do 360 dni vrátane
od 361 dnĺ a viac dní

8 595 025
13 638 416
35 882
1

975

7 272

16 023
11 612

18

12858742

206
1 3BB

6 832

7 066
'14

635

47BO

Poznámky Úe poo g-oĺ
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ostatné záväzky

a)

krátkodobé záväzky:

ostatné záväzky

BeŽné účtovné

(v EUR)

obdobie

Záväzky voÖi zamestnancom
ostatn é záv äzky v o ći za

m

-

estn

mzdy

a n

315 742
10 393
207 031
490 490
128 582

306 96'l

com _ zr áżky z miezd

17 112

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia
Dodávatelia - faktúry pre správnu činnosť
Nevyfakturované dodávky
Krátkodobé Íezervy
Daň z príjmov právnických osôb podnikateľská činnosť
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Sociálny fond

2163/.3

202020
360 457

2214 5B'l
1 259

1052504

700

97 459

59 870
23 550
13 860
4 674 454

ostatné

Spolu

b)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

61 520

2638/
15 017

2 405 122

sociálny fond:

Názov poloŽky

A

Začiatočnýstav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
ostatná tvorba socĺálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Cerpanie sociálneho fondu

BeŽné účtovné

obdobie
B

2638r'.
25 523

Bezprostredne
predchádzajúce
úctovnéobdobie

c

23 074
-27 091

25 522
-28 356
23 550

Konečný zostatok sociálneho fondu

30 401

23 074

26384

8.1.7. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

A

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päťrokov
Záv'ázky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

9.

Stav na konci
Stav na konci
bezprostredne
beŽného účtovného predchádzajúceho
obdobia
účtovnéhoobdobia
B

37 035 951

37 035 951

c

34977 430

34977 430

Poznámky k výkazu ziskov a strát

Predpísané poistné

Vo výnosoch z poistného v hrubej výške je zaúčtovanépredpĺsané poistné z preddavkov na poistné za
obdobie od 1.1.20'ĺ6 do31.12.2016, vrátane odhadu predpísaného poistného k31J2-2016 Za poistencov,
ktorí výkazy preddavkov poistného, výpis z daňového priznania alebo čestnévyhlásenie nepredloŽili do
dátumu spracovania závierky v informačnom systéme. Celé poĺstnéje z verejného zdravotného poistenĺa.

Poznámky Úe poo e-oĺ
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Bezprostredne

BeŽné účtovné predchádzajúce

Predpĺsané poistné

obdobie

A

účtovnéobdobie

C

B

Preddavky za zamestnancov a za zamestnávateľa vrátane zmeny stavu
odhadných poloŽiek
Preddavky za samostatne zárobkovo činnéosoby Vrátane zmeny stavu
odhadných poloŽiek
Preddavky za ostatných platiteľov vrátane zmeny stavu odhadných polożĺek
Rocné zúčtovaniezamestnávateľov s osobitným uvedením preplatku
a nedoplatku
z toho: ročnézúčtovaniezamestnávateľov preplatok
z to h o : ročn é zÚ čtova nie za me stn áv ate Íov n e d o pl ato k
Ročnézúčtovaniezamestnancov s osobitným uvedením preplatku
a nedoplatku
z toho: ročnézúčtovaniezamestnancov preplatok
z toho: ročnézúčtovaniezamestnancov nedoplatok
Ročnézúčtovaniesamostatne zárobkovo činných osÔb s osobitným
uvedením preplatku a nedoplatku

211 937 754

173 300 102

18 452 029

17 166 110

11 279 105

11 786 329

-9 626 466

916 817

11 153717
1 527 251
-882 536
1

1

ztoho: ročnézúčtovanieSZčo preplatok
ztoho: ročnézúčtovanieSZC) nedopĺatok

RoÖné zúčtovanieostatných platiteľov s osobitným uvedením preplatku
a nedoplatku
z toho: ročnézúčtovanieostatní platitelia preplatok
z toho: ročnézúčtovanieostatní platitelia nedoplatok
Preddavky za štát vrátane roÖného zúčtovanĺaa zmeny stavu odhadných

položiek

Spolu

1

422 406

4tB 635

1 170 408

578740

499 176
297 651

696 204

1

760 620

2325331

1 730 735
3 491 355

25 331
947 305

-28 389

581 914

944 827
916 438

3 317
536 056

130 622 573

120 778 372

363 5ĺ4

328 025 383

690

ostatné technické výnosy

Na účteostatné technické výnosy sú zaúčtovanéúroky z omeškania voči platiteľom poistného, výnosy

z titulu vynaloŽených liečebných nákladov z dÔvodu zavineného protiprávneho konania iných osôb voči
poistencom zdravotnej poisťovne (tzv. regresy), regres vo výške nákladov za poskytnutú inú ako neodkladnú
starostlĺvosť V čase, keď mal právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, úroky z beŽného
a terminovaných vkladov, pouŽitie opravných poloŽiek z úrokov z omeškania a z poplatkov za vydanie
výkazov nedoplatkov a platobných výmerov, vecné dávky voči ÚozS v celkovej výške 20 876 675 EUR (k
31.12.2015 to bolo 15329 476 EUR). UZP k31. decembru 2016 uplatnila voči platiteľom poistného úroky
z omeškania formou výkazu nedoplatkov V sume 203 650 EUR (k 31.12.2015 to bolo 1 926 979 EUR).
ostatné technické výnosy
roky z omeškania

Regresy
Uroky z beżného účtua terminovaných vkladov
PouŽitie opravných poloŽiek

ostatné

Postúpenie pohl'adávok
ostatné rnýnosy vecné dávky ÚDZS

Spolu

Výnosy z prerozdeľovania poistného

Spolu
Spolu

BeŽné účtovné

obdobie

203 650
1 155401

I

170

17 235 371
129 633

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
1 926 979

480 469
5 235
1't 060 205

257

-28 514
1 884 845

2 144 450
20 876 675

15329 476

20 876 675

15329 476

Poznámky Úe poo s-oĺ
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ostatné netechnické výnosy
Rozpustenie krátkodobých rezerv a ostatné výnosy
(v EUR)
odmeny nazáklade dohôd a ostatné odmeny

BeŽné účtovné

obdobie

888 583

Ner4yčerpanédovolenky

466 949

Zákonné poistenie
odborné práce
Reklamný mat. a sluŽby
Nájomné a sluŽby spojené s nájmom
Poštovné a telekomunikácie

Bezprostredne
pľedchádzajúce
účtovnéobdobie
1 174 358

410
601
111
34
39
60

682744
78 080
85 583

27 453
63 463
1 228

Provĺzie

Príspevok oS ZS a NZ|S
Príspevok ÚDZS
ostatné výnosy

813 813

'ĺ 046 331
'ĺ 066 261
488
5

Spolu

776
041

943
9BB
850

905

I 880

833 784

1072020

538 848
4 880 393

Náklady na poistné plnenia
V nákladoch na poistné plnenia sú zaúčtovanénáklady na poistné plnenia Vyplatené poskytovateľom
zdravotnej starostlivostĺ za zdravotnÚ starostlivosť poskytnutú do 31. decembra 2016 , ako aj neuhradená

a nevyfakturovaná zdravotná starostlivosť týkajúca sa účtovnéhoobdobia január aŽ december 2016, a to

vo forme technickej rezenry-

BeŽné úětovné

Náklady na zdravotnú starostlivosť

obdobie

A

Náklady na lieky
Náklady na zdravotnĺcke pomÔcky
Náklady na všeobecnú ambulantnú starostlivosť
Náklady na špecializovanú ambulantnú starostlivosť
Nákĺady na ústavnú zdravotnú starostlivosť
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov členskéhoštátu EÚ
Ostatné náklady

Náklady na zdravotnú starostlivosť spolu

BC
52669729
11 390773
246932s1
46852679
111 765460
2393175
24 729 153
274 494222

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

50825718

10759 912

15 937 368
35492 963

106008924
I 898704

35 563 6s0
256 Ę7 239

Zmena stavu iných technických rezerv

Zmena stavu iných technicĘch rezerv
(v EUR)

Rezerva na ročnéprerozdelenie poistného
Rezerva na mesačnéprerozdelenie poistného

Spolu

Beżnéúětovné obdobie
Tvorba rezervy
15 022 399
108 950 180
123 972 579

Použitie ľezervy
-13 415 255
-105 606 633
-í19 021 888

Zmena stavu
k31.12.2016
1 607 144

3 343 547
4 950 69í

Bezprostredne predchádzajúce úětovnéobdobie
Zmena stavu iných technichých rezerv
(v EUR)

Tvorba rezervy

Použitie rezevy

Rezerva na ročnéprerozdelenie poistného

11 380 498

-12 258 639

Rezerva na mesačnéprerozdelenie poistného

87 458 094
98 838 592

-86 637 396
-98 896 03s

Spolu

Zmena stavu

k31.12.2015

Výška rezerv na mesačnéa ročnéprerozdelenie je uvedená v poznámke 8.1.2 iné technické reze"vy

-878't41
820 698
-57 443

Poznámky Úe poo s_oĺ
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obstarávacie náklady na poistné zmluvy a náklady na správnu réŽiu
obstarávacie náklady na poistné zmluvy anáklady na správnu réŽiu k31. decembru 2016 predstavovali
výšku 13 219 887 EUR (k 31.12.2015 to bolo 10891 863 EUR). Vnákladoch na správnu réŽiu sú zahrnuté
technické náklady súvisiace s prevádzkou.

Správne náklady

A

BeŽné účtovné

obdobie
B

Prevádzkové náklady celkom' z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Náklady voči audítorovi/audítorskej spoločnosti a z toho:
overenie účtovnejzávierky
uisťovacie audítorskésluŽby s výnimkou overenia účtovnej
závierky
súvisiace audítorskésluŽby
daňové poradenstvo

í3 2í9 887
20s2945

4 136 120
1 885 357

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

c

10 89't 863
909 422
3 861 728
1 519 819

93 s40

72299

74700

67 362

18 840

4 937

ostatné technické náklady

ostatné technické náklady tvoria náklady na prerozdeľovanie poistného, odpis pohľadávok z regresov
z dÔvodu ich nevymoŽiteľnosti alebo z dôvodu ich nízkej sumy (do 33 EUR), vymáhanie ktorej je pre UZP
neefektívne, tvorba opravných poloŽiek k pohľadávkam

na preddavkoch
na

z úrokov z omeškania' z regresov a externých revĺziívoči PZS a náklady
tiesňového volania záchrannej zdravotnej sluŽby.
ostatné technické náklady
(v EUR)

Náklady na prerozdelbvanie poistného

Spolu

odpis pohľadávok
odpis pohl'adávok
odpis pohl'adávok

Spolu

-

-

-1 998
115 128

regresy
- voči PZS

Opravné poloŽky k pohl'adávkam exter:revízie a preddavky PZS

Spolu opravné položky
Príspevok ÚDZs na činnosť

Náklady na činnosťoperačných stredĺsk tiesňového volania a NZIS

Spolu

Bežnéúčtovné
obdobie
58773 494
58773 494

z poistného zrušenie odpisu

opravné poloŽky k pohladávkam na preddavkoch poistného
Opravné poloŽky k pohľadávkam z úrokov z omeškania
Opravné poloŽky k pohl'adávkam z regresov

poistného, opravné poloŽky

činnosťoperačných stredĺsk
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
52 450 506
52 450 506

-171074
59 788

468

íí3598

-111 246

20 559 865
I 231 B9B
66't 190
37 138
22 490 091

20 333 138

1 161 530

1 069 997

1

878298

84 417 011

2076744
2333r'.5
1

10 230

22753 457
't 469 876
77 632 550

Poznámky Úe poo s-oĺ
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Tvorba rezerv na správnu činnosť
Tvorba rezerv na správnu činnosť
ív EUR)
Nevyčerpanédovolenky
odmeny na základe dohÔd a ostatné odmeny
Zákonné poistenia
Rezerva na audit
Rezerva na súdne spory
Príspevok na činnosťoperačných stredĺsk tiesňového volania
Príspevok ÚDzS na činnosť
osobitný odvod z podnikania

Bežnéúčtovné

obdobie

Bezprostľedne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

468 010
1

421 561
937 057
520 380

264676
798 554

72000

58
813
1 046
14

337
813
33'l
500

78 000
154 781
833 784
1

072020

ostatné

I 076764

396 363

Spolu

5

6í2 985

4 413 946

ostatné netechnické náklady
ostatné netechnické náklady

(v EUR)
odpisy _ softvér

Bežnéúčtovné

obdobie

786 632

Pokuty a úroky z omeškania

22893

Šłooy

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
Výhry a ocenenia
opravné poloŽky k poplatkom za vydanie výkazov nedoplatkov a k
ostatným pohľadávkam správna činnosť
Rezervy správna činnosť
odpis pohľadávok - správny poplatok zavydanievýkazov
nedoplatkov
ostatné náklady

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
696 451
1

700

050
B 377

22803

013
29 771
7 144

74 691

106 748

5 6't2 985

4 413946

169 7't8

5 090

1

1

-290
6 699

í49

5 261 572

Náklady na poplatky a dane
V nákladoch na poplatky sú premietnuté bankové a exekučné poplatky, správne poplatky za vydanie
platobných výmerov
"ďalej len PV" a výkazov nedoplatkov ,'ďalej len VN", daň z motorových vózidiel,
osobitný odvod z podnikania a súdne a ostatné poplatky.

Poplatky
(v EUR)

Bankové poplatky
Správne poplatky za vydanie platobných uýmerov
Daň z motorouých vozidiel
Súdne a exekučnépoplatky
osobitný odvod z podnikania

ostatné poplatky

Spolu

BeŽné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

62 188
11 615

54924

3 029

2 419

4381

70 344
15í 557

11 082

3721

3'1 982

46 967

15í 094

Daň z príjmov z beŽnej činnosti beŽné účtovnéobdobie

Účtovny výsledok hospodárenia |-JZP k31.12.2016 predstavovaĺ zisk vo výške 1 872526 EUR' ktoý bol
upravený v súlade so zákonom o dani Z príjmov o pripočĺtateľnéa odpočítateľnépoloŽky a na základe úpravy
k3'l.12.2016 vznĺkol základ dane, ktoý bol upravený oodpočet daňovej straty aumorenie daňovej licencié

Poznámky Úe poo g-oĺ
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úpravy k31-12-2016 vznikol základ dane z ktorého bola zaúčtovaná daň

splatná.
Daň z príjmov z bežnej činnosti bezprostredne predchádzajúce obdobie

Účtovny výsledok hospodárenia \JZP k31.decembru 2015 predstavoval stratu vo výške -1776 436 EUR,
ktorá bola upravená v súlade so zákonom o dani z príjmov o pripočítateľnéa odpočĺtateľnépoloŽky a na
základe úpravy k31-12.2015 vznikla daňová strata.
Zákonom

ć,.

46312013 Z. z. sa s účinnosťouod 'l. januára 2014 do zákona o dani z príjmov zaviedol inštitÚt

daňovej licencie.

Daňovou licenciou podľa $ 46 b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr'ljmov v znení neskorších predpisov sa
rozumie minimálnu daň z prĺjmov právnickej osoby po odpočĺtaníúľavna dani a po zápočte dane zaplatenej
v zahraničí,ktorú je povinná zaplatiť za zdańovacie obdobie kaŽdá právnická osoba.

Ak vlastná daňová povinnosť právnickej osoby vypočĺtaná v daňovom prĺznaní je niŽšia ako suma daňovej

licencie (minimálnej dane) ustanovenej pre jednotlivého daňovnĺka, zaplatĺ za zdaňovacie obdobie Sumu Vo
výške daňovej licencie.

UZP za zdaňovacie obdobĺe roka 201 5 vykázala daňovú stratu, preto je povinná za toto zdaňovacie obdobie
zaplatiť daňovú licencĺu vo výške 2 880 EUR.
Dane
(v EUR)

Daň z príjmov Po
odloŽená daň z príjmov pohl'adávka
odloŽená daň z prĺjmov záväzok
Daň vyberaná zráżkou - kredit. úroky
odloŽená daňová pohladávka zo straty
Daňová licencia

Spolu

Bežnéúčtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

1 068 2s1

193 961
-34 037
1 550
216 129

1M5854

-1 741 364
-532 905
993
-248 374
2 880
-2 518 770

Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia zisk k31' decembru 2016 predstavoval výšku 1 872 526 EUR (k 31.12.2015 to
bolo strata vo výške - 1776 436 EUR).
členenie výsledku hospodárenia
(v EUR)

VeĘné zdravotné poistenie
Prevádzková činnosť

Spolu

BeŽné účtovné

obdobie
1

372953
499 573

1872526

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

4213012

2 436 576

-1776 436

Predpísané poistné pre vyčísIenielimitu výdavkov na prevádzkové činnosti

V zmysle $ 6a ods.1 zákona

581ĺ2004 o zdravotných poisťovniach' dohľade nad zdravotnou

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektoých zákonov výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej
poisťovne : Zdravotná poisťovňa mÔŽe v kalendárnom roku vynaloŽ|ť na prevádzkové činnosti výdavký
najviac do výšky zodpovedajúcej podielu na úhrne poistného pred prerozdelením poistného za kalendárný
rok (ďalej len ,,ročný úhrn"). Podiel na ročnom úhrne poistného (v %) sa vypočĺtapodľa vzoÍca, ktoÚ já
uvedený v prílohe č.1 zákona 58'll2oo4 Z. z., a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta smerom nahor.
SpoločnosťpriebeŽne sleduje plnenie zákonných poŽiadaviek. Počas vykazovaného obdobia boli vyššie
spomĺnanépoŽiadavky splnené nasledovne:

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

ICO: gO 284 831

DlĆ:2o22152517

3'1

BeŽné účtovnéobdobie:
Výdavky na prevádzkové činnosti boli v roku 2016 čerpané vo rnýške 15 157 743 Eur a kryté zo zdrojov:
- čiastka vo výške 14 890 642 Eur limitom výdavkov na prevádzkové činnosti pre rok 201 6
- čiastka vo výške 267 1o1 Eur zo zostatku zdrojov bezprostredne predchádzajúceho účtovnéhoobdobia
v zmysle $ 6a ods. 5 c) zákona 581120o4Z.z.

Bezprostredne predchád zĄúce účtovnéobdobie :
Výdavky na prevádzkové činnosti boli čerpanévo výške 12224 361 Eur kryté limitom výdavkov na
prevádzkové čĺnnostipre rok 2015, ktoý predstavoval výšku 14385817 Eur, zostatok nevyčerpaných
zdrojov predstavuje výšku 2'161 456 Eur
Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

BeŽné účtovnéobdobie

Pred

prerozdelenĺm

Poistné

A

Predpísané poistné v hrubej

B

ýške

(ročný úhm)
Podiel na ročnom úhme poistného (v %)
Podiel na ročnom úhrne poistného
v eurách

í0.

Pred

Po

orerozdelenĺ

c

Po

prerozdelením

prerozdelení

D

E

U5

576
4,26

290 772082
x

336 117 227
4,28

275 632320

14 890

U2

x

14 385 817

X

349

X

PrehI'ad príjmov a výdavkov

V poloŽke výdavky dane a poplatky bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie je vykázaný osobítný
odvod z podnikania v zmysle zákona ć. 23512012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celkové príjmy

A

a výdavky

z toho:
základné imanie anýšenie
celkové výdavky z toho:
Zd ravotná sta rostl ivosť

Prevádzková činnosťz toho:

kapitálové ýdavky
beŽné výdavky
Príspevok na činnosť oS, záchrannej ZS a NZ|S
Prĺspevok na činnosťÚradu
Náhrady poistencom a ostatné
Dane a poplatky

11.

Bežnéúčtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

c

30í 593 405

282764 846

290 423 471
271 647 060

13 062 411
273 022 816
257 734 632

15 157 743
1 629 039
13 s28704
1 961 695
1 161 530
392 441
103 002

12224 361

556 549
11 667 812
't 807 107
1 069 997
148 219
38 500

lnformácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových úctoch v zmysle $ 67, opatrenia MF SR, ktoým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania,účtujeUZP o majetku a záväzkoch, o ktoých UZP neúčtujena súvahových účtoch,ale sú
podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie UZP.

Poznámky Úe poo s-oĺ

Unĺon zdravotná poisťovňa, a.s.

ICO: gO 284 831

DlĆ 2022152517
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UZP na podsúvahových účtocheviduje:

a)

majetok, ktorý UZP obstaráva pre poistencov - ide o zdravotnícke pomÔcky vypoŽičanépoistencom
vo výške 1 480 656 (k31.12.2015 to bolo 1 297 814 EUR),
technické rezenty vo výške 6317 046 EUR ( k31.12.2o15 to bolo 7937 565 EUR) na plánovanú
zdravotnú starostlivosť. Zákon ć,. 58112004 Z. z. neukladá zdravotnej poisťovni povinnosť osobitne

b)

účtovaťo rezervách na plánovanú zdravotnú starostlivosť (ZS). Pre prehľadnosť sa tieto rezervy
evidujú na podsúvahových účtocha to osobitne rezeÍ\ty do 2 mesiacov od schválenia plánovanej
zdravotnej starostlivosti a reze^ty nad 2 mesiace od schválenia. V prĺpade, Že časťplánovanej ZS
splňa podmienky na účtovanierezerv t.j. ZS bola ku dňu uzávierky poskytnutá, ale zdravotnej
poisťovni nebol doručený doklad, časťrezerv prislúchajúcak takejto plánovanej ZS sa zaúčtujeaj na
súvahovéúčty(poznámka 8.2 Technické rezervy na poistné plnenĺe).

12.

Platobná schopnosť

V súlade s $ 14 zákona ć. 581l2oo4 Z. z. zdravotná poisťovňa dodrŽiava zákonom stanovené podmĺenky
platobnej schopnosti.

13.

lnformácie o iných aktívach a pasívach

UZP má vnájme administratĺvne priestory. Zmluva na nájom priestorov sídla UZP bola uzatvorená do
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.1

2.2o

1

7.

Zm uvn é záv äzky vypl ývaj úce z nĄmu pred stavuj
l

od
1-1.2017

ú:

Do

Suma
31-12-2017

179 207

Vzhľadom na to, Že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mĺeru tejto neistoty nie je moŽné kvantifikovať
a zanikne aŽ potom, keď budú k dispozĺcii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.

14.

Udalosti po súvahovom dni

Po dni, ku ktorému bola účtovnázávierka zostavená, nenastali Žiadne udalosti, ktoré by v nej neboli
zohľadnenéa mali by významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti obsiahnutých v účtovnejzávierke.

