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Poznámky individuáInej úětovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2019

1.

Všeobecné údaje

1.1.1 Základné údaje o zdravotnej poist'ovni
obchodné meno:

Union zdravotná poisťovňa, a.s

Sídlo:

KaradŽičova 10' 814 53 Bratislava

Dátum vzniku podl'a zápisu v obchodnom registri:

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

Zmena obchodného mena:

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

Zapísaná v obchodnom registri:

okresný súd Bratislava

oddiel: Sa

l, vloŽka čĺslo:3832/B,

Právna forma:

akciová spoločnosť

Hlavný predmet činnosti:

vykonávanie verejného zdravotného poistenia
v zmysle povolenia Úradu pre dohl'ad nad

zdravotnou starostlivosťou č'SK1 2/0000 1 9/20 05
zo dňa 13.2.2006

tc

DI c:

36 284 831
2022152517

(d'alej aj,,zdravotná poisťovňa",,,spoločnosť'' alebo,,UZP")

1.1'2 Akcionári zdravotnej poist'ovne
Jediným akcionárom UZP je:
Názov (obchodné meno):

Achmea B.V

Sĺdlo:

Handelsweg 2, Zeis| 3707NH, Holandsko

Zapísaný:

v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej
komory pre Utrecht a okolie Holandsko,
č. sp. 332351 89

Výška podielu akcionára na základnom imaní predstavuje 'ĺ00%

'l.1.3 Základné imanie zdravotnej poist'ovne:
Menovitá hodnota akcie v EUR:
Menovitá hodnota základného imania v EUR
Počet akciĺ:
Druh akcií:
Forma akcie:
Podoba:

I

1,00
16 600 000
16 600 000

kmeňové
na meno

zaknihované

Poznámky Ú0 poo s-oĺ

Union zdravotná oo ist'ovňa a.s.

lČo: so 2B4 8g1
DIC 2022152517

2

Akcie zdravotnej poisťovne nie sú obchodované na buze cenných papierov v Slovenskej republike ani
v zahraničÍ, a to ani na trhu kótovaných cenných papierov, ani na regulovanom voľnom trhu a ani na Žiadnom
inom trhu burzy cenných papierov. Zmena podoby a Íormy akciÍ zdravotnej poisťovne je zakázaná.

Prevod zaknihovaných akciĺ sa uskutočňuje podl'a zákona

a investiöných sluŽbách v znení neskorších predpisov.

Práva a povinnosti akcionára
poisťovňa, a. s..

č. 566/2001 Z. z'

o

cenných papieroch

sú podrobne upravené v Stanovách akciovej spoločnosti Union zdravotná

Zdravotná poisťovňa vykonáva svoju činnosť na územÍSlovenskej republiky.

UZP sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnejzávierky Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandsko.
Túto konsolidovanú účtovnÚ závierku je možnézÍskať priamo v sídle Achmea B.V. alebo na stránke
www.achmea.com.

1.1'4 orgány zdravotnej poistbvne
Dňom '1. novembra 2004 nadobudol platnosť zákon č. 58112004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohl'ade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ,,zákon o zdravotných
poisťovniach")' ktoý upravuje postavenie zdravotných poisťovníako akciových spoločností a podmienky na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

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

PREDSTAVENsTVo je štatutárnym orgánom zdravotnej poisťovne, ktoý riadi činnosť zdravotnej poisťovne
v zloženi k 31. decembru 2019:
Mgr. MichalŠpaňár

Predseda:
Člen:
Marinus Johannes Scholten
Člen:
lng. Elena Májeková
Člen:
lng. Jozef Koma
Člen:
lng. Tomáš Kalivoda
Zloženie členov predstavenstva k 31 . decembru 2018 bolo nasledovné:
Predseda:
Mgr. MichalŠpaňár
tlen:
Marinus Johannes Scholten
Člen:
lng. Elena Májeková
Člen:
lng. Jozef Koma
clen:
lng. Tomáš Kalivoda

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

v Stanovách zdravotnej poisťovne v zloŽení k 31. decembru 2019:
Uco Pieter Vegter

Predseda:
Člen:
Constantino Alves Mousinho
Člen:
MUDr. Martin Vochyan
Zloženie členov predstavenstva k 31 . decembru 2018 bolo nasledovné:
Predseda:
Uco Pieter Vegter
Člen:
Constantino Aíves Mousinho
Clen:
MUDr. Martin Vochyan
1.1.5 odbor vnútornej kontroly a vnútornéhoauditu

oDBoR VNÚToRNEJ KoNTRoLY A VNÚToRNÉHo AUD|TU zodpovedá za výkon vnútornej kontroly
a vnútornéhoauditu, kontroluje dodżiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

vnútorných organizačných aktov riadenia a postupov v činnosti zdravotnej poisťovne.
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1.1.6 Priemerný počet zamestnancov
PriemernÚ' oočetzamestnancov
Zamestnanci
Počet členov predstavenstva

31.12.20',t8

3'.1.12.2019
3 32

5
3

Poiet členov dozornej rady

31

I
5
3

1.1.7 organizačná štruktúraUZP je členená na základné organizačnésekcie, ktoými sú
Sekcia generálneho riaditel'a
Sekcia ekonomiky a vnútorných sluŽieb
Sekcia zdravotného poistenia
Sekcia podpory klientov a marketingu
Sekcia riadenia rizík

'l.1.8 Právny dôvod zostavenia účtovnejzávierky
Účtovná závierka|JzP k31. decembru 20'ĺ9 je zostavená ako riadna individuálna účtovnázávierka podl'a s
17ods.6zákonač,.43112002Z.z.o účtovníctvezneníneskoršíchpredpisov(d'alej
,,Zákonoúčtovníctve'')..

1.1.9 Dátum schváIenia (lčtovnej závierky za predchádzajúce účtovnéobdobie
V zmysle stanov UZP je predstavenstvo povinné zvolať riadne Valné zhromaŽdenie v lehote do troch mesiacov

od uzavretia predchádzajúceho účtovnéhoobdobia. Uzavretie účtovnéhoobdobia znamená deň podania
daňového priznania. Vzhl'adom na to, Že UZP podala daňové priznanie dňa 26.6.2019, termĺn na zvolanie
riadneho valného zhromaŽdenia bol do 26.9.2019.

Účtovná závierka za rok 2018 bola schválená Valným zhromaŽdením dňa 25.09.2019.
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Do registra Účtovných závierok (d'alejlen,,registeť')sa ukladajú dokumenty podl'a $ 23dzákona o účtovníctve.

Účtovná závierka UzP k 31 . decembru 2O18 spolu s výročnou správou, správou audítora o overení účtovnej
závierky a schválenie účtovnejzávierky k 31. decembru 2018 je zverejnená v registri Účtovných závierok.
Dokumenty sú súčasneobsahom zbierky listĺn obchodného registra.
1.'l.11 Právna úprava

UZP vykonáva verejné zdravotné poistenie a s tým súvisiace činnosti v súlade s nasledovnými právnymi
predpismi' najmä:
a

zákon č. 58112004 Z. z. o zdravotných poisťovniach' dohl'ade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov,

a

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č,. 9512002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov,

a

zákon č. 577 12004 Z' z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za sluŽby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znenÍ neskorších
predpisov,

a

zákon ě. 36312011 Z. z. o rozsahu a podmienkach Úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravĺn na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektoých zákonov,

a

zákon č. 362ĺ2011 Z' z. o liekoch a zdravotnĺckych pomôckach a o zmene a doplnení niektoých zákonov,

a

a

zákon ě' 15312013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení
niektoých zákonov,
zákon č. 43112002 Z. z. o Účtovníctve v znenĺ neskorších predpisov,
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zákon č. 595/2003 Z' z' o daniz prĺjmov V znení neskoršÍch predpisov,
zákon č,. 15211994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona

z príjmov v znení neskorších predpisov,

.

č,. 28611992

Zb' o daniach

zákon č,.291t2oo2 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších
predpisov,

.

zákon ć,.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov, hlavná činnosťUZP
verejné zdravotné poistenie a činnosti súvisiace so zdravotným poistením sú oslobodené od dane
z pridanej hodnoty,s

.

a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky číslo22930/2005-74 zo dňa 30. novembra 2005 a 2293312005-74 zo dňa 'l4.

decembra 2005 v znení neskoršÍch predpisov.

Vroku 2019 boli vZbierke zákonov publikované právne predpisy, z ktoných majú dopad na činnosťUnion
zdravotnej poisťovne' a. s. najmä nasledovné predpisy:

zákon č,.2612019 Z. z' - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia

a

z28' januára2019 ć,.12702-2018-oL, ktoým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej
republiky ć,. 0704512003 z 30. decembra 2003' ktoným sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti
zdravotnĺctva
Účinnosť: 31.o'ĺ.2o19

a

a

a

zákon č. 3912019 Z. z. _ Vyhláška Ministerstva zdravotnÍctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a
dopÍňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č,. 435t2o11 Z. z. o spôsobe určenia
štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnÚ dávku liečiva
v znení neskorších predpisov
Účinnosť: 22.o2.2o19
Zákon ć,.4712019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotnÍctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a
dopÍňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć. 67t2o18 Z. z', klorou sa ustanovujú
podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o
ročnom prerozdel'ovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
Učinnosť: 01.03.20'l9

Zákon č. 58/2019 Z. z' - Nariadenie vlády Slovenskej republiky' ktoým sa mení nariadenie vlády
Slovenskej republiky č,. 11512018 Z. z', ktoým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za

poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej sluŽby a ambulantnej pohotovostnej sluŽby' spôsob výpočtu
a pravidlá výpočtu týchto Úhrad
Učinnosť: 01.03.2019
a

Zákon č. 59/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky' ktoým sa menĺ a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovatel'ov zdravotnej starostlivosti
v znenĺ neskorších predpisov
Účinnosť: o1.o3.2o19

a

a

Zákon ć' 7312019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa menĺ a
dopÍňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć. 266t2o12 Z. z., ktorou sa ustanovujÚ
podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
Účinnosť: 1o.03.201 9
Zákon ć. 13912019 Z. z' , ktoým sa menĺ a dopÍňa zákon č. 578l2oo4 7. z. o poskytovatel'och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a ktoým sa menia a dopÍňajÚ niektoré zákony
Učinnosť: 01.06.2019
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Zákon č,. 14312019 Z. z. - opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecĺ a rodiny Slovenskej republiky
o sumách základnej náhrady za pouŽívanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Učinnosť:01.06.20'l9

Zákonć.15612019Z.z. ,ktoým sa menía dopÍňa zákon č. 5'ĺ3/'ĺ991Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajúniektoré zákony
Účinnosť: 01.o7 '2019
Zákon č,. 162ĺ2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č,' 8gt2o13 Z. z', ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o náleŽitostiach a hodnotení Žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej sluŽby
Učinnosť: 12.06.2019
Zákon ć,. 16312019 Z' z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć,. 8412016 Z' z., ktorou sa ustanovujú
určujÚce znaky jednotlivých druhov zdravotnÍckych zariadení v znení vyhlášky č,. 38712016 Z. z.
Uöinnosť: 12.06.2019
Zákon č,. 16412019 Z. z. - oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia

zo7. juna2019 č,' o7648-2o19-oL, ktoným sa mení a doplňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-oL, ktoým sa ustanovujÚ podrobnosti o záchrannej zdravotnej
službe
Účinnosť: 12.06.2o19

a

a

a

Zákon ć. 16512019 Z. z. - oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia
zo 7. jÚna 2019, ć,. o7252-2019-oL, ktoým sa ustanovujú sídla stanĺc záchrannej zdravotnej sluŽby
Učinnosť: 12.06.2019

Zákon č. 166/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa menĺ
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č' 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania
splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č,. 17412018 Z. z.
Účinnosť 'ĺ5.06.2019
Zákon ć,. 16712019 Z' z' - oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia

z

12. iúna 2019 č. 09456-201g-oL, ktoým sa mení a dopÍňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č,.0704512003 z 30. decembra 2003, ktoným sa ustanovuje rozsah regulácie cien v
oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Účinnosť 14.06.2019

a

Zákon č,.211l2o19 Z' z., ktoým sa mení a dopÍňa zákon č. 3o5/2o'l3 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o e-Governmente) v
znenĺ neskorších predpisov a ktoným sa menia a oopÍňajri niektoré zákony
Účinnosť: 01.o2.2o2o

a

Zákon ć,. 21212019 Z. z., kIoým sa mení a dopĺňa zákon ć' 578l2oo4 Z' z. o poskytovatel'och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov
Účinnosť: o1.08.2019

a

Zákon č,' 23312019 Z.
zákonov

z' o ukončení niektoých exekučných konaní a o zmene a doplnení

Účinnosť od 01.01.2020

niektorých
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Zákon č' 24112019 Z. z., ktoým sa mení a dopíňa zákon č. 315t2o16 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektoých zákonov V znení zákona ć,.3812017 Z' z. a ktoným sa menia a
oopÍRajĺniektoré zákony
Učinnosť od 01 .1 1.2019

Zákon č,. 25212019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č,.43512011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej
dávky lieěiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení
neskorších predpisov
Učinnosť:20.08.2019
a

Zákon

č,. 26312019

Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje

zoznam zdravotnÍckych pomôcok, ktoré je možnépredpísať na preskripčný záznam

s

poznámkou

,,REPETATUR"
Účinnosť: o1 .09.2019
a

Zákon č,.26412019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje

zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby

a

dodania do 60 dní a zoznam

individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní
Účinnosť: 01.09.2o'ĺ9

a

Zákon č,' 363t2o19 Z' z., ktoým sa mení a dopÍňa zákon č. 363/201 1 Z' z' o rozsahu a podmienkach
úhrady liekov, zdravotnĺckych pomôcok a dietetických potravĺn na základe verejného zdravotného
poistenia a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č.
58012004 Z' z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnenĺ zákona ć,. 9512002 Z' z. o poisťovníctvea o
zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
Účinnosť: 01.o1.2o2o

a

a

a

Zákonć,.383/2019 Z.z',ktoým sa menÍ a dopÍňa zákon č. 362t2o11 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršÍchpredpisov a ktoým sa menia
a oopĺRajri niektoré zákony
Účinnosť: 01'o1'2o2o
Zákon č. 388/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko{erapeutických skupín
Účinnosť: 01.o1.2o2o

Zákon č,' 41912019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a
dopÍňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ć,.266t2o12 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky ć' 7312019 Z. z.
Učinnosť: 10.12.2019

a

Zákon č,. 43112019 Z. z. - oznámenie Ministerstva zdravotnÍctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia
zo 4. decembra 20'ĺ9, ktoým sa menÍ výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17.
decembra 2015 č. 0946712015' ktoým sa ustanovujÚ pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania

zdravotných výkonov
Učinnosť: 16.12.2019

a

Zákon č,' 44612019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020
Účinnosť: 01.o1.2O2o

a

Zákon č,. 447 ĺ2019 Z. z' - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
index rizika nákladov na zdravotnÚ starostlivosť na rok 2020
Účinnosť: 01.o1.2o2o
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Účtovnĺctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovnĺctve,s internými 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 úětovania a vykazovania v účtovnej
závierke. UZP v roku 2019 pouŽívala rovnaké účtovnémetódy ako v bezprostredne predchádzajúcom
účtovnomobdobí.

2

!nformácie o úětovných zásadách a účtovnýchmetódach

2.1.'| Východiská pre zostavenie účtovnejzávierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti zdravotnej poisťovne.
Úětovníctvo je vedené za účtovnrj jednotku ako celok. Údaje uvádzané v Poznámkach za súvahovépoložky

(majetok' záväzky, rozdiel majetku azáväzkov) za bežnéÚčtovné obdobie sú údaje k 31.12.2019, za
bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie sú údaje k31.12.2018. Úaaje uvádzané v Poznámkach za
položky výkazu ziskov a strát (náklady a výnosy) zabežnéúčtovnésú údajmi za obdobie od 1. januára 2019
do 31 . decembra 201 9, za bezprostredne predch ádzajljce Účtovné obdobie sú údajmi za obdobie od 'ĺ . januára

2018 do 31. decembra2018.

Sumárne hodnoty v tejto Účtovnej závierke za bezprostredne predchádzajÚce účtovnéobdobie nemusia z
dÔvodu zaokrúhl'ovania predstavovať presný súčetprezentovaných čísela zobrazené percentá nemusia
presne odráŽať podiely absolútnych hodnôt.
Účtovné metódy a všeobecné účtovnézásady boli účtovnoujednotkou počas účtovnéhoobdobia konzistentne
aplikované, pokiaľ nie je uvedené inak.

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

ovplyvňujú pouŽĺvanie 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 azáväzkov, ktorá nie jeĄavná z iných zdrojov. Aktuálne výsledky sa môŽu odlišovať od
týchto odhadov.

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 obdobĺ,
vykazuje sa v beŽnom období a budtjcich obdobiach.
Sumy poloŽiek účtovnejzávierky sa uvádzajú v eurách zaokrúhlené na dve desatinne miesta a v Eur, pokial'
nie je uvedené inak.

2.1.2 Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

a)

Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

V zmysle $ 24 a $ 25 zákona ć. 43112002 Z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov dlhodobý hmotný
a dlhodobý nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacích cenách pri obstaranĺ.
Dlhodobý hmotný majetok v UZP predstavuje samostatné hnutel'né veci, prípadne sÚbory hnutel'ných vecí,
ktoré majÚ technicko-ekonomické určenie, ktoých vstupná cena je vyššiaako 1 700 EUR a ich doba
použitel'nostije dlhšia ako jeden rok.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér, ktorého ocenenie je vyššieako 2 400 EUR a doba
pouŽitel'nosti dlhšia ako jeden rok. Tento majetok bol zarad'ovaný aúětovaný vobstarávacích cenách
následne znižených o oprávky.

Poznámky Ú0 poo s-oĺ
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o dlhodobom hmotnom majetku UZP Účtuje aj v prípade, Že jeho obstarávacia hodnota je nižšia ako 1 700
EUR a zároveň vyššia ako 'ĺ 000 EUR ale doba použitel'nosti je dlhšia ako 1 rok. Výnimku tvoria PC,
dataprojektory a notebooky, o ktoých sa úětuje ako o dlhodobom hmotnom majetku bez ohl'adu na cenu.

odpisy sú Účtované ako náklad do Výkazu ziskov a strát rovnomernoLl metódou podl'a doby Životnosti
nasledovne:

Druh majetku

Pracovné stľoie a zariadenia

Výpočtová a kancelárska technika
Dopľavnépľostriedky
lnventár

Dlhodobý nehmotný majetok

Metóda odpisovania
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne

Doba Životnosti
v rokoch

odpisová skupina
4-6

112

4-12

1t3

4-6

4-6-12
4

1

1l2ĺ3
1

odpisy dlhodobého hmotného majetku sú účtovanéako technické náklady a odpisy dlhodobého nehmotného
majetku sú účtovanéako netechnické náklady do roku 2018, od roku 20'19 odpisy dlhodobého hmotného
majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú účtovanéako technické náklady.

b)

Drobný hmotný a nehmotný majetok:

UZP dlhodobý drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a niŽšia, nevykazuje ako
sÚčasť majetku, ale pri obstaraníje tento majetok priamo Účtovaný do nákladov v obstarávacej cene a eviduje
sa len v operatívnej evidencii. UZP drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 100 EUR do'ĺ
000 EUR vrátane nevykazuje ako súčasťmajetku, ale pri obstaranĺ je tento majetok priamo Účtovaný do
nákladov v obstarávacej cene a eviduje sa len v operatívnej evidencii. Drobný hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena je do 100 EUR je priamo Účtovaný do nákladov v obstarávacej cene a neeviduje sa.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je poistený v spoločnosti Union poisťovňa, a.s.
2.1.3 Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral,

a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) zniženéozl'avy z ceny'

2.1.4 Peniaze a peňažnéekvivalenty
PeňaŽné prostriedky a peňaŽné ekvivalenty zahŕňajú peniaze v hotovosti' účtyv bankách a ceniny. Sú
oceňované v nominálnej hodnote. V sÚlade so zákonom č. 291t2oo2 Z. z. o Štatnei pokladnici a o zmene
a doplneníniektoných zákonov, $ 2a, ods. 'ĺ, písm. e) tohto zákonajeUZP klientom Štatnejpokladnice. Klient
Štatnej pokladnice je povinný zriad'ovať úěty výlučne v Štatnej pokladnici vzmysle $ 12' ods. 1, písm. e)
zákona č,' 29112002 Z. z. V zmysle zákona č. 29112002 Z' z. zriad'uje Státna pokladnica pre svojich klientov
úěty vo VÚB na uskutočnenie hotovostných operácií. Majitel'om takéhoto Účtu je Štátna pokladnica a klient má
len právo disponovať s týmto Účtom.

Výber v hotovosti do pokladnĺ bol realizovaný prostredníctvom hotovostného účtuvo vÚs, v zmysle pravidiel
Štatnej pokladnice.

UZP má zaloŽené nasledovné bankové účty
:

príjmový účetpre výber poistného,

príjmový účetpre úhradu škody vzniknutej zdravotnej poisťovni z titulu zavineného protiprávneho
konania iných osôb vočijej poistencom (tzv. regresy),
výdavkový účetpre zdravotnÚ starostlivosť,
úěet pre správnu činnosť,
Účet pre hotovostné príjmy a výdavky - správna činnosť,
účetpre hotovostné príjmy a výdavky - zdravotná starostlivosť,
účtypre terminované vklady,
konsolidačný účet.
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2.1.5 Cudzia mena
Majetok a záväzky Vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepoóítavajÚ
v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia Účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka'
Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujÚs vplyvom na výsledok hospodárenia.

na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou

3

Prerozdel'ovanie poistného

3'ĺ.1 Mesačnéprerozdel'ovanie preddavkov na

poistné na verejné zdravotné poĺsŕenie

Podrobnosti o mesačnom prerozdel'ovaní poistného upravuje $ 27 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení ako aj vyhláška MZ SR ć,. 6712018 - z. z. zo 14' februára 2018 o podrobnostiach o mesačnom
prerozdel'ovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdel'ovaní poistného
na verejné zdravotné poistenie.
Mesačnéprerozdel'ovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny
mesiac, ktoný dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu formou rozhodnutia Uradu pre dohl'ad
nad zdravotnou starostlivosťou (d'alej Úrad alebo ÚDZS) voči ktorému zdravotná poisťovňa môŽe podať
opravný prostriedok (rozklad). V prípade podania tohto opravného prostriedku a zmeny prvostupňového
rozhodnutia úradu, zdravotná poisťovňa eviduje voči ostatným zdravotným poisťovniam pohl'adávku, resp.
nedoplatok z titulu mesačnéhoprerozdelenia podl'a zmenového rozhodnutia úradu.
Zákon ustanovuje, Že:
Základom mesačnéhoprerozdel'ovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po
odpočítanísúětu preddavkov na nadlimitnú sumu podl'a odseku 1'l za všetky zdravotné poisťovne;
zaplatenými preddavkami na poistné sa rozumejú preddavky na poistné, ktoré:

a)
b)

platitelia poistného podl'a $ 11 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
prerozdel'ovanie vykonáva; rozhodujÚce obdobie je obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj
kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačnéprerozdeľovanie vykonáva,
platitel' poistného podl'a $ 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za
ktoý sa mesačnéprerozdel'ovanie vykonáva (d'alej len "základ mesačnéhoprerozdel'ovania'').

z mesačnéhoprerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočÍtavynásobením počtu
prepočítanýchpoistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným prĺjmom podl'a $ 27 odseku 4 zákona na
jedného prepočítanéhopoistenca.
Celková suma

Výsledkom mesačnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnÚ poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného
prerozdel'ovania podl'a odseku 5 pre zdravotnÚ poisťovňu a základu mesaěného prerozdel'ovania pre
zdravotnú poisťovňu.

Ak je výsledok mesačnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu

a)
a)

kladný' zdravotná poisťovňa má pohl'adávky voči iným zdravotným poisťovniam (d'alej aj ,,oprávnená

zd

ravotná poisťovňa"),

záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (d'alej aj ,,povinná

zdravotná poisťovňa").

Úrad doručĺkaŽdej zdravotnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca rozhodnutie

o

mesaěnom

prerozdel'ovaní, 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 mesačného prerozdel'ovania pre povinnÚ zdravotnÚ poisťovňu. Koeficient oprávnenej
zdravotnej poisťovne sa vypočítaako podiel výsledku mesačnéhoprerozdeľovania pre oprávnenú zdravotnú
poisťovňu a sÚčtu výsledkov mesačného prerozdel'ovania pre všetky oprávnené zdravotné poisťovne.
Zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky voěi oprávneným zdravotným poisťovniam do piatich
pracovných dní od doručenia rozhodnutia úradu.
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Ročnéprerozdel'ovanie poistného na verejné zdravotné poistenie

Podrobnosti o ročnom prerozdel'ovaní poistného upravuje $27a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení ako aj vyhláška MZ SR ć.6712018 _z. z. zo 14. februára 2018 o podrobnostiach o mesačnom
prerozdel'ovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdel'ovaní poistného
na verejné zdravotné poistenie.

Roěné prerozdel'ovanie poistného sa vykonáva v kaŽdom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny
rok (d'alej len ''ročnéprerozdel'ovanie'') formou rozhodnutia Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou,

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

Zákon ustanovuje, Že základom ročnéhoprerozdeľovania poistného je 95 % povinného poistného podl'a

odseku 2 písm. a) po odpočítanínadlimitnej sumy podl'a $ 27a ods.1 za všetkých poistencov (d'alej len ,,základ
ročnéhoprerozdel'ovania'')., ktoré sa skladá z: celkovej sumy poistného, ktoré je platitel'poistného podl'a $ 1'ĺ
ods. 'ĺ pĺsm. a) až e) a ods. 2 povinný odviesť zdravotnej poisťovni podl'a $ 15 za rozhodujúce obdobie, vrátane
preddavkov na poistné a poistného vyčíslenýchzdravotnou poisťovňou podl'a $ 20 ods. 3 a 4 za rozhodujúce

obdobie (d'alej len ''povinné poistné''), upraveného

o sumu výsledku ročnéhozúčtovaniapoistného za

rozhodujúce obdobie kalendárneho roka podl'a evidencie zdravotnej poisťovne k 20. novembru kalendárneho
roka nasledujúceho po rozhodujúcom obdobÍ, ktoným je obdobie kalendárneho roka, za ktoý sa ročné
prerozdel'ovanie vykonáva, povinné poistné musí byť v evidencii zdravotnej poisťovne rozčlenené na
preddavky na poistné a ročnézúčtovaniepoistného a evidované podl'a platitel'a poistného uvedeného v $ 11
ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2 a podl'a rozhodujúceho obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa $ 27b ods. 2 a 3 za

rozhodujúce obdobie.

z ročnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočĺtavynásobením počtu
prepočítanýchpoistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa $ 27a odseku 4 na jedného
prepočítanéhopoistenca.
Celková suma

Výsledkom ročnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej Sumy z ročného
prerozdel'ovania podl'a odseku 5 zákona pre zdravotnú poisťovňu a základu ročnéhoprerozdel'ovania pre
zdravotnÚ poisťovňu.

Upraveným výsledkom ročnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu

je rozdiel výsledku

prerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu a súčtuvýsledkov mesačných prerozdel'ovaní.

ročného

Ak je upravený výsledok roěného prerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu:

a)
b)

kladný' zdravotná poisťovňa má pohl'adávky voči iným zdravotným poisťovniam'
záporný, zdravotná poisťovňa mázáväzky vočiiným zdravotným poisťovniam'

V rozhodnutípodľa odseku 9 Úrad urěíkaŽdej zdravotnej poisťovni podl'a odseku 8 pĺsm. b) výšku jď1záväzku
voěi kaŽdejzdravotnej poisťovni podl'a odseku 8 pĺsm. a) upraveného o upravený podiel na nadlimitnej sume
podl'a $ 27aaods.5. Výška záväzku sa vypoěíta ako súčinkoeficientu zdravotnej poisťovne podl'a odseku 8
písm. a) a upraveného výsledku ročnéhoprerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu podl'a odseku 8 písm. b).
Koeficient zdravotnej poisťovne podl'a odseku 8 písm. a) sa vypočíta ako podiel upraveného výsledku ročného
prerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu podl'a odseku 8 písm. a) a súčtuupravených výsledkov ročného
prerozdel'ovania pre všetky zdravotné poisťovne podľa odseku 8 písm. a). Zdravotná poisťovňa podľa odseku
8 písm. b)je povinná uhradiť záväzky voči zdravotným poisťovniam podl'a odseku 8 písm. a) do 31. decembra
kalendárneho roka.
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Pohl'adávky z poistného

Podľa $ 24 zákona č. 580/2004 Z. z. je platiteľ poistného, ktoý je zamestnávatel'om, samostatne zárobkovo
činnou osobou alebo platitel'om poistného podl'a $ 1'ĺ odseku 2 tohto zákona, povinný vypočítaťpoistné, riadne
a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni' UZP účtuje
vykázané poistné na ťarchu účtupohl'adávky z poistného. Uhradené poistné UZP účtujev prospech Účtu
pohl'adávky z poistného. V prĺpade, Že platitel' poistné uhradil' ale nevykázal, má Účet záporný zostatok.
Súčasnesa vytvorí odhad na poistné vo výške zaplatenej sumy. Výsledkom je nulový vplyv na účet
pohl'adávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka. od 1'6.2009 nadobudlo Účinnosť ustanovenie
$ 'l7a zákona č. 580/2004Z'z. vznenĺ zákonać' 19212009Z.z.,v zmysle ktorého sizdravotná poisťovňa
môže dlŽné poistné a úroky z omeškania voči platitel'om poistného uplatniť formou výkazu nedoplatkov.
Výkazy nedoplatkov vydáva zdravotná poisťovňa v samostatne Upravenom osobitnom konaní. Po márnom
uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku (námietok) voči tomuto výkazu nedoplatkov sa právoplatný
a vykonatel'ný výkaz nedoplatkov stáva exekučným titulom.

- ak zdravotná poisťovňa podaným námietkam v plnom rozsahu nevyhovie
rozhodne v odvolacom konaní o námietkach Úrad'

V prípade podania námietok

4.1.'|

-

Pohl'adávky z poistného - odhad

odhadné pohl'adávky k poistnému sú pohl'adávky s neurčitou výškou, ktoré UZP vytvorila ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka z dôvodu potreby zaÚčtovania výnosov do obdobia, s ktoým časovo a Vecne
súvisia. Vytvárajú sa na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré nebolo do dňa účtovnejuzávierky
vykázané. odhadné pohľadávky k poistnému sa vytvárajú na základe údajov evidovaných v inforrnačnom

systéme zdravotnej poisťovne' osobĺtne pre zamestnávatel'ov a zamestnancov, samostatne zárobkovo činné
osoby a platitel'ov poistného podl'a $ 11 odseku 2 zákona ć,. 58012004 Z. z', za kaŽdé obdobie (kalendárny
mesiac). Výška odhadných pohl'adávok zohl'adňuje skúsenosť, že čĺmstaršieho obdobia sa odhad týka' tým
menej je pravdepodobné, že výkaz bude doruěený.

UZP tvorí k odhadným pohl'adávkam opravné poloŽky, pričom postupuje podľa všeobecných postupov
popísaných v bode 4.'ĺ.2.

4.1.2

opravné položky k pohl'adávkam

K pohl'adávkam k31. decembru 2019 boli vytvorené opravné poloŽky azaÚčtovali sa ktým pohl'adávkam,
ktoré predstavujú riziko, Že ich dlŽník Úplne alebo čiastočnenezaplatĺ.

Metóda tvorby opravných poloŽiek k31. decembru 2019 a k31.decembru.2O18 je uvedená v nasledovnom

prehl'ade:

A.

K ostatným pohl'adávkam na preddavkoch na poistnom, ktoýmisú poh!'adávky voči platitel'om
poistného, ktorí nie sú v konkuznom a reštrukturalizačnom konanĺ, nie sú v likvidačnom konanĺ

Skratky pouŽité v tabul'ke predstavujú preddavky na poistné (d'alej PP) a ročnézúčtovania(d'alej RZ).

Platitel'

Počet dní po splatnosti

od od od od od od
od 183 275 366 731 1096 í46í
Typ Do 0 dnĺ od 1 od 31 9'l do do do do do do do
opravnej (pred do 30 do 90 í82 274 365 730 í095 '1460 1825 Nad
Typ Názov poloŽky spIatnost'ou) dní dní dní dní dní dnĺ dní dní dní 1826 dní
Hromadní
1 platitelia
PPaRZ
14% 4% 13% 36% 46% 68% 83% 92% 95% 98% 1000/o
2
5
88

Samostatne
zárobkovo
činnéosoby
Samoplatitelia
Platitel'

dividendy

PPa RZ
PPa RZ

30%

39%

44o/o

40%,

41%,

46%

52% 52% 58% 75%

10%

10%

10%o

25o/"

45o/o

51o/o

5Oo/.

62% 81%
75% 97%

BB%
840Ä

95%
88%

97% 97%

Metóda tvorby opravných po oŽ ek sa oprot predchádzajÚcemu účtovnémuobdobiu nezmen la

98%

lOOo/o

96%o

100%

97%

97%
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K pohI'adávkam z úrokovz omeškania z poistného
Počet dní po splatnosti

TVp opravnei položkv

Do 365

Sankcie

dní

Nad 366 dnĺ
100%

90%

Metóda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajúcemu účtovnémuobdobiu nezmenila.

c.

K pohl'adávkam zdravotnej poist'ovne za poskytnutú zdravotnú starostlivost'

od

Počet dní po splatnosti

od

91

do í82 dní

Tvo ooľavnei ooložkv
Regresy

Poskytnutie ZS v plnom rozsahu, napriek skutočnosti,
Že poistenec mal nárok na zdravotnú starostlivosť len v
rozsahu neodkladnej ZS

183
dnĺ

do 274

0d275

do 365 dní

Nad 366 dnĺ

25Yo

50%

75o/o

lOOo/o

25%o

50%

75%

100%

Metóda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajúcemu účtovnémuobdobiu nezmenila

D.

K pohl'adávkam - popIatok za vydanie výkazu nedoplatkov
Poěet dní po splatnosti

Typ opravnei poloŽky
poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov

Do 365

dní

Nad 366 dní
100%

90%

Metóda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajúcemu účtovnémuobdobiu nezmenila.

E

K pohl'adávkam zdravotnej poist'ovne z tatulu vyplatených provízai a odmien na základe dohôd

za stornované prihlášky

Počet mesiacov po splatnosti
Tvp opravnei poloŽkv
Provízie

0

-3mesiace 3-6mesiacov
ooÄ

25o/o

6 -9

mesiacov
50%

9

-í2mesiacov
75o/o

Nad

12 mesiacov
100%

Metóda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajÚcemu účtovnémuobdobiu nezmenila

4.1.3

opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

U dlhodobého hmotného majetku' ktorého Úžitková hodnota sa beŽne znižuje opotrebovaním (odpisovaný
majetok) sa VytvorÍ opravná položka v prípadoch, kedy jeho úŽitková hodnota' zistená pri inventarizácii, je
výrazne nižšianeŽ jeho ocenenie v Účtovníctve po odpoěítanĺ oprávok a toto zníŽenie hodnoty nemoŽno
povaŽovať za deflnitívne. opravné poloŽky sa tvoria k Účtom majetku, ktoý sa neoceňuje reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania.

opravné poloŽky sa tvoria na základe odborného odhadu riaditel'a sekcie ekonomiky a vnútorných sluŽieb,
najviac do výšky zostatkovej ceny

Poznámky Úe poo s-oĺ
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Technické rezervy

Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka, technické rezervy.
Za rezervy sa povaŽujÚ záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát. oceňujú sa v očakávanejvýške záväzku.
Zdravotná poisťovňa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka, technickú rezervu:

a)

b)
c)

na úhradu za zdravotnÚ starostlivosť, ktorá nebola ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
uhradená,

na úhradu za zdravotnú 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 nazáklade údajov za predchádzajúce obdobia a ostatných dostupných Údajov.

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

zdravotnícky materiál,

plánovanú a schválenÚ liečbu v zahraničí,
mimoriadne Íinančne nároěnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu

6

lnformácie o ekonomických vzthhoch účtovnejjednotky

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 vplyv v tejto osobe,
je členom kl'Účového manažmentu tejto osoby alebo je osobou, ktorá je priamo alebo nepriamo kontrolovaná
členom kl'účovéhomanaŽmentu tejto osoby. Spriaznenými osobami Sa pre UZP rozumejú materská
spoločnosť(akcionár)' Union poisťovňa, a. s., predstavenstvo UZP adozornáradaUZP'
Zoznam spriaznených osôb

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

Achmea B.V.

predstavenstvo UZP,
dozorná radaUZP.
Ekonomické vzthhy pohľadávky azáväzky
spľiaznené osoby
(v EUR)
Achmea B.V.
Union poisťovňa, a,s

Spolu

konci
Stav na konci
beŽného
bezprostredne
účtovného predchádzajúceho
obdobia
Účtovného obdobia

Stav na

Pohl'adávky

Stav na konci
beŽného

účtovného
obdobia

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
Záväzky

0,00

0,00

0,00

0

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Ekonomické vzt'ahy
náklady a výnosy

spriaznené osoby

Beżnéúčtovné
obdobie

(v EUR)

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

BeŽné úětovné

obdobie

Výnosv

0,00

0,00

14 539,42
14 539,42

19 591,85

0,00
0,00

ĺ 9 591

0.00

Achmea B.V.
Union poist'ovňa, a.s.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
Nákladv

'85

0,00
0,00
0.00

Členom predstavenstva a dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná Žiadna finaněná odmena.
UZP neposkytla ani neprijala žiadne záruky za členov jej orgánov akciovej spoločnosti.
Zamestnanecké pôŽitky' nazáklade ktoných majú zamestnanci nárok na finančnénástroje vydané Účtovnou
jednotkou viazané na Vlastné imanie neboli Žiadne.

6.í.ĺ Spriaznené osoby (v tis. EUR)
Hodnota Hodnota
Podiel vlastného vlastného imania Hodnota Hodnota obchodu
na konci
obchodu na konci
Podiel účtovnejimania
Základné účtovneijednotky na na konci bezprostredne na konci bezprostredne
Názov osoby imanie jednotky hlasovacich bežnéhopredchádzajúceho bežného predchádzajúceho
(spoločnosti) (zll
naZl právach účtovnéhoúčtovnéhoúčtovnéhoúčtovného
(v %)
obdobia obdobia obdobia obdobia
Právna forma spoločnosti (v %)
A

B

Union
poist'ovňa' a.s.
Achmea B.V.

7

1

c

15 000

0

1 357 000

0

F

E

D

0
0

22 560
10 191 000

I

G

22 641
705 000

H

í5
0

20
0

Štruktúraplatitel'ov poistného a počet poistencov

K 31. decembru 2019 mala UZP 497 090 poistencov (k31.12.2018 to bolo 481 108). Ukončenie poistného
vzťahu poistencov v UZP v priebehu január aŽ december 2019 bolo z dôvodu zdravotného poistenia v inom
členskom štáte Európskej únie, ukončenie poistného vzťahu z dôvodu úmrtia poistencov a odchod do inej ZP.
Výnosy na poistné na verejné zdravotné poistenie sÚ koneěné stavy výnosov za jednotlivé kategórie platitel'ov
a to vrátane výsledku ročnéhozÚčtovania poistného a odhadov. Vo výnosoch na poistnom za platiteľa, ktoým
je štát je Údaj vrátane časovéhoľozlíšeniavýnosov vo výške (- 2 739 948'43 Eur) znavýšenej platby
zdravotného poistenia za poistencov štátu v novembri a decembri 2019 v zmysle Memoranda uzatvoreného
medzi MZ SR, zdravotnými poisťovňami a zástupcami PZS dňa 7.1o.2019.

Štruktúnplatiteľov
poistného
a

Zamestnávatelia/Zamestnanci

szto

Štat
lnĺ platitelia

Počet poistencov spolu

Beżnéúčtovnéobdobie
Počet Prírastok

poistencov

BCd

't61 803
28 386
283 333
23 568
497 090

l

Úuytoł
6717

4
2

382

508

Poistné

309 835102,06
25 328 812,14
109 883 139,18
19 705 305,21
464 752 359,59

2375

15982

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
Počet Prĺrastok/
poistencov Úoytoł
Poistné

EfG

086

-10 850,51 276 733 011 ,63
-910,02 23 702 924,26
280825 7 473,35 123220 014,99
21
239,18 10 689 491 ,95
48í
4 048'00 434345 443.83
155

24

003

193
í08
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Clenenie poistného a nákladov

na verejné zdravotné poistenie

poloŽka
Poistné v hľubej výške
Prijaté poistné v hrubej výške
Náklady na poistné plnenie v
hrubej výške

Prevádzkové náklady
Počet poistencov

8

Slovenská ľepub!ĺka

3',t.12.2019 31.',t2.2018
464 752 358,59
447 894 555,72

434 345 442,83
404 426 870,34

322 715 537,71
24 705 908,42
497 090

293 998 454,67
20 700 0'15,00
481 108

EU
31.',t2.2019
0,00
0,00

31.',t2.2018

0,00
0,00

2 599 825,94
0,00

2 416 983,86
0,00

0

0

odložená daň z pr'ljmu

odloŽená daň z prĺjmu VyplýVa z:

a) rozdielov medziÚčtovnou hodnotou majetku a účtovnouhodnotou záväzkov vykázanou v sÚvahe a ich
daňovou základňou,
b) moŽnosti umorovať daňovú stratu V budúcnosti, pod ktorou sa rozumie moŽnosť odpočítaťdaňovrj
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 akejje pravdepodobné, Že bude moŽné dočasné
rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloŽenej dane sa pouŽije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá' Že bude platiť v čase
vyrovnania odloŽenej dane.

UzP k 31.decembru 2019 a 2018 účtovalao odloŽenej daňovej pohl'adávke:
201 9

Názov oolożkv
Dočasnérozdiely medzi Účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou z toho:
odpočítatel'né
Zdanitel'né

Beżnéúčtovné
obdobie
'15 0'12952,71

2018
Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie
18 33ĺ 310'00

15 036 780,00
-23 827,29

'ĺ8 337 714,00
-46 404,00

26 264 447,48
26264 447,48

24 257 634,00
24 257 634,00

2',1%

21%

Dočasnérozdiely medzi účtovnouhodnotou zäväzkov
a daňovou základňou z toho:
odpoÖítatel'né
Zdanitel'né

Sadzba dane z pľíjmov(v %)
odložená daňová pohl'adávka vypočĺtaná
U platnená daňová pohl'adávka zaúčtovaná

0

I

I 668 254,04

8 943 678'í4
8 943 678'í4

-4 741,20
280 165,30
0.00

od ložený d aňový záväzok

0,00
450 044,00
0,00

0,00

0,00

Za(lćÍovaná ako zníŽenie nákladov
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov
Zaúčtovanádo vlastného imania

0,00
0,00
0,00

0,00

Zaú čtovan á ako zníženie náklad ov

Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov
ZaÚčtovaná do vlastného imania

668 254,04

0,00
0,00

00'0

00'0
00

00'0

00'0
00'0
00'0

00'0
00'0
00'0

00'0
00'0
00'0
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ouo
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0o'o
00'0

00 '0

00'0

UU

000

000

2016

00'0
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00' 0

e9'689
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00'0
00'0
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00 0
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Hmotn ,majetok
Samostatné

Hmotn majetok
A

c

Prvotné ocenenie
Stav na zaěiatku

beŽného tičtovného

obdobia

Prírastky
Ubytky

Presuny
Rozdiel z precenenia
Stav na konci beżného
rÍčtovnéhoobdobia
oprávky

Stroje
a zariadenia
d

0,00
0,00
0,00
0,00

55 933,36
7 464,38
0,00

o.0o

83

e

397-74 í48 099.7í

0.00

1í5 070'08

0,00

o00

nnn

nno

s

bory
hnuteľn ch
a

0,00
0,00
0,00
0,00

2 881
368

060'8í 377 091,87
999,01

190 895,64
-108 3s3,80

0,00
o00

3

hmotn

0,00

000

0í6 702.60 459 633.7í

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0.00

Obstaranie
dlhodobého
hmotného

J

h

-233357,22

ooo

Ostatn
dlhodob

k

I

F

0,00
0,00
0,00
0,00

nnn

Predmety
z drah ch

a

239 287,01
0,00
-9t 187,30
0,00

0,00

nnn

Umelecké
diela

Drobn
dthodob
Dopravné hmotn

hnuteľné veci

hmotn

Dlhodobli
hmotn
majetok
m

k

212 522,91
768,00
-14770,O4
0,00

0.00
198

Poskytnuté
preddavky
na dlhodob

0,00
494 037,83

0,00
-482 685,83
0.00

520.87

11 352,00

0,00
2 300,00

0,00
-2 300,00
0,00

3 765 895,96
1 064

464,86

-447 668,36
-484 985,83
0.00

0.00

3 897 706.63

23't3 436,94

stáv na začiatku

beŽného t]čtovného

obdobia

Prírastky
Ubytky

Stav na konci bežného
čtovnéhoobdobia

0,00
0,00

1462,00
1 433.00
0

non

2 895

nnn

00

22 493,00

_9í 1 a7 30

0,00

00

46 375.78

0.00

0,00

0,00

1 842 599,45

465 963,79
-232 847 10

0,00
o Ôn
2

222334,00

59 700,00
-94 494 00

o75716-'ttL't87 540.00

0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00

000

131 971,41
22 449,08
-14 770.04

0.00

139 650.45

0,00

0.00

0,00

o00

572 038,87
-433294 44

2452 177.37

opravné poloŽky

Stav na začiatku
bežného tičtovného
obdobia

Tvorba
Poużitie
stav na konci beżného

čtovnéhoobdobia

o.o0

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

o00

0,00
0,00
0.00

0,00

0,00

non

o-oo

0^00

0.00

0.00

o.00

0.00

í n?R ÁAí ?A

1s4757 87

0_00

80 55í.50

0.00

0.00

1 452 459.02

272093.71

0.00

58

11 3S2.OO

0.00

1 445 529,26

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

000

0,00
0. nn

0,00

nn

nnn

nnn

noo

o. nn

q2

non

o. nn

101 723.93

o.00

0.00

nnn

nno

ooo

0,00
0.00

0,00
0.00

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
beżného ličtovného
obdobia
stav na konci beŽného
čtovnéhoobdobia

nal

54 471 ąA

0,00

BO

502-74

ua

rla

940

a70,42
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Pohl'adávky

UZP eviduje v pohl'adávkach z poistného
Pohl'adávky z veĘného
zdravotného poistenia
A

aj zaplatené preddavky v zmysle postupov uvedených v bode 4.

Bežnéúčtovnéobdobie

Bezprostľedne
pľedchádzajúce
účtovnéobdobie

Prirastok/ Úbytok

b

c

d

Pohl'adávky z verejného zdravotného
poistenia voči poisteným z toho:
lstina
pohl'adávky z ročného
zÚÖtovania

Pohl'adávky voči inej zdravotnej
poist'ovni z toho:
z prerozdelenia beŽného roka
Pohl'adávky voči UDZS
Pohl'adávky voči poskytovatel'om
Pohl'adávky voěi MZ SR
ostatné pohl'adávky z verejného
zdravotného poistenia - úroky z
omeškania
Pohľadávky celkom po lehote
sp|atnosti v č!enení

15í 089 280'94

140 403 9'.11,42

10 685 369,52

170 304 382,77

153 416779,31

16 887 603,46

-33 564 358,39

-29 492137,',19

-4 072 221,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 624184,86

3 635 145,6'l
4 492 544,78

585 978,63
131 640,08

0,00

0,00

0,00

5 503 947,46

B 351 578,91

-2 847 631,45

'l5í 089 280'94

í40 403 911,42

10 685 369,95

42 168 986,90

37 003 080,12
4 840 464,5't

516s 906,78

2017 708,47

1807 674,23

5 138 906,28
I 396 968,80
83 006 782'8'ĺ

1 179 952,51
2 403 456,00
1 001 068,04

4221124,24

od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 9'1 do 180 dnÍ vrátane
od 181 do 360 dnÍ vrátane
od 361 dnĺ a viac dnÍ

3
3
6
10
84

967
825
318
800
007

776,90
382,70

858,79
424,80
850,85

-872 687,61

Pohľadávky povaŽujeme za splatné v ěase vzniku

10.1.1 opravné položky k pohl'adávkam

opravné položkv k pohl'adávkam

A

Stav na začiatku
beŽného účtovného
obdobia

bcdE

Tvorba

opravné polożky k pohl'adávkam z
verejného zdravotného poistenia

89 573

087,63

33 312

spolu

89 573

087,63

33 312 689,44

opravné poloŽky k pohl'adávkam

689,44

PouŽitie

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

515,73
-29 106 515.73

-29 1 06

93 779 261 ,34
93 779 261.34

10.1'2 Pohl'adávky voči sprostredkovatel'om
V pohľadávkach voči sprostredkovatel'om sú zaúčtovanépohl'adávky zdravotnej poisťovne z titulu vyplatených
províziiza stornované prihlášky, týkajúce sa náboru poistencov počas roka 2006, odmeny nazáklade dohôd

za obdobie január aŽ december 2019 za stornované prihlášky a úroky z omeškania z dohôd, v celkovej brutto
výške 105 276,56 EUR (k 31.12.2018 to bolo 105 276'56 EUR), ktoré na základe zmluvných dojednanĺ sú
spoločnosti povinné vrátiť UZP.
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Poh l'adávky voč i poskytov atel'om zdravotnej sta rostliv

osti

Zdravotná poisťovňa eviduje pohl'adávky voči poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti (d'alej len ,,PZS')

vcelkovej výške 4624184,86 EUR (k 31.12.2018 to bolo 4 492544,78 EUR). Pohl'adávky vo
výške 2 698 568,26 EUR (k 31.12.2018 to bolo 3 056 986,69 EUR) predstavujú pohl'adávky zdravotnej
poisťovne za neoprávnené a neopodstatnené výkony zistené externými revíziami a pohl'adávky z dobropisov
voči PZS. Pohl'adávky v hodnote 1 925616'60 EUR (k 31.12.2018 to bolo 1 435 558,09 EUR) predstavujú
preddavky poskytnuté PZS.

10.1'4 Pohl'adávky voči Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou
UZP eviduje pohl'adávku voči Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou v celkovej výške 4 221 124,24
EUR (k 31.12.2018 to bolo 3 635 145'61 EUR), z toho UZP eviduje pohl'adávku voči SoVD (Styčný orgán pre
vecné dávky sociálneho zabezpeěenia), ktorého funkciu zastrešuje Úrad vo výške 2 8691o7,21 EUR
(k31.12.2018 to bolo 'ĺ 950377'16 EUR) adobropisy vo výške -176648,23 Eur (k 31'12'2018 to bolo 88 621'25 EUR). lde o pohl'adávku za poistencov Európskej Únie, ktoni m bola poskytnutá zdravotná
starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktoým zdravotná poisťovňa preplatila nimi

poskytnuté zdravotné výkony a následne
prostredníctvom SoVD.

si ich

uplatnila

u

príslušnýchinštitúciív Európskej únii

UZP vytvorila pohl'adávku na poistencov z členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho
spoločenstva v odhadovanej výške, ktorá predstavuje výšku 1528665,26 EUR (k 31.12.2018 to bolo
I 773 389,70 EUR).

10.1.5 Pohl'adávky z titulu vynaložených liečebných nákladov z dôvodu zavineného protiprávneho
konania iných osôb voči poistencom zdravotnej poist'ovne a regres vo výške nákladov
za poskytnutú inú ako neodkladnú starostlivost' v čase, ked' mal právo len na úhradu
neo

d k l a d n ej z d rav otn ej s ŕaľosÍllyosti (tzv. re g re s y )

Voči tretím osobám UZP eviduje pohl'adávky ako náhrady za liečebnénáklady vynaloŽené na zdravotnú
starostlivosť poskytnutú poistencom UZP v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb
a regres vo výške nákladov za poskytnutú inÚ ako neodkladnú starostlivosť v čase, ked' mal právo len na
Úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti predstavuje výšku 2 672 912,37 EUR (k 31.12.2018 to bolo 2 449

e22,84 EUR).

í0.ĺ'6ostatné pohl'adávky
ostatné pohl'adávky
(v

EUR)

Poskytnuté prevádzkové
preddavky
Daň z príjmov Po
Pohl'adávky voči
zamestnancom
Pohl'adávky voči

Brutto
340 966,04
2 811 034,39

14 432,56

Korekcia
0,00

Brutto Korekcia
340 966,04 144 536,50
0,00
0,00 2 B1't 034,39
0,00
0,00
0,00 14 432,56 3 511,56
0,00

sprostredkovatel'om
Pohl'adávky - regres
ostatné pohl'adávky

105 276,56 -88 817,76
2 672 912,37 -2 240 423,74
680 068,47 -612 850,52

pohl'adávka

I

odloŽená daňová

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce
Účtovné obdobie

BeŽné účtovnéobdobie

668 254 o4

0

00

Netto

16

432
67

458,80

105

217,95

0,00
659 467,09 -606 530,86

488,63

I 668 254

276,56

0,00

I 943 678,14

-88 817,76

0.00

Netto
144 536,s0
0,00
3 511,56
16 458,80
0,00
52 936,23

B 943 678.14
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10.'l.7 Pohl'adávky podl'a zostatkovej doby splaÍnosŕi
Pohl'adávky podl'a zostatkovej doby
splatnosti

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 päťrokov

Pohl'adávky pod
splatnosti spolu

11

l'a

zostatkovej doby

Bankové účty
Ceniny
Pokladničná hotovosť
Peniaze na ceste

Spolu

c

166 382 225,37

150 260 381,27

0,00

0,00

0,00

0,00

166 382 225,37

150 260 38'.1,27

Stav na konci bežnéhoúčtovného
obdobia

Stav na konci bezprostredne
pľedchádzajúceho účtovného
obdobia

62 012 740,83

73 869 964,97

892,61
120,20

0,00
631,17
0,00
73 870 596,14

11268,32
62 025 021,96

Zásoby a iné aktíva

Zásoby a iné aktĺva (v EUR)
Zásoby
lné aktíva

Spolu

13

B

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Peniaze a peňažnéekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty

12

Stav na konci beŽného účtovného
obdobia

Stav na konci beŽného účtovného
obdobia
72 528,55
42 626,40

115 ĺ54'95

Stav na konci bezprostredne
pľedchádzajúceho účtovného
obdobia
61 413,73
18 353,90
79 767,63

Účty časového rozlĺšenia

13.1.1 Náklady budúcich období
Náklady budúcich obdobĺ sÚ vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodźanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobĺm. Nárast oproti bezprostredne predchádzajÚcemu účtovnémuobdobiu spôsobilo
zvýšenie úhrady prÍspevku na zdravotný informačný systém pre rok 2020, poplatky za licencie, odmeny na
základe dohody za nábor poistencov a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne z týchto
odmien.

Náklady budúcich období
(v EUR)
Nájomné a sluŽby spojené s nájomným
Poistenie
ostatné prevádzkové náklady

Spolu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
Stav na konci bežnéhoúčtovného
obdobia
obdobia
88 328,47

I757,41

I 593
I 691

167 60
253,48

82 343,78
9 271,36

4 573 687 7S
4 665 302,93
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13.1.2 Výdavky budúcich období
Výdavky budúcich období boli zaúčtovanévo výške, ktoľá je potrebná na dodrŽanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovnýmobdobím.
Výdavky budúcich období
ĺv EUR)

Stav na konci beŽného účtovného
obdobia

Výdavky budúcĺch obdobĺ ostatné

1

Spolu

181.78

Stav na konci bezprostredne
pľedchádzajúceho účtovného
obdobia
670 72
670,72

ĺ3.ĺ.3Výnosy budúcich období
Výnosy budúcich období boli zaúčtovanévo výške, ktorá je potrebná na dodrŽanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s úětovným obdobím'

Vo výnosoch budúcich obdobÍje premietnutá navýšená sadzba poistného za poistencov štátu voči beŽnému
obdobiu poskytnutý v období november a december 2019 (sadzbd 5o/o v novembri a decembri a v ostatných
mesiacoch 3,44o/o z vymeriavacieho základu). Dodatočnéfinančnézdroje boli Ministerstvom zdravotníctva SR
poskytnuté za Úěelomvynalożenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2019 a 2o2o. Pre
konzistentné účtovanievýnosov a s tým súvisiacich nákladov je potrebné časťzvýšeného prĺjmu v roku 2019
za poistencov štátu Účtovať v roku 2020 do výnosov.
Stav na konci bezprostredne
Stav na konci beżnéhoúčtovného predchádzajúceho Účtovného
obdobia
obdobia
2739 948,43
50 934,00

Výnosy budúcich období
ív EURI
Výnosy budúcich období ostatné

Spolu

14

*.t

Vlastné imanie

14.1.1

50 934,00

2 739 948.43
?a

Prehľad zmien vo vlastnom imaní v priebehu (lčtovnéhoobdobia je uvedený v nasledujúcej
tabul'ke:

Stav na

začiatku
beŽného
účtovného
a

Základné imanie
Emisné áŽio
Rezervné fondy

Kapitálový fond tvorený

b

16 600 000,00

0,00
3 320 000,00

z príspevkov akcionárov
ostatné fondy tvorené
zo zisku
ostatné kapitálové
fondy

oceňovacie rozdiely

nezahrnuté do výsledku

hospodárenia
Nerozdelený zisk
z toho Dividendy
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia
za účtovnéobdobie

Vlastné imanie spolu

Povinný lné

cDe
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Fg
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16 600 000,00

0,00
3 320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
53 571,42
0,00

0,00

0,00
-9 9't4 148,76
-9 914148,76
0,00
-9

0,00
53 571,42
0,00

0,00

I914148,76
29 887

Stav na lĺonci
beŽného
účtovného

0,00
9 914148,76
0,00
0,00
9 769

720'18 í9 683

0,00

652,28

0,00

0,00

80í.04

0.00

0,00

0,00

914148,76 I769

-19 828

297,52

652,28

29 743 223,70
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Použitie zisku beŽného bezprostľedne predchádzajúce účtovnéobdobie

UzP k 31.decembru 2019 vykázala výsledok hospodárenia zisk vo výške 9 769 652,28 EUR (k 31.12.2018 to
bolo 9 914 148,76 EUR ).
15'1.1 Návrh na použitie zisku za Ĺlčtovnéobdobie:
- prevod zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 9 769 652'28 EUR.

15.1.2 Použitie zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie a nerozdeleného zisku
minulých rokov:
Akcionár spoločnosti na svojom 66. riadnom valnom zhromaŽdení konanom dňa 25.9.2019 rozhodol o použití
zisku za rok 2018:
-zisk za bezprostredne predchádzajúce účtovnéobdobie vo výške 9 914 148,76 EUR pouŽije na výplatu
dividend
Dividendy akcionárovi Achmea B.V' boli vyplatené vo výške 9 914 148,76 EUR v mesiaci október 2019.
Návrh na poużitie zisku bežnéhoúčtovnéhoobdobia
a pouŽitie zisku za bezprostredne pľedchádzajúce účtovnéobdobie

Názov ooIożkv

Bežnéúčtovnéobdobie

A

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovnéhozisku

9 769 652,28

Prídel do
Prídel do
Prídel do
Prĺdel na

zákonného rezervného fondu
štatutárnych a ostatných fondov
sociálneho fondu
zvýšenie základného imania
Úhrarla straty minulých období

'

u'ęą__:[iĘ]Ť6 o

n e

roz

d e łe n é h

o

z

i

sku

m

i

n u lý

c

h

ro ko

v

Rozdelenie účtovnéhozisku spolu
Účtovná strata
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutámych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločnÍkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
lné
Vysporiadanie účtovnejstraty spolu

B

9í4 148'76
0

0

0
0
0

0

/$B $g|l,$ii:l1llairŤ'
0

I

c

9

0
0
0
0

Výplata podielu na zisku spoločníkoma členom
lné

Bezprostľedne predchádzajúce
úětovné obdobie

769 652.28

9 914148,76
9 914 í48'76

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0

0

00

0

0

15.1.3 Základné imanie a rezervný fond
K 31 . decembru 2019 má UZP splatené základné imanie vo výške 16 600 000 EUR (k 31 '12.2018 to bolo
16 600 000 EUR).
Zákonný rezervný fond k 31 . decembru 2019 predstavuje výšku 3 320 000 EUR (k 3'ĺ . decembru 2018 to bolo
vo výške 3 320 000 Eur).
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Technické rezervy na poistné plnenie

UzP

k 31. decembru 2019 vykazuje vzoznamoch čakacĺchlistín 58 poistencov (pacientov) čakajúcichna

poskytnutie zdravotnej starostlivosti' čo predstavuje výšku rezervy 119615'00
91 815'00 EUR v počte 39 poistencov) podl'a zákona ć,. 58112004 $ 6 ods' 9).

Technické rezeryv

Stav na konci
bežného

Stav na začiatku
bežnéhoúčtovného
obdobia

Tvorba

plnenie z toho:

technické rezervy na liečbu na
územÍSlovenskej republiky
technické rezervy na schválenú
zdravotnú starostlivost' - liečba v
cudzine
technĺckérezervy na výkony pre
poistencov v zozname čakajÚcich

E

60 982 223,13

430 959 283,02 -426 269 660,81

65 671 845,34

59 487 680,69

428 902 896,03 -424 519 253,01

63871323,71

1 402

727,44

91

815,00

na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti

'1

8s4

78s,99

201

601,00

-1 576 606,80

1 680 906,63

-173 801,00

60 982 223,13 430 959 283,02 426 269

Technické rezervy spoIu

účtovného
obdobia

PouŽitie

cd

b

Technická rezerva na poistné

EUR (k31.12.2018 to bolo

660'8í

1

65

19 6't 5,00

67í 845'34

Technická lezenta na liečbu na územĺSlovenskej republiky zahŕřa rezervu na plánovanú zdravotnÚ

starostlivosť a mimoriadne finančne náročnúliečbu vo výške 12 544 524,01 Eur (k 31 '12'2018 to bolo vo výške
9 287 001,57 Eur)' K 31.12.2019 reze^la na plánovanÚ zdravotnÚ starostlivosť a mimoriadne finančne
náročnúliečbu predstavuje očakávané náklady vo väzbe na zdravotnÚ starostlivosť' ktorá k 31.12.2019 bola

schválená' ale ešte nebola poskytnutá. Rezerva na zdravotnÚ starostlivosť k 31 .12.2019 predstavovala
náklady, ktoré poisťovňa očakávala vsÚvislosti so zdravotnou starostlivosťou, ktorá k 31.12.2019 uŽ bola
poskytnutá, ale nebola ešte vyfakturovaná.

í6.ĺ.1lné technické rezeruy
Na Účte iné technické rezervy bola zaúčtovanárezerva na ročnéprerozdel'ovanie poistného a rezerva na
mesačnéprerozdel'ovania poistného na mesiac november a december 2019 pre beŽné Úětovné obdobie a pre
bezprostredne predchádzajúce Účtovnéobdobie na mesiac november a december 2018.
BeŽné účtovnéobdobie
lné technické rezervy

(v EUR)

Rezerva na ročnéprerozdelenie
poistného
Rezerva na mesačné
prerozdelenie poistného

Rezerva k

31/12.2018

Tvorba rczenty

14 135 995,94
10 710 345.71

341'65

Spolu

24846

!né technické rezervy
(v EUR)
Rezerva na ročnéprerozdelenie

Rezerva k

Použitie rezervy

Rezerva k
31.12.2019

20 606 029,57

-27 953 353,61

6 788 671,90

145 006 162.06

-140197 515,72

15 518 992,05

í65 6í2 í91'63 -í68 ĺ50 869'33

22307 663'95

Bezorostredne predchádzaiúce úětovnéobdobie

poistného
Rezerva na mesačné
prerozdelenie poistného

Spolu

3',1.12.2017

I005 752,40

Tvorba rezervy

Použitie řezervy

28239 995,86

-22',109752,32

13 441 284,73
111 367 061,91
z',l447 037.í3 139 607 057.77

-114 098 000,93
-136 207

753,25

Rezerva k

31.12.2018
14 135 995,94
10 710 345,71

24 846 34ĺ

'65
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16.1.2 ostatné rezeruy
Rezerua na pasívne súdne spory:

UZP pri tvorbe rezerv na riziká vyplývajÚce zo sÚdnych sporov vychádzala z evidencie pasÍvnych súdnych
sporov (t' j. sporov, v ktoných je UZP na strane žalovaného,resp. odporcu) vedenej právnym odborom
k 31. decembru 2019, v ktorej sÚ evidované neukončenépasĺvne súdne spory, o ktoých mala zdravotná
poisťovňa ku dňu zostavovania účtovnej závierky vedomosť. PouŽité čĺselnéÚdaje boli získané najmä zo
spisovej dokumentácie sporov.

K uvedenému dňu je neukončených päťpasĺvnych sporov (bezprostredne predchádzďýce obdobie to boli dva
pasívne spory). Podkladom pre tvorbu rezent sporových konaní je hodnota sporu podl'a evidencie súdnych
sporov. Rezerva je následne stanovená na základe najlepšieho odhadu pravdepodobnosti oěakávanej výšky
plnenia, berúc do Úvahy aj predpokladané trovy konania a odmeny právnych zástupcov Žalobcov, resp.
navrhovatel'ov. Výška rezervy bola vypočítanáváženým priemerom predpokladaných súdnych výsledkov
berúc do úvahy pravdepodobnosť, že jednotlivé výsledky nastanú.
Na účteostatných rezerv boli zaúčtovanésumy z titulu rezeNy na prevádzku' na súdne spory a rezervy na
odchodné. Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s pouŽitím poistnej matematiky.

Rezervy

Stav na zaěiatku
beżnéhoÚčtovného
obdobia

a

B

Kľátkodobé rezervy
Krátkodobé rezervy - materiál
Krátkodobé rezervy - služby
Krátkodobé rezervy - audit
Krátkodobé rezeNy - reklama
Krátkodobé rezervy - odborné práce
VT
Krátkodobé rezervy - odstupné
Krátkodobé rezervy - nevyěerpané
dovolenky
Krátkodobé rczeNy - odmeny
Krátkodobé rezervy - zákonné
poistenie
Krátkodobé rezervy ZS operačné
strediská
Krátkodobé rezervy UDZS
Krátkodobé rezervy - osobitný odvod
z podnikania
Krátkodobé Íeze^ly - ostatné

Dlhodobé zákonné fezerw
Rezerva na súdne spory
Rezerva na odchodné
Rezeruy spolu

3 336 808,69
16 891,20

Tvorba
c

Stav na konci
beżného
účtovného

obdobia

Poużitie
d

E

í07'75

2 055 737,97

-184,20
-627 5?7,25
-32 400,00
-27 814,58

0,00
106 193,74
72 000,00
28 028,40

-6 458

166156,08
32 400,00
27 814,58

5 177 037,03
0,00
550 857,91
72 000,00
28 028,40

167 965,00
409 656,00

114 695,00
0,00

-'168 965,00

-74 360,00

1 'ĺ 3 695'00
335 296,00

292 522,81

360 410,82
876 655,00

-292 522,81
-1 386 667,00

360 410,82
732110,O0

1242122,00
485

909,72

468

752,01

-663 657,72

291 004,01

0,00
0,00

1 018 959,70
1 310 090,98

-1 018 959,70

0,00

-1 310 090,98

0,00

459 411,30
35 960,00
767 178,53
522 532,56
244 645,97

359 587,21
17 000,00

-B1B 998,51
-35 960,00
-502 532,56
-502 532,56

0,00
17 000,00
377 328,55
84 384,59

0,00

292 943,96
2 433 066'52

4 103

987,22

'112682,58
64 384,59
48 297,99
5 289 7í

9'6í

-6 960

640'3'|
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Záväzky

Záväzkv z verejného zdravotného poistenia
a

Żáväzky z verejného zdravotného poistenia voči
poisteným z toho:
Záväzky z prerozdeliovania poistného
Záväzky voči UDZS z toho:
Záv äzky voči poskytovateľom

ostatné záväzky
Zäväzky celkom po lehote splatnosti v ÖlenenÍ
od
od
od
od

lČo: go 284 831
DlĆ:2O22152517

25

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

Pľĺrastok

b

c

d

BeŽné účtovné

25 203 694,34
8 2í9 820'00

453192''ĺ8

14 961 256,52
1 569 425,64
134 7í0'69

0 dní do 30 dní Vrátane

31 do 60 dní vrátane
61 do 90 dní vrátane
91 do 180 dnĺ vrátane
od 1 81 do 360 dnĺ Vrátane
od 361 dnĺ a viac dní

20 200
5 938
455
1 1 558

2247
91

569'9í
2o1,oo
994,02
630,07
744,82
809,68

1586,24

3 271,37
0,00

0,00

0,00

0,00
454'06

13 171,16

'ĺ 0

22161,94
96106,22

64 571,20

'ĺ5198,18

l

Úlytoł

5 003124,43
2 28ĺ 6't9'00
-2 801,84
3 402 626,4s
-678 3'19,18

42 90í'01
'l 68s,13
0,00
0,00
2 717,10
6 963,76
31 535,02

'l7.'l.1 Záväzky voči platitelbm poistného a poistencom
Záväzky voči poistencom sú evidované k31. decembru 2019 v celkovej výške 1569425'64 EUR (k
31'12.2018 to bolo 2247 744,82 EUR) a predstavujú záuäzok zdravotnej poisťovne voči poistencom z titulu
doplatkov za lieky a voči platitel'om poistného najmä z titulu ročnéhozúčtovania preddavkov poistného.
Záväzky voči platitel'om poistného predstavujú úhrady zákonného zdravotného poistenia zamestnávatel'om
za nízkopríjmové skupiny zamestnancov, ktorí v priebehu roka hradia poistné a v ročnom zúčtovanĺpoistného,
ktoré sa vykonáva v nasledujúcom roku im bude vrátené ako preplatok z ročnéhozúětovania poistného.
Dôvody neuhradenia preplatkov boli:

neuvedenie spôsobu Vyrovnania,
nesprávne uvedenie adresy alebo číslabankového účtu,
nedosiahnutie zákonom stanovenej minimálnej výšky preplatku
iné.
Dôvody neprevzatia doplatkov za lieky boli:
úmrtia poistenca

do 5 EUR,

17.1.2 Záväzky voči inej zdravotnej poist'ovni

UZP eviduje záväzky voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni' a. s. 31. decembru 2019 vo

výške

8 219 820'00 EUR ztitulu mesačného prerozdel'ovania poistného za mesiac október 2019 (k 31.12'2018 to
bolo 5 938 201,0o EUR z titulu mesačnéhoprerozdel'ovania poistného za mesiac október 2018 ).

17.1.3 Záväzky voči poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti
UZPevidujezáväzky voči PZSk31.decembru2019 vovýške1496'ĺ 256,52EUR(k31.12.2018tobolo
11 558 630,07 EUR).

17.1.4 Záväzky voěi Úradu

UzP k31. decembru 2019 eviduje záväzky voči Úradu a poistencov Slovenskej republiky, za poskytnutÚ
zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach Európskej únie vo výške 453 192'18 EUR záväzky
(k31J22018 to bolo 455 994,02 EUR).
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'17.1.5

ostatné záväzky

a)

krátkodobé záväzky:

ICO: gO 284 831

ostatné záväzky
(v EUR)

BeŽné úětovnéobdobie

Záväzky voči zamestnancom - mzdy
ostatné záväzky voči zamestnancom _ zráżky zmiezd
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia
Dodávatelia - ÍaktÚry pre správnu činnosť
Nevyfakturované dodávky
Krátkodobé rezeryy
Daň z motorových vozidiel
Daň z pr'ljmov právnických osÔb podnikatel'ská činnosť
Daň z príjmov zo závislei činnosti
Daň z pridanej hodnoty
Sociálny fond

ostatné

Spolu

b)

DIC:2022152517

26

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
576 í43'95
29 63s,01
310 320,58
154 597,36

534
54
332
138
330
2 055
2

981,01
878,50
474,50
478,48
763,49
737,97
998,09
0,00
113 527,94
20 801,56
64 690,81
13 913,96
3 663 246,31

148100,29
3 336 808,69
2 624J1

1235857,21
130 72',1,84
109 963,70
72 297,50

12712,80
6119 783,04

sociálny tond:

Názov položkv
a
Zaěiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na t'archu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
ostatná tvońa sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu

BeŽné účtovnéobdobie
B

Bezprostredne
pľedchádzajúce účtovné
obdobie

72297,50

c

Konečný zostatok sociálneho fondu

54 201,56

79108,74

92 259,30
0,00
0,00
92 259,30
-99 865,99
64 690,81

0,00
0,00

79108,74

-61 012,80
72 297,50

17.1.6 Záväzky z verejného zdravotného poistenia podl'a zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podl'a zostatkovej doby splatnosti
A

Stav na konci
bezprostredne
Stav na konci beŽného predchádzajúceho
účtovnéhoobdobia
účtovnéhoobdobia

Żáväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do

b

c

25 203 694,34

20 200 569,91

0,00

0,00

Záväzky podl'a zostatkovej doby splatnosti spolu

25 203 694,34

0
20 200 569,91

päťrokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť
rokov
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Poznámky k výkazu ziskov a stľát

18.1.1 Predpĺsané poistné
Vo výnosoch z poistného v hrubej výške je zaúčtovanépredpísanépoistné z preddavkov na poistné za
obdobie od 1. januára 2019 do 3'1. decembra2019, vrátane odhadu predpísaného
poistného k 3'l . decembra 2019 za poistencov, ktorÍ výkazy preddavkov poistného' výpis z daňového
priznania alebo čestnévyhlásenie nepredložili do dátumu spracovania závierky v informačnom systéme
Celé poistné je z verejného zdravotného poistenia.

Bežnéúčtovnéobdobie

A
Preddavky za zamestnancov aza zamestnávatel'a vrátane

zmeny stavu odhadných poloŽiek
Preddavky za samostatne zárobkovo činnéosoby Vrátane
zmeny stavu odhadných poloŽiek
Preddavky za ostatných platitel'ov vrátane zmeny stavu
odhadných polożiek
Ročnézúčtovaniezamestnávatel'ov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
z toho: roÖné zúČtovaniezamestnávatel'ov preplatok
z toho: ročnézúčtovaniezamestnávatel'ov nedoplatok
RočnézÚÖtovanie zamestnancov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
z toho: ročnézÚčtovanie zamestnancov preplatok
z toho: ročnézÚětovanie zamestnancov nedoplatok
Roěné zÚětovanie samostatne zárobkovo ěinných osôb s
osobitným uvedenÍm preplatku a nedoplatku

z toho: ročnézÚčtovanie SZČo preplatok
z toho: roÖné zúitovanie SZCO nedoplatok
Roěné zúčtovanieostatných platitel'ov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku
z toho: ročnézúčtovanieostatní platitelia preplatok
z toho: ročnézúč'tovanie ostatní platĺtelia nedoplatok
Preddavky za štát vrátane ročnéhozúčtovaniaa zmeny stavu
odhadných poloŽiek

Spolu

b

Bezprostredne
pľedchádzajúce
účtovnéobdobie

c

311 119 893,75

285 148 837,33

23 823 319,04

21707 120,87

19 432356,92

10 018 736,65

-1 676 514,42
I 676 514,42

-8 585 073,50
8 861 213,22

0,00

276139,72

391722,73
498 641,71
890 364,44

169 247,80
784 625,10
953 872,90

1 505 493,10
1 648 624,29

1 995 803,39
1 863 856,12

3 154 117,39

3 859 659,51

272948,29
564 069,80
837 018,09

670 755,30
683 409,53
1 354 164,83

109 883'ĺ39'18
464 752 358,59

123 220 014,99
434 345 442,83
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18.1.2 ostatné technické výnosy
Na účteostatné technické výnosy sú zaúčtovanéúroky z omeškania voči platitel'om 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 starostlivosť
v čase, ked'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 Voěi ÚDZS v celkovej výške 25 876854,44 EUR (v roku 2018 to bolo
20 905 043'56 EUR). UZP v roku 2019 uplatnila vočiplatitel'om poistného Úroky z omeškania formou výkazu
nedoplatkov v sume 253 480,87 EUR (v roku 2018 to bolo 277 982j7 EUR).

ostatné technické výnosy
Úroky z omeškania

Regresy
Úroky z beŽného účtua terminovaných vkladov
PouŽitie opravných poloŽiek

ostatné

ostatné výnosy vecné dávky ÚDZS

Spolu

Výnosy z prerozdel'ovania poistného

Spolu
Spolu

BeŽné účtovné

obdobie

2s3 480,87
938 524,10
11 525,80
22157 118,56
198 617,62
2 317 587,49
25 876 854,44
0,00
0,00
25 876 854,44

Bezprostredne

predchádzajúce úětovné

obdobie

277 982,17
1 176128,17
13 039,18
16 674 309,00
386 4'13,87

2377171,17

20 905 043,56
0,00
0,00
20 905 043,56

ĺ8.í.3ostatné netechnické výnosy
Rozpustenie krátkodobých ľezeru a ostatné výnosy
SÚdne spory
odmeny na základe dohôd a ostatné odmeny

Nevyčerpanédovolenky
Zäkonnépoistenie
odborné práce
Reklamný mat., reklamné a ostatné sluŽby
Nájomné a sluŽby spojené s nájmom
Poštovnéa telekomunikácie
Provĺzie
osobitný odvod z podnikania
Príspevok oS ZS a NZ|S
ostatné pouŽitie rezerv
ostatné výnosy
Prĺspevok úradu

Spolu

Bežnéúčtovné
obdobie
133 397,21
1 319 232,00
292 522,81
577 421,72
168 965,00
600 287,56
53 492,99
33 961,28
0,00
743 156,30
1 0'18 959,70

613
288
1 310
7 153

036,76

860,40
090,98
384,7',1

Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie
72 447,49
602 903,00
'192 615,06

600 654,10
575 212,00

605 984,08
307 253,40
153 200,00
730,05
654 638,53
1 111 116,00
587 694,22
662 457,46
1 428 576,00
7 555 48í.39

18.1.4 Náklady na poistné plnenia
V nákladoch na poistné plnenia sú zaúčtovanénáklady na poistné plnenia vyplatené PZS a zdravotná
starostlivosť poskytnutá do 31. decembra 2019 ako aj neuhradená a nevyfakturovaná zdravotná starostlivosť
týkajÚca sa Účtovného obdobia január až december 2019, a to vo forme technickej rezervy.
Špecifikácia nákladov na zdravotnú starostlivosť uvedená v tejto tabul'ke je uvedená podrobnejšie a odchylne
v porovnaní so štruktúrouúdajov vykázaných vo Výkaze ziskov a strát. lde napr. o ponĺŽenie nákladov
refundácie od Styčnéhoorganu pre vecné dávky' externé revĺzie a iné.
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Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

BeŽné účtovnéobdobie
B

Náklady na lieky
Náklady na zdravotnĺcke pomÔcky
Náklady na vŠeobecnúambulantnú starostlivosť
Náklady na špecializovanÚ ambulantnú starostlivost'
Náklady na ústavnúzdravotnÚ starostlivost'
Náklady na zdravołnústarostlivosť poistencov
členskéhoŠtátu EU

c

53 699 127,00
9 9't3 661,00
35 427 339,00
42 523 916,00
123 265 84'1,00

55 571 783,19
10 377 242,30
44 560 148,29
61 144 304,19
'133

793108,52

825,94
951,22

2 419 876,00
29 165 678,53
296 415 438.53

2 599
17 268
325 315 363,65

ostatné náklady
Náklady na zdravotnú starostIivost' spolu

18.1'5 Zmena stavu iných technických rezelv
Bežnéúčtovnéobdobie
Zmena stavu iných technických rezerv
(v EUR)
Rezerva na mesačnéprerozdelenie poistného
Rezerva na ročnéprerozdelenie poistného

Spolu

Tvorba

rezervy

PouŽitie rezenty
-140197 515,72

145 006 162,06
20 606 029,57
165

61219'l'63

-27 953 353,61
-168 í50

869'33

(v EUR)

Rezerva na roěné prerozdelenie poistného
Rezerva na mesačnéprerozdelenie poistného

Spolu

Tvorba

rezervy

PouŽitie

995,86
061,91

28 239
111 367
í 39 607 057,77

rezenry

752,32
000,93

-22 109
-114 098
-136 207 753.25

Výška rezerv na mesaěné a ročnéprerozdelenie je uvedená v poznámke v bode

31.12.2019

4 808 646,34
-7 347 324,04

-2538677,70

úce účtovnéobdobie
Zmena stavu k

Bezprostľedne
Zmena stavu iných technických rezerv

Zmena stavu k

1

31'12.2018

6 130 243,54
-2 730 939,02
3 399 304.52

8.1 .1 - iné technické rezervy
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na poistné zmluvy a náklady na správnu réžiu

obstarávacie náklady na poistné zmluvy a náklady na správnu réŽiu v roku 2019 predstavovalivýšku 247o5
909 EUR (v roku 2018 to bolo 20 700 015 EUR). V nákladoch na správnu réŽiu sÚ zahrnuté technické náklady
súvisiace s prevádzkou' Vroku 2019 neboliŽiadne ostatné neaudítorskéslužby poskytnuté (v roku 20'ĺ8 to
bolo 4 080 EUR)
.

Správne nákladv
A

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie

BeŽné účtovnéobdobie

c

b

Prevádzkové náklady celkom, z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie' starobné dÔchodkové
poistenie a zdravotné poistenie
Náklady voči audĺtorovi alebo audítorskej
spoloÖnosti a z toho:

24705 909,42
3227 747,04

20 700 015,00

6 560 775,36

5 765 207,88

3 453152,25

2 136 157,44

84 000,00

80 400,00

84 000,00

80 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

overenie účtovnejzávierky

uist'ovacie audítorské sluŽby s výnimkou

overenia Úötovnej závierky
súvisiace audítorskésluŽby
daňové poradenstvo

ostatné neaud ítorské sluŽby

1 665 846,37

4 080,00

18.1.7 odmeny/požitky členom štatutárnychlriadiacich a dozorných orgánov
Clenovia

Odmeny/

poŽitĘ

a
PoŽitky po skončenízamestnania
Požitky vyplývajÚce z ukončenia pracovného
pomeru
Krátkodobé zamestnanecké poŽitky
ostatné dlhodobé požitky
Platby na základe podielov

odmeny/požitky spolu

štatutárnych/ľiadiacich orgánov
BeŽné Bezprostredne
úětovnépredchádzajúce
obdobie účtovnéobdobie

členovia dozorných oľgánov

bc

0,00

0,00
464720,52
0,00
0,00

464720,52

E

0,00

0,00

0,00

0,00
69 277,09
0,00
0,00
69 277,09

452108,07
0,00

0,00

452

BeŽné Bezprostredne
úětovnépredchádzajúce
obdobie účtovnéobdobie

108,07

0,00
0,00

64 851,88
0,00
0,00

64 85í

'88

Členom predstavenstva a dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná Žiadna finančná odmena.
odmeňovaní sú V zmysle smernice o odmeňovaní.
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ostatné technické náklady

ostatné technické náklady tvoria náklady na prerozdel'ovanie poistného, odpis pohl'adávok z poistné

a z regresov z dôvodu ich nevymožitel'nosti alebo z dôvodu ich nízkej sumy (do 33 EUR), vymáhanie ktorejje
pre UZP neefektĺvne, tvorba opravných poloŽiek k pohl'adávkam na preddavkoch poistného, opravné položky
z Úrokov z omeškania, z regresov a externých revíziívoči PZS a náklady na činnosťoperačných stredísk
tiesňového volania záchrannej zdravotnej sluŽby.
ostatné technické náklady
(v EUR)

Náklady na prerozdel'ovanie poistného

Spolu
odpis pohl'adávok - poistného
odpis pohl'adávok - regresy
odpis pohl'adávok - voči PZS

Spolu

opravné poloŽky k pohl'adávkam
opravné poloŽky k pohl'adávkam
opravné poloŽky k pohl'adávkam
opravné poloŽky k pohl'adávkam
Spolu opravné položky
Príspevok ÚDzS na činnosť

na preddavkoch poistného
z úrokov z omeškania
z regresov
z exter. revÍziĺvoěi PZS

Náklady na činnost'operačných stredísk tiesňového volania a NZ|S

Spolu

Nevyčerpanédovolenky

odmeny nazáklade dohÔd a ostatné odmeny
Zákonné poistenia
Rezerva na audit
Rezerva na súdne spory
Príspevok na činnosťZS
osobitný odvod z podnikania
Príspevok na činnost' ÚDZS

ostatné

Spolu

Bežnéúčtovné
obdobie

0'82
220,00
382 516,01
72 000,00
64 384,s9
1 018 959,70
283 745,00
'l 310 090,98
758 879,30
360 41

809

5 060 206.40

23 s33 626,49
402 095,12

504 363,80
307 224,22

24747 309,63

1 394 150,20
1 938 447,22

102 225 009,49

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
'ĺ

93 200,1

1

1 190 214,00
695 949,73
72 000,00

67 04'1,66

1 1 't1 1 16,00
459 411,30
1 428 576,00
2 732 410,94
7 949 919,74

ostatné netechnické náklady

í 8.1.ĺ 0

ostatné netechnické nákIady

-

Beżné účtovné

obdobie

odpis pohl'adávok

Pokuty a Úroky z omeškania

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

0,00

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovnéobdobie
978
2 048,61
49 678,30
14 584,94
26 365,67

0,00

't2 079,21
959,47
79 028,27
14 369,92
71 722,12

Šłooy

Spolu

73 766 547,00
73 766 547,00
85 417,00
285 546,16
7 592,28
378 555,44

rezerv na správnu čłnnosŕ'

Tvorba rezerv na spľávnu činnosť
(v EUR)

EU

Bezprostredne

predchádzajúce
účtovnéobdobie

270,00
270,00
1 289 567,54
217 281,27
0,00
I 506 848,81
32 912 147,14
243 983,64
465 5't6,1 1
156 558,66
33778205,55
1 416 891,84
2 372 252,73

88 671
88 67't

127 745 468.93

í8.ĺ.9Tvorba

Odpisy

BežnéÚčtovné
obdobie

32161,44
73 040,04

'ĺ 999'40

102 325,24
5 060 206,40

I575,96

5

35ĺ 265'99

0,00

126 726,90
7 949 919,74

I

0,00
252 918,94
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18.1.11 Náklady na poplatky a dane

V nákladoch na poplatky sú premietnuté bankové a exekuěné poplatky, správne poplatky za vydanie
platobných výmerov ,,d'alej len PV" a výkazov nedoplatkov ,,d'alej len VN", daň z motorových vozidiel, osobitný
odvod z podnikania v ktorom je premietnutý doplatok za rok2018 a súdne a ostatné poplatky.
Poplatky
(v EUR)

Bežnéúčtovnéobdobie

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

77
154
5
2
1 450

Spolu

1 691 343,'13

1

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

097,72
385,88
178,53
600,24

69 230,31

-990,74

4 545,71
92 448,97

901678,74
10170,82

960,86
1

19,90

í 077 083'8í

18.1.12Daň zpríjmov zbežnej činnosti bežné(lčtovnéobdobie abezprostredne predchádzaj(lce
účtovnéohdobie:
Účtovnyi výsledok hospodárenia UZP k 31.decembru 20'ĺ9 predstavoval zisk vo výške 9 769 652,28 EUR
(k31'12'2018 zisk vo výške 9914148,76 EUR)' ktorý bol upravený vsúlade so zákonom odani zpríjmov

o pripočítatel'néa odpočítatel'népoloŽky a na základe úpravy k31'12.2019 vznikol základ dane z ktorého bola
zaúčtovanádaň splatná.
Dane
E
Daň z príjmov Po splatná
odloŽená daň z príjmov pohl'adávka
odloŽená daň z prĺjmov záväzok
Daň vyberaná zrážkou z kreditných Úrokov
Daň z príjmov Po pohl'adávka daňové priznanie

Spolu

1

Bežnéúčtovnéobdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3 883 179,65
424 955,81
64 229,99
2 475,80
-280 877,86
4 093 963,39

775 037,75

280165,30
-4 741,20

2187,98

ĺ 052

0,00

649'83

8.1.í 3 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2019 predstavoval złsk vo výške 9 769 652,28 EUR (k 31.12.2018Io
bolzisk vo výške 9 914 148'76 EUR).

Clenenie vrístedku hospodárenia (v EUR)
Verejné zdravotné poistenie
Prevádzková činnost'

Spolu

Bežnéúčtovnéobdobie

Bezprostľedne
predchádzajúce účtovné
obdobie

14 196 927,01
-4 427 274.73
9 769

652'28

14 473 729,41
-4 559 580,65
9 9í4 '148'76

18.1.14 Predpĺsané poistné pre vyčíslenielimitu výdavkov na prevádzkové ěinnosti

V

zmysle $ 6a ods.1 zákona 58112004 o zdľavotných poisťovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektoých zákonov výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne: Zdravotná
poisťovňa môŽe v kalendárnom roku vynaloŽiť na prevádzkové činnosti výdavky najviac do výšky
zodpovedajúcej podielu na Úhrne poistného pred prerozdelením poistného za kalendárny rok (d'alej len ,,ročný
Úhrn"). Podiel na ročnom úhrne poistného (v %) sa vypočĺtapodl'a Vzorca, ktoý je uvedený v prílohe č.1
zákona 58112004 Z. z., a zaokrúhl'uje sa na dve desatinné miesta smerom nahor. Spoločnosťv priebehu roka
sleduje plnenie zákonných poŽiadaviek.
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Počas vykazovaného obdobia boli vyššiespomínanépožiadavky splnené nasledovne vykázané, údaje

v prehl'ade uvedené v Eur:

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
Pred

BeŽné účtovnéobdobie

Poistné

A
Predpĺsané poistné v hrubej výške
Podiel na ročnom úhrne poistného (v %)
Podiel na ročnom Úhrne poistného
v eurách

Pred

prerozde!ením Po prerozdelení
Beżnéúčtovné
obdobie
449 306 116
4,24
'19

Ukazovateľ

050 579

pľerozdelením Poprerozdelení

c

X

X

17 334 864

332 942 131
X

X

497 090

Bezprostredne predchádzajúce
účtovnéobdobie
481 108

4,24%o

4,26%

BeŽné

účtovnéobdobie

Poěet poistencov zdravotnej poist'ovne
Limit výdavkov na prevádzkové činnosti
zdravotnej poisťovne
v zmysle $ 6a zákona 581l2oo4 z. z. v
znení neskoršÍch predpisov

E

D
406 921 695
4,26

362 916 465

UZP dodržala k31.decmbru 20'19 ako aj 31.decembru 2018 platné zákonné obmedzenie vzťahujúce sa na
pouŽitie výdavkov pľevádzkovej činnosti V zmysle platného znenia $ 6a zákona 58112004 Z. z.
Výdavky na prevádzkovú činnosť ($ 6a zákona 58112004Z.z.|lldaje v prehl'ade uvedené v Eur
Bezpľostredne
císlo
Bežnéúčtovnéobdobie pľedchádzajúce obdobie

riadku
Ukazovateľ
AbcD
Preddavky na poistné splatné v príslušnom
1 kalendárnom roku
Ročný Úhrn poistného pred prerozdelením
2 poistného za prísluŠnýkalendárny rok
3
4
4a
4b
4c

objem zákonom ustanovenej výšky výdavkov na
prevádzkové činnosti poisťovne v zmysle $ 6a
zákona 581l2o04 Z.z. v zneni neskoršĺch
predpisov
Skutoěná výška výdavkov na prevádzkové

ěinnosti z toho:
na beŽné výdavky
na kapitálové výdavky
na splátky úrokov z Úverov alebo pôŽĺčiek
Rozdiel medzi zákonom danou výŠkou
prostriedkov na prevádzkové ěinnosti a pouŽitĺm
výdavkov na prevádzkové činnostÍ (r.3 - r.4)
PouŽitie prostriedkov z iných zdrojov Vrátane
minulých úötovných období
Poěet poistencov zdravotnej poisťovne v prĺslušnom roku
Limit výdavkov na prevádzkové ěinnosti poist'ovne v zmysle
zákona $ 6a zákona 581l20o4 Z. z. v znení neskorších
predpisov v %

5
6

Reálne plnenie limitu výdavkov na pľevádzkové
činnosti v %

(rok

20í9)

(rok 20í8)

445 661 740

409 514 720

449 306

16

406 921 695

19 050 579

17 334 864

34 255 027
28 804 076
5 450 951

26 110 592
23 112 657
2 997 935

0

0

-15 204 448

-8775728

15 204 448
497 090

8 775 728
481 108

1

4,24%o

4,26%o

7,62%

6,420/o
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Prehl'ad príjmov a výdavkov

V poloŽke dane a poplatky beŽné účtovnéobdobie je premietnutý výdavok za osobitný odvod z podnikania
v zmysle zákona č,.23512012 Z' z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a daň z príjmov právnickej osoby za rok 2018.
Udaje v tabul'ke vykázané v Eur.

celkové príimy a v'ýdavky
A

Beżnéúčtovné
obdobie

íí0990

Bezprostľedne
predchádzajúce
účtovnéobdobie

8í9 558

Celkové príjmy
Celkové výdavky z toho:

364

375957 457

348 906 970

Zdravotná starostlivosť
Prevádzková činnost' z toho:

316 994 500
34 255 027
5 450 951
28 804 076

298 506 072
26 110 592
2 997 935

2392973

2 354 565
1 394 150

kapitálové výdavky
beŽné výdavky
Príspevok na ěinnosť os zZS a národný zdravotnícky informaěný

systém
Príspevok na činnost' Úradu
Náhrady poistencom a ostatné
Dane a poplatky
Dividendy vyplatené akcionárovi
lné úhrady mimo ZS a prevádzkových činností zdravotnej poisťovne

20

1 416 892
4 732 611
6 251 305
I 914 149
0

333

23112657

5 482502
3 859 089
1 1 200 000
0

lnfoľmácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

UZP na podsúvahových účtocheviduje majetok:

a)
b)

majetok, ktoný UZP obstaráva pre poistencov - ide o zdravotnícke pomÔcky vypoŽičanépoistencom
vo výške 2 098 392,31 EUR ( k 31.12.2018 to bolo 1 837 866'55 EUR)'
lné hodnoty na podsúvahových Účtoch:

1.

2'

3.

21

Hodnoty poskytnuté akozáruky neboli vykázané Žiadne
Hodnoty prijaté ako záruky neboli vykázané Žiadne
Zmenky na inkaso pouŽité na Úhradu do doby splatnosti neboli vykázané Žiadne

Platobná schopnost'

V súlade s $ 14 zákona ć. 58112004 Z. z. zdravotná poisťovňa dodrŽiava zákonom stanovené podmienky
platobnej schopnosti.
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lnfoľmácie o iných aktívach a pasívach

UZP má

v nájme administratívne priestory. Zmluva

na nájom priestorov sídla UZP bola uzatvorená do

28.2.2023. Zmluvné záväzky vyplývajúce z nájmu predstavujÚ:

Od

1.1.2019
1.1.2020

Do

Suma (EUR)
31.12.2019
28.02.2023

190 927
1 107 941

Vzhľadom na to' že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budÚ daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možnékvantifikovať
a zanikne aŽ potom, ked' budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.

23

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje úětovná závierka, do dňa jej zostavenia

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavilisprávy zcĺny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus
rozšírildo celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol vel'ké rozmery. Svetová zdravotnícka organizácie
vyhlásila 1 1. marca 2020 v sÚvislosti so šírenímkoronavírusu globálnu pandémiu a Slovenská vláda vyhlásila
dňa 16. marca 2020 núdzový stav. V reakcii na potencionálne váŽne hrozby, ktoré CoVlD-19 predstavuje pre
verejné zdravie, Slovenská vláda prijala opatrenia na zabránenie výskytu rozšírenia ochorenia.

Na základe verejne dostupných informácii a vzhľadom na kroky iniciované vedením UZP nevieme presne
predpokladať priamy, bezprostredný vplyv prepuknutia nákazy covlD - 19 na spoloěnosť, jej prevádzku,
flnančnúsituáciu a výsledky. V záujme zachovania neprerušenej činnosti vedenie spoločnosti zaviedlo rad
opatrenÍ. Spoločnosťzaviedla Úspory na strane administratívnych nákladov, zároveň analyzuje rÔzne scenáre
dopadu z titulu nárastu nezamestnanosti, poklesu prĺjmov v jednotlivých kategóriách na finančný výsledok.
Z analýzy vyplýva negatívny dopad z dôvodu poklesu príjmov, ktoré sú predmetom prerozdelenia poistného,
ktoý by viedol k celkovejfinančnej strate. Za predpokladu navýšenia prĺjmov v kategórii štátnych poistencov
v štátnom rozpoěte, by predpokladaná strata bola kompenzovaná do výšky v závislosti od miery tohto
navýšenia. Vedenie spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky
moŽné kroky na zmiernenie akýchkol'vek negatĺvnych účinkovna spoločnosťa jej zamestnancov.
Dôsledok rozšírenia koronavírusu je udalosť po ukončení účtovnéhoobdobia, ktorá si nevyŽaduje úpravu
Účtovnej závierky.

