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Správa predstavenstva  
 
Úvod 
 
Union zdravotná pois ťovňa, a. s., (ďalej len „Union ZP“) je právnická osoba zriadená 
zákonom na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia s cieľom zabezpečovať 
všetky činnosti vymedzené právnou úpravou s dôrazom na zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti pre svojich poistencov za súčasného využitia poznatkov a skúseností 
zo zdravotného poistenia v rámci medzinárodnej poisťovacej skupiny Achmea, ktorá je 
najväčšou holandskou poisťovacou skupinou s vyše 200-ročnou tradíciou, ako aj 
skúseností z individuálneho zdravotného poistenia Union poisťovne, a. s. Existencia 
Union ZP predstavuje prirodzené rozšírenie pôsobenia skupiny Achmea na Slovensku.  
 
 
Vízia 
 
Prispievať k zlepšovaniu sektoru slovenského zdravotného poistenia tým, že sme 
modernou a profesionálnou poisťovňou, ktorá stojí na strane svojich klientov 
prostredníctvom proaktívneho a nebyrokratického prístupu. Prinášať na slovenský trh 
nový spôsob riadenia zdravotnej starostlivosti založený na profesionálnej skúsenosti 
v oblasti zdravotného poistenia skupiny Achmea, ktorá dosahuje vysokú úroveň služieb 
a zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej svojim klientom. Vyvíjať 
maximálne úsilie na vybudovanie lojality našich klientov poskytovaním rýchlych, 
efektívnych a spoľahlivých služieb, ktorými je Union ZP už dlho známa.  
 
 
Poslanie  
 
Našim poslaním je vytvárať hodnotu pre klientov, akcionárov a zamestnancov a udržiavať 
s nimi ako aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vyvážené, transparentné a etické 
vzťahy. Poskytovaním služieb na profesionálnej úrovni, proaktivitou a inováciou sa 
snažíme o to, aby Union ZP bola naďalej dôveryhodnou a transparentnou spoločnosťou, 
s ktorou sa dobre spolupracuje a aby sme našim klientom ponúkali jedinečný rozsah 
kvalitne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a benefitov.  
 
 
Stratégia a k ľúčové hodnoty 
 
V súlade s vyššie uvedeným si Union zdravotná poisťovňa stanovila rovnaké ciele ako 
v predchádzajúcom období, ku splneniu ktorých smerovala stratégia poisťovne. 
 

1. Stať sa lídrom v podpore prevencie a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 
2. Zamerať sa na prevádzkovú efektivitu.  
3. Využiť všetky nástroje na zlepšenie výberu poistného a efektívne kontrolovať 

náklady na zdravotnú starostlivosť. 
4. Zabezpečiť pre svojich klientov v prípade potreby kvalitnú zdravotnú starostlivosť 

 
Hodnoty sú pomenovaním toho, čo je pre nás v Union ZP dôležité, čo si ctíme a v čo 
veríme. Máme hodnoty, ktoré reprezentujú, čím sme a chceme byť. Sú jednoduché a 
jednoznačné a zároveň nadčasové. Sú prospešné pre spoločnosť, reprezentujú 
všeobecné dobro a sú spoločensky zodpovedné. 
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Správanie každého zamestnanca a manažéra Union ZP je v súlade s nasledovnými 
kľúčovými hodnotami: 
 
Sloboda: 
Sloboda je základná podmienka, ceníme si nezávislosť, neobmedzujeme iných. Buďte 
slobodní. Slobodne si vyberte. Myslíme a konáme slobodne. Sloboda ide ruka v ruke so 
zodpovednosťou. 
 
Čestnos ť: 
Sme čestní, spravodliví a dodržiavame sľuby. Konáme v súlade s našim svedomím a 
dobrými mravmi. Akceptujeme a rešpektujeme sa navzájom. Predchádzame korupcii a 
klientelizmu. 
 
Vášeň: 
Robíme veci naplno a s vášňou. Baví nás pracovať v poisťovníctve. Každý deň niekomu 
urobíme radosť. Rozmýšľame nad vecami, ktoré robíme. Oslavujeme spoločné úspechy. 
 
Pomoc: 
Pomáhame vám a pomáhame si navzájom. Vieme, že pomoc a spolupráca nám všetkým 
prináša lepší a šťastnejší život. Sme na jednej lodi a ťaháme za jeden povraz. Počúvame 
sa navzájom a zaujímame sa o seba. Snažíme sa predchádzať zložitým situáciám. 
 
Smelos ť: 
Sme smelí a máme radi zmeny, ktoré nás posúvajú vpred. Máme odvahu prinášať a 
realizovať zmeny k lepšiemu. Tešíme sa z inovácií a nápadov, radi sa učíme nové veci a 
zlepšujeme sa. Predvídame nové trendy. Vytvárame nový a smelý Union. Nebojíme sa 
chýb, sú zdrojom poznania. Šijeme riešenia na mieru. 
 
 
Prehľad roku 2017 
 
Rok 2017 bol poznačený zavedením nového platobného systému DRG v nemocniciach, 
ako aj pretrvávajúcim tlakom ústavných zdravotníckych zariadení na zvýšenie úhrad za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť, vzhľadom na legislatívnu povinnosť nemocníc zvýšiť 
mzdy zdravotníckym pracovníkom. Prihliadajúc k faktu, že v závere roka prišlo k zvýšeniu 
platieb za poistencov štátu na kompenzáciu potreby zdrojov, zdravotná poisťovňa použila 
tieto zdroje pre ústavných, ako aj ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Zároveň boli v roku 2017 zo strany 
všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti opakovane predkladané požiadavky na 
výrazné úpravy finančných podmienok v zmluvách s Union ZP.  
Vedenie spoločnosti Union ZP pokračovalo aj v roku 2017 v prijímaní a realizácii opatrení 
na posilnenie procesov výberu poistného, ktorý bol ovplyvnený legislatívnymi zmenami 
hlavne v oblasti exekučnej a zlepšil sa vo všetkých kategóriách platiteľov poistného. 
Spoločnosť priebežne sledovala vývoj nákladov a osobitne realizovala rôzne opatrenia na 
manažment prevádzkových nákladov. 
 
V oblasti interných procesov sme pokračovali v intenzívnych interných a externých 
revíznych činnostiach a kontrolách v oblasti platenia poistného. Výsledky z efektívneho 
vykonávania revíznej činnosti zdravotnej poisťovne boli použité aj na úhradu ďalšej 
potrebnej zdravotnej starostlivosti. Nový systém revízie vychádzajúci 
z implementovaného štatistického a úhradového systému za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť tzv. DRG systém priniesol veľkú výzvu aj pre našich revíznych lekárov. 
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Počas roku 2017 sa naďalej zlepšovali klientske služby na kontaktných miestach 
a v zákazníckom centre Union ZP a v neposlednom rade aj elektronické služby 
poskytované prostredníctvom Online pobočky. Významne vzrástol počet poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti využívajúcich elektronický portál na zasielanie faktúr. Záverom 
roka sme pracovali na implementácii národného systému e-zdravia osobitne časti e-
recept. Modul bol ukončený a uvedený do života koncom januára 2018.  
 
Problematickejší koniec predchádzajúceho roka a začiatok roka 2017 (organizované 
výpovede zmlúv nemocníc združených v ANS ) spôsobil, že počet odchádzajúcich klientov 
bol o niečo vyšší ako prichádzajúcich. Privítali sme v Union ZP 35.448  nových poistencov.  
Celkovo však podiel na trhu dosiahol 9,3%.  
 
Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 zabezpečujúcich chod poisťovne bol 302. 
 
Union ZP ukončila rok 2017 so ziskom vo výške takmer 6,3 mil. €. 
 
Union ZP nevynakladá žiadne prostriedky na výskum a vývoj a v priebehu roka 2017 
nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy 
a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 
Union ZP navrhuje, aby valné zhromaždenie schválilo prevod zisku za rok 2017 do 
nerozdeleného zisku minulých rokov. 
 
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne 
významné udalosti osobitného významu, ktoré by vyžadovali úpravu výročnej správy. 
 
 
 
Ambície a ciele 
 
Klienti aj odborná verejnosť v prieskumoch potvrdili, že Union ZP dosiahla kvalitnú úroveň 
klientskych služieb a klientskych výhod. Union ZP  bude túto skutočnosť využívať pre 
postupný rast svojho klientskeho portfólia a zároveň na vývoj nových ešte lepších riešení. 
Kľúčovým prvkom bude riadenie vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
s dôrazom na zabezpečenie efektívnej a vysoko kvalitnej liečby našich klientov za 
predpokladu, že do týchto vzťahov nebudú negatívnym spôsobom vstupovať tretie strany.   
 
Skutočnosť, že spoločnosť Achmea má na Slovensku dve dcérske spoločnosti (Union 
zdravotnú poisťovňu, a. s. a Union, poisťovňu, a. s.) ponúka príležitosť na intenzívnu 
spoluprácu v zlepšovaní služieb klientom, klientskych výhod, v nábore klientov 
a efektívnosti nákladov. Klienti aj v roku 2017 mohli využiť túto jedinečnú výhodu na trhu 
zdravotného poistenia na Slovensku. 
 
Union ZP očakáva v nasledujúcom účtovnom období dosiahnutie vyrovnaného 
hospodárskeho výsledku. Schválený obchodno-finančný plán predpokladá takú finančnú 
situáciu zdravotnej poisťovne Union, ktorá aj v nasledujúcom účtovnom období zabezpečí 
kontinuálne dodržiavanie zákonom požadovanej platobnej schopnosti. 
 
 
Spolo čenská zodpovednos ť firiem (Corporate Social Responsibility) 
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s., ako člen skupiny Achmea zastáva filozofiu pozitívnej 
interakcie so spoločenským prostredím a jej obchodná politika podporuje túto interakciu 
cez účasť a sponzorstvo rôznych špecifických projektov a organizácií.  
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V rámci našej iniciatívy Za zdravšie Slovensko , ktorú sme spustili v roku 2010, robíme 
preventívne kroky vo vzťahu k občanom, aby poznali spôsob správnej výživy, zvyšovali 
svoju pohybovú aktivitu a podrobovali sa preventívnym lekárskym prehliadkam, ktoré 
môžu odhaliť nesprávne alebo nedostatočné návyky v životospráve vedúce 
k srdcovocievnym ochoreniam, rakovine, chronickým ochoreniam pľúc, alebo 
metabolickým ochoreniam tvoriacim najvyššie percento úmrtnosti občanov. V rámci tejto 
iniciatívy sme v roku 2017 zorganizovali už siedmy ro čník sú ťaže Zdravá firma roka , 
aby sme prostredníctvom podnecovania a inšpirácie zamestnávateľov zvyšovali ich 
starostlivosť o svojich zamestnancov, najmä v oblasti preventívnych lekárskych 
prehliadok, správnej výživy, pohybových aktivít a zdravého pracovného prostredia.  
Firmy sa do súťaže môžu prihlásiť vyplnením dotazníka na webovej stránke 
www.zdravsieslovensko.sk a súťažiť v troch sekciách – výrobné, nevýrobné firmy a malé 
firmy do 50 zamestnancov. Aktivity firiem hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov 
partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko – odborníkov z Ministerstva 
zdravotníctva SR, riaditeľstva WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, 
poisťovní Union a personálnych agentúr v piatich kategóriách – Prevencia, Šport, 
Ergonómia pracovného prostredia, Výživa a Extra.  
 
 
Činnosť Union zdravotnej poisťovne, a. s., nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 
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Registra čné údaje spolo čnosti  
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.  
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava (od 23.2.2018 Karadžičova 10, 814 53 Bratislava) 
Slovenská republika 
 
telefón: 0850 003 333 
e-mail: union@union.sk 
web stránka: www.union.sk 
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3832/B, právna forma: akciová spoločnosť 
IČO: 36 284 831 
IČ DPH: SK 7120001361 
 
Základné imanie: 16 600 000,00 € 
Podiel akcionára na základnom imaní: 
Achmea B. V. – počet akcií 16 600 000, t. j. 100%-ný podiel na základnom imaní 
 
Union ZP nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Orgány spolo čnosti  
 
Dozorná rada  
Uco Pieter Vegter          predseda  
Christiaan Simon Andreas Schonewille    člen  
Martin Vochyan          člen  
 
Výbor pre audit 
Christiaan Simon Andreas Schonewille   predseda 
Linda Marilyn Phillips                      člen 
Thijs Arhen Bonsma                                 člen 
 
Predstavenstvo  
Michal Špaňár          predseda  
Elena Májeková         člen  
Jozef Koma          člen  
Tomáš Kalivoda         člen (od 30.1.2017) 
Marinus Johannes Scholten         člen (od 7.8.2017) 
Ryan Florijn          člen (do 1.6.2017) 
Boris Masloviec         člen (do 31.1.2017) 
Peter Polakovič         člen (do 2.12.2016) 
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Organiza čná štruktúra k 31.12.2017 
 
Sekcia generálneho riaditeľa 
Špecialista/-ka externej komunikácie a hovorca/-kyňa 
Sekretariát predstavenstva 
Úsek riadenia ľudských zdrojov 
Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu 
Odbor riadenia projektov, stratégie a rozvoja  
Úsek marketingu 
 
Sekcia ekonomiky a vnútorných služieb 
Odbor účtovníctva, plánovania a controllingu 
Odbor treasury 
Odbor vnútorných služieb 
Úsek informatiky 
 
Sekcia zdravotného poistenia 
Úsek nákupu zdravotnej starostlivosti  
Úsek revíznych a zdravotných činností 
Odbor programov zdravia 
Úsek získavania klientov 
Úsek služieb klientom 
Odbor zákazníckeho centra 
 
Sekcia podpory klientov 
Úsek digitálneho marketingu 
Úsek podpory siete 
Úsek internej siete 
 
Sekcia riadenia rizík 
 
Úsek právny a compliance 
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Skupina Achmea                     

 
 
 
Achmea je najväčšou poisťovňou v Holandsku, ktorá ponúka životné, neživotné a 
zdravotné poistenie a služby spojené s dôchodkovým sporením a zdravím a je 
vnímaná ako veľmi silná značka. U klientov sa spája s hodnotami ako „odborná“, 
„férová“, „transparentná“ a „spravodlivá“.  
 
Achmea B.V. je medzinárodná pois ťovacia skupina registrovaná v 
Holandsku, ktorej založenie a skúsenosti siahajú 20 0 rokov dozadu. Je 
jednou z najvä čších pois ťovní založených na princípe poistnej vzájomnosti 
na svete a najvä čšou pois ťovňou v  Európe. Achmea má silné postavenie na 
domácom trhu v Holandsku, ako aj v Grécku, Turecku,  Rusku, Slovensku, 
Írsku a Austrálii. Sídlo spolo čnosti Achmea je v  holandskom meste Zeist. 
 
Predstavenstvo Achmea B. V. 
Willem van Duin – predseda a CEO   
 
členovia   
Roelof Konterman - podpredseda 
Huub Arendse, CFO  
Robert Otto 
Bianca Tetteroo 
Henk Timmer 
 
Sídlo:  Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, registrovaná v Chamber of 
Commerce (Obchodná komora) v Utrechte , registračné číslo 33235189.  
Korešponden čná adresa:  PO Box 866, 3700 AW Zeist, Holandsko  
Právna forma:  Spoločnosť s ručením založená v súlade s holandskou 
legislatívou. 
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Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017 a o prijatých opatreniach na 
nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne 

 
 

1. Úvod 
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“ alebo „Union ZP“) 
predkladá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) a vláde 
Slovenskej republiky túto  Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2017 
a o prijatých opatreniach na nápravu odstránených nedostatkov v činnosti zdravotnej 
poisťovne (ďalej len „správa o kontrolnej činnosti“) podľa § 15 ods. 3 písm. c) bod 2 
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 
„zákon“). V súlade s  § 3 ods. 6 písm. b) zákona správu o kontrolnej činnosti vypracoval 
odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu zdravotnej poisťovne. 
 
 

2. Organizácia kontrolnej činnosti v zdravotnej poisťovni 
 
Výkon vnútornej kontroly v zdravotnej poisťovni zabezpečuje odbor vnútornej kontroly a 
vnútorného auditu, ktorý pri výkone vnútornej kontroly a vnútorného auditu po 
organizačnej stránke spadá pod predsedu predstavenstva a po funkčnej stránke pod 
dozornú radu. Postavenie odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ako aj pravidlá 
výkonu kontrolnej činnosti (vnútorného auditu) upravuje Štatút vnútorného auditu a ďalšie 
interné predpisy zdravotnej poisťovne. 
 
Za výkon kontrolnej činnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zodpovedá úsek 
revíznych a zdravotných činností. Za výkon kontrolnej činnosti u platiteľov poistného 
zodpovedá úsek služieb klientom. Predmetné činnosti sú upravené príslušnými internými 
predpismi. 
 
 

3. Vnútorná kontrola 
 
Vymedzenie vnútornej kontrolnej činnosti obsahuje § 3 ods. 5 zákona. Podľa tohto 
ustanovenia sa kontrolná činnosť vzťahuje na dodržiavanie zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a na kontrolu činnosti 
zdravotnej poisťovne. Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu sa riadil plánom 
kontrolnej činnosti odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu na rok 2017. 
 

a) Kontrolná činnosti zdravotnej poisťovne 
 
V roku 2017 odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu vykonal 5 kontrolných akcií 
(vnútorných auditov a kontrol). Pri výkone kontrolnej činnosti odbor vnútornej kontroly a 
vnútorného auditu uplatňoval predovšetkým metódy vnútorného auditu. Kontrolná činnosť 
bola prioritne zameraná na kľúčové oblasti a procesy zdravotnej poisťovne ako napr.: 
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� výber poistného,  
� solventnosť a vykazovanie solventnosti 
� audit platieb 
� audit spracovania faktúr od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
� audit zrelosti 2 línie obrany. 

 
Z každej kontroly bol vypracovaný záznam a o výsledku kontroly boli informované 
príslušné orgány zdravotnej poisťovne ako predstavenstvo a dozorná rada. Počas kontrol 
boli zistené menej závažné nedostatky pri dodržiavaní interných predpisov. V rámci 
stanovených lehôt boli príslušnými útvarmi prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. 
V prípade potreby boli aktualizované interné predpisy zdravotnej poisťovne. 
 
Okrem toho odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu pravidelne sledoval vývoj 
hospodárenia, situáciu v oblasti sťažností, výsledky analýzy rizík a výskyt incidentov 
v oblasti informačnej bezpečnosti, ako aj fyzickej bezpečnosti.  
 
Na základe vykonaných auditov a kontrol odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu 
konštatuje, že Union ZP má zavedené účinné kontrolné systémy a úroveň vnútornej 
kontroly spoločnosti je postačujúca. 
 

b) Kontrola Výkazov pre preukazovanie platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne 
 
Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu mesačne sledoval platobnú schopnosť 
zdravotnej poisťovne a vykonával kontrolu výkazov pre preukazovanie platobnej 
schopnosti, ku ktorým vyhotovoval Protokol o správnosti údajov platobnej schopnosti. 
Počas sledovaného obdobia bola platobná schopnosť Union ZP zabezpečená.   
 

 
4. Externá kontrolná činnosť 

 
Podľa § 9 zákona má zdravotná poisťovňa oprávnenie vykonávať kontrolnú činnosť  
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a u platiteľov poistného. Podklady za obe 
oblasti predložili príslušné odborné útvary uvedené v časti 2.  
 
 

a) Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti 
 
Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne bola vykonávaná zamestnancami poverenými 
výkonom kontroly za účelom kontrolovania poskytovania zdravotnej starostlivosti 
poistencom so zameraním na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania 
prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Pri výkone kontrolnej činnosti sa poverené osoby riadili všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, internými predpismi zdravotnej poisťovne a zmluvami o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti uzatvorenými medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi. 
 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bolo zdravotnou poisťovňou kontrolované: 
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� nepriamou kontrolou prostredníctvom informačného systému; za rok 2017 boli 
kontrolované údaje vykázanej zdravotnej starostlivosti v zúčtovacích dávkach PZS 
za príslušné zúčtovacie obdobie. Po automatickom odfiltrovaní nesprávnych a 
nekorektných údajov v informačnom systéme boli ostatné položky zúčtovacej 
dávky podrobené internej revíznej kontrole. Celkový počet PZS vykázaných 
a následne skontrolovaných výkonov (riadkov) : 26 927 066 v celkovej sume: 
279 970 941 €. Výsledkom tejto kontroly bolo zistenie neoprávnene účtovaných 
výkonov za zdravotnú starostlivosť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v celkovej sume 20 676 270 €. 
 

� priamou kontrolou – u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na mieste 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. V roku 2017 bolo vykonaných celkom 1001 
kontrol u PZS, pričom suma dodatočne neuznaných výkonov predstavuje 1 599 602 
€. Najčastejšie zistenia sa týkali predovšetkým neopodstatneného a nesprávneho 
vykazovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k dohodnutým 
zmluvným podmienkam.  

 
 
b) Kontrolná činnosť vykonávaná u fyzických a právnických osôb, ktoré sú 
platiteľmi poistného na verejné zdravotné poistenie 

 
Zdravotná poisťovňa vykonávala v roku 2017 kontrolnú činnosť u platiteľov poistného 
zameranú  na zisťovanie správnej výšky vymeriavacieho základu, vykázaného poistného, 
na správne odvádzanie preddavkov na poistné, na zisťovanie správneho výpočtu ročného 
zúčtovania poistného a dodržiavania lehoty splatnosti preddavkov na poistné.   
 
U platiteľov poistného, ktorí sú zamestnávatelia boli všetky kontroly vykonané z dokladov, 
ktoré platitelia poistného (zamestnávatelia) doručili na požiadanie do zdravotnej poisťovne 
alebo kontrola bola vykonaná priamo u platiteľa poistného. Kontroly u platiteľov 
poistného (zamestnávateľov) v prípade zistenia nedostatkov boli ukončené vystavením 
protokolu alebo záznamu o kontrole .   
 
U platiteľov poistného (SZČO, samoplatiteľ) boli vykonané interné kontroly z dokladov, 
ktoré má zdravotná poisťovňa k dispozícii. V prípade zistenia nedostatku (neodvedenie 
preddavkov na poistné včas alebo vôbec, neplnenie si oznamovacích povinností a pod.) bol 
platiteľovi vyzvaný na odstránenie týchto nedostatkov; pri neodvedení preddavkov na 
poistné si zdravotná poisťovňa tieto uplatnila priamo výkazom nedoplatkov.   
 
Zdravotná poisťovňa v roku 2017 vykonala u platiteľov poistného celkom 67.762 kontrol:  
 

� interná kontrola 64.705 kontrol              
� externá kontrola 3.057 kontrol     

 
Realizovanými kontrolami v roku 2017 boli vyčíslené:   
 

� nedoplatky na poistnom vo výške  29.157.772  EUR  
� úrok z omeškania vo výške    4.856.925   EUR         
� preplatky na poistnom vo výške     928.756  EUR 
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� priamy finančný efekt z externých kontrol     5.294.519   EUR 
 
V prípade, ak platiteľ poistného na základe vystaveného protokolu z kontroly alebo na 
základe zistených skutočností z internej kontroly neuhradil dlžné poistné, zdravotná 
poisťovňa si toto uplatnila vrátane úroku z omeškania prostredníctvom výkazu 
nedoplatkov alebo podala návrh na vydanie platobného výmeru na úrad. V roku 2017 bolo 
zdravotnou poisťovňou vystavených 61.398 výkazov nedoplatkov a podaných 205 
návrhov na vydanie platobného výmeru na úrad. Celková hodnota uplatnených pohľadávok 
v roku 2017 predstavovala sumu  25.020.737 EUR.   
 
   
 
V Bratislave 20. marca 2018 
 
 
 
 
 

 Tibor Hodosy 
 manažér odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu 
 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

 
 
 
 
Táto správa bola prerokovaná predstavenstvom zdravotnej poisťovne dňa 22. marca 2018 
bez pripomienok. 

 



 

 

 

 

Union zdravotná pois ťovňa, a.s. 
 

Účtovná závierka k 31. decembru 2017 
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Poznámky Úe poo g-oĺ
Union zdravotná poisťovňa, a's 1

lČo: go 284 831
DlĆ:2022152517

Poznámky k účtovnej závieľke
zostavenej k 31. decembľu 2017

1. Všcobccné údajc

1.1.1 Základné údaje o zdravotnej poistbvni

obchodné meno:

Sídlo:

Dátum vzniku podl'a zápisu v obchodnom registri:

Zmena obchodného mena:

Zapísaná v obchodnom registrĺ:

Právna forma:

Hlavný predmet ěinnosti:

lÖo:
Dtt:

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

vykonávanie verejného zdravotného poistenia v
zmysle povolenia Uradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostlivost'ou č.SK'ĺ 2/00001 9/2005 zo dňa
13.2.2006

Unĺon zdravotná poist'ovňa, a.s.

Bajkalská 29l A, 821 08 Bratislava

9. marca 2006 pod obchodným menom Medicare,
zdr av otná poisťovňa a. s.

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

okresný súd Bratislava l, vloŽka tĺslo: 3832/8,
oddiel:Sa

akc|ová spoločnosť

36 284 831
2022152517

Achmea B.V

Handelsweg 2, Zeist 3707NH, Holandsko

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

1,00
16 600 000
16 600 000
kmeňové
na meno
zaknihované

(ďalej aj,,zdravotná poisťovňa",,,spoloÖnosť" alebo,,UzP')

1.1.2 Akcionári zdravotnej poist'ovne

Jediným akcionárom UZP je:

Názov (obchodné meno):

Sídlo :

Zapísaný:

Výška podielu akcionára na základnom imanÍpredstavuje 100o/o.

1.1.3 Základné imanie zdravotnej poist'ovne :
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Akcie zdravotnej poisťovne nie sú obchodované na burze cenných papierov v Slovenskej republike ani
v zahraničĺ, a to ani na trhu kÓtovaných cenných papĺerov, anĺ na regulovanom voľnom trhu a ani na
Žiadnom inom trhu burzy cenných papierov . Zmena podoby a formy akciĺ zdravotnej poist'ovne je zakäzaná.

Prevod zaknihovaných akciÍ sa uskutoěňuje podl'a zákona č. 566/200'| Z. z' ocenných papieroch
a investiěných sluŽbách v znenĺ neskoršÍch predpisov'

Práva a povinnosti akcionára sÚ podrobne upravené v Stanovách akciovej spolotnosti Union zdravotná
poisťovňa, a. s' (d'alej UZP)'

Zdravotná poist'ovňa vykonáva svoju činnost' na územÍ Slovenskej republiky.

UZP sa zahŕňa do konsolidovanej Úětovnej závierky spoloÖnosti Achmea B.V. Konsolidovanú ÚčtovnÚ
závierku je moŽné získať priamo v sÍdle uvedenej spoločnosti.

1.1.4 orgány zdravotnej poistbvne

Dňom 1. novembra 2004 nadobudol platnost'zákon ě,. 58112004 Z' z' o zdravotných poisťovniach, dohl'ade
nad zdravotnou starostlivost'ou a o zmene a doplnenÍ niekto4ých zákonov (ďalej len ,,zákon o zdravotných
poist'ovniach"), ktorý upravuje postavenie zdravotných poisťovnĺ ako akciových spoločnostĺ a podmienky na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia'

VALNÉ ZHROMAŽDEN|E je najvyššĺm orgánom zdravotnej poist'ovne, ktorého právomoci sú upravené
v Stanovách zdravotnej poisťovne.

PREDSTAVENSTVO je štatutárnym orgánom zdravotnej poist'ovne , ktoý riadi Öinnosť zdravotnej poist'ovne
v zloŻení k 31. decembru 2017:
Predseda: MichalŠpaňár
tlen: Marinus Johannes Scholten
Člen: Elena Májeková
tlen: Jozef Koma
tlen: TomáŠ Kalivoda
Zloženie členov predstavenstva k 31. decembru 2016 bolo nasledovné:
Predseda: MichalŠpaňár
Člen: Ryan Florijn
tlen: Elena Májeková
Člen: Boris Masloviec
Ölen: Peter Polakovit (do 2.12.2016)
Člen: Jozef Koma

DOZORNA RADA je najvyšší kontrolný orgán zdravotnej poist'ovne, ktorého právomoci stl upravené
v Stanovách zdravotnej poist'ovne v zloŻenl k 31' decembru 2017 a k 31. decembru 20'16:
Predseda: Uco Pieter Vegter
llen: Christiaan Simon Andreas Schonewille
Člen: Martin Vochyan

Zloženie členov dozornej rady sa oproti predchádzajúcemu úětovnému obdobiu nezmenilo.

1.1.5 odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu

oDBoR VNÚToRNEJ KoNTRoLY A VNÚToRNÉHo AUDITU zodpovedá za výkon vnútornej kontroly
a vnÚtorného auditu' kontroluje dodrŽĺavanie zákonov a iných všeobecne zäväzných právnych predpisov,
vnútorných organizačných aktov riadenia a postupov v činnostizdravotnej poisťovne.

1.1.6 Priemerný početzamestnancov

Priemerný poěet zamestnancov 31.12.2017 31.12.2016
Zamestnancĺ
Počet členov predstavenstva
Počet členov dozornej rady

302
5
3

294
o
3
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1.1.7 organizačná štruktÚra UZP je členená na základné organizačné sekcie, ktorými sťl:

Sekcia podporných činnostĺ
Sekcia informatiky a sluŽieb klientom
Sekcia ekonomiky
Sekcia nákupu zdravotnej starostlivosti, revĺznych činnostĺ a programov zdravia
Sekcia riadenia rizík
Úsek právny a compliance

1.1.8 Právny dövod zostavenia úětovnej závierky

Úětovná závierkaUzPk31. decembru2017 je zostavená ako riadna úětovná závierka podľa s 17 ods.6
zákona ě.43112002 Z. z. o úÖtovníctve vznenĺ neskorŠích predpisov, za účtovné obdobie od í. januára
2017 do 31. decembra2D17.

1.1.9 Dátum schválenia ťlčtovnej závierky za predchádzajúce Účtovné obdobie

Valné zhromaŽdenie schválilo dňa 'l5. j(lna2017 úětovnú závierku UZP za predchádzajúce úÖtovné obdobie.

1.1.10 ZveĘnenie (lčtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Do registra Účtovných závierok (d'alej len ,,registeŕ') sa ukladajú dokumený podl'a s 23d zákona o
účtovníctve .

Účtovná závierka UzP k 31 ' decembru 2016 spolu s výročnou správou, správou audítora o overenÍ úttovnej
závierky aoschválení Účtovnej závierky Valným zhromaŽdenĺm k 31. decembru 2016 je zverejnená
v registri últovných závierok. Dokumenty sú súčasne obsahom zbierky listín obchodného registra.

1,1.11 Právna (lprava

UZP vykonáva verejné zdravotné poiśtenie a s tým súvisiace tinnosti v súlade s nasledovnými právnymi
predpismi, najmä:

o zákon ě. 58112004 Z. z. o zdravotných poist'ovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivost'ou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov,

o zäkon ě,' 58012004 Z. z. o zdravotnom poĺstení a o zmene a doplnenÍ zákona Ö,' 9512002 Z' z.
o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenÍ neskoršÍch predpisov,

. zäkon ě,. 57712004 Z. z' o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe veĘného
zdravotného poistenia a o úhradách za sluŽby súvisiace s poskytovanĺm zdravotnej starostlivosti
v znenĺ neskorŠÍch predpisov,

o zákon č. 36312011 Z' z' o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomÔcok a
dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,

. zákon ě,. 36212011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,

o zákon ě,' 43112002 Z. z' o účtovníctve v znení neskoršÍch predpisov,
o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z prÍjmov v znení neskorších predpisov,
o zákon ě,. 152ĺ1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnenĺ zákona ö,' 28611992 Zb. o daniach

z príjmov v znení neskorŠÍch predpisov,
o zákon č' 29112002 Z' z' o Štatnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenÍ

neskoršÍch predpisov,
. a ostatnými súvisiacimi vŠeobecne zäväznými právnymi predpismi, napr. opatrením Ministerstva

financií Slovenskej republiky čÍslo 2293012005-74 zo dňa 30' novembra 2005 a 2293312005-74 zo dňa
14. decembra2005 v znení neskoršÍch predpisov.
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V roku 2017 boli v Zbierke zákonov publikované právne predpisy, z ktoých majú dopad na ěinnosť Union
zdravotnej poisťovne, a. s. najmä nasledovné predpisy:

Zákon ć,' 2812017 Z' z., ktoým sa vydáva Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa menĺ a dopÍna vyhláška Ministerstva zdravotnÍctva Slovenskej republiky ě. 32112005 Z, z, o
rozsahu praxe V niektorých zdravotníckych povolaniach v znenĺ neskoršĺch predpisov.
Účinnosť: 01'03.2017

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Zäkon ě,. 41t2o17 Z. z., ktoým sa menÍ a dopĺna zákon ö,. 15312013 Z. z. o národnom zdravotníckom
informačnom systéme a o zmene a doplnenÍ niektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov a ktorým
sa menia a doplňajú niektoré zákony.
Učinnosť: 01'03'2017

Zákon Ö,' 9212017 Z' z., ktoým sa mení a dopÍňa zákon ě' 578t2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotnĺctve a o zmene a
doplnení niekto4ých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov.
Účinnosť: 01.05.2017

Zákon ě,.22512017 Z' z., ktoý sa vydáva VyhláŠka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o
minimálnych poŽiadavkách na personálne zabezpetenie a materiálno - technické vybavenie
zdravotníckych zariadenív pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Účinnosť: 01.01.20'l8

Zäkon č,' 25212017 Z' z., ktoý sa vydáva oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o
vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ě. s05498-oL-2017 z9. októbra2017.
Úöinnosť: 20'10.2017

Zäkon ě,. 25612017 Z' z., ktoým sa menÍ a dopíňa zákon Ö' 580/2004 Z' z. o zdravotnom poistenÍ a o
zmene a doplnenĺ zákona ě,. 9512002 Z' z. o poisťovníctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v
znenĺ neskorších predpisov.
Účinnost': 01.11'2017

Zákon č,' 257t2017 Z. z., kÍoým sa menÍ a dopĺňa zákon ě. 57612004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
sluŽbách súvisiacich s poskytovanÍm zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znenĺ neskorŠích predpisov a ktorým sa menia a dopÍnaiu niektoré zákony.
Úěinnosť: 01.11.2017

Zäkon ě,. 275t2o17 Z' z', ktoým sa menÍ a dopĺna zákon ě. 43112002 Z. z' o účtovnÍctve v znení
neskoršĺch predpisov.
Úöinnosť: 01.01.2018

Zákon ć' 33012017 Z' z', ktoým sa vydáva oznámenie Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky
o vydanĺ opatrenia č. s00923-2017-oL z 13. decembra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17 ' decembra 2015 ě. 09467ĺ2015, ktoým sa ustanovujú pravidlá
kódovania chorÔb a pravidlá kÓdovanĺa zdravotných výkonov v znenÍ opatrenia Ö. s07880-oL-2016'
ÚÖinnosť: 21'12'2017

Zákon é. 334t2o17 Z. z., ktoým sa menĺ a dopína zäkon č,' 222t2oo4 Z. z' o dani z pridanej hodnoty v
znenĺ neskorŠÍch predpisov a ktorým sa dopĺnaju niektoré zäkony'
Účinnost': 01.01.2018

Zákon ě,. 336t2017 Z. z., ktoým sa mení a dopÍňa zäkon ě,' 36312011 Z' z. o rozsahu a podmienkach
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného
poistenia a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorŠích predpisov a ktoým sa menia a
oopĺna1ri niektoré zákony'
Úěinnost': 01.01'2018

Zäkon č. 34612017 Z. z., ktoým sa vydáva Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018.
Účinnost': 31.12.2017
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Zákon ć,' 34712017 Z' z', ktoým sa vydáva VyhláŠka Ministerstva zdravotnÍctva Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovu je zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018'
Účinnost': 31.12.2017

Zákon ě,' 34812017 Z' z., ktoým sa vydáva oznámenie Ministerstva zdravotnĺctva Slovenskej republiky
o vydanÍ opatrenia ě. s00692-2017-oL z 8. decembra2017 ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných
výkonov pre klasifikaěný systém diagnosticko-terapeutických skupín'
Učinnosť: 28.12.2017

Zákon Ö,. 351t2o17 Z. z., ktoým sa menĺ a dopÍna zákon t,. 57612004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
sluŽbách súvisiacich s poskýovanĺm zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znenĺ neskorších predpisov a ktorým sa menia a oopÍnaju niektoré zákony'
Účinnosť: 01.01.2018

ÚÖtovnĺctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovnĺctve, s internými organizaěnými predpismi a internými
riadiacimi normami UZP, kto4ými sú aplikované vyššie uvedené právne predpisy v podmienkach zdravotnej
poist'ovne.

Vyššie uvedené zmeny v právnych Úpravách nemali dopad na spÔsob úětovania a vykazovania v ÚÖtovnej
závierke.

2 lnformácie o úětovných zásadách a účtovných metódach

2.1.1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

ÚÖtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretrŽitého trvania zdravotnej poisťovne. Tento
predpoklad je podporený postojom jediného akcionára UZP, ktorý v roku 2016 schválil obchodnołinančný
plán na obdobie 2017 - 2019, predloŽený predstavenstvom zdravotnej poisťovne, vktorom vnasledujúcich
rokoch UZP oěakáva pgzitÍvny výsledok cash-flow'

Sumárne hodnoty v tejto účtovnej závierke nemusia z dÔvodu zaokrÚhľovania predstavovat' presný súčet
prezentovaných ěísel a zobrazené percentá nemusia presne odráŽať podiely absolútnych hodnÔt.

Účtovné metÓdy a všeobecné úÖtovné zásady boli úětovnou jednotkou poěas účtovného obdobia
konzistentne apl ikované'

Pri zostavovanĺ úětovnej závierky vedenie spoloÖnosti pouŽĺva odhady, predpoklady a Úsudky, ktoré
ovplyvňujri pouŽĺvanie úttovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, záväzkov, výnosov a
nákladov. odhady a súvisiace predpoklady sú pouŽÍvané na základe historickej skúsenosti a iných rôznych
faktorov, ktoré sa povaŽujÚ za primerané za daných okolnostĺ. lch výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o
zostatkovej hodnote majetku a záväzkov, ktorá nie je zjavná 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 obdobÍ,
vykazuje sa v beŽnom obdobĺ a budúcich obdobiach'

Úoaje sú uvedené v eurách (EUR).

o



Poznámky Úe poo g-oĺ
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6

IČo: go 284 831
DlĆ:2022152517

2.1.2 Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok

a) Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

V zmysle $ 24 a $ 25 zákona č'. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znenÍ neskorších predpisov dlhodobý hmotný
a dlhodobý nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacích cenách priobstaraní'

Dlhodobý hmotný majetok v UZP predstavuje samostatné hnutel'né veci, prípadne súbory hnutel'ných vecĺ,
ktoré majú technicko-ekonomické urtenie, ktoých vstupná cena je vyŠŠia ako 'ĺ 700 EUR a ich doba
pouŽitel'nostije dlhšia ako jeden rok.

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

o dlhodobom hmotnom majetku UZP úÖtuje aj v prĺpade, Že jeho obstarávacia hodnota je niŽšia ako 1 700
EUR a zároveň vyŠšia ako 1 000 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 Úětované ako náklad do Výkazu ziskov a strát rovnomernou metódou podl'a doby Životnosti
nasledovne:

Druh majetku Metóda odpisovania
Doba životnosti

v rokoch odpisová skupina
Pracovné stĘe a zariadenia
Výpočtová a kancelárcka technika
Dopravné prostriedky
Klimatizácia
lnventár
Dlhodobý nehmotný majetok

Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne
Rovnomerne

4-6
4-12
4-6

4-6-12
4

'l12
1t3

1

11213
,|

odpisy dlhodobého hmotného majetku sú úětované ako technické náklady a odpisy dlhodobého
nehmotného majetku sÚ úÖtované ako netechnické náklady.

b) Drobný hmotný a nehmotný majetok:

UZP dlhodobý drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a niŽšia, nevykazuje ako
súčast' majetku, ale pri obstaranÍ je tento majetok priamo úětovaný do nákladov v obstarávacej cene
a eviduje sa len v operatívnej evidencii' UZP drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 100
EUR do 'l 000 EUR vrátane nevykazuje ako sÚÖast' majetku, ale pri obstaraní je tento majetok priamo
úětovaný 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. D|hodobý 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.) znlŽené o zl'avy z ceny.

2.1.4 Peniaze a peňažné ekvÍvalený

PeňaŽné prostriedky a peňaŽné ekvivalenty zahŕřlĄÚ penĺaze v hotovosti, útty v bankách a ceniny. Sú
oceňované v nominálnej hodnote' V súlade so zákonom ě,. 29112002 Z. z' o Státnej pokladnici a o zmene
a doplnenÍ niektorých zákonov, $ 2a, ods. 1, pĺsm. e) tohto zákona je UZP klientom Štatne.; pokladnice.
Klient Štátnej pokladnice je povinný zriad'ovať Účty výluÖne v Štatnej pokladnici v zmysle $ 12, ods' 1, písm.
e) zákona č' 291ĺ2002 Z. z.Y zmysle zákona ě,' 29112002 Z' z' zriaďuje Štátna pokladnica pre svojich
klientov účty vo VÚB na uskutolnenĺe hotovostných operáciĺ. Majitel'om takéhoto Účtu je Štatna pokladnica
a klient má len právo disponovat's týmto Účtom.

Výber v hotovosti do pokladnÍ bol realĺzovaný prostrednĺctvom hotovostného úětu vo VÚB, v zmysle pravidiel
Štatnej pokladnice.
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UZP mázaloŽené nasledovné bankové Účty

príjmový úěet pre výber poistného,
príjmový účet pre úhradu škody vznĺknutej zdravotnej poisťovni z titulu zavineného protiprávneho
konania iných osÔb vočijej poistencom (tzv' regresy),
výdavkový úěet pre zdravotnÚ starostlivosť,
Účet pre správnu Öinnost',
Úöet pre hotovostné prĺjmy a výdavky - správna tinnost',
účet pre hotovostné príjmy a výdavky - zdravotná starostlivosť,
účty pre terminované vklady,
konsolidaěný Úöet.

2.1.5 Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepoÖÍtavajú
na eurá referenčným výmenným kuzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia úttovného prĺpadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

3 Prerozdeľovanie poistného

3.1.1 Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

Podrobnosti o mesaěnom prerozdel'ovanĺ poistného upravuje $ 27 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistenÍ ako aj vyhláška Mz sR č,' 26712012 _ Z' z. zo 7. septembra 2012 o podrobnostiach o mesačnom
prerozdel'ovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenĺe a o roěnom prerozdeľovanĺ poistného
na verejné zdravotné poistenie'

MesaÖné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v kaŽdom kalendárnom mesiaci za
kalendárny mesiac, ktoý dva mesiace predchádza tomuto kaleńdárnemu mesiacu formou rozhodnutia
Uradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, voči ktorému zdravotná poisťovňa mÔŽe podať opravný
prostriedok (rozklad). V prípade podania tohto opravného prostriedku a zmeny prvostupňového rozhodnutia
úradu, zdravotná poist'ovňa eviduje voči ostatným zdravotným poisťovniam pohľadávku, resp. nedoplatok
z titulu mesačného prerozdelenia podl'a zmenového rozhodnutia úradu.

Zákon ustanovuje, Že základom mesačného prerozdel'ovania v roku 2017 je g5 o/o z celkovej sumy
zaplatených preddavkov, ktoré:

a) platitelia poistného podl'a $ 11 ods. 1 pĺsm. a) aŽ c) a e) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisťovni za
rozhodujÚce obdobie v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za kto4ý sa mesačné
prerozdeľovanie vykonáva; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj
kalendárny mesiac, za ktoý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,

b) platiteľ poistného podl'a $ 11 ods. 1 písm. d) zaplatilzdravotnej poisťovniv kalendárnom mesiaci, zaktoý
sa mesačné prerozdel'ovanie vykonáva (ďalej len "základ mesatného prerozdel'ovanĺa'')

Celková suma z mesaěného prerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypoÖÍta vynásobením počtu
prepotítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa $ 27 odseku 4 zákona na
jedného prepoöĺtaného poistenca.

Výsledkom mesaěného prerozdel'ovania pre zdravotnú poist'ovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného
prerozdel'ovania podla s 27 odseku 5 zákona pre zdravotnú poisťovňu a základu mesaěného
prerozdel'ovania pre zdravotnú poisťovňu.
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Ak je výsledok mesaÖného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a) kladný, zdravotná poist'ovňa má pohľadávky voÖi iným zdravotným poist'ovniam (ďalej aj ,,oprávnená
zdravotná poĺsťovňa"),

b) záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voěi iným zdravotným poisťovniam (d'alej aj ,,povinná
zdravotná poist'ovňa").

Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou (d'alej aj ,,úrad") doruěí kaŻdĄzdravotnej poisťovni do konca
kalendárneho mesiaca rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, v ktorom stanovĺ kaŽdej povinnej
zdravotnej poist'ovni výšku jej zäväzku voči kaŽdej oprávnenej zdravotnej poist'ovni. Výška záväzku sa
vypočíta ako súěin koeficientu oprávnenej zdravotnej poist'ovne a výsledku mesačného prerozdel'ovania pre
povinnÚ zdravotnú poisťovňu. Koeficient oprávnenej zdravotnej poist'ovne sa vypoÖíta ako podiel výsledku
mesaěného prerozdel'ovanĺa pre oprávnenú zdravotnÚ poist'ovňu a sÚÖtu výsledkov mesaÖného
prerozdeľovania pre vŠetky oprávnené zdravotné poisťovne' Povinná zdravotná poisťovňa je povinná uhradit'
záväzky voti oprávneným zdravotným poist'ovniam do piatich pracovných dnĺ od doručenia rozhodnutia
úradu'

3.1.2 Roěné prerozdeľovanie poistného na veĘné zdravotné poistenie

Podrobnosti o ročnom prerozdeľovaní poistného upravuje $27a zákona Ö' 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení ako aj vyhláška MZ sR č,. 26712012 _ Z' z' zo 7. septembra 2012 o podrobnostiach o mesatnom
prerozdel'ovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o roěnom prerozdeľovanÍ poistného
na verejné zdravotné poistenie.

Rotné prerozdel'ovanie poistného sa vykonáva v kaŽdom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny
rok (ďalej len "ročné prerozdeľovanie'') formou rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, voči ktorému zdravotná poisťovňa mÔŽe podať opravný prostriedok (rozklad).

Zäkon ustanovuje, Że základom roěného prerozdeľovania v roku 2017 je g5 o/o povinného poistného, ktoré sa
skladá z: celkovej sumy poistného' ktoré je platitel' poistného podl'a $ 11 ods' 1 pĺsm. a) aŽ e) a ods' 2
povinný odviesť zdravotnej poist'ovni podľa $ 15 za rozhooú1uce obdobie, vrátane preddavkov na poistné a
poistného vytíslených zdravotnou poisťovňou podľa $ 20 ods. 4 a 5 za rozhodĄúce obdobie (ďalej len
''povinné poistné''), upraveného o sumu výsledku roěného zúčtovania poĺstného za rozhodujúce obdobie
kalendárneho roka podl'a evidencie zdravotnej poist'ovne k 20. novembru kalendárneho roka nasledujÚceho
po rozhodujtjcom obdobĺ, ktoým je obdobie kalendárneho roka, za ktoý sa roÖné prerozdeľovanie
vykonáva.

Celková suma z ročného prerozdel'ovania pre zdravotnú poist'ovňu sa vypočĺta vynásobením poÖtu
prepoěítaných poistencov zdravotnej poist'ovne štandardizovaným prĺjmom podľa $ 27a odseku 4 na
jedného prepočĺtaného poistenca'

Výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnÚ poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z roÖného
prerozdel'ovania podl'a odseku 5 zákona pre zdravotnú poisťovňu a základu ročného prerozdel'ovania pre
zdravotnú poist'ovňu.

Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovanĺa pre zdravotnú poist'ovňu je rozdiel výsledku ročného
prerozdel'ovanĺa pre zdravotnÚ poist'ovňu a súÖtu výsledkov mesačných prerozdel'ovaní.

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

a) kladný, zdravotná poist'ovňa má pohl'adávky voÖi iným zdravotným poisťovniam,
b) záporný, zdravotná poist'ovňa mázáväzky voÖi ĺným zdravotným poisťovniam.

Úrad dorulÍ kaŽdej zdravotnej poist'ovni do 15. decembra kalendárneho roka nasledujÚceho po
rozhodujúcom období rozhodnutie o roěnom prerozdel'ovanĺ, v ktorom urěí kaŽdej zdravotnej poist'ovni
výšku jej záväzku voÖi kaŽdej zdravotnej poist'ovni. VýŠka záväzku sa vypočíta ako súÖin koeficientu
zdravotnej poist'ovne a upraveného výsledku rotného prerozdel'ovania pre zdravotnÚ poist'ovňu. Koeficient
zdravotnej poisťovne sa vypoÖĺta ako podiel upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú
poist'ovňu a súttu upravených výsledkov ročného prerozdeľovania pre všetky zdravotné poisťovne.
Zdravotná poist'ovňa je povinná uhradit' záväzky voči zdravotným poisťovnĺam do 31' decembra
kalendárneho roka.



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

lČo: go 284 831
DlČ:2022152517

4 Pohľadávky z poistného

Podľa $ 24 zäkona č. 580/2004 Z. z. je platiteľ poistného, ktoý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo
činnou osobou alebo platĺtel'om poistného podľa $ 11 odseku 2 tohto zákona, povinný vypoÖÍtat' poistné,
riadne a včas platiť a odvádzat' preddavky na poistné a vykazovať poistné prísluŠnej zdravotnej poist'ovni.
UZP účtuje vykázané poistné na ťarchu úětu pohl'adävky z poistného. Uhradené poistné UZP úětuje
v prospech úÖtu pohl'adävky z poistného. V prĺpade, Že platiteľ poistné uhradil, ale nevykázal' má účet
záporný zostatok. Súěasne sa vytvorĺ odhad na poistné vo výške zaplatenej sumy' Výsledkom je nulový
vplyv na úÖet pohľadávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úětovná závierka. od 1.6.2009 nadobudlo
ÚÖĺnnost'ustanovenie $ 17a zákona t. 580/2004Z'z' vznenĺ zákonaě,. 19212009Z.z.,v zmysle ktorého si
zdravotná poist'ovňa mÔŽe dlŽné poistné a úroky z omeškania voÖĺ 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) voěi tomuto výkazu
nedoplatkov sa právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov stáva exekučným titulom.

V prípade podania námietok - ak zdravotná poisťovňa podaným námietkam v plnom rozsahu nevyhovie _
rozhodne v odvolacom konaní o námietkach Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou'

4.1.1 Pohľadávky z poistného - odhad

odhadné pohl'adávky k poistnému sÚ pohľadávky s neurÖitou výškou, ktoré UZP vytvorila ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje Účtovná závierka z dôvodu potreby zaúÖtovania výnosov do obdobia, s ktoným časovo
a Vecne súvĺsĺa. VytváĘú sa na poistné na veĘné zdravotné poistenie, ktoré nebolo do dňa Úětovnej
uzávierky vykázané' odhadné pohl'adávky k poistnému sa vývárajÚ na základe údajov evidovaných
v informačnom systéme zdravotnej poistbvne, osobitne pre zamestnávatel'ov a zamestnancov, samostatne
zárobkovo činné osoby a platiteľov poistného podľa $ 11 odseku 2 zákona ć, 58012004 Z. z., za kaŽdé
obdobie (kalendárny mesiac). VýŠka odhadných pohl'adávok zohl'adňuje skúsenosť, Že tĺm staršieho
obdobia sa odhad týka, tým menejje pravdepodobné, Ževýkaz bude doručený.

UZP lvorí k odhadným pohl'adávkam opravné poloŽky, priěom postupuje podľa všeobecných postupov
popísaných v bode 4'1'2'

4.1.2 opravné položky k pohľadávkam

K pohl'adávkam k 31' decembru 20'17 boli vytvorené opravné poloŽky a zaúětovali sa k tým pohl'adávkam,
ktoré predstavujú riziko, Že ich dlŽnÍk úplne alebo čiastotne nezaplatí.

Metóda tvorby opravných poloŽiek je uvedená v nasledovnom prehl'ade:

A. K ostatným pohľadávkam na preddavkoch na poistnom' ktor'ými sú pohl'adávky voči platiteľom
poistného, ktorí nie sú v konkunznom a reštrukturaIizačnom konaní, nie sú v likvidaěnom konaní

K 31 .decembru 2017 je metlda tvorby opravných poloŽiek nasledovná:

Platitel' Poěet dní po splatnosti

Typ Do 0 dní
opravnej (pred
položky splatnostbu)

PPaRZ 14% 4% 13o/o 36% 46% 92% 95o/o 98% 100o/o

odl
do
30
dní

od od
31 9í
do do
90 182
dní dní

od
í83
do
274
dní

od
731
do

í095
dní

od
í096
do

í460
dní

od
1461
do

182s
dní

Nad
1826
dní

od od
275 366
do do
365 730
dní dní

680/o 83o/o

Typ Názov
Hromadní

I platitelia
Samostatne
zárobkovo

2
5

činné osoby PP a RZ
Samoplatitelĺa PP a RZ
Platitel'
Dividendy

30o/o

40o/o

39%
41%

620/o

58%
81o/o

75o/o

88o/o

84%
95o/o

88%
98%
967o

'1000/o

100%
44o/o 45% 51%
46% 52% 52%

88 10% 10o/o 1Oo/o 25o/o 50o/o 75o/o 97% 97o/o 97o/o 97% 97o/o
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K 31.decembru 2016 je metóda tvorby opravných poloŽiek nasledovná:

Platitel'

Názov
Hromadní
platitelia
Samostatne
zárobkovo
činné osoby
Samoplatiteli
a
Platitel'
Dividendy

Tvp
opravnej 0
poIožky dnĺ

PP aRZ 29o/o

PPaRZ 39%

10o/o

odí
do 30
dní

38o/o

40o/o

10%

od 3í
do 90
dní

Poěet dní po splatnosti
od 9í od í83 od275 od 366
do182 do274 do365 do730
dní dní dní dní

od731 od í096
do í095 do í460

dní dní

Nad
1461
dníTvp

1

2

5

88

PP aRZ 13o/o 3o/o 12o/o 34o/o 44% 66% 80o/o 89% 93o/o 98o/o

43o/o

44%

10o/o

44%

50o/o

25%

49o/o

50o/o

50o/o

60%

560/o

750/o

79%

73o/o

97o/o

86%

81o/o

97o/o

92o/o

860/o

97%

97%

95o/o

97o/o

B. K pohľadávkamz úrokov z omeškania z poastného

Poěet dní po splatnosti
Typ opravnej poIožky Do 365 dní Nad 366 dní

Sankcie 90o/o

Metóda tvorby opravných polożiek sa oproti predchádzajÚcemu Účtovnému obdobiu nezmenila'

c. K pohľadávkam zdravotnej poist'ovne za poskytnutú zdravotnú starostlivost'

1O0o/o

Nad 366 dní
lOOo/o

10oo/o

100%

Nad
í2 mesiacov

100o/o

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

od 9í do 182dní
25o/o

Poěet dní po spIatnostl
od í83 do274dní od275 do365dní

50o/o 75o/o

25o/o 5Oo/o 75%

Počet dní po splatnosti
Do 365 dní Nad 366 dní

90o/o

Metlda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajúcemu Účtovnému obdobiu nezmenila.

D. K pohľadávkam - poplatok za vydanie výkuu nedoplatkov

Metóda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajÚcemu úětovnému obdobiu nezmenila

E. K pohľadávkam zdravotnej poist'ovne z titulu vyplatených provízii a odmien na základe dohôd za
stornované prihlášky

Typ opravnej položky
poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov

Typ opravnej položky
Provízie

Poěet mesiacov po splatnosti
3-6 S-12

0-3mesiace mesiacov 6-9mesiacov mesiacov
0o/o 25o/o 50% 75o/o

Metóda tvorby opravných poloŽiek sa oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nezmenila
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4.1.3 opravné položky k dIhodobému hmotnému majetku

U dlhodobého hmotného majetku, ktorého úŽitková hodnota sa beŽne zniŽuje opotrebovanÍm (odpisovaný
majetok) sa vytvorí opravná poloŽka v prĺpadoch, kedy jeho úŽitková hodnota, zistená pri inventarizácii, je
výrazne niŽšia neŽ jeho ocenenie v úÖtovnÍctve po odpoěĺtanÍ oprávok a toto zn]Ženie hodnoty 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 rĺaditeľa sekcie ekonomiky, najviac do výšky
zostatkovej ceny.

5 Technické rezervy

Zdravotná poisťovňa je povinná vytvorit' ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úětovná zävierka, technické
rezervy. Za rezervy sa povaŽujÚ záväzky s neurlitým tasovým vymedzenÍm alebo výŠkou a tvoria sa na
krýie známych rizík alebo strát. oceňujú sa v očakávanejvýške záväzku.

Zdravotná poistbvňa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úötovná závierka, technickú rezervu:

a) na úhradu zazdravotnú starostlivost', ktorá nebola ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úttovná zävierka
uhradená,

b) na úhradu zazdravotnt] starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná
závierka, ale do tohto termÍnu nebolzdravotnej poist'ovnidoručený úÖtovný doklad,

c) takacie listĺny'

Technické rezevy moŽno pouŽit'výhradne na takýto úěel.

Rezervy bolistanovené na základe údajov za predchádzajúce obdobia a ostatných dostupných údajov.
Technické rezeNy boli vytvorené aj na základe poŽiadaviek schválených revÍznymi lekármi zdravotnej
poist'ovne na:

zdravotnícky materiál,
plánovanú a schválenÚ lieÖbu v zahraniÖÍ,
mimoriadne finančne nároÖnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatÍvu

6 Zaistenie

UZP neuzavrela zmluvy týkajúce sa zaistenia'

7 lnformácie o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

osoba sa povaŽuje za spriaznenú, ak priamo alebo nepriamo prostrednĺctvom jedného alebo viacených
medzistupňov kontroluje inú právnickÚ osobu, je ňou kontrolovaná, alebo je s ňou pod spoloěnou kontrolou
(sti to všetky materské, dcérske a sesterské spoločnosti, na vŠetkých hierarchických stupňoch), má podiel
v tejto osobe alebo má spoloěnú kontrolu v tejto osobe, v dôsledku ktorého má podstatný vp|w v tejto osobe,
je členom kľúěového manaŽmentu tejto osoby a|ebo je osobou, ktorá je priamo alebo neprĺamo kontrolovaná
členom kľtjtového manaŽmentu tejto osoby. Spriaznenými osobami sa pre UZP rozumejú materská
spoločnost'(akcionár),Union poisťovňa, a. s., predstavenstvo UZP adozornáradaUZP.

Zoznam spriazne ných osôb :

Achmea B'V. _ materská spoločnost',
Union poĺst'ovňa, a.s. - dcérska spoloÖnosť Achmea B.V.,
predstavenstvo UZP,
dozorná radaUZP.

UZP sazahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandsko.
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Túto konsolidovanú Úětovnú závierku je moŽné zĺskat' priamo v sÍdle Achmea B.V. alebo na stránke
www. achmea.com.

Ekonomické vzt'ahy -
pohlädávky a záväzky

spriaznené osoby
(v EUR)

Stav na konci
bežného

úětovného
obdobia

Stav na konci
bezprostredne

predchádzaJúceho
účtovného obdobia

Pohl'adávkv

Stav na konci
beŽného

úětovného
obdobia

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
úětovného obdobia

Záväzkv
Achmea B.V.
Union poisťovňa,a.s
Spolu

0
0

1 480
0

0
0

0
0

0 1 480 00

Ekonomické vzthhy
náklady a výnosy
spriaznené osoby

(v EUR)

Bezprostredne
Bežné úětovné predchádzajúce

obdobie úětovné obdobie
Nákladv

Bezprostredne
Bežné úětovné predchádzajúce

obdobie úětovné obdobie
VÝnosv

Achmea B.V.
Union poisťovňa,a's.
Spolu

0
3 316

0
15 930

0
0

0
0

2 155 í5 930

Ölenom predstavenstva a dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná Žiadna finančná odmena.
UZP neposkytla ani neprÜala Žiadne záruky za ělenov jej orgánov akciovej spoločnosti.

7.1.1 Spriaznené osoby (v tis. EUR)

00

Názov osoby
(spo!oěnosti)
Právna forma

A

Hodnota Hodnota
Podiel vlastného vIastného imanla Hodnota

. Podiel účtovnej imania na konci obchodu . Hodnota obchodu
úětovnej jednotky na na konci bezprostredne na konci na konc!

Základné jednotkyhIasovacích bežného predchádzajúceho bežného bezprostredne
imanie(Zl) naZI(v právach úětovného účtovného úětovného predchádzajúceOho
spoločnosti %| (v o/o| obdobia obdobia obdobia účtovného obdob|a

B c D F H
Union
a.s. 16
Achmea B.V* 0

*PouŽité údaje k 31. decembru 2016, kedže údaje k 31 ' decembru 2017 v čase vydania závierky neboli dostupné.

8 Štruktúra platitel'ov poistného a počet poastencov

K 31'decembru 2017 malaUzP 485 'l56 poistencov (k 31'12'2016 to bolo 471 360). UkonÖenie poistného
vzťahu poistencov v UzP v priebehu január aŽ december 2017 bolo z dôvodu zdravotného poistenia V inom
ělenskom štáte Európskej únie a ukončenie poistného vzt'ahu z dôvodu úmrtia poistencov.

15 000
410 820

0
0

0 22 94',t 24 512
0 9774000 10 263 000

3
0

Štruktúra platitel'ov
poistného

A

Bežné účtovné obdobie

Počet Prírastok/
poistencov Úuytoł Poistné

BCD

Bezprostredne predchád zajúce
úětovné obdobie

Poěet Prírastok/
poistencov Úuytoł Poistné

EFG
Zamestnanci
sZČo
Zamestnávatel'
Štat
lní platitelia
Poěet poistencov spolu

165 937 15 128 70 434298 't50 809 -292 59 674 989
24913 -1 397 22559 475 26310 1 805 20212649

165 937 15 128 166714 436 150 809 -292 141 753763
273 352 -14 867 1',t8 872 476 288 2',t9 17 0',t2 130 622 573
20 954 14 932 ',tg 568 848 6 022 ',t95 11 250 716

485 í56 í3 796 x 471 360 18720 x
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g členenie poistného a nákIadov

Položka
Slovenská repubIika

31.12.2017 31.12.2016

verejné zdravotné poistenie
EÚ

31.',12.2017 3'.1.12.2016
tretle krajiny

31.',12.2017 31.',t2.20',t6
Poistné v hrubej výške
Prijaté poistné
v hrubej výške
Náklady na poistné
plnenie
v hrubej výške
Prevádzkové náklady
Zaistenie zostatková
suma
Poěet poistencov
Provízie

398 149 533

385 459 314

363 514 690

355 682 120

0

0

2272389
0

0

0

2 393 175
0

0

0

0

0

276 435 809
16 691 106

0
485 156

0

272'101 047
13 219 887

0
471 360

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

í0 odložená daň z prĺjmu

odloŽená daň z príjmu vyplyva z:

a) rozdielov medzi úětovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe
a ich daňovou základňou,

b) moŽnostĺ umorovať daňovú stratu V budúcnosti, pod ktorou sa rozumie moŽnost' odpotĺtať daňovÚ
stratu od základu dane v budúcnosti,

c) moŽnosti previest'nevyuŽité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

odloŽená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, Že bude moŽné
doěasné rozdiely vyrovnať voěi budúcemu základu dane.

Pri výpoěte odloŽenej dane sa pouŽije sadzba dane z pr'ljmov, o ktoĘ sa predpokladá, Že bude platiť v Öase
vyrovnania odloŽenej dane.

UzPk31'decembru2017ak31.decembru2016 úttovalaoodloŽenejdaňovejpohl'adávkeazáväzku''

BeŽnéúětovné Bezprostrednepredchádzajúce
Názov položky obdobie účtovné obdobie

Dočasné rozdĺely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou z toho:
odpočítateľné
Zdaniteľné
Doěasné rozdiely medzi úětovnou hodnotou záväzkov
a daňovou základňou z toho:
odpočítateľné
Zdanitel'né
Sadzba dane z príjmov (v %)
odložená daňová pohl'adávka vypoěÍtaná
Uplatnená daňová pohl'adávka zaúčtovaná
Zaúćlovaná ako znĺŽenĺe nákladov
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
odložený daňový záväzok
Zaúćtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov
ZaÚćtovaná do vlastného imania

I432864

18 119 126 í4 529 098
18207 465

-88 339
14 647 526

-1',18 429

26779 274 24337 438
26779 274

0
21o/o

I432864

24337 438
0

21%
8 ĺ6í 973
8 í6ĺ 973

1 270 89',1

0
0

0
299 912

0
0

0
0
0

0
0
0
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11 Poznámkyks vahe

11.1.1 Nehmotn majetok

Nehmotn majetok v eurách Goodwill Softvér
A B

Prvotné ocenenie
Stav na zaěiatku beŽného
čtovného obdobia

Prírastky
Ubytky
Presuny
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného
čtovného obdobia

oprávky
Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

Prírastky
Ubytky
Stav na konci beŽného
ětovného obdobia

opravné poloŽky
Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Tvorba
PouŽitie
Stav na konci bežného
čtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

Stav na konci bežného
čtovného obdobia

a.s. 14
lČo: go 28É831
Dll:2022152517

khsdc

Obstaranie
nehmotného

maietku

0
843 038
-817 942

0
0

2s 096

ochranná
známka Know how

Poistn
kme

Drobn
dlhodob
nehmotn
maietok

Ostatn
dlhodob
nehmotn
majetok

Poskytnuté
preddavky

na dlhodob
nehmotn
maietok

Dlhodob
nehmotn
majetok
spolu

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 908 849
0
0

817 942
0

0 8726791

5 996 3í5
806 168

0

0 6802482

0
0

0 1912534

0
0
0
0

0
0
0

0 0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 908 849
843 038
-817 942
817 942

0

0 8 751 887

5 996 3í5
806 168

0

0 6 802482

0
0

0 í 912534

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

o
0
0

0
0

0

0

0
0

0

0 í 924309 25 096 0 í 949404
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11.1.2 Hmotn: majetok

U dlhodobého hmotného majetku rĺ počtová technika bola vytvorená opravná poloŽka vo v ške 157 167 EUR v roku 2016.

lČo: so 2eĺ83'|
DlĆ:2022152517

Stroje a
Stavby zariadenia

c D

í66 0í2
51 51'l

0
0
0

Samostatné
hnuteľné

veci a
Predmety sribory
z drah ch hnuteľn ch

kovov vecí
s

3427 835
412245

-2726
0
0

Ostatn Obstaranie
dIhodob dlhodobého
hmotn hmotného
maietok maietku

Dlhodob
hmotn
majetok
spolu

0 4 079 490
o 't o21764
0 -2726
0 -417 688
00

Umelecké
diela a
zbierkv

e

Dopravné
orostried kv

Drobn
dlhodob
hmotn
maietok

Poskytnuté
preddavky

na
dlhodob
hmotn
maietokHmotn majetok v eurách Pozemkv

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
ětovného obdobia

Prírastky
Úoytxy
Presuny

Mf h

3ĺ4 3í9
7 596

0
0
0

í59 í78
98 798

0
0
0

0
451 614

0
417 688

0

k

0
0
0
0
0

47
0
0
0
0

112

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0Rozdiel z

na konci bežného
ětovného obdobia

oprávky
Stav na začiatku bežného
ětovného obdobia

Prírastky
Únytxy
Stav na konci bežného
čtovného obdobia

opravné poloŽky
Stav na zaěiatku beŽného
čtovného obdobia

Tvorba
PouŽitie
Stav na konci bežného
čtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

Stav na konci bežného
tiětovného obdobia

0 12147 217 523 0

0

0

0

0 3 837 354 321 915

2727 289
336 653

2726

16í 055
53 554

0

0 257 976

119 171
17 250

0

0 136421

0 0

40 006

33 925 0 4680 839

0 3 í53 673
0 422U9
0 2726

0 3 573295

157 167
0
0

0 157 167

0 768 650

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

211
305

0

145947
14 587

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 516 í60 534

0 0 0

0 íí 936 20 065

0 3 06í 2ĺ5 2í4 609

157 167
0
0

0 157 167 0

0 543379 1532ď

0

0

0

0 íí 63í 56 989 0 0 6í8 972 í07 306 í2í 555 33 925 0 950 377
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12 Pohľadávky

UZP eviduje v pohľadávkach z poistného aj zaplatené preddavky v zmysle postupov uvedených v bode 2.6.
Podl'a $ 24 zäkona č,. 58012004 Z' z. je platitel' poistného, ktorý je zamestnávatel'om, samostatne zárobkovo
tinnou osobou alebo platitel'om poistného podľa $ 11 odseku 2 tohto zákona, povinný vypočítať poistné,
riadne a věas platit'a odvádzať preddavky na poistné a vykazovat' poistné prĺslušnej zdravotnej poisťovni.
UZP úětuje vykázané poistné na t'archu úÖtu pohl'adávky z poistného' Uhradené poistné UZP účtuje
v prospech úětu pohľadávky z poistného. V prípade, Že platiteľ poistné uhradil, ale nevykázal, má úěet
záporný zostatok' Všetky pohl'adávky, ktoré UZP eviduje, sú krátkodobé s dobou splatnosti do jedného roka.
Stát odvádza poistné vo výške sumy urÖenej zákonom o Štátnom rozpoÖte na príslušný rok, ktorá sa rozdelÍ
medzi zdravotné poist'ovne pomerne podľa oznámeného poětu poistencov za predchádzajúci kalendárny
mesiac. Z uvedeného vyplýva Öasový nesúlad, keďŽe štát platÍ so sadzbou a vymeriavacím základom
platnými pre aktuálny kalendárny mesiac, avŠak za potet poistencov z predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca, prípadne poěet stanovený pomerom ku štátnemu rozpoětu. Poistné sa zúttováva v ročnom
ztjÖtovaní poistného. Z dôvodu vecnej a ěasovej prísluŠnosti k obdobiu UZP mesaěne počÍta výŠku
poistného od štátu za poÖet poĺstencov aktuálneho mesiaca a o rozdiele medzi takto vypoÖítanou hodnotou
a skutoěne zaplateným poistným od štátu účtuje ako o rezerve na ročné zúětovanie so Štátom (v prípade
záporného rozdielu) alebo ako o odhadnej poloŽke na roÖné zÚÖtovanie so štátom (v prípade kladného
rozdielu). V súlade s uvedeným UZP úětovala k 31 .12.2017 a31'12.2016 o odhadnej poloŽke k výnosom na
ročné zÚčtovanie so štátom.

Pohl'adávky z veĘného
zdravotného poistenia

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie Prírastok/Úbytok

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

lstina
pohl'adávky z ročného zúčtovania

Pohl'adávky voči inej zdravotnej poistbvni
z toho:

z prerozdelenia beŽného roka
Pohl'adávky voči úradu (d'alej UDZS)
Pohl'adávky voči poskytovatel'om
Pohl'adávky voči MZ SR
ostatné pohl'adávky
Pohladávky celkom po lehote splatnosti
v ělenení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dnívrátane
od 91 do'l80 dnívrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

opravné ooložkv k oohl'adávkam

B c

í30 009 9í6 í04 806 95í 25202565
141 702327 105 393 660 36 308 667
-27 8p3716 -13758379 -',t4075337

000

D

0
3281402
4 533 404

0
I 326 499

0
2 963 714
3 373777

0
6 834 179

0
317 688

I 159 627
0

1492320

í30 009 9í6 í04 806 95í 25202565
46 663 789
3 290 950
1 817 890
5 153 901
8718 413

64 364 975

43926957
2 162 697
1 082 48',1

1 484200
'1803714

54346902

2736831
1 128253

735 409
3 669 700
6 914 699

10 018 072

Pohľadávky povaŽujeme za splatné v čase vzniku.

12.1.1 opravné položky k pohl'adávkam

Stav na
začiatku
bežného

účtovného
obdobia Tvorba Použltie

Stav na konci
bežného

úětovného
obdobia

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

B

62 704 771
532 554

34723 402
182 510

15745 587
70 503

81 682 586
644 560

c D E

63 237 325 34 905 9ĺí í5 8í6 090 82327 146
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12.1.2 Pohľadávky voči sprostredkovatel'om

V pohľadávkach voči sprostredkovatel'om sú zaúčtované pohl'adávky zdravotnej poisťovne z titulu
vyplatených provízii za stornované prihlášky' týkajÚce sa náboru poistencov poěas roka 2006, odmeny na
zäklade dohÔd za obdobie január aŽ december 2017 za stornované prihlášky a úroky z omeškania z dohÔd,
v celkovej brutto výške 105 223 EUR (k 31J2.2016 to bolo 105 425 EUR)' ktoré na základe zmluvných
dojednanÍsú spoločnosti povinné vrátiť UZP.

1 2. 1 .3 Poh ľadáv ky voči pos kýovatel'o m zd ravotnej sta rostl ivosti

Zdravotná poist'ovňa eviduje pohl'adávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,PZS")
v celkovej výške 4 533 404 EUR (k 31'12'20'16 to bolo 3373 777 EUR). Pohľadávky vo výške 3202 547
EUR (k 31.12.2016 to bolo 1 942 1B0 EUR) predstavujú pohl'adávky zdravotnej poist'ovne za neoprávnené a
neopodstatnené výkony zistené externýmĺ revÍziami a pohľadávky z dobropisov voti PZS. Pohl'adávky
v hodnote 1 330 857 EUR (k 31'12.2016 to bolo 1 431 597 EUR) predstavujú preddavky poskýnuté PZS.

12.1.4 Pohľadávky voči Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou

UZP eviduje pohl'adávku voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v celkovej výške 3 281 402
EUR (k 31.12'2016 to bolo 2963714 EUR)' ztoho UZP eviduje pohl'adávku voÖi SOVD (StyÖný orgán pre
vecné dávky sociálneho zabezpeÖenia), ktorého funkciu zastrešuje Urad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivost'ou, Vo výške 2 345 541 EUR (k 31.12.2016 to bolo 2 333 090 EUR) a dobropisy vo výške -72
740 Eur (k 31'12'2016 to bolo -60 702 EUR). lde o pohl'adávku za poistencov Európskej únie, ktorým bola
poskytnutá zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktorým zdravotná
poist'ovňa preplatila nimi poskytnuté zdravotné výkony a následne si ich uplatnila u prĺslušných inštitúcií
v Európskej únii prostredníctvom soVD.

UZP vytvorila pohľadávku na poistencov z členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho
spoloÖenstva v odhadovanej výške, ktorá predstavuje výšku 1 008 60'ĺ EUR (k 31.12.2016 to bolo 691 326
EUR).

12.1.5 Pohl'adávky z titulu vynaložených liečebných nákladov z dôvodu zavineného protiprávneho
konania iných osôb voči poistencom zdravotnej poistbvne a regres vo výške nákladov za
poskytnutú in(l ako neodkladn(l starostlivosŕ'v časą keď mal právo ĺen na Úhradu
neod kl ad nej zd ravotnej starostl ivosti (tzv. reg resy)

VoÖi tretĺm osobám UZP eviduje pohl'adávky ako náhrady za lietebné náklady vynaloŽené na zdravotnú
starostlĺvost' poskytnutú poistencom UZP v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osÔb a
regres vo výške nákladov za poskytnutú inú ako neodkladnú starostlivost' v čase, keď mal právo len na
úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti predstavuje výŠku 2120 166 EUR (k 31.12'2016 to bolo í 865
026 EUR).

12.1'6 ostatné pohl'adávky

Bezprostredne predchádzĄúce úětovné
obdobie

ostatné poh!'adávky
(v EUR)

Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcla Netto Brutto Korekcia Netto
Poskytnuté prevádzkové
preddavky
Pohl'adávka voči
materskej spoločnosti
Pohľadávky voči
zamestnancom
Pohladávky voči
sprostredkovatelbm
ostatné pohl'adávky
odloŽená daňová
pohladávka
Spolu

87 160

0

3226

105 223
64'ĺ 190

I432864

0

0

0

-88 818
-555 743

0

87 160 71 184 0

0 1480 0

3226 1 951 0

16 406 ',t05 425 -88 818
85448 I 668313 -443736

I 432864 I 161 973 0

71 184

't 480

1 951

16 607
1 224 577

I 161 973
í0 269 663 _644 560 9 625 103 ĺ0 0ĺ0 326 -532554 g 477 772
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12.'l.7 Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohl adávky podl'a zostatkovej doby
splatnosti

Stav na konci beŽného
úětovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho úětovného

obdobia
A

Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane
Pohlädávky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedného roka do päť rokov vrátane
Pohl'adávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Pohl'adávky podl'a zostatkovej doby
splatnosti spolu

í3 Penlaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty
Stav na konci bežného

úětovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

B c

140 279 579

0

0

114 8',t7 277

0

0

140 275 579 114817 277

Bankové účty
Ceniny
Pokladničná hotovosť
Peniaze na ceste
Spolu

'l4 Zásoby a iné aktíva

Zásoby a iné aktíva (v EUR)

88 956 838
0

740
430

61 733 978
120

'1097
1 218

88 958 008 61 736 404

Stav na konci bežného
úětovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho úětovného

obdobia

Zásoby

lné aktíva

Spolu

59 152

7 436

61 663

3 600

66 588 65 264

í5 Účty časového roztíšenia

15.1.1 Náklady budlicich období

Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodrŽanie zásady Vecnej a časovej
súvislosti s úětovným obdobím.

Náklady budúcich období
(v EUR)

Stav na konci bežného
úětovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho úětovného

obdobia
Nájomné
Poistenie
ooN' sociálne odvody
Príspevok na národný zdravotnícky
informačný systém
ostatné prevádzkové náklady
Spolu

7 692
11 844

1 745 758

854 108
134 336

55 433
16 706

1 630 865

1 058 283
81 569

2753738 2842856
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15.1'2 Výdavky bud(lcich období

Výdavky budÚcĺch obdobÍ boli zaÚÖtované vo výŠke, ktoráje potrebná na dodrŽanie zásady vecnej a ěasovej
súvislosti s úötovným obdobÍm'

Výdavky budúclch období
(v EUR)

Stav na koncl bežného
úětovného obdobia

Stav na konc! bezprostredne
predchádzajúceho úětovného

obdobia
Výdavky budúcich období ostatné
Spolu

'ĺ6
í6

15.1.3 Výnosy budlicich období

Výnosy budúcich obdobĺ boli zaúčtované vo výške, ktorá je potrebná na dodrŽanie zásady vecnej a ěasovej
súvislostĺ s účtovným obdobĺm.
Vo výnosoch budúcich obdobíje premietnutý zvýšený prĺjem poistného za poistencov štátu voěi beŽnému
obdobiu poskýnutý v období november a december 2017 (sadzba 5,760/o v novembri a decembri vs. 3,78%
v ostatných mesiacoch ). Dodatočné finančné zdroje boli Ministerstvom zdravotnĺctva SR poskytnuté za
útelom vynaloŽenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2018. Pre konzistentné účtovanie
výnosov a s tým súvisiacich nákladov je potrebné Öasť zvýšeného prĺjmu v roku 2017 za poistencov štátu
účtovať v roku 2018 do výnosov.

7
7

Výnosy budúcich období
(v EUR)

Stav na konci bežného
úětovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia
Výnosy budúcich období
Spolu

9 098 994
9 098 994

í6 VIastné imanie

16.1.1 Prehl'ad zmien vo vlastnom imanÍ v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:

Vlastné imanie

Stav na
zaěiatku
beŽného

úětovného
obdobia Zvýšenie

Povinný
prídel

lné

Stav na
konci

bežného
úětovného
obdobiazvýšenie Zníženie

A
Základné imanie
Vlastné akcie
Emisné ážio
Rezervné fondy
ostatné fondy tvorené zo zisku
ostatné kapitálové fondy
oceňovacie rozdiely nezahrnuté
do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
z toho Dividendy
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia
za Účtovné obdobie
Vlastné imanie spolu

1 872526 6 283 848

B
I 6 600 000

0
0

5 3',t5 674
0
0

0
I 534 602

0
-9 604 896

0
3 868 201

0
0

Ec D FG
o 16 600 OOO

00
00

-1 995 674 3 320 000
00
00

000
4657816 -13090896 4969723

0 -3 486 000 0
0 9604896 0

0 -1 872526 6283848

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0 4 657 8í6 -7 354200 31 173 572

Zvýšenie nerozdeleného zisku :

Predstavenstvo UZP schválilo prevod ěasti rezervného fondu vo výške 1 995 675 Eur do nerozdeleného
zisku minulých rokov.
Akcionár spoločnosti na svojom 39. riadnom valnom zhromaŽdenÍ konanom dňa 15' júna 2017 rozhodol
rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 20'ĺ6 previesť do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške
18725268UR.

23717 907 10 152049
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lné zvýšenie nerozde!eného zisku:
- zaúötované rozpustenie rezervy na roěné prerozdeľovanie poistného za rok 2016 vo výške 4 657 816 EUR

lde o opravu z dÖvodu nadhodnotenej rezervy. Pri pÔvodnom výpoÖte boli pouŽité nesprávne predpoklady.

Použltie nerozdeleného zlsku :

- nerozdelený zisk minulých rokov pouŽitý na úhradu strát minulých rokov v celkovej výške 9 604 896 EUR
- výplatu dividend z nerozdeleného zisku vo výške 3 486 000 Eur

Spolu vo výške í3 090 896 Eur
(pouŽĺtie schválené akcionárom spoločnosti na svojom 39. riadnom valnom zhromaŽdení konanom dňa 15.
j(tna2017).

17 Návrh na použitie zisku bežného (lčtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobÍe.

UzP k31.12.2017 vykázala výsledok hospodárenia zisk vo výške 6 283 848 EUR (k 31. decembru 2016 bol
zisk vo výške 1 872 526 EUR)'

17.1.1 Nävrh na použitie zisku bežného ličtovného obdobia:

- prevod zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 6 283 848 EUR

17.1.2 Použitie zisku za bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Akcionár spolotnosti na svojom 39' riadnom valnom zhromaŽdenĺ konanom dňa 15. júna 2017 rozhodol
o poŽitÍzĺsku za rok 2016 :

- na prevod zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 1 872 526 EUR.

Použitie zisku alebo úhrada straty za minulé úětovné obdobie' a návrh na použitie zisku bežňého úětovného obdobla
Bezprostredne predchádzajúce

Názov položkv Bežné úětovné obdobie úětovné obdobie
A

Účtovný zisk
Rozdelenie úětovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prĺdel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Výplata podielu na zisku spoloöníkom a členom
lné
Rozdelenie úětovného zisku spolu
Úětovná strata
Vysporiadanie úětovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločnĺkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
lné
Vysporiadanie účtovnej straty spolu

c B

6 283 848 1 872 526

0
0
0
0
0

6 283 848
0
0

0
0
0
0
0

1 872 526
0
0

6 283 848 1 872 526
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
00
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17.1.3 Základné imanie a rezervný fond

UZP základné imanie k 31' decembru 2017 má splatené vo výške 16 600 000 EUR (k31'12.2016 to bolo
16 600 000 EUR).
Predstavenstvo UZP vroku 2017 schválilo prevod öasti rezervného fondu vo výške 1995674 Eur do
nerozdeleného zisku minulých rokov, zákonný rezervný fond k 31' decembru 2017 je vo výške 3 320 000
Eur (k 31.12.2016 to bolo 5315674 EUR).

18 Technické rezervy na poistné plnenie

UzP k 31 decembru 2017 vykazuje v zoznamoch öakacÍch listín 53 poistencov (pacientov) čakajÚcich na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, čo predstavuje výšku rezervy 144 896 EUR (k 31.12.2016 to bolo 136
304 EUR v poěte 35 poistencov) podľa zákona Ö,' 58112004 $ 6 ods. 9).

Technické rezervy

Stav na zaěiatku
bežného

úětovného
obdobia Tvorba Použitie

Stav na konci
bežného

účtovného
obdobia

A
Technická rezeNa na poistné
plnenie z toho:

technické rezervy na liečbu na
území Slovenskej republiky
technické rezerw na schválenú
zdravotnú starostlivosť - liečba
v cudzine
technické rezevy na výkony
pre poistencov v zozname
čakajúcich na poskytnutie
zdravotnej starostlivosti

Technické rezervyspolu 3í 8í4 800 403743750 -390304412

B

31 814 800

30 319 171

1 359 325

136 304

c

403 743 750

398 964 797

4 555 103

223 850

D

-390 304 412

-386 590 281

-3 498 873

-215258

E

45 254 138*

42 693 687

2 4',t5 555

144 896
45 254 138

* Technická rezerva zahŕřla rezervu na plánovanú zdravotnú starostlivosť a mimoriadne Íinančne náročnú vo výške
't 585 848 Eur ( k 3'l.'12.2016 to bolo vo výške 1 642 o44 Eur).

'l8.'l,1 lné technické rezervy

Na útte iné technické rezeĺvy bola zaúötovaná rezerva na rotné prerozdeľovanie poistného a rezerva na
mesatné prerozdeľovania poistného na mesiac november a december 2017 pre beŽné účtovné obdobie
a pre bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na mesiac november a december 2016.

Bežné úětovné obdobie
!né technické rezervy

(v EUR)
Rezerva na ročné prerozdelenie poistného
Rezeľva na mesačné prerozdelenie poistného
Spolu

Tvorba rezervy Použitie rezen y
28676013 -30 641 587

1'12 458 656 -110 492 827

Rezerva k
31.12.2016

I 971 326
11 475 456

Rezerva k
31.12.2017

I 005 752
13 441 285

21 446782 ĺ4í í34 669 -141 134 414 21 447 037

Bezprostredne predchádzajúce úětovné obdobie
lné technické rezervy

(v EUR)
Rezerva na ročné prerozdelenie poistného
Rezerva na mesačné prerozdelenie poistného
Spolu

Tvorba rezervy Poużitie rezervy
15022399 -13 415255

108 950 180 -105 606 633

Rezerva k
31.12.201s

8364182
8 13'ĺ 909

Rezerva k
31.12.2016

I 971 326
11 475 456

í6496 09í 12397257g -1í9 02í 888 21 446782
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18.'l.2 ostatné rezervy

Rezerva na pasívne súdne spory:

UZP pri tvorbe rezerv na riziká vypliývajúce zo súdnych sporov vychádzala z evidencie pasívnych súdnych
sporov (t. j. sporov, v ktoých je UZP na strane Žalovaného, resp. odporcu) vedenej právnym odborom
k 31' decembru2017, vktorej sú evidované neukoněené pasívne súdne spory, oktorých mala zdravotná
poist'ovňa ku dňu zostavovania účtovnej závierky vedomosť. PouŽité ěĺselné údaje boli zĺskané najmä zo
spisovej dokumentácie sporov.

K uvedenému dňu sú neukončené tri pasívne spory (bezprostredne predchádzajúce obdobie boli dva
pasívne spory). Podkladom pre tvorbu rezerv sporových konanĺje 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.
navrhovateľov' Výška rezervy bola vypotĺtaná váŽeným priemerom predpokladaných súdnych výsledkov
berÚc do Úvahy pravdepodobnosť, Že jednotlivé výsledky nastanú'

Na útte ostatných rezerv boli zaÚčtované sumy z titulu Íezervy na prevádzku, na súdne spory a rezervy na
odchodné. Rezerva na odchodné do dÔchodku bola vývorená s pouŽitím poistnej matematiky.

Rezervy

Stav na
zaěiatku
bežného

úětovného
obdobia Tvorba Použitie

Stav na konci
bežného

úětovného
obdobia

A
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé rezeNy - materiál
Krátkodobé rezeNy - sluŽby
Krátkodobé rezervy - audit
Krátkodobé rezevy - reklama
Krátkodobé rezeNy - odborné práce W
Krátkodobé rezeNy _ nevyčerpané
dovolenky
Krátkodobé rezeNy _ odmeny
Krátkodobé rezevy - zákonné poistenie
Krátkodobé rezevy - prĺspevok na činnosť
operačných stredísk tiesňového volania
záchrannej zdravotnej sluŽby (d'alej oS
zzs)
Krátkodobé rezervy - príspevok na
činnosť ÚDZS
Krátkodobé rezevy - osobitný odvod
z podnikania
Krátkodobé rezervy - ostatné
Dlhodobé zákonné rezervy
Rezerva na súdne spory
Rezerva na odchodné
Rezervy spolu

B
2 214 58'.1

15 309
713 445
32 400
5 200

80 973

1 86 045
863 314
296 395

14 500
7 000

215 751
39 922

175 829

c
5 742 631

26 500
144 261
72 000
75 782

527 849

424 104
924 006
633 040

899 162

0 1 156 067

654 639
205223
34 017

984
33 033

D
-5 160 619

-21909
-762745
-72 000
-60 982

-143 621

-318 211
-1 132 509

-538 820

-899 '162

- 1 156 067

-'14 500
-40 093

E
2796 594

19 900
94 961
32 400
20 000

465 201

00

291 938
654 8't1
390 614

0

654 639
172 130
249 768
40 906

208 862

0

0
0

2 430 332 5 776 648 -5 í60 6í9 3 046 36ĺ
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í9 Záväzky

'l9.1.1 Záväzky voěi platiteľom poistného a poistencom

Záväzky voÖi poĺstencom sú evidované k31'decembru 20'17 v celkovej výške 12827 303 EUR (k
31.12.2016 to bolo í3 638 416 EUR) a predstavuj(l záväzok zdravotnej poisťovne voti poistencom ztitulu
doplatkov za lieky a voěi platitel'om poistného najmä z titulu roěného zúčtovania preddavkov poistného.
Záväzky voÖi platiteľom poistného predstavujú úhrady zákonného zdravotného poistenia zamestnávateľom
za nízkopríjmové skupiny zamestnancov, ktorí v priebehu roka hradia poĺstné a v rotnom zúětovaní
poistného, ktoré sa vykonáva v nasledujúcom roku im bude vrátené ako preplatok z roÖného zÚčtovania
poistného.

Dôvody neuhradenia preplatkov boli:_ neuvedenie spôsobu vyrovnanĺa,
- nesprávne uvedenie adresy alebo čísla bankového účtu,
- nedosiahnutie zákonom stanovenej minimálnejvýšky preplatku do 5 EUR,
- iné'
Dôvody neprevzatia doplatkov za lieky boli:
- úmrtia poistenca

19.1.2 Zäväzky voči inej zdravotnej poistbvni

UZP eviduje zäväzky voÖi Všeobecnej zdravotnej poist'ovni, a. s. 31' decembru 2017 vo výške 6151 218
EUR z titulu mesačného prerozdel'ovania poistného za mesiac október 2017 (k 31.12.2016 to bolo 4 802 5'l0
EUR z titulu mesaÖného prerozdel'ovania poistného za mesiac október 2016 ).

1 9. 1 .3 Záväzky voči poskytovateľo m zd ravotn ej sta rostl ivosti

UZP eviduje záväzky voöi poskytovate|'om zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,PZS") k 31. decembĺu 2017
vovýške 20154 795 EUR (k31'12.2016 to bolo 18 595 025 EUR).

19.1.4 Zäväzky voč! Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivostbu (d'alej aj ,,ÚDzs";

UzPk31. decembru2017 neeviduje záväzky(k31.12'20'16záväzky neeviduje)voči Úradu predohl'ad nad
zdravotnou starostlivosťou za poistencov Slovenskej republiky, za poskytnutÚ zdravotnú starostlivost'
v zdravotníckych zariadeniach Európskej únie.

19.í.5 Závdzky z verejného zdravotného poistenia

Záväzky z verejného zdravotného
poistenia

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
úětovné obdobie Prírastok l Úuytoł

A
Záväzky z verejného zdravotného
poistenia voči poisteným z toho:
Záväzky z prerozdel'ovania poistného
Záväzky voči UDZS z toho:
záväzky z poskytnutých preddavkov od UDZS
Záväzky voči poskytovatel'om
ostatné záväzky
Záväzky celkom po lehote splatnosti v členenĺ
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 9'l do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 36'| dnía viac dní

1 010
0
0

I 418
13 454
39 594

975
0
0

7 272
'16 023
't161',1

B c D

39 í33 3í7 37 035 95í 2 097 366

615',1 2',18

0
0

20 154 795
12 827 303

4 802 5',t0
0
0

18 595 025
13 638 416

1 348708
0
0

1 559770
-811 113

62 476 35 882 26 594

35
0
0

1 ',t45

-2 569
27 983
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í9.1.6 ostatné záväzky

a) krátkodobé záväzky:

ostatné záväzky (v EUR) Bežné úětovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
úětovné obdobie

Záv äzky voči zamestnancom - mzdy
ostatné záväzky voči zamestnancom _zrážky zmiezd
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia
Dodávatelia - faktúry pre správnu činnosť
Nevyfakturované dodávky
Krátkodobé rezeNy
Daň z pľíjmov právnických osÔb podnikateľská činnosť
Daň z pr'ljmov zo závislej činnosti
Sociálny fond
ostatné
Spolu

b) sociálny fond:

Názov položky

430 765
35 465

263 561
1 254 810

296 333
2 796 593
1 012 938

93 620
54202
35 430

306 961
17 112

216 343
202 020
360 457

2 214 581
1 259 700

59 870
23 550
'ĺ3 860

6 273 716 4 674 454

BeŽné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
úětovné obdobie

A
Zaćiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

B c
23 550
66 581

0
0

66 581
-35 930

26384
25 523

0
0

25 522
-28 356

s4202 23 550

19.1.7 Záväzky z verejného zdravotného poistenia podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky podl'a zostatkovej doby spIatnosti
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
úětovného obdobia

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 päť rokov
Záväzky podl'a zostatkovej doby splatnosti spolu

B c

39 133 317

0
0

37 035 951

0
0

39 í33 3í7 37 035 951
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20 Poznámky k výkazu ziskov a strát

20.1.1 Predpísané poistné

Vo výnosoch z poistného v hrubej výŠke je zaÚÖtované predpÍsané poistné z preddavkov na poistné za
obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, vrátane odhadu predpísaného poistného k 31'
decembru 2017 za poistencov, ktorívýkazy preddavkov poistného, výpis z daňového priznania alebo ěestné
vyhlásenie nepredloŽili do dátumu spracovania zävierky v informačnom systéme. Celé poistné je z verejného
zdravotného poistenia'

Predpísané poistné Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
A

Preddavky za zamestnancov a za zamestnávateľa vrátane
zmeny stavu odhadných poloŽiek
Preddavky za samostatne zárobkovo činné osoby vrátane
zmeny stavu odhadných poloŽiek
Preddavky za ostatných platitel'ov vrátane zmeny stavu
odhadných poloŽiek
Ročné zúčtovanie zamestnávatel'ov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku

z toho: ročné zúčtovanie zamestnávateľov preplatok
z toho: ročné zúčtovanie zamestnávateľov nedoplatok

Ročné zúčtovanie zamestnancov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku

z toho: ročné zúčtovanie zamestnancov pľeplatok
z toho: ročné zúčtovanie zamestnancov nedoplatok

Ročné zúčtovanie samostatne zárobkovo činných osôb s
osobitným uvedením preplatku a nedoplatku

z toho: ročné zúčtovanie SZČo preplatok
z toho: ročné zúčtovanie SZČo nedoplatok

Ročné zúčtovanie ostatných platiteľov s osobitným uvedením
preplatku a nedoplatku

z toho: ročné zúčtovanie ostatný platitelia preplatok
z toho: ročné zúčtovanie ostatný platitelia nedoplatok

Preddavky za štát vrátane ročného zúčtovania a zmeny stavu
odhadných poloŽiek
Spolu

B c

248208648

20 328931

't9 356124

-10 573292
12 255 645
'l 682 353

-486 622
1 305 009

81 I 387

2230 543
1 586 596
3 817 139

212724
923045

'ĺ 135 769

118 872 476

2',t1937 754

18 452 029

11 279 105

-9 626 466
11 153717
1 527 251

-882 536
1578740

696 204

I 760 621
1 730735
3 491 355

-28 389
944 827
916 438

130 622 573
398 í49 533 363 5í4 690
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20.1.2 ostatné technické výnosy

Na úöte ostatné technické výnosy sú zaÚčtované úroky z omeškania voÖi platitel'om poistného, výnosy
z titulu vynaloŽených liečebných nákladov z dÔvodu zavineného protiprávneho konania iných osÔb voěi
poistencom zdravotnej poist'ovne (tzv. regresy), regres vo výške nákladov za poskytnutú inÚ ako neodkladnú
starostlivosť V čase, keď mal právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, úroky z beŽného
a terminovaných vkladov, pouŽĺtie opravných poloŽiek z úrokov z omeškania a z poplatkov za vydanie
výkazov nedoplatkov a platobných výmerov, vecné dávky voči ÚDzs v celkovej výške 20 4o9 7g2 EUR (k
31.12.2016 to bolo 20876 675 EUR). UzPk3í. decembru2017 uplatnila voěi platiteľom poistného Úroky
z omeškanĺa formou výkazu nedoplatkov V sume 1 800 796 EUR (k 31'12.20í 6 to bolo 203 650 EUR).

Bezprostredne

ostatné technické výnosy(v EUR) BeŽné úětovné obdobie 
Predchádzajúce úětovné

Úroky z omeškania
Regresy
Úroky z bežného účtu a terminovaných vkladov
PouŽitie opravných poloŽiek
ostatné
ostatné rĺýnosy vecné dávky ÚDZS
Spolu

20.1.3 ostatné netechnické výnosy

Rozpustenie krátkodobých rezerv a ostatné výnosy
(v EUR)

1 800 796
695 243
10 440

15 729 249
9',14'l

2 164924

203 650
1 155401

I 170
17 235 372

129 633
2 144 450

20 409792 20 876 675

Bežné úětovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdoble
odmeny nazáklade dohôd a ostatné odmeny
Nevyčerpané dovolenky
Zákonné poistenie
odborné práce
Reklamný mat. a sluŽby
Nájomné a sluŽby spojené s nájmom
Poštovné a telekomunikácie
Provízie
osobitný odvod z podnikanĺa
Príspevok na činnosť os Zzs
Príspevok na činnosť ÚDZS
SluŽby a ostatné
ostatné výnosy
Spolu

1 132509
318 211
538 820
143 621
83 415
35 069
59 745

0
'ĺ4 500

899'ĺ62
1 156 067

779 499
491 835

888 583
466 949
ô82744
78 080
85 583
27 453
63 463
'1228

0
813 813

1 046 331
0

1 066 26í
5652454 5 220 488
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20.1.4 Náklady na poistné plnenla

V nákladoch na poistné plnenia sú zaúttované náklady na poistné plnenia vyplatené poskytovatel'om
zdravotnej starostlivosti za zdravotnú starostlivosť poskytnutÚ do 31. decembru 2017 ako aj neuhradená
a nevyfakturovaná zdravotná starostlivosť týkajúca sa Účtovného obdobia január aŽ december 2017, ato
vo forme technickej rezervy.

Náklady na zdravotnú starostlivost' Bežné úětovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úětovné

obdobie
A

Náklady na lieky
Náklady na zdravotnícke pomôcky
Náklady na všeobecnú ambulantnú starostlivosť
Náklady na špecialĺzovanú ambulantnú starostlivosť
Náklady na ústavnÚ zdravotnÚ starostlivosť
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov členského štátu
EU
ostatné náklady
Náklady na zdľavotnú starostlivost' spolu

20.1.5 Zmena stavu iných technických rezerv

B
53 848 0í4
1'ĺ 919 388
17 980 209
47 234290

113837 477

2272389
31 616 431

52669729
11 390 774
24 69325',1
46 852 679

111 765 460

2393',t75
24 729 153

c

278708 158 274 494 222

Bežné úětovné obdobie
Zmena stavu
k31.12.2017Zmena stavu iných technických rezerv

(v EUR)
Rezerva na ročné prerozdelenie poĺstného
Rezerva na mesačné preľozdelenie poistného
Spolu

Zmena stavu iných technických rezerv
(v EUR)
Rezerva na ročné prerozdelenie poistného
Rezerva na mesačné prerozdelenie poistného
Spolu

Tvorba rezervy Použitie rezervy

28 676 013
1 12 458 656

-25 983 770
-110 492 827

2692242
't 965 829

141 134 669 -136 476 598 4 658 07í

Bezprostredne predchádząúce úětovné obdobie

Tvorba rezervy Použitie rezetvy
Zmena stavu
k31.12.2016

15 022 399
108 950 180

-13 415 255
-105 606 633

1 607 144
3 343 547

123 972 579 -íí9 02í 888 4 950 69í

Výška rezerv na mesaÖné a ročné prerozdelenie je uvedená v poznámke v bode 1B'1'1 - iné technické
lezeÍvy.
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20.1.6 obstarávacie náklady na poistné zmluvy a náklady na správnu réŽiu

obstarávacie náklady na poistné zmluvy a náklady na správnu réŽiu k 31. decembru 2017 predstavovali
výšku 16691 106 EUR (k 31.12'2016 to bolo 13219 887 EUR). Vnákladoch na správnu réŽiu sÚ zahrnuté
technické náklady súvisiace s prevádzkou'

Správne nákladv Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úětovné

obdobie
A

Prevádzkové náklady celkom, z toho:

osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie a zdravotné poistenie

Náklady voči audítorovi/audĺtorskej spoločnosti a z toho:

overenie účtovnej závierky
uisťovanie audítorské sluŽby s výnimkou overenia
účtovnej závierky
súvisiace audĺtorské sluŽby
daňové poradenstvo
ostatné neaudĺtorské sluŽby

ostatné technické náklady
(v EUR)

B c
í6 69í í06 13 219 887

2 479848
4 580 096
2264333

2052945
4',t36120
1 885 357

72 000 93 540

72000

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

74 700

0
0
0
0

0
0

í8 840
0

20.1.7 ostatné technické náklady

ostatné technické náklady tvoria náklady na prerozdeľovanie poistného, odpis pohl'adávok z poistné a z
regresov z dÔvodu ich nevymoŽitel'nosti alebo z dôvodu ich nízkej sumy (do 33 EUR)' vymáhanie ktorej je
pÍe UzP neefektÍvne, tvorba opravných poloŽiek k pohľadávkam na preddavkoch poistného, opravné
poloŽky z úrokov z omeškania, z regresov a externých revízii Voči Pzs a náklady na Öinnosť operačných
stred ĺsk tiesňového volan ia zách ran nej zd ravotnej sluŽby.

Náklady na prerozdel'ovanie poistného
Spolu
odpis pohl'adávok - poistného
odpis pohladávok _ regresy
odpis pohľadávok - voči PZS
Spolu
opravné poloŽky k pohl'adávkam na preddavkoch
poistného
opravné poloŽky k pohľadávkam z úrokov z omeškania
opravné poloŽky k pohl'adávkam z regresov
opravné položky k pohl'adávkam externých revíziivoči
PZS
Spolu opravné položky
Príspevok na činnosť ÚDZS
Náklady na činnosť os zzs a a na správu a
rozvoj národného zdravotn íckého informačného systému
(d'alej NZIS)
Spolu

57 625784
57 625784

4 517
58 682

174 830
238 029

31 959 371
1 936435

651 748

175 848
34723 402
1281 ',t62

2 054 742

58 773 494
58773 454

-1 998
115 128

468
ĺí3 598

20 559 865
1 231 898

661 't90

37 138
22 490 091

1 161 530

1 878 299
95 923 í í9 84 417 011
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20'1.8 Tvorba rezeľv na správnu činnost'

Tvorba rezeru na správnu činnost'
(v EUR) Bežné účtovné obdoble

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

29

Nevyčerpané dovolenky 424 104
odmeny nazáklade dohôd a ostatné odmeny 924 006
Zákonné poistenia 633 040
Audit 72 000
Súdne spory 984
Prĺspevok na činnosť os ZZs 899 162
osobitný odvod z podnikania 654 639
Príspevok na činnosť UDZS 1 156 067
ostatné 1 012 648
Spolu 5776648

20.1.9 ostatné netechnické náklady

468 010
1 264 676

798 554
72000
58 337

813 813
1 046 331

14 500
I 076 763
5 6í2 985

ostatné netechnické náklady
(v EUR) Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úětovné

obdobie
odpisy - softvér
Pokuý a úroky z omeškanĺa
Štooy
Trovy konania - súdne spory
Zostatková cena odcudzeného dlhodobého majetku
Výhry a ocenenia
opravné poloŽky k poplatkom za vydanie výkazov
nedoplatkov a k ostatným pohľadávkam správna činnosť
Rezervy správna činnosť
ostatné náklady
Spolu

806 168
4 379
2 507

0
0

14 128

I 82 860
5 776 648

15 530

786 632
0

22 893
'1 050
I 377

22803

74 691
5 612 985

'169 717
6 802219 6 699 ĺ49

20.1.10 Náklady na poplatky a dane

V nákladoch na poplatky sÚ premietnuté bankové a exekuÖné poplatky, správne poplatky za vydanie
platobných výmerov ,,d'alej len PV" a výkazov nedoplatkov ,,ďalej len VN", daň z motorových vozidiel,
osobitný odvod z podnikanĺa a súdne a ostatné poplatky.

Poplatky
Bezprostredne

predchádzajúce úětovné
obdobie

Bankové poplatky
Správne poplatky za vydanie platobných ýmerov
Daň z motorových vozidiel
Súdne a exekučné poplatky
osobitný odvod z podnikania
ostatné poplatky
Spolu

Bežné úětovné obdobie
61
-1 629
4 34',1

25 195
254 783

7 822

62 88
11 615
4 38',1

3 029
0

70 344
352 408 'l5í 557
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20.1.11 Daň z príjmov z beŽnej činnosti beŽné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzď1úce
(lčtovné obdobie:

Úetovny výsledok hospodáreniaUZP k31''l2'2o17 predstavovalzisk vo výške 6 283 848 EUR (k 31J2'2016
zisk vo výške 1 872 526 EUR), ktorý bol upravený v súlade so zákonom o dani z pr'ljmov o pripoÖÍtatel'né a
odpotítateľné poloŽky a na základe úpravy k 31.12.20'17 vznikol základ dane z ktorého bola zaÚötovaná daň
splatná (k 31.12.2016 vznikol základ dane, ktoý bol upravený o umorenie daňovej licencie za roky 2014
a2015 na základe úpravy k31.12'2016 vznikol základ dane z ktorého bola zaúčtovaná daň splatná)'

Dane
ív EURI Bežné úětovné obdoble

Bezprostredne
predchádzajúce úětovné

obdobie
Daň z pr'ljmov Po splatná
odloŽená daň z pr'ljmov pohľadávka
odloŽená daň z príjmov záväzok
Daň vyberaná zráŽkou - kreditné úroky
Spolu

2622382
-1 265 3',t7

-5 574
1 982

1 068 251
410 090
-34 037

1 550
1 353 472 1U5854

20.1 .'l2 Výsledok hospodáren ia

Výsledok hospodárenia k 31. decembru 2017 predstavoval zisk vo výške 6 283 848 EUR (k 31.12.2016 to
bol zisk vo výške 1 872 526 EUR).

Glenenie výsIedku hospodárenia
(v EUR) Bežné úětovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce úětovné

obdobie
VeĘné zdravotné poistenie
Prevádzková činnosť
Spolu

Poistné

7 334 976
-1 051 128

1 372 953
499 573

6 283 848 1 872 526

20.1.13 Predpísané poistné pre vyěíslenie limitu výdavkov na prevádzkové činnosti

V zmysle $ 6a ods'1 zákona 58112004 o zdravotných poisťovniach, dohl'ade nad zdravotnou
starostlĺvost'ou a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov výdavky na prevádzkové Öinnosti zdravotnej
poĺsťovne : Zdravotná poistbvňa 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 ,,roöný úhrn''). Podiel na roÖnom úhrne poistného (v %) sa Vypoěíta podľa Vzorca, ktoý je
uvedený v prĺlohe ć,'1 zákona 58112004 Z' z., a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta smerom nahor.
Spoločnosť v priebehu roka sleduje plnenie zákonných poŽiadaviek.

Poěas vykazovaného obdobia bolivyŠšie spomínané pożiadavky splnené nasledovne:

Bežné úětovné obdobie
Pred Po

prerozdelením prerozdelenĺ

Bezprostredne predchádzajúce
úětovné obdobie*

Pred Po
prerozdeIením prerozdelení

Ročný úhrn 
A

Podiel na ročnom Úhrne poistného (v %)
Podiel na ročnom úhrne poistného v eurách
terpanĺe prevádzkových výdavkoch
Čerpanie do limitu výdavkov na prevádzkové
činnosti
Čerpanie zo zostatku zdrojov z minulých obdobĺ
v zmysle S 6a ods. 5 c) zákona č,' 58112004Z'z'
NevyuŽité finančné prostriedky

Ukazovatel'

x 15 157 743 x

xxx
x 33979 x

Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce
obdoble účtovné obdobie

B
390 346 647

4,25
16 589 733
16 732 054

16 589 733

142 321
x

c
334 069 571

X
X
x

D
356 613 198

4,26
15',t91 722
'15157 743

E
298687 920

x
x
x

Počet poistencov zdravotnej poisťovne
Limit výdavkov na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne v
zmysle $ 6a zákona 58112004z.z.v znenlneskoršĺch predpisov

485 156

4,25o/o

47',t 360

4,260/o
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* Poznámka:
V poznámkach za rok 2016 do roěného Úhrnu stÍpec ,,B a C beŽné obdobie" nebolo zahrnuté rotné
zÚčtovanie poistného za poistencov štátu za rok 20'15 vo výŠke 7 067 622 Eur' Dodatoěne prepočítané,
uvedené v Poznámkach za rok 2017 a premietnuté v stÍpci,,D a E".

Po prepotítanl UZP za rok 20'ĺ6 nevyuŽila finanÖné prostriedky vo výŠke 33979 Eur (pôvodne uvedené
čerpanie zo zdrojov z minulých období vo výške 267 101 Eur) na prevádzkové činnosti vo výŠke stanovenej
zákonom v zmysle $ 6a zákona ě. 58112004 Z.z.

UZP dodrŽala k 31. decembru 2017 ako aj 3'ĺ. decembru 2016 platné zákonné obmedzenie vzt'ahujúce sa
na pouŽitie výdavkov prevádzkovej činnosti v zmysle platného znenia $ 6a zákona 5B'lĺ2004 Z.z'

21 Prehl'ad prĺjmov a ýdavkov

V poloŽke dane a poplatky beŽné úÖtovné obdobie 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a daň z príjmov právnickej osoby za rok 2016'

Celkové príimv a výdavkv Bežné úětovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
úětovné obdobie

A
Gelkové pr'jmy
Gelkové výdavky z toho:
Zdravolná starostlivosť
Prevádzková činnosť z toho:

kapitálové uýdavky
beŽné výdavky

Prĺspevok na činnosť os zzs a NZ|S
Príspevok na činnosť ÚDZS
Náhrady poistencom a ostatné
Dane a poplatky
Dividendy vyplatené akcionárovi
lné úhrady mimo ZS a prevádzkových činností zdravotnej
poisťovne

B c
332041347 30í 593 405
304819 622 290 423 471

277 905 701
16 732 054
1342958

15 389 096
1 850 568
1 281 162

427 058
3 130 334
3 486 000

271 647 060
15',157 743
1 629 039

13 528704
1 961 695
1 161 530

392 441
1 03 002

0

6745 0

22 lnformácie o (ldajoch na podsúvahových (lětoch

Na podsÚvahových úětoch v zmysle $ 67, opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
úttovania, úětuje UZP o majetku azáväzkoch, o ktoryich UZP neúötuje na súvahových úětoch, ale sÚ
podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie UZP.

UZP na podsúvahových úÖtoch eviduje:

a) majetok, ktorý UZP obstaráva pre poistencov - ide o zdravotnícke pomÔcky vypoŽiěané poistencom
vo výške 1 658742 EUR ( k31'12.2016 to bolo 1 480 656 EUR),

b) technické rezevy vo výške 6084 735 EUR ( k31'12.2016 to bolo 6317 046 EUR) na plánovanú
zdravotnú starostlivost'. Zákon Ö' 58112004 Z. z. neukladá zdravotnej poist'ovni povinnost'osobitne
Účtovat' o rezervách na plánovanú zdravotnú starostlivosť (ZS)' Pre prehl'adnost' sa tieto rezervy
evidujú na podsÚvahových Úětoch a to osobitne rezervy do 2 mesiacov od schválenia plánovanej
zdravotnej starostlivosti a rezervy nad 2 mesiace od schválenia. V prÍpade, Že ěast' plánovanej ZS
splňa podmienky na úÖtovanie rezerv t.j. Zs bola ku dňu uzávierky poskytnutá, ale zdravotnej
poist'ovni nebol doručený doklad' tast' rezerv prislúchajúca k takejto plánovanej ZS sa zaúčtuje aj na
súvahové tičty (poznámka v bode 'lB Technické rezervy na poistné plnenie).
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23 Platobná schopnost'

V sÚlade s $ 14 zákona č,. 58112004 Z' z. zdravotná poist'ovňa dodrŽiava zákonom stanovené podmienky
platobnej schopnosti.

24 lnformácie o iných aktívach a pasívach

UZP má v nájme administratívne priestory. Zmluva na nájom priestorov sídla UZP bola uzatvorená do
31 .1 2'20 1 7' Zm l uv né záv äzky vypl yivaj úce z nď1mu predstavuj ú :

Od Do Suma (EUR)

1.1.2019 31.12.2022 1627 032
1.1.2023 28.02.2023 80 591

Vzhľadom na to, Že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatoěne overené praxou,
existuje neistota V tom, ako ich budú daňové orgány aplikovat'. Mieru tejto neistoty nie je moŽné kvantifikovat'
a zanikne aŽ potom, ked'budú k dispozĺcii právne precedensy, prĺpadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.

25 Udaĺosti po súvahovom dni

Po dni, ku ktorému bola úětovná závierka zostavená, nenastali Żiadne udalosti, ktoré by v nej neboli
zohl'adnené a mali by významný vplyv na verné zobrazenie skutoěnosti obsiahnutých v Úětovnejzávierke.
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