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Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

tento rok mám milú príležitosť, prihovoriť sa k Vám o niečo skôr, ako bývalo
zvykom po iné roky. Dôvodov je viac, ale tým najpodstatnejším sú určite
transformačné zmeny, na ktoré sa naša spoločnosť zodpovedne pripravovala počas
celého minulého roka, a ktorých úspešným vyústením bolo udelenie povolenia NBS
na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s obchodným menom
STABILITA, d.d.s., a.s. Rozhodnutie sa stalo právoplatným 6.decembra 2006
a na jeho základe bolo možné následne uskutočniť zmenu Doplnkovej dôchodkovej

poisťovne Stabilita na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s.,
a to k 1. aprílu 2007.
To, čo mňa teší najviac je skutočnosť, že sa nielen podarilo úspešne pripraviť celú

transformáciu v stanovenom termíne, zvládnuť popri tom naplnenie všetkých
naplánovaných obchodných a finančných ukazovateľov, ale hlavne to, že sa napriek
týmto pomerne rozsiahlym zmenám, ktorými doplnkové dôchodkové poistenie 
na Slovensku prechádza, podarilo v  zložitom a zdĺhavom legislatívnom procese
zaistiť zachovanie všetkých podstatných práv a nárokov našich súčasných poistencov -
sporiteľov aj príjemcov dávok, ktoré im plynú z pôvodne uzatvorených zmlúv 
a príslušných akceptovaných dávkových plánov.

Je zaujímavé, koľko zvláštnych náhod a symboliky sa nebadane vkráda 
do ľudského života. Pred desiatimi rokmi,  práve v tomto čase, sa napĺňali úvahy 
o založení Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita. Robili sa prepočty, prvé
plány, vízie a stratégie fungovania nových spoločností.  Dôchodkové pripoistenie
formou dobrovoľného piliera bolo u nás takmer neznámym pojmom...

Uplynulo 10 rokov a dnes azda nenájdete väčšieho zamestnávateľa, ktorý 
by nebol zapojený do tohto systému. Bezkonkurenčné výhody, ktoré doplnkové
dôchodkové poistenie ponúka, či už vo forme často veľmi lukratívneho príspevku
zamestnávateľa alebo uplatniteľných daňových výhod, už oslovili takmer 750 tisíc
sporiteľov, ktorí v tomto systéme sporenia našli spoľahlivého partnera pre svoj budúci
dôchodok. Mám úprimnú radosť z toho, že svoj významný podiel na dnešnom stave
má aj naša Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita. V týchto dňoch počet našich 

klientov prevýšil hranicu 145 tisíc a na viac ako 8 tisíc vzrástol aj počet zmluvne
viazaných zamestnávateľských subjektov. Funkčnosť a opodstatnenosť tohto systému
neustále preverujú aj naši príjemcovia dávok, ktorí už splnili podmienky pre priznanie
niektorej z dávok doplnkového dôchodkového poistenia. Aj tento okruh našich
klientov sa celkom logicky z roka na rok rozrastá a DDP Stabilita od svojho vzniku
už vyplatila na dávkach viac ako 1 miliardu korún.

To sú samozrejme len niektoré z údajov, ktoré podrobnejšie nájdete
analyzované na nasledujúcich stránkach Výročnej správy DDP Stabilita za rok 2006.

Zvykne sa hovoriť, že život je neustála zmena. Niektoré sú malé,
zanedbateľné a prejdeme ich takmer bez  povšimnutia. Iné zmeny sú väčšie,
zásadnejšie, bytostne sa nás dotýkajú. Každá zmena je však zároveň aj novou výzvou,
kladie nové ciele, nároky, posúva ďalej... 

Som presvedčený o tom, že aj keď sa od 1. apríla budeme stretávať spolu
už iba pod novou značkou, s novým názvom, podmienkami i pravidlami - dôvera,
ktorú sme si za roky fungovania na trhu vzájomne vybudovali, sa nezmení.

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým vyslovil poďakovanie za doterajšiu
korektnú spoluprácu a seriózne vzťahy, a zároveň tlmočil svoje želanie, 
aby sme aj v "novej životnej etape" Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA,
d.d.s., a.s. - boli aj naďalej pre našu veľkú rodinu sporiteľov, poberateľov dávok 
i obchodných partnerov silným, spoľahlivým a zodpovedným partnerom.

Ing. Marián Štofko, MBA
Generálny riaditeľ DDP Stabilita



SPRÁVNA RADA DOZORNÁ RADA

Zástupcovia zamestnávateľov:

RNDr. Miroslav Kiraľvarga,MBA
Ing. Ladislav Martinkovič
Ing. Veronika Maxonová
Ing. Anton Sklárčik
JUDr. Marián Zima
Ing. Ján Žačko

Zástupcovia poistencov:

Ing. Ladislav Drabik, PhD. - podpredseda správnej rady
JUDr. Magdaléna Martincová - podpredseda správnej rady
Robert Kulik
Ing. Ján Peržeľ

Zástupcovia príjemcov dávok:

Ing. Rudolf Pecar - predseda správnej rady
Peter Ďuriančík

Zástupcovia zamestnávateľov: 

Július György
Ing. Marián Kurčík - podpredseda dozornej rady
Ing. Peter Jackulík
Ing. Matra Mináriková
František Ujlaki
Ing. Dušan Zelinka

Zástupcovia poistencov:

Ing. Jozef Bušša
Ing. Mária Kostelníková
JUDr. Nataša Kučerová
Štefan Skubák - predseda dozornej rady

Zástupcovia príjemcov dávok:

Ing. Štefan Mišovec
Ing. Mgr. Vladimír Pojtek
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DDP STABILITA bola zaregistrovaná na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 5.12.1997, čiže rok 2006 bol už deviatym rokom jej činnosti

predmetom činnosti je vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia

DDP STABILITA je poisťovňa so silným zamestnávateľským a zamestnaneckým zázemím

nie je zaťažená žiadnou pôžičkou ani úverom

v rámci verejnej kontroly majú zamestnávatelia i poistenci možnosť sledovať hospodárenie poisťovne i kontrolovať stav svojho individuálneho účtu

v rámci doplnkových produktov poskytujeme nadštandardné služby formou výhodných zliav pri nákupe vybraných druhov tovarov a služieb v obchodnej
sieti našich zmluvných partnerov

zverené finančné prostriedky zhodnocujeme absolútne efektívne, ale bezpečne, pri dodržiavaní zásady maximálnej opatrnosti v investovaní

funkciu depozitára vykonáva pre nás Slovenská sporiteľňa, a.s.
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PÁR SLOV O NÁS
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Rok 2006 možno hodnotiť z hľadiska fungovania a rozvoja systému doplnkového
dôchodkového poistenia ako prelomový. DDP Stabilita úspešne zvládla transformačný proces,
ktorý bol zavŕšený udelením povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s
obchodným menom STABILITA, d.d.s., a.s.. S ohľadom na prioritu, ktorou bolo nesporne
zvládnutie náročného transformačného procesu, bol  stanovený aj obchodný plán DDP Stabilita
na rok 2006. 

K 31.12.2006 mala DDP Stabilita uzatvorených 140 395 zamestnaneckých
a poisteneckých zmlúv, čím sa ich počet oproti roku 2005 zvýšil o 5%. Plán predaja zmlúv,
stanovený na rok 2006 bol splnený už v mesiaci október a  ku koncu roka predstavoval 
už plnenie na 167,1%.

V uplynulom roku bolo uzatvorených 1 261 nových zamestnávateľských zmlúv.
Portfólio zmluvných zamestnávateľských subjektov sa tak rozrástlo na počet 8 180. Tento údaj
zahŕňa zamestnávateľov, s ktorými má DDP Stabilita uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu,
resp. zmluvu o odvádzaní príspevkov.

Pokiaľ ide o ďalší mimoriadne dôležitý ukazovateľ, akým je priemerná výška
mesačného príspevku, zaznamenali sme opäť výrazný pozitívny posun, a to zvýšenie
priemerného príspevku o viac ako 12,-Sk na jedného poistenca. K 31.12.2006 predstavovala
celková priemerná výška mesačného príspevku 759,-Sk (zamestnanecký príspevok  v priemernej
výške 335,-Sk a zamestnávateľský príspevok 424,-Sk ).
Priemerný príspevok dosiahnutý v samotnom roku 2006 bol 772,-Sk,- čo v konečnom dôsledku
predstavovalo prekročenie plánovaného príspevku na rok 2006 o viac ako 15%.

Štruktúra poistencov podľa veku

poistenci   do 30 r. 31 - 40 r. 41 - 50 r. nad 51 r.
Spolu 22 174 36 008 49 938 32 275

K 31.12.2006 bolo do doplnkového poistenia v DDP Stabilita zapojených 83 094
mužov a 57 301 žien.

Súčasťou Obchodného plánu DDP Stabilita je už niekoľko rokov, okrem získavania
nových zamestnávateľských, zamestnaneckých a poisteneckých zmlúv, aj projekt následnej
systematickej starostlivosti o získaných klientov z radov zamestnávateľských subjektov. V rámci
tohto projektu servisní pracovníci, ktorí pôsobia v každom kraji,  pravidelne zabezpečujú
komplexný  servis  pre  zamestnávateľov,  čím  nepochybne  prispievajú ku skvalitňovaniu
následnej spolupráce so zazmluvnenými partnermi. Ich práca je hodnotená vysoko pozitívne 
a prispieva k dobrej spolupráci a upevňovaniu vzájomnej dôvery.

Výplata dávok

Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita vyplatila od svojho vzniku do 31.12.2006
61 868 príjemcom dávok spolu 130 145 dávok v celkovej sume 1 059 286 038,-Sk. V sume je
zahrnutá aj výplata výnosov  za sledované obdobie. 

V  roku  2006  bolo  8 633 príjemcom dávok vyplatených 39 031 dávok v sume 
227 624 216,-Sk. V sume je zahrnutá aj výplata podielov na výnosoch za rok 2005.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy a počet  jednotlivých dávok  vyplatené v roku 2006. 

Druh dávky                             počet vyplatených dávok ( Sk)            suma vyplatených dávok ( Sk)

Jednorazové vyrovnanie 5 455 100 895 965
Odstupné 165 824 604
Doplnkový starobný dôchodok 31 796 116 365 509
Doplnkový invalidný dôchodok 211 560 068
Doplnkový výsluhový dôchodok (kat.3.4) 88 2 328 401
Doplnkový výsluhový dôchodok (ostatní)                       266 1 003 181
Pozostalostný dôchodok 1 036 3 127 633
Prechody do inej DDS 14 56 601
Vyplatené podiely na výnosoch za rok 2005 2 462 254

S p o l u 39 031 227 624 216

rok zamestnávateľské zmluvy zamestnanecké zmluvy

k 31.12.1998 103 23 499
k 31.12.1999 176 29 934
k 31.12.2000 393 53 429
k 31.12.2001 1 050 73 671
k 31.12.2002 2 777 102 431
k 31.12.2003 4 127 116 666
k 31.12.2004 5 715 128 055
k 31.12.2005 6 919 133 712
k 31.12.2006 8 180 140 395
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Prehľad počtu uzatvorených zamestnaneckých a zamestnávateľských zmlúv v doterajšej histórii
DDP Stabilita

DDP Stabilita naďalej pokračuje v nastúpenom trende orientácie na vekovo mladšie
kategórie potenciálnych klientov. Aj vďaka tomu sa nám darí, napriek prirodzeného starnutiu
poistného kmeňa, udržiavať priemerný vek poistného kmeňa na úrovni 44 rokov fyzického veku
poistenca. 



AKTIVITY DDP STABILITA V ČÍSLACH
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POSTUPY ÚČTOVANIA, SPÔSOB VEDENIA ÚČTOVNÍCTVA A ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Doplnková dôchodková poisťovňa STABILITA vedie účtovníctvo v zmysle
zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia 
č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva sa rešpektujú
požiadavky platných daňových zákonov a taktiež zákona č. 123/1996 Z.z. 
o doplnkovom dôchodkovom poistení v znení zákonov č. 409/2000 Z.z.

Na vedenie účtovníctva je vypracovaná Vnútropodniková smernica, ktorá
vychádza z vyššie spomínaných právnych noriem a zároveň rozpracováva špecifiká
týkajúce sa doplnkového dôchodkového poistenia.

Po skončení účtovného obdobia spracováva ročnú účtovnú závierku, ktorá
pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát, Poznámok, ktorých súčasťou je aj Prehľad
peňažných tokov. 

Činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne je prísne regulovaná zákonom
123/96 Z.z. v znení zákona č. 409/2000 Z.z.   a zároveň je legislatívne podporovaná
zákonom č. 595/2003 Z.z. v  znení neskorších zmien a doplnkov. 

Najvýznamnejšie časti vyššie spomínaných legislatívnych noriem:
•poisťovňa nesmie prekročiť zákonom stanovenú výšku čerpania správnych 

výdajov  (6 %, po uplynutí piatich rokov 3 % z príjmov);
•zameranie, spôsob a rozsah použitia peňažných prostriedkov ako investícií

je presne vymedzené v § 34;
•poisťovňa je povinná tvoriť z hospodárskeho výsledku rezervný fond 

do výšky 2,5 % ročne, o použití ktorého rozhoduje Správna rada;
•príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové poistenie podľa odseku 

1 písm. c) zákona 595/2003 Z.z. je možné odpočítať od základu dane vo výške
preukázateľné zaplatenej v zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 12.000 Sk;

•príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú poistencami,
sú do výšky 3 % úhrnu zúčtovaných miezd poistencov daňovými výdavkami
zamestnávateľa;

•príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú poistencami,
sú do výšky 6 %  úhrnu zúčtovaných miezd poistencov daňovými výdavkami
zamestnávateľa, ak títo zamestnanci vykonávajú práce zaradené na základe
rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4;

•príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov sú pre zamestnancov
predmetom zdanenia; 

•príspevok platený zamestnávateľom vstupuje do vymeriavacieho základu
pre odvod do zdravotnej poisťovne; 

•z dávok poskytovaných z doplnkového dôchodkového poistenia je vyberaná
poisťovňou zrážková  daň, ktorej základom je plnenie znížené o zaplatené poistné,
t. j. zdaňované sú len výnosy; 

•poisťovňa ako nezisková organizácia je povinná rozdeliť celý hospodársky
výsledok, po odpočítaní tvorby rezervného fondu, v prospech poistencov a príjemcov
dávok;
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SÚVAHA K 31.12.2006 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2006

2006 2005                     

Spolu majetok 4 448 297    3 752 599   

Neobežný majetok 645 586            411 235
Dlhodobý nehmotný majetok 24 358 8 635
Dlhodobý hmotný majetok 2 604                     4 262
Dlhodobý finančný majetok 618 624 398 338  

Obežný majetok 3 799 242 3 340 618 
Zásoby 98 101    
Krátkodobé pohľadávky 7 440 6 075 
Finančné účty 3 791 704                                        3 334 442   

Časové rozlíšenie 3 469                                                  746       
Náklady budúcich období 585 449       
Príjmy budúcich období                                                2 884                                                  297

Spolu vlastné imanie a záväzky                                 4 448 297 3 752 599

V l a s t n é  i m a n i e                                                 97 174 44 196

Základné imanie                                                         50 000
Zákonný rezervný fond 5 000
Kapitálové fondy                                                         - 8 839                                             - 9 044
Fondy zo zisku 19 550                                             19 222   
Hospodársky výsledok minulých rokov                            108    107
Hospodársky výsl. bež. účt. obdobia 31 355                                              33 911

Záväzky 4 347 839                                         3 704 821         
Rezervy 1 575 790                
Dlhodobé záväzky 4 336 660                                         3 694 171
Krátkodobé záväzky 9 604             9 860                    
Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 3 284 3 582
Výnosy budúcich období 1 100    1 100                      
Výdavky budúcich období                                             2 184                                               2 482

2006 2005

Výrobná spotreba 21 619      22 993
Spotreba materiálu a energie 4 594                 4 221
Služby 17 025 18 772             
Pridaná hodnota - 21 619 - 22 993 
Osobné náklady 47  523 46 260  
Mzdové náklady 36 321 35 646  
Náklady na sociálne zabezpečenie 10 164 9 407
Sociálne náklady 1 038 1 207
Dane a poplatky 52           52
Odpisy nehmot. a hmot. Majetku 3 739 10 995
Tržby z predaja HIM 0                                         0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 0                                         0
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov             790                                  1 525                 
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť 1 575                                  1 450                  
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek            0                                         0                
Tvorba opravných položiek 0                                         0
Ostatné prevádzkové výnosy                                                           386 176  
Ostatné prevádzkové náklady 48                                 21 018

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti     - 73 380                              -101 067

Tržby z predaja cenných papierov 577 505 763 920
Predané cenné papiere a vklady 615 188 745 237 
Výnosy z dlhodob.finančného majetku 19 530 22 146
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 132 87 920              
Náklady na krátkodobý finančný majetok 12 804 24 110                
Výnosy z precen.CP a derivát.operácií 11 858 3 880
Náklady na precen.CP a derivát.operácie                                   2 340 2 180                
Výnosové úroky 96 357 40 104              
Nákladové úroky 0                                         0 
Kurzové zisky 220 334                
Kurzové straty 13  859                                  3 028
Ostatné výnosy  z finančnej činnosti 0 3                      
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 368 1 154

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti                             123 043 142 598
Daň z príjmov za bežnú činnosť 18 308 7 619                

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 31 355 33 912
Mimoriadne náklady                                                                                                                     1                

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 31 355            33 911   

09
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Neobežný majetok

Štruktúra neobežného majetku evidovaného k  31.12.2006 resp. k 31.12.2005 v súvahe je
nasledovná:

Bežné účtovné obdobie K 31.12.2005
Brutto Korekcia          Netto          Netto

Neobežný majetok 715 321 69 735      645 586      411 235
Dlhodobý nehmotný maj. 62 654 38 296         24 358         8 635

Zriaďovacie výdaje 347 347 0 0
Software 35 740 34 910             830         2 155
Oceniteľné práva 2 010 2 010 0 0
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 1 029 1 029 0 0
Obstarávaný dlhodobý 
nehmotný majetok 23 528 0         23 528        6 480

Dlhodobý hmotný majetok 34 043 31 439          2 604         4 262
Stavby 11 773 11 773 0 0
Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí 18 772 16 414          2 358         4 262
Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok 3 252 3 252 0 0
Obstarávaný dlhodobý
hmotný majetok 246 0              246 0

Dlhodobý finančný majetok                  618 624 618 624     398 338

Poisťovňa ku koncu sledovaného obdobia vlastnila vo svojom portfóliu štátne cenné papiere
denominované v slovenských korunách aj v EURO, dlhopisy ŽSR, hypotekárne záložné listy VÚB 
a OTP banky, podielové listy,  zahraničné cenné papiere.

Obežný majetok
Poisťovňa vykazuje ku dňu účtovnej závierky obežný majetok v štruktúre:

k 31.12.2006 k 31.12.2005
O b e ž n ý   m a j e t o k 3 799 242 3 340 618

Zásoby    98 101
Krátkodobé pohľadávky 7 440 6 075
Finančné účty 3 791 704 3 334 442

Peniaze 1 463 385
Účty v bankách 3 080 730 2 073 318
Krátkodobý fin.majetok 709 511 1 260 739

Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie  poisťovne pozostáva z nasledovných položiek:

k 31.12.2006 k 31.12.2005
Časové rozlíšenie 3 469 746

Náklady budúcich obd. 585 449
Príjmy budúcich obd. 2 884 297

Najvýznamnejšou položkou časového rozlíšenia sú príjmy budúcich období predstavujúce
alikvotné úrokové výnosy z termínovaných vkladov splatné v nasledujúcom účtovnom období.

Fondy

V súvislosti s transformačným procesom  v zmysle § 81 zákona 650/2004 Z.z.
zriaďovatelia, ktorí sa stanú prvými  akcionármi v DDS STABILITA, a.s.  navýšili svoje vklady
vo výške ich podielu na základnom imaní spoločnosti. Zároveň bol vytvorený zákonný rezervný
fond vo výške 10 % základného imania. 

Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná tvoriť rezervný fond jednak zo zisku
a pri výplate odstupného príspevky uhradené zamestnávateľom sa stávajú súčasťou rezervného
fondu, pretože v zmysle zákona poistenec na ne nemá nárok. 

V zmysle nových Postupov účtovania a zákona o účtovníctve boli zabezpečovacie
deriváty a podielové listy, na základe podkladov depozitára, ocenené reálnou - trhovou
hodnotou a vzniknutý rozdiel bol zúčtovaný na účte 414 ako oceňovací rozdiel z precenenia
majetku a záväzkov.  Štruktúra vlastného imania spoločnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

k  31.12.2006 k 31.12.2005
V l a s t n é   i m a n i e 97 174 44 196
Základné imanie 50 000 0
Zákonný rezervný fond 5 000 0
Rezervný fondu podľa § 33 13 766 12 919
Rezervný fond z odstupného 5 784 6 303
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku - 8 839 - 9 044
Hosp.výsled.min.rokov 108 107
Výsledok hospodárenia 31 355 33 911
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Záväzky

Najväčší percentuálny podiel na celkových pasívach majú záväzky, ktorých štruktúra
je nasledovná:

k 31.12.2006 k 31.12.2005
Z á v ä z k y 4 347 839 3 704 821

Krátkodobé rezervy 1 575 790
Dlhodobé záväzky 4 336 660 3 694 171
Krátkodobé záväzky 9 604 9 860

Záväzky z obchodného styku 1 657 1 434
Záväzky voči zamestnancom 4 511 5 134
Záväzky zo soc.zabezpečenia 2 083 1 818
Záväzky voči daň.úradu 1 288 1 310
Ostatné záväzky 58 113
Nevyfakturované dodávky 7 51

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky voči našim poistencom, ktoré budú splatné 
v čase splnenia podmienok na výplatu dávok uvedených v dávkovom pláne.

Časové rozlíšenie

k 31.12.2006 k 31.12.2005
Výdavky budúcich období 2 184 2 482
Výnosy budúcich období 1 100 1 100

Podmienkou pre zaregistrovanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne bolo
zloženie predpísanej výšky finančných prostriedkov potrebných na rozbeh a začatie
činnosti doplnkového dôchodkového poistenia. Finančné prostriedky mali formu
účelového vkladu, ktorého zostatok je sledovaný práve v pasívach v položke výnosy
budúcich období.

Správne výdaje

Výška správnych výdajov, ktoré môže doplnková dôchodková poisťovňa
vyčerpať, je presne vymedzená zákonom č. 123/96 Z.z. v § 32. O výške nákladov na
správu príslušného roka rozhoduje správna rada poisťovne.

V priebehu I.-XII.2006 dosiahli správne výdaje výšku 73.961 tis. Sk, 
čo je v percentuálnom vyjadrení 1,71 %. Súčasťou týchto správnych výdajov nie 
sú  náklady na obstaranie investícií, taktiež v zmysle zákona tvorené rezervy 
na nevyčerpané dovolenky, na nevyfakturované dodávky, náklady na precenenie
cenných papierov, kurzové rozdiely  a splatná zrážková daň.

Výnosy

Príjmy, ktoré plynú z majetku s ktorým DDP Stabilita hospodári - výnosy,
dosiahli výšku 154.588 tis. Sk. Boli tvorené  z vyplatených kupónových výnosov 
zo štátnych a ostatných dlhopisov, z vyplatených výnosových úrokov z termínovaných
vkladov, výnosov z HZL a výnosov zo zabezpečovacích derivátov.  

Dosiahnuté výnosy sú výsledkom kvalitného prieskumu ponúk komerčných
bánk, ďalej využívaním  finančných nástrojov akými sú deriváty - forwardy,  a následne
najvýhodnejším investovaním peňažných prostriedkov s konečným efektom -
dosiahnutou priemernou mierou zhodnotenia  4,72 % brutto.

Hospodársky výsledok

Vykázaný hospodársky výsledok - zisk vo výške 31.355 tis. Sk predstavuje
podiel poistencov a poberateľov dávok na výnosoch z hospodárenia a bol
po schválení správnou radou, po odpočítaní  povinného prídelu do  rezervného fondu,
pripísaný   v prospech  osobných účtov poistencov a príjemcov dávok.
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Štruktúra investičného portfólia

DDP Stabilita pri zhodnocovaní majetku poistencov uplatňovala jednak
konzervatívny prístup využívaním klasických nástrojov peňažného a kapitálového trhu
a na druhej strane využívala v praxi málo používané zabezpečovacie a finančné
nástroje akými sú forwardy.  Štruktúra investičného portfólia bola zameraná - 
s prihliadnutím na charakter doplnkového dôchodkového poistenia a možnosti zákona
123/96 Z.z. - do nástrojov, ktoré prinášajú poistencom primerané zhodnotenie 
ich prostriedkov.

Štruktúru investičného portfólia :

ŠD v slovenských korunách 14,79 %
ŠD v cudzej mene 1,35 %
Ostatné cenné papiere v slovenských korunách 8,99 %
Termínované vklady 69,89 %
Podielové listy 3,07 %
Zahraničné cenné papiere 1,91 %

Ukazovateľ 1998 1999                   2000                 2001                 2002                 2003                 2004                  2005                 2006

% zhodnotenia/brutto/ 19,80 20,06 14,18 10,03 18,45 12,72 7,68 6,00 4,72

% pripísania na účet 11,76 14,11 9,46 6,03 7,71 5,55 2,57 1,19 0,94
poistencia /brutto/

% čerpania  správnych 2,23 4,84 2,83 2,46 5,25 2,92 2,94 2,77      1,71
výdajov

Výnosy celkom /tis.Sk/ 7 000,00 38 764,00 56 331,00 74 679,00      224 252,00        226 961,00 172 577,00 174 772,00        154 588,00

Náklady celkom/tis.Sk/ 2 442,00 14 024,00 18 052,00 28 458,00       128 485,00         117 641,00 113 523,00 140 861,00 123 233,00

Z i s k /tis. Sk/ 4 558,00            24 740,00 38 279,00 46 221,00 95 767,00        109 320,00 59 054,00 33 911,00 31 355,00

Stav rezervného fondu 1 934,00 5 644,00 6 478,00 8 542,00 10 576,00           13 572,00 16 934,00 19 222,00 19 551,00

Chronologický prehľad vybraných ukazovateľov hospodárenia DDP STABILITA
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SPRÁVA AUDÍTORA



DDP STABILITA
Generálne riaditeľstvo:
Bačíkova 5,
040 01 Košice
Tel.:055/6704411
Fax:055/6704412
E-mail:marketing@stabilita.sk

DDP STABILITA
Pobočka Košice:
Bačíkova 5
040 01 Košice
Tel.:055/6704427

055/6704469
055/6704463
055/6704442

Fax:055/6704412
E-mail:kosice@stabilita.sk

DDP STABILITA
Expozitúra Košice-Šaca:
Areál SOU Hutnícke
044 54 Košice-Šaca
Tel.:055/6734832
Fax:055/6736530
E-mail:ondikova@stabilita.sk

DDP STABILITA
Expozitúra Poprad:
Hviezdoslavova 3779/28
058 01 Poprad 
Tel.: 052/77 212 02
Fax: 052/78 865 11
E-mail: petakov@stabilita.sk

DDP STABILITA
Kontaktné pracovisko Podbrezová:
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Tel.:048/6451661

DDP STABILITA
Expozitúra Trenčín:
Nám.SNP 7
911 05 Trenčín
Tel.:032/7430448
Fax:032/7430449
E-mail:markovska@stabilita.sk

DDP STABILITA
Expozitúra Žilina:
V.Tvrdého 12
010 01 Žilina
Tel.:041/7233635
Fax:041/7233635
E-mail:abaroniakova@stabilita.sk

DDP STABILITA
Pobočka Banská Bystrica:
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica
Tel.:048/4151311
Fax:048/4155094
E-mail:murinova@stabilita.sk

DDP STABILITA
Pobočka Bratislava:
Hálkova 1
830 08 Bratislava 38
Tel.:02/44630847-8
Fax:02/44630849
E-mail:bratislava@stabilita.sk

DDP STABILITA
Expozitúra Piešťany:
Pod Párovcami 5190/3A
921 01 Piešťany
Tel.:033/7719335-6
Fax:033/7719334
E-mail:kosiarcikova@stabilita.sk

DDP STABILITA
Expozitúra Nitra:
Štefánikova 24
950 06 Nitra
Tel.:037/6554288-9
Fax:037/6554290
E-mail:nitra@stabilita.sk
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NAVŠTÍVTE NÁS






