
STABILITA' doplnková dóchodková spoločnosť, a. s'
Bačíkova 5, 040 01 KOŠICE
tČo: :o 7l8 556, zapísanáv obchodnom registri
okresného súdu Ke I'' oddiel Sa, vloŽka 140,1lv

podl'a $ 67 ods. 6 zákona č, 65012004 Z. z.
o doplnkovom dÓchodkovom sporení a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni zákona
č.31012006 Z. z.

noČxÁ SPRÁvA
o HoSPODÁRENÍ s vrasTNÝM MAJETKoM

DOPLNKOVEJ DOCHODKOVEJ SPOLOCNOSTI

Košice, 3I. 12' 2007
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Uvod

STABILITA, doplnková dÓchodková spoločnosť, a. s.

BaČíkova 5, 040 0l KoŠlCE
tČo: :o 718 556, zapísaná v obchodnom registri
okesného súdu Ke I.. oddiel Sa, vložka 1407lY

Úaaie obsiahnuté v ročnej správe o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej

dóchodkovej spoločnosti sú uvedené v tisícoch slovenských korún. PretoŽe spoločnost'

STABILITA, doplnková dóchodková spoločnost', a. s., vznikla transformáciou dňa I. 4. 2007 ,

poŽadované údaje sú uvedené |en za obdobie odo dňa vzniku spoločnosti do 3 I ' 12. 2007 .

STABILITA, doplnková dóchodková spoločnost', á. S.' so sídlom Bačíkova ulica č. 5,

040 01 Košice, IČo 36 718 556 zapisaná dňom |.4.2007 vobchodnom registri okresného

súdu Košice I, vloŽka č. 14}7lv, za|ožená zakladateťskou listinou vo forme notárskej

zápisnice spísanej pod č. N 3/2006, Nz 107912006, NCRIs 107112006 zo dřn 12. I. 2006

v súlade s ustanoveniami $ 67 a nasl. Zákona číslo 65012004 Z.z. o doplnkovom

dÓchodkovom sporení a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

apodfa vyhlášfy Národnej banky Slovenska č. 56812006 z 5. septembra 2006, ktorou sa

u,tuno.,u;ě obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom

dÓchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

doplnkovej dÓchodkovej spoločnosti, pripravila ročnú správu o hospodárení za vyššie

uvedené obdobie.
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STABILITA, doplnková dóchodková spoločnosť, a' s.
Bačíkova 5, 040 0 | KOŠICE
ICo: 36 718 556, zapísanáv obchodnom registrt
okresného súdu Ke I., oddiel Sa, vloŽka 140,7lv

a) Bilancia aktív a pasív doplnkovej d6chodkovej spoločnosti

Označenie Názov riadku aežné Úo (tis. Sk)

Pok|adničná hotovosť a vk|adv V cent.bankách sp|al 115

2 Pohl'adávkv voči bankám sp|atné na požiadanie 1 751

3 J. ostatné pohl'adávky voči centrá|nym bankám a bankám 43 805

a) Brutto (131,'132,133) 43 805

5 0) korekcia
o Cenné papiere na obchodovanie (381,382'383'384'387

7 5. Derivátv

8 a) Na obchodovanie

I b) Zabezoečovacie
10 6 Cenné oaoiere na oredai (skupina 36)

11 7. Poh|.adávkv Voči kIientom a iným dlŽníkom 11 912

12 brutto (341 100,341 í 02'349100) 11 912

D) korekcia
14 8. D|hové cenné papiere drŽané do sp|atnosti

15 a) štátnvch orqánov (411'412,413'414,415)

to b) ostatnÝch subiektov
17 b1) brutto

18 b2) korekcia
19 Podie|V na zák|adnom imaní v pridruŽených účtovnýc

20 a) v účtovných iednotkách z finančného sektora

21 brutto

22 azl korekcia
23 D) V ostatnÝch účtovných iednotkách

24 b1 brutto

z3 b2') korekcia
26 10 PodielY na zák|adnom imaní v dcérskych účtovných j 30 831

27 a) v účtovnÝch iednotkách z finančného sektora

zÓ a1 brutto

29 a2) korekcia
30 o) v ostatných účtovných iednotkách 30 831

JI b1 brutto 30 831

b2) korekcia 0

33 11 Obstaranie hmotného a nehmotného maietku zó

34 brutto (440) 23

35 b) korekcia

36 12. NehmotnÝ maietok 353

Ó| brutto (470 1 1 0,47 0 I 30,47 0 1 40,47 0 1 I 1,47 O 1 92,47 0 1 93) 4 806

38 D) korekcia 4 453

39 b1) c o rá v kv G7 07 1 0'47 07 3 0'47 07 4 0' 47 07 9 1, 47 07 92' 47 07 93 4 453

40 b2\ cpravné poIoŽky

41 13. HmotnÝ maietok o ó33

42 a) reodnisovanÝ

43 a1 brutto

44 a2\ korekcia
45 b) cd pisovanÝ 6 855

46 b1 b ru tto (4 3 02 1 0 .43022 1,430222, 430223,430224, 4 3029 I 36 501

47 b2) korekcia 29 646

48 b2a') cprávky (43081 0'43082 1,430822,430823,430824,430891 29 646

49 b2b) cpravné poIožky

50 Daňové poh|'adávkv JJ

51 15. ostatnÝ maietok 1 184

brutto('1 1 1 500,481 ,371 1 00,1 1 'l 300,'l 1 1 30'1 ,1 1132o,1113 1 184

53 b) korekcia 0

54 X AKTí|VA sPoLU Vo Óoz
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STABILITA, doplnková dóchodková spoločnosť, a. s.
Bačíkova 5,040 01 KOŠICE
lČo: :o 7I8 556, zapisaná v obchodnom registri
okresného súdu Ke I., oddiel Sa, vloŽka 1407lv

?iadok 3značenie Názov riadku 3eŽné Úo V(tis' sk)

55 Závázky (súčet po|oŽiek 1 a. 1 1 22 788

56 1 Závázkv Voči centrá|nvm bankám sp|atné na poŽiadan

57 2. závázky voči bankám splatné na poŽiadanie

58 3. ostatné závázkv voči centrá|nvm bankám a bankám (1

59 Závězkv voČi kIientom a iným Veriterom

60 sp|atné na poŽiadanie

61 o) ostatné závězkv

62 5. Závázky z cenných papierov predaných na krátko

Derivátv

64 a) na obchodovanie

65 b) zabezpečovacie

66 7. Závázkv z dIhových cenných papierov

67 a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku

68 b) so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok

69 8 ostatné záv ázky (37 1,342,345 1 00' 345 1 0 1' 345 1 02' 3 14 564

70 9. Rezerw 2 990

71 10 Pod riadené finančné záv ezkv

72 11 D a ň oVé záv ázky (347 300,347 1 00,347 1 0 1'347 1 02'3 47 1 03 5 234

73 il. Vlastné imanie (súčet po|oŽiek 12 a. 19) 74 074

74 12. Zák|adné imanie. z toho 50 000

75 a) upísané zákIadné imanie (560) 50 000

76 D) coh|'adávky voči akcionárom (x) (375300)

77 V|astné akcie (x)

78 14 Kaoitá|ové Íondv '1 100

79 a) emtsne azlo

80 b) ostatné kapitá|ové fondy (561 1 100

81 15. Fondv tvorené zo zisku po zdanení (550' 551) 5 000

82 to oceňovacie rozdie|y ý(x) t23

83 z maietku x/(x)

84 o) z cenných papierov na predaj 
' obchodovanie (563,l0

85 zo zabezpečovacích derivátov x/(x) (563300)

86 d) z prepoČtu podielových cennÝch papierov a vk|adov

87 z vk|adov do zák|adného tmania dcérskych a pridruŽ 125

88 17 Nerozde|ený zisk a|ebo neuhradená strata z minu|ýc

89 18 Zisk a|ebo strata V schva|'ovacom konaní >r/(x) 590

90 19 Zisk alebo strata beŽného účtovného obdobia x/(x 17 849

91 PAsíVA sPoLU 96 862
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STABILITA, doplnková dóchodková spoločnosť, a' s.
Bačíkova 5' 040 01 KOSICE
tČo: :o 718 556, zapísanáv obchodnom registri
okresného súdu Ke l., oddie| Sa, vloŽka 140,1lv

b) Výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dóchodkovej spoločnosti

Riad. oznaěenie POLOZKA 31.12.2007 Porovn.obd.
a b. c 1

1 1 VÝnosv z úrokova a obdobné vÝnosv 975
z a. Nákladv na úrokv a obdobné nák|adv 50

I Čisté úrokové vÝnosv 925
4 2. Výnosv z odp|át a provízie 99 751
6 o. Nák|adv na odp|atv a provízie 3 408
o tl ČistÝ zist< a|ebo trata z odp|át a provízií 96 343
7 VÝnosv z vk|adov do zák|adného imania

I J. l dcérskvch ÚčtovnÝch iednotiek a pridruŽenÝch UJ
9 .5.2 ostatnÝch ÚčtovnÝch iednotiek

10 4.|c. ČistÝ zisk a|ebo strata z obchodovanie s CP,deriv.
11 5. VÝnosv z predaia maietku a z prevodu majetku

12 o. VÝnosv zo zrušenie oorav.oo|' k predáv.a prevádz m
1? o. Nák|adv na oredai maietku a na orevod maietku
14 ill ČistÝ zis a|ebo strata z predaia a z prevodu maiet
4F 7. VÝnosv zo zruŠenie rezeN na závázkv z h|av.činn.

8. Výnosv zo zruŠenie oprav.po| a z odpís. poh|'adáv.

17 Nák|adv na tvorbu rezeN nazávázkv z h|av.činn.

18 f Nák|.na tvorbu opr.ool..na oceň'rozdie|v zo zníŽ.
19 f .1. nák|adv na tvorbu opravnÝch po|oŽiek

20 f.1 .1 k finančnému maietku
z, f .1.2. k hmotnému a nehmotnému maietku
22 f .2. nák|adv na odpísanie maietku
zÓ f .2.1 finančného
24 f .2.2. hmotného a nehmotného
zc f.3. nák|adv na oceňovacie rozdie|v
zo o ostatné vÝnosv I 775
27 a1 výnosv zo zrušenia rezeN
28 Y.Z. iné ostatné výnosv 1 775
29 q. ostatné nákladv 76 645
30 o.1 oersoná|ne nák|adv 34 200

o.1.1. mzdové a sociá|ne nák|adv 34 200
óz q.1.2. ostatné personá|ne nák|adv

o.2. nák|adv na tvorbu rezerv
34 q.3 odpisv 1 761

0.3.1 odpisv hmotného maietku 1 527
q.3.2. odoisv nehmotného maietku 234

o.4. Iné ostatné nák|adv 40 684
1 0.i h. Podiel na zisku a|ebo strate v dcérskvch a pridr.

39 A. Zisk alebo strata za Účt. obdobie pred zdanením zz óYr
40 Daň z oríimov 4 549
41 i.1 . solatná daň z príimov 4 429
42 i.2. odloŽená daň z príimov 120
43 B. Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdaneni '|.7 849
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STABILITA, doplnková dóchodková spoločnosť, a. s.

BaČíkova 5, 040 0l KoŠlCE
ICo: 36 718 556, zapisaná v obchodnom registri
okresného súdu Ke I., oddiel Sa, vloŽka |407ly

c) Informácia o členoch predstavenstva' dozornej
dóchodkovej spločnosti podl'a $ 2 odst. c)

1. Informácia o členoch predstavenstva

2. Informácia o členoch dozornei rady

3. Informácia o akcionároch doplnkovej dóchodkovej spoločnosti

rady a akcionároch doplnkovej

Číslo r. Priezvisko ě|ena predstavenstva Meno ě|ena Fu nkcia č|ena oredstavenstva
1 Ino. Krššák MiIoš o redseda predstavenstva

2. JUDr. Me|ichárek Marián podpredseda predstavenstva

Ino. Hornák. CSc. loor č|en oredstavenstva

Cís|o r. Priezvisko ě|ena dozornei radv Meno ě|ena Funkcia č|ena dozornei radv
1 lnq. Začko Ján oredseda
az. Ino. Pecar Rudolf oodpredseda

Ino. Benedikt Peter
4. JUDr. Martincová Maoda|éna enka
5 RNDr. Kiral'varoa Miroslav en
6. Ino. PerŽe|' Ján en
7 Inq. Riqo Róbert en
B lno. lhrino l.udovít en
9 Ino. Martinkovič Ladislav en
10. Ino. Hlinka Stefan AN

11. lnq. PodrackÝ l-ubor a én

Číslo r.
Priezvisko/obchod né meno
akcionára DDS

Meno akcionára
DDS

Percentuálny podiel na
zák|adnom imaní DDS

1 Zeleznice S lovenskei rep u b i I ikv 55,26

z. S|ovenské investičné druŽstvo 18,66

U.S.Steel Košice, s.r.o. v.zv
Á ZSNP, a. s. 8,51

Ze|eziarne Podbrezová, a.s. q17

6 Lorea Investments Limited 3,06

7. DMD ho|ding, a.s. V |ikvidácii 0,05
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STABILITA, doplnková dóchodková spoločnosť, a. s.
BaČíkova 5, 040 0l KoŠICE
tČo: :o 71 8 556, zapÍsaná v obchodnom registri
okresného súdu Ke I., oddiel Sa, vloŽka 140,7lv

4. Informácia o najvÝznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie
doplnkovej dóchodkovej spoločnosti

DóleŽitým prvkom, ktorý ovplyvnil hospodárenie doplnkovej dóchodkovej spoločnosti bol
transformačný proces Doplnkovej dÓchodkovej poist'ovne a s nim súvisiaci vznik
Doplnkovej dÓchodkovej spoločnosti' ktorá je jej právnym nástupcom. Pri hodnotení
hospodárskych výsledkov je potrebné brať do úvahy, Že spločnost'vznikla ažďř.nm1.4.
2007, ide teda o výsledky 1ba za 9 mesiacov roka. Celkový objem výnosov doplnkovej
dóchodovej spoloěnosti dosiahol 102 501 tis. Sk, dominantný podiel na týchto výnosoch
mali výnosy zodplát aprovizii za správu doplnkových dÓchodkových fondov. Celkový
objem nákladov spoločnosti dosiahol sumu 84 652 tis. Sk. Doplnková dóchodková
spoločnost' dosiahla zisk v hodnote 17 849 tis. Sk.

5. Informácie o očakávanom vyvoji v nasledujúcom roku

Z pohťadu výnosov doplnková dóchodková spoločnosť očakáva v ďalšom roku zníŽenie

celkového objemu výnosov za správu fondov, predkladá návrh na zníženie poplatkov za
správu fondov' Celkové očakávané výnosy na rok 2008 predstavujú Sumu 134 395 tis. Sk,
náklady I3I 237 tis. Sk, očakávaný zisk po zdanení2 558 tis' Sk.

6. Prehl'ad o cudzích zdrojoch doplnkovej dóchodkovej spoločnosti

roIožka Hodnota v tis. Sk
)LHODOBE zDRoJE - sp|atnost'd|hšia ako 1 rok
)|hodobé úverv
r tom: bankové úverv

dIhodobé pdriadené dIhy
d|hodobé úverv od iných právn. osÓb bez závázku podriadenosti

)statné d I hodobé záv ázkv
r tom: d|hodobé zmenkv na úhradu

emitované dIhopisv
ostatné d Ihodobé záv ázkv

KRATKODOBE ZDROJE 22 788
(rátkodobé úverv
r tom: bankové úverv

krátkodobé podriadené dlhv
krátkodobé úverv od iných právn. osÓb bez závázku podriadenosti

f statné krátkodobé záv ázky 22 788
l tom: krátkodobé zmenky na úhradu

emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek
závázkv z obchodného stvku 14 564
ostatné krátkodobé záv ázkv B 224
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STABILITA, doplnková dóchodková spoločnosť, a' s.
Bačíkova 5' 040 01 KOSICE
ICo: 36 718 556, zapisaná v obchodnom registri
okresného súdu Ke I., oddiel Sa, vloŽka 140,7ly

7. Informácia o zárukách poskytnutych doplnkovou dóchodkovou spoločnost'ou

Doplnková dóchodková spoločnost' neposkytla z vlastného majetku žiadne záruky na

úvery a pÓŽičky inej fyzickej ani právnickej osobe'

8. Informácia o rozdelení zisku doplnkovej dóchodkovej spoločnosti

K termínu predloŽenia tejto ročnej správy o hospodárení doplnkovej dÓchodkovej
spoločnosti s vlastným majetkom sa nekonalo valné zhromaždenie, ktoré schvaťuje
rozdelenie zisku zarok2007. Valné z|tomaždenie sa bude konať v súlade s článkom
X., odst. 4 najneskÓr do 30. 6.2008.

9. Informácia o majetkových cenných papieroch lydaných doplnkovou dóchodkovou
spoločnost'ou (emisia majetkových cenných papierov 3. júla 2007)

Maietkové cenné papiere Vysvetlivky
Reoistračné ČísIo 2103028
Druh Kmeňové akcie
Forma na meno
Podoba zaknihovaná
Mena SKK
ISIN sK1 1 1 0012764
Počet kusov 50 000
Menovitá hodnota í 000
Dátum emisie 3.7.2007
HIasovacie práva ano
Prednostné orávo na dividendu nte

Iné práva spoiené s cenným papierom, Žiadne

10. Informácia o dlhových cenných papieroch vydaných doplnkovou dóchodkovou
spoločnost'ou

Doplnková dóchodková spoločnost' nevydala k 31. decembru 2007 žiadne dlhové cenné
papiere.

,.!
. rVLAA?{

Ing. Miloš Krššák
predseda predstavenstva

ii 
'

j
?4' \ h.

.. . . . ., .. .. .: . .. lt

JUDr. Marián Melichárek
podpredseda predstavenstva
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