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Vá�ení klienti, ctení obchodní partneri, 

 

rok 2004 predstavoval pre ING ďal�í úspe�ný míľnik v pôsobení na slovenskom trhu. 

Výborné finančné výsledky v priebehu roka vytvorili vhodnú bázu pre investovanie do 

roz�írenia �kály produktov novými podielovými fondmi, pripoisteniami a dôchodkovým 

sporením. Vo februári sme zavŕ�ili proces rebrandingu zmenou obchodného mena 

Nationale-Nederlanden �ivotná poisťovňa, a.s. na ING �ivotná poisťovňa, a.s., následne 

uviedli na trh ING doplnkovú dôchodkovú poisťovňu a v novembri 2004 ING dôchodkovú 

správcovskú spoločnosť, čím sme naplnili ná� cieľ poskytovať na Slovensku komplexné 

rie�enia v oblasti �ivotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. 

 

Finančná skupina ING poskytuje slu�by v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, správy 

dôchodkových fondov a aktív viac ako 60 miliónom klientom vo viac ne� päťdesiatich 

krajinách. Vo v�etkých starostlivo dbá na vyvá�ené napĺňanie záujmov svojich klientov, 

akcionárov i zamestnancov. Dodr�iava tak vnútorné obchodné pravidlá, ale aj princípy 

corporate citizenship a podporuje spoločnosť, v ktorej pôsobí.  

 

Na Slovensku pokračujeme v na�ich charitatívnych aktivitách s Nadáciou na podporu 

sociálnych zmien SOCIA, ktorej spoluzakladateľom sme sa stali v  roku 2002. 

Charitatívny fond LION, ktorý v rámci nej pôsobí, pomohol 48 rodinám v núdzi a podporil 

viac ne� 12 projektov rôznych neziskových organizácií. Druhá, podstatne �ir�ie 

medializovaná oblasť na�ej podpory smeruje do podpory �portu - Slovenského zväzu 

ľadového hokeja a hokejovej Siene slávy. Aj tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom 

hokeji boli pevne spojené s oran�ovým levom, logom na�ej spoločnosti. Veríme, �e tie 

nasledovné pote�ia v�etkých fanú�ikov najpopulárnej�ieho slovenského �portu. 

 

Ako správca bohatstva ponúkajúci od krátkodobých po dlhodobé investičné a poistné 

produkty a zameriavajúci sa na rast,  chceme byť ku svojim klientom čo najbli��ie. Viac 

ako 1 000 profesionálnych sprostredkovateľov internej distribučnej siete ING je 

pripravených poskytnúť odborné poradenstvo buď priamo v podniku, u zamestnávateľa 

alebo v príjemných priestoroch na�ich pobočiek na Slovensku. Koncom roka sme 

na�tartovali spoluprácu aj s maklérskymi spoločnosťami, ktoré túto sieť významne 

roz�iruje a úspe�ne sa rozvíja aj v priebehu roku 2005. 

 

Práve rok 2005 pova�ujeme za rok plný nových impulzov a potenciálu vo finančnej 

oblasti, a to tak pre obchodné spoločnosti ako aj občanov - klientov. Starobné 



dôchodkové sporenie je na�ou nespornou prioritou a ING DSS je pripravená splniť 

očakávania súčasných i potenciálnych klientov. 

 

V�etci spolupracovníci ING sú hrdí, �e mô�u byť súčasťou týchto významných zmien 

a spolu s Vami i na�ej silnej spoločnosti. 

 

Renata Mrázová 

Predsedkyňa predstavenstva 



V Ý H ĽA D  N A  R O K  2 0 0 5   

 

Spoločnosť ING je pripravená stať sa väč�ou a silnej�ou ako kedykoľvek predtým. Počas 

14 rokov, v priebehu ktorých je ING aktívna na českom a slovenskom trhu, sme tvrdo 

pracovali s cieľom stať sa jednou z najúspe�nej�ích finančných in�titúcií. Pevne veríme, 

�e sa nám v nasledujúcich rokoch podarí napriek tvrdým konkurenčným a trhovým 

podmienkam túto pozíciu nielen obhájiť, ale i posilniť. 

 

V rámci finančnej skupiny ING celosvetovo sme si definovali tri zdroje rastu � prvý je 

zastúpený slu�bami, ktoré súvisia s dôchodkovým zaistením, druhý je tzv. ING Direct, 

ktorý znamená priame bankovníctvo vo vyspelých krajinách a tretia časť je zastúpená 

rozvíjajúcimi sa trhmi. Na�e spoločnosti v Slovenskej a Českej republike sú v srdci týchto 

3 oblastiach rastu ING finančnej skupiny,  silno naznačujú na�e ambície. Je zaujímavé 

koľko spoločností hovorí o rozvíjajúcich sa trhoch alebo zva�uje vstup do Strednej Európy 

alebo oblasti Pacifiku. Finančná skupina ING pracuje na rozvíjajúcich sa trhoch viac ako 

15 rokov, tak�e situáciu poznáme veľmi dobre.  

 

Na�e investície do ziskového rastu ukazujú ná� dlhodobý záväzok na Slovensku. 

Uvedenie ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. a ING doplnkovej dôchodkovej 

poisťovne na trh je prirodzenou expanziou na�ej prítomnosti v oblasti poistenia, ktorá 

bola e�te viac posilnená vynikajúcimi výsledkami podielových fondov ING. S na�imi 

finančnými výsledkami sme spokojní, udr�iavame vysokú úroveň zisku ako jeden z na�ich 

cieľov, spoločne s cieľom zväč�iť finančnú skupinu ING pôsobiacu v Slovenskej republike 

v nasledujúcich dvoch rokoch na dvojnásobok. 

 

Veríme, �e základy pre budúci rast boli polo�ené. Začiatok roku 2005 zastihol ING 

v dobrej kondícii, ako zefektívnenú a podnikateľsky zameranú organizáciu s kvalitným 

obchodným mixom a predpokladmi obhájiť vedúce postavenie na trhu. 

 



Z Á K L A D N É  I N F O R M Á C I E  O  S P O L OČN O S T I   

 

Vychádzajúc z medzinárodného know-how a úspechov v druhom pilieri dôchodkových 

systémov v európskych krajinách, ING ako jedna z prvých spoločností ponúkla svojim 

klientom silného a stabilného partnera pre starobné dôchodkové sporenie aj na 

Slovensku.  

 

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. získala povolenie a na vznik a činnosť 

rozhodnutím Úradu pre finančný trh  zo dňa 22. septembra 2004 a po zápise do 

Obchodného registra začala vykonávať svoju činnosť 1. novembra 2004. Pre svojich 

klientov-sporiteľov priná�a mo�nosť výberu jedného z troch dôchodkových fondov, 

konkrétne rastového, vyvá�eného a konzervatívneho, v ktorých sú ich úspory 

zhodnocované. 

 

Dôchodkové spoločnosti ING v Európe i vo svete získali mnoho prestí�nych ocenení 

a patria medzi najúspe�nej�ie. S počtom 2,7 milióna klientov má finančná skupina ING 

v krajinách V 4 súhrnne najviac klientov v povinných a dobrovoľných dôchodkových 

fondoch či spoločnostiach. 

 

Obchodné meno 

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

 

Právna forma 

Akciová spoločnosť 

 

Sídlo 

Jesenského 4/C, 811 06  Bratislava 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa, vlo�ka č. 3434/B  

 

IČO 

35 902 981 

 

Základné imanie 

500 000 000 Sk od 5. 4. 2005 

300 000 000 Sk od 8. 10. 2004 do 4. 4. 2005 

 



Zakladateľ a akcionár 

ING �ivotná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 06  Bratislava 

 

Depozitár 

ĽUDOVÁ BANKA, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava 

 
�tatutárne orgány 

 
Predstavenstvo 

 

Renata Mrázová - predseda  

Frans Jan van der Ent � člen od 15. 3. 2005 

Zuzana Adamová 

Vladimír Hirjak 

Dana Poliačková 

 

Dozorná rada 

 

Dick Okhuijsen � predseda od 15. 3. 2005 

Mária Kamenárová 

Hana Sikorová 

Juraj Sedlačko do 14. 3. 2005 

 

 



F I N A NČN Á  S K U P I N A  I N G  N A  S L O V E N S K U   

 

ING (International Netherlanden Group) je globálna finančná skupina holandského 

pôvodu s celosvetovým pôsobením, ponúkajúca slu�by v oblasti bankovníctva, 

poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a in�titucionálnych 

klientov vo viac ne� 50 krajinách. V roku 2004 reportovala celkový nárast čistého 

prevádzkového zisku o 33 % 

 

Svoje aktivity v Slovenskej republike začala v roku 1991 prostredníctvom pobočky 

ING BANK N.V. , ktorá sa zároveň stala  prvou zahraničnou bankou pôsobiacou na 

Slovensku. Dnes ponúka slu�by a produkty v oblasti tak korporátneho, ako aj retailového 

bankovníctva, �ivotného i dôchodkového poistenia a sporenia, ako aj  v oblasti sporenia 

a správy aktív. 

 

I N G  B A N K  N . V . ,  P O B OČK A  Z A H R A N IČN E J  B A N K Y   

 

ING Banka poskytuje integrované bankové slu�by veľkým a finančne silným domácim 

i zahraničným spoločnostiam. Popri prevádzkových, investičných a syndikovaných 

úveroch, akreditívoch a zárukách, odkupovaní zmeniek a obchodných pohľadávok, 

produktoch optimalizujúcich vzťah rizika a návratnosti im ponúka aj podporu pri správe 

a úschove cenných papierov, fúziách a akvizíciách. Okrem individuálnych slu�ieb 

poskytuje svojim klientom tzv. balík produktov a slu�ieb, ktoré sa budú prispôsobovať 

individuálnym po�iadavkám a potrebám klienta, ako obchodovanie a maklérstvo, riadenie 

hotovosti, systém elektronického bankovníctva MultiCash, konsolidáciu zostatkov a zber 

hotovosti. 

 

�irokej verejnosti sprístupnila ING banka svoje kvality v roku 2001 prostredníctvom 

jedinečného be�ného účtu ING Konto, ktorý kombinuje �tyri výhody - vysoký úrok, 

nulové poplatky, flexibilitu a pohodlnú obsluhu účtu prostredníctvom priameho 

bankovníctva. Novú príle�itosť na výrazné zhodnotenie svojich finančných prostriedkov 

otvorila slovenskej klientele uvedením otvorených podielových fondov. V súčasnosti 

ponúka 9 fondov denominovaných v slovenských korunách, eurách a USD. 

Najpopulárnej�ím fondom sa vďaka svojej výnikajúcej výkonnosti stal ING Visegrádsky 

akciový fond. Korunové fondy ponúkané v SR spravuje ING Investment Management ČR 

a devízové ING Fondy sú spravované ostatnými spoločnosťami ING Investment 

Management po celom svete.  

 

 



I N G  � I V O T N Á  P O I S ŤO VŇA  A .  S .   

 

V roku 1996 roz�írila finančná skupina ING svoje pôsobenie aj na poistný trh. 

Prostredníctvom �ivotnej poisťovne Nationale-Nederlanden, ktorá od februára 2004 

pôsobí pod novým obchodným menom ING �ivotná poisťovňa,  získala �tvrtú pozíciu na 

dynamickom trhu �ivotného poistenia.  

 

Prostredníctvom siete takmer tisíc finančných poradcov, pôsobiacich na celom území 

Slovenska ponúka poisťovňa �irokú �kálu poistných produktov od tradičného, cez 

investičné a� po garantované �ivotné poistenie. Ich inovatívnosť (ING ako prvá uviedla 

na trh produkt investičné �ivotné poistenie) a vysokú kvalitu dopĺňa vysoko profesionálny 

prístup poradcov, niekoľkonásobných nositeľov medzinárodného ocenenia International 

Quality Award spoločnosti LIMRA International.  

 

Vychádzajúc z medzinárodných skúseností ponúka ING �ivotná poisťovňa aj komplexný 

program zamestnaneckých výhod pre firemnú klientelu. Tento program pod názvom 

ING Employee Benefits je zameraný na motiváciu zamestnancov a zahŕňa výhody pre 

radových zamestnancov i vrcholový mana�ment jednotlivých podnikateľských subjektov. 

 

I N G  D O P L N K O V Á  D Ô C H O D K O V Á  P O I S ŤO VŇA   

 

ING doplnková dôchodková poisťovňa bola zriadená v januári 2004, pričom jej jediným 

zriaďovateľom je ING Management Services Slovensko spol. s r.o., člen finančnej skupiny 

holandského pôvodu ING. Finančná skupina ING tak zavŕ�ila dlhoročnú snahu vstúpiť na 

slovenský dôchodkový trh a umo�niť slovenským klientom vyu�ívať výhody jej 

medzinárodného know-how, silného finančného zázemia a znalosti slovenského trhu aj 

v tejto oblasti prostredníctvom tretieho piliera slovenského dôchodkového systému. 

 

ING DDP začala svoju obchodnú činnosť v marci roku 2004 uzatvorením prvých 

zamestnávateľských a zamestnaneckých zmlúv. Podľa Dávkového plánu tak 

k 31. 12. 2004 e�te neevidovala  �iadnych príjemcov pravidelných dávok doplnkového 

dôchodkového poistenia,  nakoľko klientom za toto obdobie nevznikol nárok na dávku. 

Dávkový plán ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne umo�ňuje v súlade so zákonom 

poskytovať klientom opakované a jednorazové dávky. K dôchodkom, ktoré budú 

vyplácané ako opakované plnenia patria  doplnkový starobný dôchodok, dôchodok za 

výsluhu rokov a pozostalostný dôchodok, v prípade úmrtia poistenca. Posledným druhom 

opakovanej dávky, poskytovanej ING DDP, je doplnkový invalidný dôchodok, ktorý je 



podmienený aj nárokom na invalidný dôchodok zo základného systému dôchodkového 

zabezpečenia.  

Okrem pravidelne sa opakujúcich plnení, ING DDP poskytuje v prípade  splnenia 

zákonom stanovených podmienok  namiesto dôchodku jednorazové vyrovnanie alebo 

odstupné. 

 

Vý�ka týchto doplnkových dôchodkov závisí od úhrnu príspevkov zaplatených na účet 

poistenca,  podielu poistenca na výnosoch z hospodárenia ING DDP a od veku, od 

ktorého dosiahnutia sa jednotlivé doplnkové dôchodky poskytujú. 

 

Vlastné imanie ING DDP, definované  zákonom predstavovalo k 31. 12. 2004 

26,2 milióna Sk  a celkové aktíva presiahli sumu 48 miliónov Sk. Kapitál ulo�ený na 

osobných účtoch viac ako 2900 poistencov zhodnotila poisťovňa v prvom roku svojho 

pôsobenia o 9.1 %. Pri investovaní pritom vychádzala z dlhoročných úspe�ných 

skúseností so správou aktív expertov ING na Slovensku i vo svete. Pri výraznom 

zhodnotení aktív slovenských klientov tak zároveň dodr�ala aj princíp minimálneho rizika 

a chránila práva poistencov i nároky budúcich príjemcov dávok. 

 

Stratégia ING DDP v roku 2005 vychádza z legislatívnych zmien, ktoré nadobudli 

účinnosť 1. januára 2005. V zmysle zákona NR SR č. 650/2004 o doplnkovom 

dôchodkovom sporení pripravila transformačný projekt, realizáciou ktorého sa v priebehu 

tohto roka transformuje na ING doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, a.s.  



I N G  �  A K T Í V N Y  Č L E N  S P O L OČN O S T I   

 

ING si zo svojej domovskej krajiny nedoniesla len finančné know-how, ale aj premyslenú 

stratégiu darcovstva a sponzoringu. Na Slovensku je generálnym partnerom slovenskej 

hokejovej reprezentácie, partnerom hokejovej Siene slávy. Niekoľko rokov je partnerom 

Brankárskej �koly M. Sakáča a J. Filca a podporuje Trenčiansku hokejovú �kolu a HC 

Ko�ice. Spoločnosť tak naviazala na svoju celosvetovú politiku podpory �portu, kultúry 

a vzdelávania, ktorá je tradične výrazom snahy ING o ďal�í prínos pre krajinu, v ktorej 

pôsobí.  

 

Hlavným cieľom jej charitatívnych aktivít nie je marketingové zviditeľnenie sa, ale 

predov�etkým podpora ľudí v núdzi. V roku 2002 preto spolu s holandskými nadáciami 

zalo�ila Nadáciu na podporu sociálnych zmien SOCIA, v rámci ktorej pôsobí charitatívny 

fond LION, zameraný na projekty podporujúce deti v priamom ohrození �ivota alebo 

sociálne znevýhodnené deti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÚVAHA 



Ozna- POLO�KA Č. Be�né účtovné obdobie Predchádz.
čenie r. Brutto Korekcia Netto účt. obdobie

a b c 1 2 3 4
x Aktíva x x x x x

1.
Pokladničná hotovosť, vklady v 
Národnej banke Slovenska a 
zahraničných emisných bankách   

1

2. �tátne dlhopisy bez kupónov a 
ostatné cenné papiere prijímané 
Národnou banklu Slovenska na 
refinancovanie

2

a) �tátne dlhopisy 3

b) Ostatné cenné papiere 4

3. Pohľadávky voči bankám 5 304 989 304 989

a) Splatné na po�iadanie 6 304 989 304 989

b) Ostatné pohľadávky 7

4. Pohľadávky voči klientom 8

a) Splatné na po�iadanie 9

b) Ostatné pohľadávky 10

5. Dlhové cenné papiere 11

a) �tátnych orgánov 12

b) Ostatných subjektov 13

6.
Akcie, podielové listy a ost. podiely 14

7.
Podielové cenné papiere a vklady v 
obchodných spoločnostiach s 
podstatným vplyvom v

15

a) Bankách 16

b) Ostatných subjektoch 17

8.
Podielové cenné papiere a vklady v 
obchodných spoločnostiach s 
rozhodujúcim vplyvom v

18

a) Bankách 19

b) Ostatných subjektoch 20

9. Nehmotný majetok 21 9 348 9 348

a) Zriaďovacie výdavky 22

b) Dobré meno (goodwill) 23

c) Ostatný nehmotný majetok 24 9 348 9 348

10. Hmotný majetok 25 22 22
a) Pozemky a budovy na prevádzkovú 

činnosť
26

b) Ostatný hmotný majetok 27 22 22

11. Ostatné aktíva 28 8 799 7 730 1 069
12. Pohľadávky voči akcionárom a 

spoločníkom
29

13. Náklady budúcich období a príjmy 
budúcich období

30
303 303

14. Pohľadávky voči Medzinárod. 
menovému fondu

31

15.
Pohľadávky voči bankám Európskeho 
systému centrálnych bánk

32

16. Pohľadávky voči ostatným 
zahraničným subjektom

33

17. Poskytnuté úvery tuzemsk. bankám 34

18. Ostatné pohľadávky voči tuzemsku 35

Aktíva celkom, z toho 36
323 461 7 730 315 731

Osobitná agenda Národnej banky 
Slovenska

37

Pohľadávky �tátu vo vzťahu k 
zahraničiu

38

SuvAktiva



Ozna- POLOŽKA Č. Bežné Predchádzajúce
čenie r. účtovné obdobie účtovné obdobie

a b c 1 2
x Pasíva x x x

1. Záväzky voči bankám 39

a) Splatné na požiadanie 40

b) Ostatné záväzky 41

2. Záväzky voči klientom 42

a) Splatné na požiadanie, z toho 43

 úsporné 44

b) Ostatné záväzky, z toho 45

 termínované s výpovednou lehotou 46

3. Záväzky z dlhodobých cenných papierov 47

a) Vydané dlhové cenné papiere 48

b) Ostatné záväzky z dlhových cenných papierov 49

4. Ostatné pasíva 50 43 438
5. Výnosy budúcich období a výdavky budúcich 

období
51

6. Rezervy 52 47 529

7. Podriadené finančné záväzky 53

8. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu 54

9. Záväzky voči bankám Európskeho systému 
centrálnych bánk

55

10. Záväzky voči ostatným zahraničným subjektom 56

11. Účty peňažných rezerv bánk v Národnej banke 
Slovenska

57

12. Cenné papiere vydané Národnou bankou 
Slovenska

58

13. Ostatné záväzky voči tuzemsku 59

14. Emisia bankoviek a mincí 60

15. Účet štátu 61

16. Štátne fondy a iné zúčtovanie so štátnym 
rozpočtom

62

17. Zúčtovanie osobitných operácií s prostriedkami 
Slovenskej republiky

63

18. Základné imanie, z toho 64 300 000

splatené základné imanie 65 300 000

19. Vlastné akcie 66

20. Emisné ážio 67

21.
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku 68

30 000

a) Zákonný rezervný fond 69 30 000

b) Ostatné rezervné fondy 70

 c) Ostatné fondy tvorené zo zisku 71

22. Ostatné kapitálové fondy 72

23. Oceňovacie rozdiely 73

a) z ocenenia majetku a záväzkov 74

b) z prepočtu zabezpečovacích derivátov 75

c) z prepočtu podielových cenných papierov a 
vkladov

76

24. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z 
minulých rokov

77

25. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 78
-105 236

 Pasíva celkom, z toho 79
315 731

 Osobitná agenda Národnej banky Slovenska 80

 Záväzky štátu vo vzťahu k zahraničiu 81

SuvPasiva



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 



Ozna- POLOŽKA Č. Náklady Náklady Výnosy Výnosy
čenie r. za bežné  za predchádz.  za bežné  za predchádz.  

účtovné obd. účtovné obd. účtovné obd. účtovné obd.
a b c 1 2 3 4

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, 
z toho

1
x x 615

 
úroky z dlhodobých cenných 
papierov

2
x x

2. Náklady na úroky a obdobné 
náklady, z toho

3
x x

náklady na úroky z dlhových 
cenných papierov

4
x x

3. Výnosy z akcií a podielov v 
obchodných spoločnostiach

5
x x

a) Výnosy z podielových cenných 
papierov a vkladov v obchodných 
spoločnostiach  s podstatným   
vplyvom

6

x x
b) Výnosy z podielových cenných 

papierov a vkladov v obchodných 
spoločnostiach s rozhodujúcim 
vplyvom

7

x x

c) Výnosy z ostatných akcií a podielov 8
x x

4. Výnosy z poplatkov a provízií 9
x x

5. Náklady na poplatky a provízie 10
25 x x

6. Čistý zisk alebo čistá strata z 
finančných operácií

11
-64 x x

7. Ostatné finančné výnosy 12
x x

8. Ostatné finančné náklady 13
x x

9. Ostatné prevádzkové výnosy 14
x x

10. Všeobecné prevádzkové náklady 15
74 913 x x

a) Náklady na zamestnancov 16
2 868 x x

aa) Mzdy 17
2 332 x x

ab) Sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

18
536 x x

b) Ostatné všeobecné prevádzkové 
náklady

19
72 045 x x

11. Ostatné prevádzkové náklady 20
22 156 x x

12. Použitie rezerv a opravných položiek 
k hmotnému majetku a 
nehmotnému majetku

21

x x

a) Použitie rezerv na hmotný majetok 22
x x

b) Použitie opravn. položiek k hmotn. 
majetku

23
x x

c) Použitie opravných položiek k 
nehmotnému majetku

24
x x

13.
Odpisy, tvorba rezerv a opravných 
položiek k hmotnému majetku a 
nehmotnému majetku

25

963 x x

a) Odpisy hmotného majetku 26
963 x x

b) Tvorba rezerv na hmotný majetok 27
x x

c) Tvorba opravných položiek k 
hmotnému majetku

28
x x

d) Odpisy nehmotného majetku 29
x x

e) Tvorba opravných položiek k 
nehmotnému majetku

30
x x

VykazZiskovAStrat



Ozna- POLOŽKA Č. Náklady Náklady Výnosy Výnosy
čenie r. za bežné  za predchádz.  za bežné  za predchádz.  

účtovné obd. účtovné obd. účtovné obd. účtovné obd.
a b c 1 2 3 4

14.
Použitie rezerv a opravných položiek 
k pohľadávkam a zárukám, výnosy z 
postúpených pohľadávok a výnosy z 
odpísaných pohľadávok

31

x x
a) Použitie rezerv na pohľadávky a 

záruky
32

x x
b) Použitie opravných položiek k 

pohľadávkam a pohľadávkam zo 
záruk

33

x x
c)

Výnosy z postúpených pohľadávok a 
výnosy z odpísaných pohľadávok

34

x x
15.

Odpisy, tvorba rezerv a opravných 
položiek k pohľadávkam a 
pohľadávkam zo záruk

35

7 730 x x
a) Tvorba opravných položiek k 

pohľadávkam a pohľadávkam zo 
záruk

36

7 730 x x
b) Tvorba rezerv na pohľadávky a 

pohľadávky zo záruk
37

x x
c) 

Odpis pohľadávok a odpis 
pohľadávok z platieb za záruky, 
straty z postúpených pohľadávok

38

x x
16. Použitie opravných položiek k 

podielovým cenným papierom a 
vkladom v obchodných 
spoločnostiach s rozhodujúcim 
vplyvom a podielovým cenným 
papierom a vkladom v obchodných 
spoločnostiach s podstatným 
vplyvom

39

x x
17. Tvorba opravných položiek k 

podielovým cenným papierom a 
vkladom v obchodných 
spoločnostiach s rozhodujúcim 
vplyvom a podielovým cenným 
papierom v obchodných 
spoločnostiach s podstatným 
vplyvom

40

x x

18. Použitie ostatných rezerv 41
x x

19. Tvorba ostatných rezerv 42
x x

20. Použitie ostatných opravných 
položiek

43
x x

21. Tvorba ostatných opravných 
položiek

44
x x

22. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie  z bežnej činnosti pred 
zdanením

45

x x

23. Mimoriadne výnosy 46
x x

24. Mimoriadne náklady 47
x x

25. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie   z mimoriadnej činnosti 
pred zdanením

48

-105 236 x x

26. Daň z príjmov 49
x x

27.
Podiel na ziskoch alebo stratách v 
dcérskych spoločnostiach a 
pridružených spoločnostiach

50

x x
28. Zisk alebo strata za účtovné 

obdobie po zdanení
51

-105 236 x x

VykazZiskovAStrat



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKE 

 
zostavenej podľa slovenských právnych predpisov 

k 31. decembru 2004 

za obdobie od 8. októbra 2004 do 31. decembra 

2004 

 



ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  
Účtovná závierka k 31. decembru 2004  

zostavená za obdobie od 8. októbra 2004 do 31. decembra 2004  

(v tis. Sk) 

 
 
 

I.  V�EOBECNÝ OBSAH 
 
 
I. 1. Charakteristika a hlavné aktivity 
 
 Názov a sídlo účtovnej jednotky:  ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
      Jesenského 4/C 
      811 02 Bratislava 
      (ďalej len �Spoločnosť� alebo �DSS�) 
  

Právna forma: akciová spoločnosť  
 
IČO:     35 902 981 
 
Spoločnosť bola zalo�ená dňa 14. júna 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 
dňa 8. októbra 2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, 
oddiel Sa, vlo�ka 3434/B). 
 
  
Predmet činnosti 

 
DSS je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá na základe povolenia udeleného 
Úradom pre finančný trh dňa 22. Septembra 2004 pod číslom GRUFT-002/2004/PDSS 
je oprávnená na vytváranie a správu dôchodkových fondov za účelom vykonávania 
starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 o starobnom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích 
právnych predpisov. 

 
Zriaďovateľ a jediný akcionár:  ING �ivotná poisťovňa, a.s. 

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 
      IČO: 35691999 
 

Obchodné meno a sídlo depozitára:ĽUDOVÁ BANKA, a.s. 
      Vysoká 9, 810 00 Bratislava 
 

Členovia predstavenstva :   Renáta Mrázová - predseda 
Zuzana Adamová 
Vladimír Hirjak 
Dana Poliačková 

 
Dozorná rada :   Mária Kamenárová - predseda 

      Juraj Sedlačko 
      Hana Sikorová 
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I. 2. Účtovná závierka 
 

Obsah poznámok je upravený zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky (opatrenie MF SR č. 21832/2002-92 
z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 
polo�iek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto polo�iek 
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky 
zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov 
s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný 
fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských 
spoločností a podielové fondy). 
 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretr�itého trvania Spoločnosti 
(going concern). 
 
Účtovné metódy a v�eobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia aplikované 
účtovnou jednotkou konzistentne. 
 
Zákon o účtovníctve a predov�etkým opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 
republiky obsahujú pomerne dlhý a podrobný zoznam údajov, ktoré musia byť 
uvedené v poznámkach. Preto�e v�ak ekonomická realita účtovných jednotiek sa nedá 
opísať nejakým vyčerpávajúcim zoznamom údajov, poznámky musia obsahovať aj 
ďal�ie údaje, ak sú dôle�ité pre poskytnutie pravdivého a verného obrazu 
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (§ 7 ods. 1 zákona o účtovníctve). 

 
I. 3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2004 je zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskor�ích 
predpisov, za účtovné obdobie od 10. októbra 2004 do 31. decembra 2004. 

 
I. 4. Informácie o konsolidovanom celku 
 

Spoločnosť túto účtovnú závierku zostavila ako nekonsolidovanú. Údaje, ktoré 
sú obsiahnuté v závierke sa zahŕňajú do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti 
ING Continental Europe Holdings, B. V., so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo, 
s kanceláriami na adrese Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, zapísaná 
v obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam pod č. 
33002024, u ktorej je aj ulo�ená konsolidovaná účtovná závierka.  
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II.  INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METODÁCH 
 
II. 1. V�eobecné účtovné metódy a spôsoby oceňovania 
 

Účtovníctvo spoločnosti je vedené tak, aby účtovná závierka zostavená na jeho 
základe podávala verný a pravdivý obraz predmetu účtovníctva a finančnej situácie 
účtovej jednotky. 

 
II. 2. Deň uskutočnenia účtovného prípadu 
 

V závislosti na typu transakcie je deň uskutočnenia účtovného prípadu najmä deň 
výplaty alebo prevzatia hotovosti, deň kúpy alebo predaja peňa�ných prostriedkov v 
cudzej mene, deň vykonania platby, deň zúčtovania príkazu banky so zúčtovacím 
centrom. 

 
II. 3. Prepočet na cudziu menu 
 

Operácie v cudzej mene sú zaúčtované v slovenských korunách kurzom platným v deň 
uskutočnenia operácie. Aktíva a pasíva v cudzej mene sú prepočítané na slovenské 
koruny kurzom NBS platným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
Kurzový zisk alebo strata z prepočtu aktív a pasív v cudzej mene sú uvedené vo 
výkaze ziskov a strát ako �Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií�. 

 
II. 4. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 

 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej 
doby jeho pou�ívania (podľa zákona o účtovníctve v�ak musí byť odpísaný najneskôr 
do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého 
majetku do pou�ívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia 
cena je 50 tis. Sk a ni��ia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do pou�ívania. 
Predpokladaná doba pou�ívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

 
 Predpokladaná doba 

pou�ívania 
Metoda odpisovania Ročná odpisová 

sadzba v % 
Zriaďovacie náklady 5 lineárna 20 
Softvér 4 lineárna 25 
Oceniteľná práva 5 lineárna 20 

 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej 
doby jeho pou�ívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa 
začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do 
pou�ívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30 tis. Sk 
a ni��ia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do pou�ívania. Predpokladaná doba 
pou�ívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
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 Predpokladaná doba 

pou�ívania 
Metoda odpisovania Ročná odpisová 

sadzba v % 
Stroje a prístroje 8 a� 12 lineárna 8,5 a� 12,5 
Dopravné prostriedky 4 a� 12 lineárna 8,5 a� 25 

 
II. 5. Peňa�né prostriedky a ceniny 
 

Peňa�né prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 
II. 6. Pohľadávky 
 

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. 
Pohľadávky vzniklé postúpením sa oceňujú obstarávacou cenou. 

 
II. 7. Záväzky 
 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 
Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 

 
II. 8. Opravné polo�ky 
 

Opravné polo�ky vyjadrujú prechodné zní�enie hodnoty jednotlivých aktív stanovené 
na základe vlastnej analýzy a posúdenia rizík vykonaného vedením spoločnosti. 

 
II. 9. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
 

 Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo vý�ke, ktorá 
je potrebná na dodr�anie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
II. 10. Rezervy 
 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo vý�kou. Tvoria sa na 
krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej vý�ke záväzku. 

 
II. 11. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo vý�ke, ktorá 
je potrebná na dodr�anie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

II. 12. Daň z príjmov 
 

Daň z príjmov za dané obdobie sa skladá zo splatnej dane a zo zmeny stavu 
v odlo�enej dane. Splatná daň zahrňuje daň vypočítanú z daňového základu s pou�itím 
daňovej sadzby platnej v be�nom roku a ostatných doplatkov a vrátok za minulé 
obdobia. 
 
Odlo�ené dane (odlo�ená daňová pohľadávka a odlo�ený daňový záväzok) sa vzťahujú 
na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou 
záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, 
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b) mo�nosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie mo�nosť 
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) mo�nosť previesť nevyu�ité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich 
období. 

  
 Spoločnosť neúčtovala o odlo�enom daňovom záväzku, nakoľko jej nevznikli zdaniteľné 

dočasné rozdiely, ktorý by sa v budúcich účtovných obdobiach tvorili zdaniteľné sumy 
pri určovaní základu dane z príjmov. 

 
 Spoločnosť neúčtovala o odlo�enej daňovej pohľadávke, nakoľko sa o nej účtuje len 

vtedy, ak je pravdepodobné, �e základ dane z príjmov, voči ktorému bude mo�né 
vyrovnať odpočítateľné daňové rozdiely a nevyu�ité daňové odpočty a iné daňové 
nároky do budúcich období, je dosiahnuteľný. 
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III.  INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY 
 
III. 1. Pohľadávky voči bankám 
 

Pohľadávka voči bankám vo vý�ke 304 989 tis. Sk predstavuje zostatok na be�nom 
účte s ktorým mô�e Spoločnosť volne disponovať. 

 
III. 2. Hmotný a nehmotný majetok 
 

  2004 2003
Obstaranie nehmotného majetku 9 348 0
Obstaranie hmotného majetku 22 0
Hmotný a nehmotný majetok celkom 9 370 0

 
Nehmotný majetok tvorí SW s pomocou ktorého budú vedené osobné dôchodkové účty 
sporiteľov. 
Hmotný majetok predstavuje drobný hmotný majetok, ktorý nebol k 31.decembru 
2004 aktivovaný. 

 
III. 3. Ostatné aktíva 
 

  2004 2003
Iné pokladničné hodnoty 83 0
Pohľadávky voči �tátnemu rozpočtu 117 0
Pohľadávky z obchodných vzťahov  8 599 0
       - ostatné pohľadávky � poradcovia 8 137 0
       - poskytnuté prevádzkové preddavky 462 0
Opravné polo�ky � poradcovia � korekcia -7 730 0
Ostatné aktíva celkom  1 069 0

 
Z celkovej vý�ky 8 599 tis. Sk pohľadávok z obchodných vzťahov  je najvýznamnej�í 
pohľadávkou spoločnosti pohľadávka voči poradcom z titulu uzavretých �Zmlúv 
o úhrade nákladov� vo vý�ke 8 137 tis. Sk. 
 
Spoločnosť sa na základe �Zmluvy o úhrade nákladov� uzatvorené s poradcami 
zaviazala uhradiť náklady spojené so zaistením licencií na vykonávanie ich 
sprostredkovateľskej činnosti pre Spoločnosť. Ide o poplatky hradené za vydanie 
povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa a poplatky za zlo�enie odbornej 
skú�ky sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia. Podmienkou uhradenia 
týchto nákladov je ich činnosť pre Spoločnosť po dobu najmenej dvoch rokov. Pri 
poru�eniu tejto podmienky na nich budú Spoločnosťou uhradené výdaje vymáhané. 
 
Zmluvy s poradcami boli do vzniku spoločnosti uzatvárané medzi poradcami 
a zriaďovateľom . Celková pohľadávka z jednotlivých zmlúv ku vzniku Spoločnosti bola 
postúpená zo  zriaďovateľa na Spoločnosť. Odplata za postúpenie je zhodná 
s nominálnou hodnotou postupovaných pohľadávok. 
S ohľadom na ustanovenie zmlúv, na základe ktorého bude pohľadávka v prípade 
splnenia podmienok stanovených vo zmluve odpísaná, bola k tejto pohľadávke na 
základe prevedené analýzy vytvorená účtovná opravná polo�ka vo vý�ke 95% (7 730 
tis. Sk). 
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Postúpenie pohľadávky, vytvorenie i vý�ka opravnej polo�ky boli schválené na 
zasadnutí predstavenstva spoločnosti.  

 
III. 4. Náklady budúcich období 
 

Náklady budúcich období v sume 303 tis. Sk tvoria ostatné v�eobecné prevádzkové 
náklady roku 2005.  

 
III. 5. Ostatné pasíva 
 

  2004 2003
Dodávatelia tuzemsko 22 156 0
Dodávatelia zahraničie 11 605 0
Ostatné záväzky  8 137 0
Nevyfakturované dodávky 1 540 0
Ostatné pasíva celkom 43 438 0

 
III. 6. Rezervy 
 

Rezervy vo vý�ke 47 529 tis. Sk predstavujú krátkodobé rezervy (odhadné polo�ky). 
Jedná sa o nevyfakturované v�eobecné prevádzkové náklady roku 2004 v odhadovanej 
vý�ke. Najvýznamnej�ie sú náklady na reklamu a propagáciu, zabezpečenie 
informačných technológií, administratívu a nájom.  

 
III. 7. Základné imanie a zákonný rezervný fond 
 

Základné imanie v celkovej vý�ke 300 000 tis. Sk je splatené. 
 
Základné imanie je rozdelené na 3 tis. kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej 
podobe a menovitá hodnota jednej akcie je 100 tis. Sk. Akcie akciovej spoločnosti nie 
sú kótované na burze cenných papierov. 

  
Základné imanie je vytvorené výlučne peňa�ným vkladom zakladateľa. 
 
Zákonný rezervný fond bol vytvorený vo vý�ke 30 000 tis. Sk pri vzniku spoločnosti. 
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IV.  INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT 
 
IV. 1. Výnosy z úrokov 
 

Výnosy z úrokov v hodnote 615 tis. Sk v tomto roku predstavujú iba úrokové výnosy 
z be�ného účtu. 

 
IV. 2. Čistá strata z finančných operácií 
 

  2004 2003
Kurzové zisky 7 0
Kurzové straty 71 0
Čistá strata z finančných operácií 64 0

 
IV. 3. V�eobecné prevádzkové náklady  
 

  2004 2003
Mzdy 2 332 0
Sociálne a zdravotne poistenie 536 0
Náklady na zamestnancov 2 868 0
 
Priemerný počet zamestnancov: 24 
Počet riadiacich pracovníkov: 2 

 
  2004 2003
Ostatné sociálne náklady na 
zamestnancov 91 0
Spotrebované nákupy 8 044 0
Slu�by - obchodnej povahy 35 537 0
            - marketing 34 875 0
            - ostatné 662 0
Slu�by - administratívna ré�ia 28 373 0
Ostatné v�eobecné prevádzkové 
náklady 72 045 0

 
Z celkovej sumy 35 537 tis. Sk slu�ieb obchodnej povahy tvorí podstatnú polo�ku 
marketing v hodnote 34 875 tis. Sk, ktorý predstavuje najmä reklamná kampaň a tlač 
propagačných materiálov. 

 
IV. 4. Ostatné prevádzkové náklady 
 

  2004 2003
Zriaďovacie náklady 9 093 0
Náklady v súvislosti so zriadením 13 063 0
Ostatné prevádzkové náklady celkom 22 156 0
 
Zriaďovacie náklady boli na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti 
jednorázovo odpísané do nákladov. Jedná sa predov�etkým o mzdové náklady 
zamestnancov  v súvislosti so vznikom Spoločnosti, právne slu�by a poplatky. 
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Najvýznamnej�ie náklady v súvislosti so zriadením predstavujú náklady na reklamu 
a propagáciu.   

 
IV. 5. Odpisy hmotného majetku 
 

Odpisy hmotného majetku v celkovej sume 963 tis. Sk  tvoria jednorázové odpisy 
drobného hmotného majetku . 

 
IV. 6. Opravná polo�ka 
 

Opravná polo�ka v hodnote 7 730 tis. Sk bola vytvorená na základe analýzy 
prevedenej vedením spoločnosti k pohľadávke voči poradcom (viď.III. 3). 

 
IV. 7. Hospodársky výsledok za rok 2004 
 

Hospodársky výsledok k 31. decembru 2004 činil - 105 236 tis. Sk (strata). 
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V.  INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
A SPRIAZNENÝCH OSÔB 

 
Spoločnosť má uzatvorené nasledujúce zmluvy so spriaznenými osobami: 
 

• nájomnú zmluvu s ING Management Services, s.r.o., o.z. 
• licenčné zmluvy na nákup softvéru od spoločnosti ING Penzijní fond, a.s. 
• zmluvu o postúpení pohľadávok s ING �ivotná poisťovňa, a.s. 
• zmluvu o pô�ičke s ING �ivotná poisťovňa, a.s. 

 
Zriaďovateľ ING �ivotná poisťovňa, a.s. uhradil a následne prefaktúroval DSS 
zriaďovacie výdavky, ktoré boli v celkovej vý�ke 22 156 tis. Sk účtované do nákladov 
be�ného obdobia.  
 
Spoločnosť eviduje ku koncu roka voči spriazneným osobám nasledujúce pohľadávky, 
záväzky, náklady a výnosy: 
 

V. 1. Pohľadávky a záväzky voči spriazneným osobám 
 

 Pohľadávky Záväzky 
  2004 2003 2004 2003
ING �ivotná poisťovňa, a.s. 0 0 30 293 0
ING Penzijní fond, a.s. 0 0 9 334 0
ING Management Services, s.r.o. 0 0 2 271 0
Celkom 0 0 41 898 0

 
V. 2. Náklady a výnosy uskutočnené so spriaznenými osobami   
 

 Výnosy Náklady 
  2004 2003 2004 2003
ING �ivotná poisťovňa, a.s. 0 0 55 072 0
ING Management Services, s.r.o. 0 0 18 863 0
ING Management Services, s.r.o., o.z. 0 0 4 846 0
ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky 0 0 188 0
Celkom 0 0 78 969 0
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VI.  INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH  A PASÍVACH 
 
VI. 1. Prípadné ďal�ie záväzky 
 

Vzhľadom na to, �e mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli 
dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány 
aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je mo�né kvantifikovať a zanikne a� potom, keď 
budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslu�ných 
orgánov. 
 
Podľa § 73 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  je dôchodková správcovská spoločnosť povinná 
zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, keď začala vytvárať ňou spravované 
dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov platiacich svoje príspevky na be�né účty týchto 
dôchodkových fondov súčtom vo v�etkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch 
najmenej 50 tisíc.  
 
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky akceptovala Sociálna poisťovňa vy��í počet zmlúv 
o starobnom dôchodkovom sporení ako zákonom stanovené minimum. K tomuto dňu 
v�ak príspevky vyplývajúce z týchto zmlúv neboli pripísané na be�né účty 
dôchodkových fondov. Je odôvodnené predpokladať, �e spoločnosť pripísaním prvých 
príspevkov na be�né účty dôchodkových fondov splní povinnosť stanovenú zákonom. 

 
 
 
VII.  INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV �TATUTÁRNYCH ORGÁNOV, 

DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
Členovia �tatutárnych, dozorných a iných orgánov neobdr�ali v roku 2004 �iadne 
príjmy (odmeny) ani iné výhody za činnosť pre Spoločnosť. 
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VIII.  INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA 

ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 

Dňa 31. januára 2005 poskytol zriaďovateľ Spoločnosti dlhodobú pô�ičku vo vý�ke 
30 000 tis. Sk s dobou splatnosti 5 let. 
 
Dňa 28. februára 2005 sa konalo zasadnutí mimoriadneho valného zhroma�denia 
spoločnosti na ktorom boli prijaté tieto uznesenia: 
 
Bolo schválené zvý�enie základného imania spoločnosti zo sumy 300 000 tis. Sk na 
sumu  500 000 tis. Sk, t.j. o sumu 200 000 tis. Sk. Zvý�enie základného imania sa 
uskutoční jednorázovo, vydaním 2 tis. kusov nových kmeňových akcií na meno, ka�dá 
v menovitej hodnote 100 tis. Sk v zaknihovanej podobe, s tým, �e zvý�enie 
základného imania spoločnosti upí�e akcionár (zriaďovateľ) v plnom rozsahu a bude 
splatné v dvoch tran�iach: 
a) 100 000 tis. Sk upisovateľ splatí ku dňu upísania nových akcií,  
b) 100 000 tis. Sk upisovateľ splatí do jedného roka odo dňa zápisu zvý�enia 
základného imania spoločnosti do Obchodného registra príslu�ného registrového súdu. 

 
Do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti bol zvolený pán Frans Jan van der Ent. 
Z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti bol odvolaný pán Juraj Sedlačko. 
Z funkcie predsedu dozornej rady Spoločnosti bola odvolaná pani Mária Kamenárová, 
ktorá bola zvolená do funkcie člena dozornej rady. 
Do funkcie predsedu dozornej rady Spoločnosti bol zvolený pán Dick Okhuijsen. 
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IX.  PREHĽAD O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ 
 

 2004 (tis. 
Sk) 

2003 (tis. 
Sk) 

1. Základné imanie   
    - začiatočný stav 300 000 0 
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - premena konvertibilných. dlhopisov na akcie   
    - uplatnenie opcií   
    - konečný zostatok 300 000 0 
   
2. Vlastné akcie   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
3. Emisné á�io   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
4. Rezervné fondy   
    - začiatočný stav 30 000 0 
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok 30 000 0 
   
5. Ostatné fondy zo zisku   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
6. Ostatné kapitálové fondy   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
7. Oceňovacie  rozdiely nezahrnuté do hosp. výsledku   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
8. Nerozdelený zisk   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
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 2004 (tis. 
Sk) 

2003 (tis. 
Sk) 

    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
9. Neuhradená strata   
    - začiatočný stav   
    - zvý�enie   
    - zní�enie   
    - konečný zostatok   
   
10. Zisk alebo strata za be�né účtovné obdobie po 
zdanení 

- 105 236 0 

   
11. Dividendy   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPRÁVA AUDÍTORA 





K O N T A K T Y  

 
I. Centrála: 

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Jesenského 4/C 

811 02 Bratislava 

Tel: 0850 111 464 

 
II.  Pobočky ING: 

 

BA -S.Mesto 

Grosslingova 53 

811 06 Bratislava 

Tel: 5292 0773-9 

Fax: 52 920 780 

 

Trnava 

Hlavná 16 

917 00 Trnava 

Tel: 5516808 

Fax: 5513 065 

 

  

BA -Centrum 

Na vŕ�ku 1 

811 01 Bratislava 

Tel: 544 333 60-61 

Fax: 544 333 36 

  

Ko�ice 

Letná 42 

040 01 Ko�ice  

Tel: 632 49 64-8 

Fax: 632 49 64 

  

�ilina 

Národná ul. 5 

010 01 �ilina 

Tel: 5624 655 

Fax: 5624 655 

  

Pre�ov 

Nám. Mieru č.1 

080 01 Pre�ov  

Tel: 7710 842 

Fax: 7713 034 

  

 

Trenčín 

Braneckého 14 

911 01 Trenčín  

Tel: 7441 391 

Fax: 6400 892 

  

Nové Zámky 

Radničná 3 

950 54 Nové Zámky  

Tel: 6403 043 - 7 

Fax: 6403 048 

  

BA -Mesto 

Ko�ická 56 

821 08 Bratislava  

Tel: 5070 2300-1 

Fax: 5070 2305 

 

B. Bystrica 

Nám. Ľ. �túra 31 

974 01 Banská Bystrica 

Tel: 416 1633-8 

Fax: 416 1634 

   

Poprad 

Nám. sv. Egídia 95 

058 01 Poprad  

Tel: 7722 591-5 

Fax: 7722 592 

 

  

Nitra 

Mlynská 4 

949 01 Nitra  

Tel: 6537 130-4 

Fax: 6537 135 

 

 
III. Pobočky Ľudovej banky 

 
IV. Maklérske spoločnosti 




