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Dds (HVM) 12-02

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód 
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
30.06.2007

�ís.r. Priezvisko
�lena predstavenstva

Meno
�lena predstavenstva Funkcia �lena predstavenstva

a b c d
1. Macúchová Tatjana predseda
2. Kypta Rudolf podpredseda
3. Hurban Marek �len

�ís.r. Priezvisko
�lena dozornej rady

Meno
�lena dozornej rady

Funkcia
�lena dozornej rady

1. Okhuijsen Dionysius Johannes predseda
2. Adamová Zuzana �len
3. Hirjak Vladimír �len
4. Sedla�ko Juraj �len
5. N�mec Michal �len

�ís.r. Priezvisko/Obchodné meno
akcionára DDS

Meno
akcionára DDS

Percentuálny podiel na 
základnom imaní DDS

1. ING Central Europe Holdings B.V. 50%
2. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 50%

Najvýznamnejšie skuto�nosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

O�akávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

vyšší oproti zisku v prvom polroku. V druhom polroku 2007 neo�akávame žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by ovplyvnili
fungovanie spolo�nosti.

Informácie o �lenoch predstavenstva, �lenoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

VZOR 

Prvý polrok 2007 bol pre spolo�nos� ve�mi úspešný, dosiahla �istý zisk vo výške 44,57 mil.Sk. Spolo�nos� vytvorila k 
1.4.2007dva nové príspevkové doplnkové dôchodkové fondy (jeden z konzervatívnou a druhý z rastovou investi�nou stratégiou). 
V priebehu prvého polroka 2007 sa zvýšili aktíva v správe doplnkových dôchodkových fondov a vzrástli tak výnosy z 
poplatkov za ich správu. V prvom polroku bola zaú�tovaná odložená da� z titulu umorenia da�ovej straty.

V druhom polroku 2007 o�akávame stabilný vývoj v hospodárení spolo�nosti. O�akávame, že zisk v druhom polroku bude 
mierne 
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Preh�ad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
30.06.2007

Položka �ís.r.
Hodnota 
v tis. Sk

a b 1
DLHODOBÉ ZDROJE -  splatnos� dlhšia ako 1 rok 1 87 838
Dlhodobé úvery 2
  v tom:  bankové úvery 2a
               dlhodobé podriadené dlhy 2b
               dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti 2c
Ostatné dlhodobé záväzky 3 87 838
  v tom:  dlhodobé zmenky na úhradu 3a
               emitované dlhopisy 3b
               ostatné dlhodobé záväzky 3c 87 838
KRÁTKODOBÉ ZDROJE 4 22 843
Krátkodobé úvery 5
  v tom:  bankové úvery 5a
                krátkodobé podriadené dlhy 5b
                krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti 5c
Ostatné krátkodobé záväzky 6 22 843
  v tom:  krátkodobé  zmenky na úhradu 6a
               emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek 6b
               záväzky z obchodného styku 6c 8 200
               ostatné krátkodobé záväzky 6d 14 643

Záruky poskytnuté doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou

Rozdelenie zisku doplnkovej dôchodkovej spolo�nosti
V roku 2006 dosiahla spolo�nos� �istý zisk vo výške 5.053.056,28 Sk. 10% zisku (505.305,63 Sk) sa previedlo do 
povinného rezervného fondu, druhá �as� zisku (4.547.750,65 Sk) bola použitá na úhradu strát minulých rokov.

Doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou neboli poskytnuté žiadne záruky.
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Majetkové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
30.06.2007

�ís.r. Druh Forma Podoba Mena  ISIN 
Po�et 
kusov

Menovitá 
hodnota

Dátum emisie
Hlasovacie 

práva

Prednostné 
právo na 

dividendu

Iné práva 
spojené s 
cenným 

papierom

Iné dôležité informácie

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 kme�ová akciana meno zaknihovaná SKK SK1110010578 500 100 000 1.2.2006 nie obmedzenie prevodite�nosti

2 kme�ová akciana meno zaknihovaná SKK SK1110011634 500 100 000 1.9.2006 áno obmedzenie prevodite�nosti
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Dlhové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spolo�nos�ou

Obchodné meno spolo�nosti Identifika�ný kód
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853

Stav ku d�u 
30.06.2007

�ís.r. Druh Forma Podoba Mena  ISIN 
Po�et 
kusov

Menovitá 
hodnota

Dátum emisie
Dátum 

splatnosti
Úroková 

sadzba v %

Spôsob 
ur�enia 
výnosu

Trh 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



�ís.r.

a

Vymenite�nos� za akcie 
doplnkovej dôchodkovej 

spolo�nosti

Frekvencia 
vyplácania 

kupónu 

Záruka inej osoby 
za splatenie

Bližšie infomácie o 
poskytnutej záruke

Identifika�né údaje osoby, 
ktorá prevzala záruku

Iné dôležité informácie

13 14 15 16 17 18


