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Vážení akcionári, obchodní partneri a kolegovia,

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky spolu s Poštovou bankou 
a ďalšími dcérskymi spoločnosťami vstúpila do roka 2017 už s novým logom a mo-
dernejším vizuálom s ambíciou dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie pre svojich spo-
riteľov.

Rok 2017 sa vyvíjal veľmi sľubne z pohľadu prírastku nových sporiteľov v celkovom 
počte 5 616, z toho 4 694 novovstupujúcich sporiteľov a 922 sporiteľov, ktorí k nám 
prestúpili z konkurenčných dôchodkových správcovských spoločností. To, čo nás veľ-
mi teší, je nový trend na trhu – mladšie generácie už začínajú myslieť na svoju budúc-
nosť.

Dlhodobo pracujeme na edukácii svojich predajcov, sporiteľov a predovšetkým 
širokej verejnosti v oblasti II. piliera a správneho výberu dôchodkových fondov. Za 
posledný rok sa ukázalo, že sporitelia začali chápať dôležitosť správneho výberu fon-
du a v roku 2017 preferovali indexové riešenie, prípadne kombináciu dlhopisového 
a indexového riešenia.

Koncom roka 2017 sme spustili online formulár na uzavretie zmluvy o starobnom dô-
chodkovom sporení aj z pohodlia domova. Online formulár má výrazne zjednodušiť 
vstup klienta do II. piliera bez nutnosti návštevy obchodného miesta spoločnosti.

Našou neustálou snahou je zabezpečiť čo najlepšie výsledky vo výkonnosti dôchod-
kových fondov. Všetkým spravovaným fondom sa v uplynulom roku podarilo dosiah-
nuť popredné priečky vo svojich kategóriách dôchodkových fondov a nové maximá 
hodnoty dôchodkovej jednotky. Fond STABILITA je dlhodobo najvýkonnejší fond 
na trhu medzi garantovanými dôchodkovými fondmi a opäť zaznamenal najvyššiu 
výkonnosť v tejto kategórii (+3,78 % za rok 2017). Fond PROSPERITA s upravenou 
investičnou stratégiou dosiahol najvyššiu výkonnosť spomedzi našich dôchodkových 
fondov aj najvyššiu výkonnosť v kategórii akciových dôchodkových fondov všetkých 
dôchodkových správcovských spoločností (+8,83 % za rok 2017). Indexový fond PER-
SPEKTÍVA zaznamenal druhú najvyššiu výkonnosť vo svojej kategórii (+6,71 % za rok 
2017) a bol najvýkonnejším fondom medzi indexovými dôchodkovými fondmi zame-
ranými na globálne akciové indexy.
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Aj kontinuálna a systematická podpora predajnej siete priniesla výsledok vo forme 
nárastu počtu sporiteľov na 99 791, pričom prekonávame počet sporiteľov pred po-
sledným otvorením II. piliera, a zároveň zvýšenia objemu prostriedkov pod správou 
o 41 mil. € na sumu 419 mil. €. Som rád, že po ukončení roka 2017 môžem konšta-
tovať, že aj napriek mnohým zmenám sa nám podarilo dosiahnuť plánovaný hospo-
dársky výsledok. Verím, že činnosti, ktoré sme začali realizovať už v roku 2017, budú 
v ďalších rokoch prinášať nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé výsledky. 

Mgr. Jaroslav Pilát
// generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Identifikačné údaje

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s.

Obchodné meno  Dôchodková správcovská spoločnosť
 Poštovej banky, d. s. s., a. s.
Sídlo  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO  35 904 305, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3443/B

Internetová stránka  www.dsspabk.sk

Vznik spoločnosti  20. 10. 2004

Predmet činnosti  vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie sta-
robného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik 
a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného 
orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„ZoSDS“).

Predstavenstvo  Ing. Stanislav Žofčák  predseda predstavenstva
  (od 18. 5. 2011 do 5. 10. 2016) 
  Mgr. Jaroslav Pilát  člen predstavenstva (od 18. 5. 2011),
  predseda (od 5. 10. 2016)
  Ing. Vladimír Salkovič  člen predstavenstva (od 12. 2. 2013) 
  Ing. Michal Hausner  člen predstavenstva (od 5. 10. 2016) 

Dozorná rada  Ing. Daniela Pápaiová  členka dozornej rady
  (od 17. 12. 2012 do 31. 10. 2017)
  Ing. Slavomír Varcholík  člen dozornej rady
  (od 16. 6. 2015 do 5. 10. 2016)
  Ing. Andrej Zaťko  člen dozornej rady (od 22. 9. 2015)
  Ing. Zuzana Adamová  členka dozornej rady (od 16. 11. 2016) 
  Ing. Peter Hajko  člen dozornej rady (od 31. 10. 2017)

Akcionár  100 % – Poštová banka, a. s., Slovenská republika

Výška základného
imania  11,95 mil. eur 

Depozitár  Československá obchodná banka, a. s.
Sídlo Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
IČO  36 854 140

Audítor spoločnosti  KPMG Slovensko, spol. s r. o. 
 Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Identifikačné údaje
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Charakteristika 
spoločnosti

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., vznikla v zmysle 
zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia 
na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre 
finančný trh, číslo rozhodnutia – GRUFT-006/2004/PDSS z dňa 7. októbra 2004. 

K 31. 12. 2010 bola 100 % materskou spoločnosťou Československá obchodná  
banka, a. s., Bratislava, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Podiel na základnom 
imaní bol vo výške 100 %.

Prevod akcií na spoločnosť Poštová banka, a. s., sa uskutočnil dňa 17. mája 2011. 
Zmenou akcionára boli vykonané nasledujúce zmeny – názov spoločnosti a názvy 
fondov.

Aktivity Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d. s. s., a. s., spočívajú 
vo vytváraní a v správe dôchodkových fondov.

V zmysle § 72 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sds“) spoločnosť vytvorila a spravuje 
k 31. decembru 2017 nasledujúce dôchodkové fondy:

  STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. (vytvorený 22. marca 2005),

  PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. (vytvorený 22. marca 2005),

  PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. (vytvorený 23. apríla 2012).

Dňa 8. decembra 2016 bol zlúčený dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negaran-
tovaný d. f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA dlhopisový garan-
tovaný d. f. (nástupnícky fond). Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom 
zlúčenia stali sporiteľmi v dôchodkovom fonde STABILITA. BENEFIT zmiešaný nega-
rantovaný d. f. bol založený 22. marca 2005.

Spoločnosť nemá dcérske a pridružené spoločnosti ani nie je neobmedzene ručia-
cim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., je 100 % dcérskou 
spoločnosťou Poštovej banky, a. s., Slovenská republika.
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Kvalitná podpora a dobre rozbehnuté distribučné siete priniesli uspokojivé výsled-
ky v sprostredkovaní zmlúv. V číselnom vyjadrení priniesli všetky distribučné siete 
5 616 sporiteľov (4 694 novovstupujúcich, 922 prestupových). 

Objem spravovaného majetku v dôchodkových fondoch presiahol hranicu 419 mil. 
eur, čo v ročnom porovnaní predstavuje nárast o 41 mil. eur. Počet sporiteľov ku kon-
cu roka 2017 bol 99 791 a dosiahnutý trhový podiel bol v počte sporiteľov na úrovni 
6,95 % a vo výške aktív 5,52 %. 

Na kladný výsledok hospodárenia spoločnosti v roku 2017 mala vplyv predo-
všetkým výška výnosov z poplatkov a provízií, výnosy z úrokov a obdobné výnosy 
a v neposlednom rade klesajúce prevádzkové náklady. Spoločnosť naďalej spĺňa 
ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov a výška vlastných zdrojov zohľadňuje aj 
predpokladaný ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti. Hospodárenie spoločnosti 
v ďalšom období budú i naďalej ovplyvňovať výnosy z prijatých poplatkov a provízií 
a prevádzkové náklady. Naďalej očakávame kladný hospodársky výsledok. 

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., nemala v roku 
2017 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá 
organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2017 nenadobudla do svojho majetku vlastné 
akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely 
ovládajúcej osoby.

Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka spoločnosti: 

  STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.,

  PROSPERITA akciový negarantovaný d. f., 

  PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.

Významné udalosti v priebehu roka 2017

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., spustila na svo-
jej webstránke (www.dsspabk.sk) online formulár na ešte jednoduchšie uzatvorenie 
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Na zlepšovanie dostupnosti pri uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom 
sporení sa v priebehu roka začala rozbiehať spolupráca s novými externými 
partnermi.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Od 1. februára 2018 vošiel do platnosti Zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Novelou sa 
rozšíri možnosť programového výberu v druhom dôchodkovom pilieri. Ten sa usku-
točňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie 
vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou 
podmienkou programového výberu od 1. februára 2018 bude skutočnosť, že súčet 

Hospodárenie 
spoločnosti

súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší než referenčná 
suma, ktorá je na rok 2018 stanovená na 432,40 eura.

Dňa 13. februára 2018 zaslala spoločnosť do Národnej banky Slovenska žiadosti 
o vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu členov predstavenstva spoločnosti 
pre Ing. Mateja Vargu, PhD., a Ing. Martina Kaňu.

Okrem týchto udalostí po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyža-
dovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto výročnej správe.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Rok 2018 bude rokom stabilizácie, keď sa neočakávajú žiadne výrazné zásahy do sta-
robného dôchodkového sporenia. Spoločnosť bude naďalej spĺňať ukazovateľ pri-
meranosti vlastných zdrojov a výška vlastných zdrojov zohľadňuje aj predpokladaný 
ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti.

Hospodárenie spoločnosti v ďalšom období budú i naďalej ovplyvňovať výnosy 
z prijatých poplatkov a provízií a výška celkových prevádzkových nákladov. Spoloč-
nosť predpokladá kladné hospodárske výsledky aj v budúcom období. 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

Spoločnosť neplánuje žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja, keďže tieto čin-
nosti nemá v predmete podnikania. 

Nadobúdanie vlastných akcií a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Vedenie spoločnosti neplánuje nadobúdať vlastné akcie ani akcie materskej účtov-
nej jednotky.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Osobitné údaje nie sú požadované.

Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

O rozdelení kladného výsledku hospodárenia vo výške 1 044 tis. eur za účtovné 
obdobie 2017 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému 
zhromaždeniu predstavuje:

  tvorba rezervného fondu (104 tis. eur),

  prevedenie na zisk minulých rokov po splnení zákonnej požiadavky na tvorbu  
rezervného fondu (40 tis. eur),

  výplata dividend akcionárovi (900 tis. eur),

  vyplatenie nerozdeleného zisku vo výške 72 tis. eur.
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Spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by boli úročené.

Vedenie spoločnosti sa domnieva, že na základe uvedeného vyplýva, že spoločnosť 
nie je vystavená významnému úrokovému riziku.

Zmena úrokovej sadzby má významný vplyv na výsledok testu na zníženie hodnoty 
časovo rozlíšených obstarávacích nákladov, keďže test sa vykonáva prostredníctvom 
diskontovaných odhadovaných budúcich peňažných tokov. Analýza citlivosti pre  
tento majetok je uvedená v poznámkach k účtovnej závierke. 

Menové riziko 

Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien 
a ich vplyvu na hodnotu majetku spoločnosti. 
K 31. decembru 2017 bol majetok a záväzky spoločnosti denominované iba v EUR. 
K 31. decembru 2016 bol majetok a záväzky spoločnosti denominované iba v EUR. 
Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť nie je vystavená významnému menovému riziku.

Operačné riziko 

Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej zo širokého 
radu príčin spojených s procesmi v spoločnosti, pracovníkmi, technológiou a infraš-
truktúrou a z externých faktorov okrem úverového, trhového rizika a rizika likvidity, 
ako sú napríklad riziká vyplývajúce z právnych a regulačných požiadaviek a všeobec-
ne akceptovaných štandardov firemného správania. Operačné riziko vyplýva zo 
všetkých operácií spoločnosti a ovplyvňuje všetky podnikateľské aktivity. Je riadené  
a monitorované v rámci skupiny Poštovej banky, a.s. 

Cieľom Spoločnosti je riadiť operačné riziko a dosiahnuť rovnováhu medzi vyhnutím sa 
finančným stratám a poškodeniu reputácie spoločnosti a celkovou nákladovou efek-
tívnosťou a vyhnutím sa kontrolným procedúram zabraňujúcim iniciatíve a kreativite.

Základným cieľom riadenia operačného rizika v Spoločnosti je zmierňovať, resp. ob-
medziť vznik strát z titulu operačného rizika, a tým zmierňovať negatívny vplyv ope-
račného rizika na výsledok hospodárenia a vlastné zdroje Spoločnosti. 

Prvotná zodpovednosť za vývoj a implementáciu kontrol riadenia operačného rizika 
je pridelená vyššiemu manažmentu. Túto zodpovednosť podporuje vývoj základných 
štandardov Spoločnosti pre riadenie operačného rizika v nasledujúcich oblastiach:

  požiadavky na odsúhlasenie a monitorovanie transakcií,

  súlad s regulatórnymi a ostatnými právnymi požiadavkami, 

  dokumentácia kontrol a procedúr,

  požiadavky na periodické prehodnocovanie operačných rizík a na adekvátne kon-
troly a procedúry pre minimalizovanie identifikovaných rizík,

  požiadavky na vykazovanie operačných strát a navrhnuté nápravné opatrenia,

  vývoj krízových plánov,

  tréning a odborný vývoj,

  etické a podnikateľské štandardy,

  zmierňovanie rizík vrátane poistenia, ak je efektívne.

Spoločnosť je vystavená riziku legislatívnych zmien z dôvodu zmeny politickej situá-
cie. Zákon o sds bol od svojej účinnosti viackrát novelizovaný.

Spoločnosť identifikovala v rámci svojej činnosti nasledujúce riziká: 

Úverové riziko 

Úverové riziko predstavuje potenciálnu stratu pre spoločnosť, ktorá súvisí s neschop-
nosťou alebo s neochotou dlžníka plniť si záväzky voči spoločnosti v stanovenom 
čase a rozsahu. Objem vystavenia tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou toh-
to majetku v súvahe, ktorá vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela 
byť zaúčtovaná v prípade, že protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných 
záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto 
vysoko prevyšuje očakávané straty. Úverové riziko sa spája aj so zmenou trhového 
vnímania úverovej bonity dlžníka/emitenta. S poklesom bonity klesá aj hodnota in-
vestičných nástrojov dlžníka/emitenta.

Vedenie spoločnosti zhodnotilo úverové riziko ako akceptovateľné, keďže spoloč-
nosť neposkytla za rok končiaci sa 31. decembra 2017 žiadne úvery a neeviduje 
pohľadávky po splatnosti voči tretím osobám. Majetok spoločnosti sa zhodnocuje 
formou depozitných operácií u jej depozitára, spoločnosti Československá obchod-
ná banka, a. s. Podnikové dlhopisy vzhľadom na podstúpené úverové riziko hodnotí 
spoločnosť ako akceptovateľné. 

Trhové riziká 

Trhové riziko vyplýva zo zmien úrokovej sadzby, kurzového vývoja, vývoja trhových 
cien cenných papierov, z komoditných a iných rizík okrem úverového. V závislosti od 
vývoja na finančnom trhu môže aktuálna hodnota dôchodkových jednotiek spravo-
vaných fondov kolísať, to znamená, že môže stúpať i klesať. Z toho vyplýva, že správca 
si vzhľadom na predchádzajúci vývoj dôchodkovej jednotky a vzhľadom na aktuálny 
vývoj na finančných trhoch môže alebo nemôže účtovať poplatok za zhodnotenie ma-
jetku fondov a z toho dôvodu existuje riziko, že jej výnosy z poplatkov za zhodnotenie 
majetku fondov nemusia dosahovať plánovanú úroveň. Správca sa snaží vyberať také 
investičné príležitosti, ktoré v maximálne možnej miere znižujú známe existujúce rizi-
ká na prijateľnú úroveň a pritom zabezpečia primerané výnosy v prospech sporiteľov.

Úrokové riziko 

Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a z ich 
vplyvu na hodnotu majetku spoločnosti. 
 
Úročený majetok spoločnosti zahŕňa bežné účty vo výške 4 618 tis. EUR (2016: 
3 424 tis. EUR) – úrok je nevýznamný a finančný majetok určený na predaj vo výške 
3 742 tis. EUR (2016: 4 249 tis. EUR). Cenné papiere v majetku spoločnosti majú sta-
novený fixný úrok až do splatnosti jednotlivých dlhopisov. Doba, počas ktorej je pre 
finančný nástroj stanovená pevná úroková sadzba, preto vyjadruje obdobie, počas 
ktorého je spoločnosť vystavená riziku zmien v úrokových sadzbách. Z tohto dôvodu 
môže byť spoločnosť vystavená úrokovému riziku pri cenných papieroch, keďže pri 
zmene trhových úrokových sadzieb príde k zmene reálnej hodnoty týchto cenných 
papierov.

Riadenie rizík
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Riziko likvidity 

Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činností spoločnosti a ria-
denia jej finančnej situácie. Zahŕňa riziko neschopnosti financovať majetok v dohod-
nutej lehote splatnosti aj riziko neschopnosti realizovať majetok za rozumnú cenu 
v primeranom časovom horizonte. 

Analýza finančného majetku a záväzkov spoločnosti zoskupených podľa zostatkovej 
lehoty splatnosti je uvedená v poznámkach k účtovnej závierke. Táto analýza predsta-
vuje najopatrnejší variant zostatkových lehôt splatnosti bez zahrnutia úrokov. Preto  
v prípade záväzkov je vykázané najskoršie možné splatenie a pre majetok najneskor-
šie možné splatenie. Majetok a záväzky, ktoré nemajú stanovenú splatnosť, sú vyká-
zané spolu v kategórii „nešpecifikované“.
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Poštová banka má za sebou rok plný intenzívnych zmien. Začiatok roka sme odštarto-
vali predstavením novej stratégie repozicioningu banky, ktorá bola posilnená aj veľ-
mi výraznou zmenou vizuality. Smerovanie bolo nastavené na nové cieľové skupiny, 
získanie aktívnych klientov a udržanie si tak pozície v prvej päťke bánk na Slovensku 
z hľadiska bilančnej sumy. Začiatkom roka sme začali rebranding pobočiek na celom 
Slovensku. Postupne sme prichádzali s novými produktmi a službami. Hneď vo febru-
ári sme spustili mobilnú aplikáciu a priniesli Štartovaciu pôžičku za 0 %, vďaka čomu 
sme dosiahli v tomto mesiaci historicky top výsledok v predaných úveroch. V pred-
stavovaní nových produktov sme pokračovali aj ďalej. V apríli sme doplnili portfólio 
o úver na bývanie Užitočné bývanie s možnosťou znížiť si úrok sporením. Na trhu hy-
poték sme sa posilnili jesennou komunikačnou stratégiou, s dôrazom na najnižší úrok 
na trhu od 0,95 %.V máji sme spustili aplikáciu Peniaze s5, ktorá umožňuje klientom 
dvakrát do mesiaca vrátiť peniaze späť pri platbe kartou u vybraných obchodníkoch. 
Odvážny krok sme taktiež uskutočnili aj novou víziou našich pobočiek. Na jeseň sme 
otvorili prvú rodinnú pobočku v Pezinku, ktorá prekvapí detským ihriskom a zdravou 
kaviarňou. V špeciálnych konceptoch pobočiek budeme pokračovať aj v ďalších mes-
tách. Nové smerovanie a kompletný redizajn priehradiek finančných služieb sme za-
čali aj na vybraných poštách. Tento rozsiahli projekt bude pokračovať aj v roku 2018 
s cieľom dosiahnuť komfort pobočiek na našich pracoviskách na poštách, aby sme sa 
tak ešte viac priblížili našim klientom. 

Uplynulý rok sa niesol aj v duchu pripravovanej smernice PSD2. Poštová banka 
reflektuje trendy a narastajúci význam spoluprác s fintech spoločnosťami, a preto ne-
zaostáva ani v tomto smerovaní. Výrazná vlna investícií do modernizácie produktov, 
technológií, služieb, pokračujúci rebranding sa podľa očakávaní odrazili na plánova-
nom poklese hospodárskeho výsledku, ktorý však bol lepší než pôvodne plánovaný.
 
Tešíme sa aj z úspechov svojich dcérskych spoločností, prostredníctvom ktorých 
rastie aj Poštová banka – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ 
BANKY, správ spol., a. s., Poisťovňa Poštovej banky, a. s., Dôchodková správcovská 
spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY.

Akcionár  
spoločnosti
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Rok 2017 priniesol úspešné zhodnotenia pre sporiteľov v druhom pilieri, ktorí sa 
rozhodli pre Dôchodkovú správcovskú spoločnosť Poštovej banky. Všetkým našim 
trom dôchodkovým fondom sa v roku 2017 podarilo dosiahnuť kladné výkonnosti 
a niekoľkonásobne prekonať infláciu. Fondy dosahovali nové maximá hodnoty dô-
chodkovej jednotky a popredné priečky vo svojich kategóriách. Dlhopisový garan-
tovaný fond STABILITA je dlhodobo najvýkonnejší fond na slovenskom trhu a opäť 
zaznamenal najvyššiu výkonnosť v kategórii dlhopisových garantovaných fondov. 
Akciový fond PROSPERITA dosiahol najvyššiu výkonnosť spomedzi našich dôchod-
kových fondov aj najvyššiu výkonnosť v kategórii akciových dôchodkových fondov. 
Indexový fond PERSPEKTÍVA znamenal druhú najvyššiu výkonnosť vo svojej kategó-
rii a bol najvýkonnejším fondom medzi indexovými dôchodkovými fondmi, ktorých 
indexy sú zamerané na globálne akciové indexy. 

Dlhopisové trhy

Najväčší vplyv na dlhopisové trhy mala menová politika najvýznamnejších centrál-
nych bánk. Menová politika v eurozóne ostala uvoľnená, postupne sa však sprísňova-
la vzhľadom na solídny ekonomický rast a odvrátenie deflačných tlakov, čo celkovo 
prispievalo k nárastu výnosov z bezpečných dlhopisov. Výnosy z nemeckých štátnych 
dlhopisov rástli – ich ceny inverzne klesali. Výnos z 10-ročného nemeckého dlhopisu 
sa zvýšil na úroveň 0,423 %. Inflácia v najväčších ekonomikách po prudšom náraste 
v predchádzajúcom roku mierne spomalila, znížené inflačné očakávania spôsobili 
v druhej polovici roka pokles výnosov z dlhopisov. Európska centrálna banka (ECB) 
postupne znižovala objem nakupovaných aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania 
(QE). Do apríla 2017 predstavoval mesačný objem aktív 80 mld. a potom do kon-
ca roka 60 mld. eur. ECB na októbrovom zasadnutí oznámila pokračovanie progra-
mu QE od januára do septembra 2018 v polovičnom objeme 30 mld. eur mesačne. 
Úrokové sadzby ponechala na nezmenených úrovniach (úroková sadzba pre hlavné 
refinančné operácie na 0 %). Na druhej strane Atlantiku zdvihla Americká centrálna 
banka Fed sadzby celkovo trikrát, čo sa prejavilo na náraste výnosov z amerických 
dlhopisov s kratšou splatnosťou. Základná úroková sadzba Fed-u sa dostala do 
pásma 1,25 – 1,50 %. Výnos z amerického 10-ročného dlhopisu bol na konci roka na 
úrovni 2,4054 %. Vyššie zhodnotenia prinášali dlhopisy s rizikovou prirážkou, korpo-
rátne dlhopisy a darilo sa výkonnostiam dlhopisov z krajín emerging markets.

Akciové trhy

Akcie boli top favoritom v roku 2017, vďaka čomu najvyššie výkonnosti zaznamenali 
fondy s vyšším podielom akciovej zložky. Akciám sa darilo najmä vďaka vhodnému 
makroekonomickému prostrediu. Globálna ekonomika rástla a nezamestnanosť vo 
vyspelých krajinách klesala. Dobré dáta z predstihových indikátorov sa odzrkadlili aj 
v tvrdých indikátoroch, akými sú napríklad priemyselná produkcia či tržby. Centrál-
ne banky vhodne reagovali postupným sprísňovaním menovej politiky, aby zabránili 
možnému prehrievaniu ekonomík. Úvery a iné typy financovania ostali stále relatívne 
lacné, čo pomáhalo individuálnym firmám generovať zisky. Rastúce ceny akcií posu-
nuli valuácie na vysoké úrovne. Volatilita na akciových trhoch bola počas celého roku 
pomerne nízka. 

Ekonomický  
komentár

Z geografického hľadiska rástli všetky akciové regióny. Americké akciové indexy 
dosahovali historické maximá. Hoci európske a japonské akciové indexy zaostávali, 
často sa spomínala ich atraktivita vzhľadom na nižšie valuácie oproti tým americkým. 
Emerging markets sa podarilo prekonať vyspelé trhy, k čomu prispieval slabší dolár. 
Zo spomínaných rozvíjajúcich sa krajín viedol ázijský región. Zo sektorov sa darilo 
najmä informačným technológiám a najmenej energetickému sektoru, pričom všetky 
sektory takisto dosiahli kladnú ročnú výkonnosť. Európske akcie ovplyvňovali geo-
politické riziká aj supervolebný rok, v ktorom sa rozhodovalo o novom francúzskom 
prezidentovi a parlamente, parlamentné voľby sa konali aj v Holandsku a Nemecku. 
Riziko víťazstva populistických až krajne pravicových strán sa nenaplnilo a európske 
akcie si pripisovali ďalšie zisky. Hnacím motorom rastu amerických akcií malo byť 
schválenie daňovej reformy v USA. Geopolitické napätie a citlivosť akcií sa mierne 
zvýšili pri slovných prestrelkách medzi nekonvenčným americkým prezidentom Do-
naldom Trumpom a severokórejským vodcom Kimom Čong-unom.

Menové trhy

Výkonnosť menových párov odrážala očakávania ďalších rozhodnutí menovej poli-
tiky a makroekonomických ukazovateľov. Euro sa zhodnotilo oproti väčšine cudzích 
mien. Po tom, ako euro oproti americkému doláru dosiahlo začiatkom roka lokálne 
dno blízko parity (1,04 EUR/USD), zhodnotilo sa za celý rok o 14,15 % na úroveň 
1,20 EUR/USD. Hnacím motorom pre euro bolo ekonomické oživenie, prebytková 
obchodná bilancia či postupné otáčanie kormidla v riadení menovej politiky smerom 
k jej sprísňovaniu. Britská libra sa oproti doláru zhodnotila, no na európsku menu 
nestačila. Menový pár EUR/GBP ovplyvňovalo riešenie situácie okolo brexitu. Kon-
com marca aktivovala britská vláda čl. 50, čím sa oficiálne začal proces vystúpenia 
z Únie a krajine začala plynúť 2-ročná lehota na vyrokovanie dohôd s EÚ o budúcom 
fungovaní vzájomných vzťahov. Viac ako euru sa darilo českej korune. Česká koruna 
posilnila o 5,58 % a kurz EUR/CZK sa dostal na úroveň 25,5. Dôvodom posilnenia 
bolo ukončenie režimu devízových intervencií Českou národnou bankou, ktorá záro-
veň pristúpila k dvojitému zvyšovaniu úrokových sadzieb.

Výhľad na rok 2018

V roku 2018 očakávame pokračovanie pozitívnej nálady na akciových trhoch. Výhľad 
na rast najväčších ekonomík sveta sa o niečo zlepšil, trh práce je v dobrej kondícii 
a miera inflácie sa postupne približuje k cieľovým úrovniam pre udržanie cenovej 
stability. Počas roka však môže dochádzať k častejším a rozsiahlejším korekciám. 
Najväčší vplyv na akciové aj dlhopisové trhy budú mať opäť centrálne banky, kto-
ré by mali znižovať objem dodávanej likvidity a v ďalšom období postupne zvyšo-
vať úrokové sadzby. Investori budú pozorne sledovať geopolitické riziká. Rizikom 
ostáva napríklad Čína a jej ekonomický rast, politika amerického prezidenta Trum-
pa, protekcionizmus, rýchlejšie uťahovanie sadzieb Americkou centrálnou bankou 
Fed, rýchlejší nárast inflácie. Európu čaká pokračovanie rokovaní o brexite, talianske 
parlamentné voľby a prekvapujúce môžu byť ďalšie kroky Európskej centrálnej ban-
ky. Napriek všetkým rizikám je pravdepodobnosť recesie v nasledujúcich 12 mesia-
coch stále nízka, čo dáva pozitívny signál pre ďalší vývoj najmä rizikových aktív na 
finančných trhoch.



Výročná správa 2017   Kľúčové ukazovatele o fondoch

2524

Kľúčové ukazovatele  
fondov

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., v zmysle § 72 záko-
na č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 
vytvorila a spravuje nasledujúce fondy:

Podielový fond Dátum Hodnota
podielu v EUR

Čistá hodnota
majetku v EUR

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.

31. 12. 2017 0,045317 52 516 310

31. 12. 2016 0,041639 46 486 808

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.

31. 12. 2017 0,047860 345 456 036

31. 12. 2016 0,046114 316 423 872

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.

31. 12. 2017 0,054857 21 214 560

31. 12. 2016 0,051406 15 005 427

Dňa 8. decembra 2016 bol zlúčený dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negaran-
tovaný d. f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA dlhopisový garan-
tovaný d. f., (nástupnícky fond). Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom 
zlúčenia stali sporiteľmi v dôchodkovom fonde STABILITA. BENEFIT zmiešaný nega-
rantovaný d. f. bol založený 22. marca 2005.
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Kľúčové finančné  
ukazovatele

Kľúčové ukazovatele Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d. s. s., a. s.:

Finančné ukazovatele

SÚVAHA (tis. eur) 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Aktíva 13 903 13 313 13 537

Záväzky 380 253 270

Vlastné imanie 13 523 13 060 13 267

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. eur) 31. 12. 2017 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Čisté úrokové výnosy 170 196 163

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 2 107 1 515 2 068

Celkové prevádzkové výnosy 2 277 1 711 2 228

Celkové prevádzkové náklady –941 –928 –982

Opravná položka 0 0 0

Zisk pred zdanením 1 336 783 1 246

Čistý zisk za účtovné obdobie 1 044 748 1 140

Komplexný výsledok 1 063 702 1 109
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Správa o overení 
súladu výročnej 
správy s účtovnou 
závierkou
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