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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 3443/B

Internetová stránka

www.dsspabk.sk

Vznik spoločnosti

20.10.2004

Predmet činnosti
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného
Úradom pre finančný trh podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení,
riadenie investícii, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na
základe rozhodnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
administrácia v zmysle § 47 ods. 2 písm.b/ body 1 až 14 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom
dôchodkovom sporení,
propagácia a reklama dôchodkových fondov.
Predstavenstvo

Dozorná rada

Stanislav Žofčák

predseda predstavenstva od 18.5.2011

Jaroslav Pilát

člen predstavenstva od 18.5.2011

Vladimír Ravinger

člen predstavenstva od 30.9.2009

Radko Semančík

člen predstavenstva do 18.5.2011

Vladimír Šošovička

člen predstavenstva do 18.5.2011

Jozef Salaj

člen dozornej rady od 18.5.2011

Marek Tarda

člen dozornej rady od 18.5.2011

Roman Fečík

člen dozornej rady od 18.5.2011

Michal Holík

člen dozornej rady od 18.5.2011 do 17.12.2012

Pavol Lipovský

člen dozornej rady od 18.5.2011

Johan De Ryck

člen dozornej rady do 12.1.2011

Branislav Straka

člen dozornej rady do 18.5.2011

Peter Marchand

člen dozornej rady do 18.5.2011

Evert Vandenbussche

člen dozornej rady do 18.5.2011
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IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE
Akcionár

100% - Poštová banka, a.s., Slovenská republika

Výška základného
imania

11, 95 mil. EUR

Depozitár

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Sídlo

Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02

IČO

30 844 754

Audítor spoločnosti

KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02
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ÚVODNÉ
SLOVO
Predsedu predstavenstva
Vážený zástupca akcionára, vážení prítomní,
dovoľte mi, aby sme Vám prezentovali najvýznamnejšie výsledky činnosti spoločnosti za rok 2012.
Začiatok roka sa niesol v znamení očakávaných legislatívnych zmien, kde sme sa v rámci asociácie aktívne podieľali na
informovaní verejnosti o novelizáciách zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V rámci tohto procesu sme sa taktiež aktívne
zúčastňovali na okrúhlych stoloch organizovaných nezávislými inštitúciami. Domnievame sa, že pozitívnym výsledkom týchto
činností bolo získanie ročného predsedníctva v asociácii dôchodkových správcovských spoločností v zmysle jej stanov. Novely
nakoniec so sebou priniesli významné zmeny v legislatívnych pravidlách - zrušenie garancií vo fondoch, vytvorenie indexového
fondu, rozpustenie garančného účtu a následne v septemmbri aj otvorenie II. piliera na vstup, ale aj výstup, zníženie príspevkov z
9% na 4% a možnosť dobrovoľných príspevkov do fondov.
Zmeny v legislatíve následne vyvolali aj zásadné zmeny v procesoch, ktoré bolo potrebné zapracovať do informačných systémov.
V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že vďaka vhodnej kombinácii softvérov a časovému plánovaniu dôjde v roku 2013 k
značnej úspore na položke podpora a údržba IT systémov. Ku koncu roka 2012 sme finalizovali naše aktivity k úspešnému
implementovaniu nového informačného systému, čoho zámerom je dosiahnuť komaptibilitu medzi sesterskými správcovskými
spoločnosťami a ich depozitármi.
V priebehu roka 2012 bol úspešne sfinalizovaný proces prebiehajúcej postupnej integrácie našich správcovských spoločností,
ktoré sa v medziach zákona organizačne, personálne i technicky prepojili. Tým došlo, a v nasledujúcich rokoch bude dochádzať k
úspore prevádzkových nákladov obidvoch spoločností. V konečnom dôsledku všetky vyššie uvedené aktivity viedli k zníženiu
plánovanej straty o 411 tis. eur.
Pravdou je, že na výraznom znížení plánovanej straty sa podieľali aj rozvojové obchodné aktivity a úspešná správa a zhodnotenie
dôchodkových fondov. Kým v minulosti boli dôchodkové fondy skôr na konci tabuľky v hodnotení ich výkonnosti, tak v súčasnosti
sa pohybujú na vrcholných priečkach. To je pozitívny signál nielen pre akcionárov, ale aj obchodných partnerov, ktorí zabezpečujú
distribúciu zmlúv a samozrejme je to zároveň aj veľmi silný signál smerom k sporiteľom. Vo februári 2012 bol spustený predaj v
sieti sesterskej spoločnosti PB Partner, čo súviselo so zazmluvnením celej siete, prípravou metodiky a komunikačných kanálov. I
napriek neskoršiemu zapojeniu sietí do predaja bol plán predaja DSS na rok 2012 splnený a v počte sporiteľov sme späť dosiahli
stratené pozície. Veľkým plusom v tomto kontexte je aj to, že v čase možnosti vystúpiť z druhého piliera sme u našich sporiteľov
nezaznamenali extrémne percento vystúpení, či prestúpení, ale udržali sme sa v strede rebríčka správcov dôchodkových fondov.
O tomto dianí v spoločnosti vedenie pravidelne informovalo akcionára i dozornú radu, pričom informácie nasledujúce ďalej v tejto
správe zachytávajú konečné údaje o obchodnom a účtovnom roku 2012.
Myslíme si, že s ohľadom na krátkosť času od vstupu nového akcionára do našej spoločnosti a rozsah vyvolaných
a potrebných zmien sa dosiahli veľmi dobré výsledky, ktoré vytvárajú predpoklady na dosiahnutie ešte lepších výsledkov.

Ing. Stanislav Žofčák
predseda predstavenstva
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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 zo dňa 7. októbra 2004.
K 31.12.2010 bola 100% materskou spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, so sídlom Michalská ul. č.18,
PSČ 815 63 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 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 nasledovné dôchodkové fondy:
-

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.

-

BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.

-

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.

-

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.

Spoločnosť nemá dcérske a pridružené spoločnosti, ani nie je neobmedzene ručiacim 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. Majoritným akcionárom Poštovej banky, a.s. je spoločnosť ISTROKAPITAL SE.
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HOSPODÁRENIE
SPOLOČNOSTI
Rok 2012 bol pre trh dôchodkového sporenia na Slovensku pomerne plný noviniek zapríčinených zmenou legislatívy a
otvorením II.piliera v čase od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013, zníženie výšky povinného príspevku z 9% na 4% z
vymeriavacieho základu.
Otvorenie II. piliera z pohľadu celého trhu predstavovalo odliv viac ako 88 tis. sporiteľov a pridelených takmer 27 tis. nových
sporiteľov Sociálnou poisťovňou (stav k 31.3.2013).
Z pohľadu Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a.s. (ďalej „Spoločnosť”) boli výstupy na úrovni priemeru,
aký bol zaznamenaný u ostatných spoločnostiach. V číselnom vyjadrení vystúpilo zo Spoločnosti 5 591 sporiteľov a vstúpilo 4 724
(stav k 31.3.2013). Najväčšie výstupy boli uskutočňované vo vekovej kategórii nad 40 rokov a v kategórii, v ktorej mala zastúpenie
skupina sporiteľov bez príspevku na svojich osobných dôchodkových účtoch.
Objem spravovaného majetku v dôchodkových fondoch dosiahol hranicu 304 mil. EUR k 31.12.2012, čo je v medziročnom
porovnaní nárast o viac ako 50 mil. EUR, počet klientov bol na úrovni 94 412 a trhový podiel na 6,45%.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. nemala v roku 2012 žiadne výdavky na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2012 nenadobudla do svojho majetku vlastné akcie,
dočasné listy, obchodné podiely a ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.
Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s.,a.s., a jej
dôchodkových fondov:
STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.
PROSPERITA akciový negerantovaný d.f.
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.
Významné udalosti v priebehu roku 2012
Dňa 1. apríla 2012 vstúpila do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá ponechala garancie iba v prípade
dlhopisového dôchodkového fondu, pričom mechanizmus garancií bol založený na sledovaní dlhšieho časového obdobia (9
mesiacov). V akciovom a zmiešanom dôchodkovom fonde boli garancie k uvedenému dátumu zrušené.
Dňa 1. septembra 2012 bola publikovaná novela č. 252/2012, ktorou sa novelizoval zákon č. 43/2004 Z. z., o starobnom
dôchodkovom sporení.
Uvedená novela priniesla do systému starobného dôchodkového sporenia najmä nasledovné zmeny:
-

zníženie sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z 9% na 4% (od 1.9. 2012; od roku 2017 sa bude sadzba
zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 %),

-

možnosť dobrovoľných príspevkov do II. piliera (od 1.1.2013),
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HOSPODÁRENIE
SPOLOČNOSTI
-

dočasné otvorenie II. piliera (od 1. 9 2012 do 31. 1 2013). V tomto období odišlo z II. piliera 5 591 sporiteľov Spoločnosti.

-

zvýšenie odplaty za zhodnotenie z 5,6% na 10% vo všetkých spravovaných dôchodkových fondoch (od 1.1.2013),

-

zvýšenie odplaty za správu indexového fondu z 0,2% resp. 0,1% na 0,3% (od 1.1.2013),

-

povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vytvárať a spravovať iba jeden garantovaný dlhopisový dôchodkový
fond a jeden negarantovaný akciový dôchodkový fond (ostatné fondy spravuje dobrovoľne na základe svojho vlastného
rozhodnutia), predĺženie sledovaného obdobia v garantovanom dlhopisovom dôchodkovom fonde na desať rokov (v roku
2012 trvalo sledované obdobie deväť mesiacov), pričom systém garancií ostáva naďalej zachovaný iba v tomto
dôchodkovom fonde, pokiaľ sa dôchodková správcovská spoločnosť nerozhodne spravovať aj iné garantované
dôchodkové fondy na dobrovoľnej platforme (v takýchto fondoch sa predlžuje sledované obdobie až na max. 15 rokov).

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
K 12. februáru 2013 prišlo k zmene v predstavenstve a v dozornej rade nasledovne:
Ing. Vladimír Salkovič sa od uvedeného dátumu stal členom predstavenstva. Členmi dozornej rady prestali byť Ing. Roman Fečík,
Mgr. Jozef Salaj a Ing. Pavol Lipovský, a novými členmi dozornej rady sa stali Ing. Daniela Pápaiová a Ing. Dana Kondrótová.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V roku 2013 bude naďalej rozvíjaná spolupráca s distribučnými sieťami, ktorá by mala naďalej viesť k zvyšovaniu počtu nových
zmlúv. Spravovaný majetok v dôchodkových fondoch by mal v roku 2013 presiahnuť 350 mil. EUR a trhový podiel by sa mal
udržať na súčasnej úrovni.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť neplánuje žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja, nakoľko tieto činnosti nemá v predmete podnikania.
Nadobúdanie vlastných akcií a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
Vedenie spoločnosti neplánuje nadobúdať vlastné akcie, ani akcie materskej účtovnej jednotky.
Údaje požadované podľa osobitných predpisov
Osobitné údaje nie sú požadované.
Organizačné zložky v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.
Návrh na rozdelenie HV za rok 2012
Strata dosiahnutá v roku 2012 vo výške 165 tis. EUR bude zaúčtovaná na účet neuhradených strát minulých rokov.
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AKCIONÁR
SPOLOČNOSTI
Poštová banka, a.s., je najrýchlejšie rastúcou bankou na slovenskom trhu a potvrdila to aj mimoriadne úspešným rokom
2012. Aj minulý rok sa podarilo Poštovej banke udržať dynamiku rastu vo všetkých kľúčových ukazovateľoch a zlepšiť tak svoju
trhovú pozíciu. Úverové portfólio banky v porovnaní s rokom 2011 vzrástlo o 25,3 % a dosiahlo úroveň 1,7 mld. eur. Objem
poskytnutých spotrebných úverov dosiahol úroveň 503,4 mil. eur, čo predstavovalo medziročný 22,5 %-ný nárast. Rastový trend si
Poštová banka zachovala aj v oblasti primárnych zdrojov od klientov. Tie k 31. 12. 2012 dosiahli výšku 2,8 mld. eur a medziročne
tak vzrástli o 173,5 mil. eur. Najväčšiu dynamiku rastu dosiahli termínované vklady, kde medziročne vzrástol ich objem o 12,0 %
na 1,8 mld. eur. Obľube sa pritom tešili najmä dlhšie splatnosti termínovaných vkladov. Vzrástli aj objemy na osobných účtoch a v
roku 2012 sa Poštovej banke podarilo zriadiť viac ako 100 tisíc nových osobných účtov.
Okrem klasických bankových služieb pôsobí Poštová banka, a.s. čoraz úspešnejšie aj na trhu podielových fondov prostredníctvom
dcérskej spoločnosti PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.. V roku 2008
vstúpila aj na poisťovací trh s produktmi ďalšej dcérskej spoločnosti Poisťovne Poštovej banky, a.s.. Začiatkom roku 2010 vstúpila
Poštová banka na český bankový trh, kde otvorila pobočku Poštovej banky v ČR a v tom istom roku sa rozšírila o ďalšiu dcérsku
spoločnosť PB PARTNER, a.s.. V roku 2011 sa podarilo doplniť portfólio služieb aj o oblasť dôchodkového sporenia v II. pilieri
dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom novej dcérskej spoločnosti Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky,
d.s.s., a. s.. POBA Servis, a.s., najmladšia dcérska spoločnosť Poštovej banky, ktorá sa do skupiny Poštovej banky začlenila v
polovici roka 2011, je podnikom pomocných bankových služieb. Okrem iných činností zabezpečuje správu nehnuteľností vo
vlastníctve skupiny Poštovej banky a komplexnú činnosť v oblasti facility manažmentu.
Efektívnym využitím trhových príležitostí bola Poštová
banka za posledné dva roky ohodnotená niekoľkými
oceneniami, ktoré získala od odbornej verejnosti. V rámci
prestížnej ankety Trend Top Banka roka získala Poštová
banka v roku 2008 aj v roku 2010 tretie miesto a prestížny
magazín The Banker ocenil Poštovú banku, ako Banku
roka 2010 na Slovensku. Tento titul obhájila aj v roku
2011 a produkty - Neviazaný termínovaný vklad a
Dostupná pôžička získali tretie miesto v odbornej súťaži
Zlatá minca. V roku 2012 obsadila 1. miesto v prestížnej
ankete Zlatá minca so svojím Termínovaným vkladom.
V tej istej ankete sa podarilo PRVEJ PENZIJNEJ
SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY,
správ. spol., a.s. obsadiť druhé miesto so svojím
podielovým fondom NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f..
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EKONOMICKÝ
KOMENTÁR
Makroekonomické údaje v eurozóne potvrdili pokračujúce zaostávania európskych ekonomík v porovnaní s inými regiónmi
a takzvanú dvojrýchlostnú Európu. Na jednej strane blok s lepšími výsledkami na čele s Nemeckom, na druhej strane ekonomiky
južnej Európy so svojimi štrukturálnymi problémami, nízkou konkurencieschopnosťou a poklesom ekonomickej aktivity. Európska
Centrálna Banka (ECB) ponechala počas roka 2012 hlavnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 0,75% a trh zalievala
dostatočným množstvom likvidity. Taktiež jej vyhlásenia a nové neštandardné opatrenia pomohli k celkovej stabilizácii na trhoch
v roku 2012 a zníženiu rizika extrémnych udalostí. V USA sa po celý rok zlepšoval stav zamestnanosti a v závere roka sa americkí
zákonodarcovia dohodli na zmene daní a odvrátili hroziaci výrazný nárast daňového zaťaženia pre americkú strednú triedu
obyvateľstva.
Hlavné svetové akciové indexy vzrástli za rok dvojciferným tempom. Celkové pozitívne zhodnotenie zaznamenali aj dlhopisy
pretože centrálne banky svojou uvoľnenou politikou stiahli trhové sadzby (merané swapovou krivkou) nižšie o približne 0,85%.
Sadzby na peňažnom trhu ostali na nízkych úrovniach, ročná sadzba Euriboru ukončila rok pod úrovňou 0,55%.
Slovenské dlhopisy sa tešili záujmu investorov po celý rok a výnos požadovaný trhom neustále klesal k úrovniam pod 3% pri
splatnostiach okolo 10 rokov. Za celý rok tak poklesla krivka slovenských štátnych dlhopisov od 2,4% až po 2,8%.
Rok 2012 bol tak pozitívnym rokom pre akcie i dlhopisy. Hotovosť priniesla veľmi nízke zhodnotenie.
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KĽÚČOVÉ
UKAZOVATELE
O FONDOCH
Dôchodková správcovská spoločnosť, d.s.s., a. s. v zmysle § 72, zákona č. 43/2004 Z.z o starobnom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov vytvorila a spravuje nasledovné fondy:

Podielový fond

Dátum

Hodnota podielu
v EUR

Čistá hodnota
majetku v EUR

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.

31.12.2012

0,037229

74 685 866

31.12.2011

0,035624

76 140 715

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

31.12.2012

0,036729

177 508 679

31.12.2011

0,035154

163 953 912

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

31.12.2012

0,040996

51 978 870

31.12.2011

0,039804

13 615 804

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

31.12.2012

0,036119

273 960

31.12.2011

-

-
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KĽÚČOVÉ
FINANČNÉ
UKAZOVATELE
Kľúčové ukazovatele Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s.:

FINANČNÉ UKAZOVATELE
SÚVAHA (tis. EUR)

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

11 099

11 095

11 695

383

284

283

10 716

10 811

11 412

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

122

109

101

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

1 427

776

570

Celkové prevádzkové výnosy

1 550

893

682

Celkové prevádzkové náklady

-1 292

-1 081

-1 085

Opravná položka

-455

-348

-724

Zisk pred zdanením

-197

-536

-1 127

Čistý zisk za účtovné obdobie

-165

-541

-1 126

Komplexný výsledok

-95

-601

-1 119

Aktíva
Záväzky
Vlastné imanie
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu:

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

Aktuálne hodnota dôchodkovej jednotky:

0,037229 EUR

Typ fondu:

Zmiešaný negarantovaný

Čistá hodnota majetku:

74 685 866 EUR

Depozitár:

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej
banky

Dátum aktualizácie:

31.12.2012

Deň vytvorenia fondu:

22.3.2005

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0, 025%

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY
0,037594
0,037194
0,036794
0,036394
0,035994
0,035594
0,035194
0,034794
0,034394
0,033994
0,033594

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA DOBY DO SPLATNOSTI

0,033194

INVESTIČNÉ ZAMERANIE
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. investuje peňažné prostriedky
zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do
splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a dlhových cenných papierov, akcií slovenských,
európskych a amerických spoločností. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu
v strednodobom časovom horizonte.
ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA GEOGRAFICKÉHO
ROZLOŽENIA

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU
ISIN
SK4120007543
SK4120006503
XS0479333311
RO1013DBE014
XS0750894577
XS0835495309
BE0000325341
SI0002103164
XS0863484035
XS0327304001

názov investície
SLOVGB 4,35 14/10/2025
SLOVGB FL 1/21/2015
POLAND 5,25 20/01/2025
ROMGB 4,5 29/11/2013
CZECH 3,875 24/05/2022
SEDABI 3,42 27/9/2013
BGB 4,25 28/09/2022
SLOREP 5,125 30/03/2026
HAA 2,375 13/12/2022
LITHUN 4,85 07/02/2018

podiel
7,41%
5,96%
5,08%
4,44%
3,66%
3,36%
2,41%
2,21%
2,16%
2,13%

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY

ISIN
DE000A0M5X28
DE0002643889
DE000A0HGZT7
SK1120005105
DE000A0HGZV3
SK1120010287

názov investície
ISHARES MSCI EUROPE
ISHARES S&P 500 INDEX FUND
ISHARES MSCI EMERGING MKTS
BEST HOTEL PROPERTIES
ISHARES MSCI EAST EUR
TATRY MOUNTAIN RESORTS

podiel
0,79%
0,73%
0,46%
0,19%
0,17%
0,16%

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového
fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku
dôchodkového fondu.

REFERENČNÁ HODNOTA
Zloženie majetku dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
PROSPERITA a.d.f. bolo počas sledovaného obdobia v súlade so zložením majetku referenčnej hodnoty
definovanej v štatúte fondu. Porovnanie zloženia majetku fondu voči zloženiu referenčnej hodnoty uvedenej v
štatúte fondu sa vykonáva v súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. a s vyhláškou NBS č. 267/2009.
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.
AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:

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

Aktuálne hodnota dôchodkovej jednotky:

0, 036729 EUR

Typ fondu:

Akciový negarantovaný

Čistá hodnota majetku:

177 508 679 EUR

Depozitár:

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej
banky

Dátum aktualizácie:

31.12.2012

Deň vytvorenia fondu:

22.3.2005

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0, 025%.

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY
0,037594
0,037194
0,036794
0,036394
0,035994
0,035594
0,035194
0,034794
0,034394
0,033994
0,033594
0,033194

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA DOBY DO SPLATNOSTI

INVESTIČNÉ ZAMERANIE
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky
zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických
spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou
kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty
podielu v dlhodobom časovom horizonte.
NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

ŠTRUTÚRA FONDU PODĽA GEOGRAFICKÉHO
ROZLOŽENIA

ISIN
SK4120007543
SK4120006503
XS0479333311
SI0002102935
RO1013DBE014
XS0835495309
BE0000325341
XS0863484035
XS0503454166
XS0327304001

názov investície
SLOVGB 4,35 14/10/2025
SLOVGB FL 1/21/2015
POLAND 5,25 20/01/2025
SLOREP 4,375 02/04/2014
ROMGB 4,5 29/11/2013
SEDABI 3,42 27/9/2013
BGB 4,25 28/09/2022
HAA 2,375 13/12/2022
TURKEY 5,125 18/05/2020
LITHUN 4,85 07/02/2018

podiel
8,42%
5,22%
4,99%
4,33%
4,28%
3,18%
2,37%
2,16%
2,10%
2,10%

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU
ISIN
DE000A0M5X28
DE0002643889
DE000A0HGZT7
DE000A0HGZV3
SK1120005105
SK1120010287

názov investície
ISHARES MSCI EUROPE
ISHARES S&P 500 INDEX FUND
ISHARES MSCI EMERGING MKTS
ISHARES MSCI EAST EUR
BEST HOTEL PROPERTIES
TATRY MOUNTAIN RESORTS

podiel
1,00%
0,98%
0,46%
0,25%
0,18%
0,16%

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY
Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového
fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku
dôchodkového fondu.

REFERENČNÁ HODNOTA
Zloženie majetku dôchodkového fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
PROSPERITA a.d.f. bolo počas sledovaného obdobia v súlade so zložením majetku referenčnej hodnoty
definovanej v štatúte fondu. Porovnanie zloženia majetku fondu voči zloženiu referenčnej hodnoty uvedenej v
štatúte fondu sa vykonáva v súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. a s vyhláškou NBS č. 267/2009.
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu:

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

Aktuálne hodnota dôchodkovej jednotky:

0,040996 EUR

Typ fondu:

Dlhopisový garantovaný

Čistá hodnota majetku:

51 978 870 EUR

Depozitár:

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej
banky

Dátum aktualizácie:

31.12.2012

Deň vytvorenia fondu:

22.3.2005

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0, 025%

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY
0,042194
0,041194
0,040194
0,039194
0,038194
0,037194
0,036194
0,035194
0,034194

ŠTRUKTÚRA DLHOPISOV PODĽA DOBY DO SPLATNOSTI

0,033194

INVESTIČNÉ ZAMERANIE
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. investuje peňažné prostriedky
zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do
splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a dlhových cenných papierov, akcií slovenských,
európskych a amerických spoločností. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu
v strednodobom časovom horizonte.
ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA RATINGU

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU
ISIN
SI0002102935
RO1013DBE014
XS0835495309
DE0002511243
XS0163880502
BE0000325341
XS0750894577
SK4120006503
XS0863484035
SK4120007543
XS0503454166
XS0327304001
SK4120008871
SI0002500369
SK4120008202

názov investície
SLOREP 4,375 02/04/2014
ROMGB 4,5 29/11/2013
SEDABI 3,42 27/9/2013
ISHARES MARKIT IBOXX EU CBND
LITHUANIA 4,5 05/03/2013
BGB 4,25 28/09/2022
CZECH 3,875 24/05/2022
SLOVGB FL 1/21/2015
HAA 2,375 13/12/2022
SLOVGB 4,35 14/10/2025
TURKEY 5,125 18/05/2020
LITHUN 4,85 07/02/2018
SLOVAKIA GOVT 3,375 15.11.2024
SLOVENIA TB 13/06/2013
SLOVGB float 16/11/2016

podiel
5,28%
5,00%
4,31%
2,62%
2,55%
2,31%
2,24%
2,14%
2,13%
2,13%
2,07%
2,06%
1,97%
1,90%
1,88%

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA GEOGRAFICKÉHO
ROZLOŽENIA

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového
fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku
dôchodkového fondu.

REFERENČNÁ HODNOTA
Zloženie majetku dôchodkového fondu ČSOB BENEFIT v.d.f. bolo počas sledovaného obdobia v súlade so
zložením majetku referenčnej hodnoty definovanej v štatúte fondu. Porovnanie zloženia majetku fondu voči
zloženiu referenčnej hodnoty uvedenej v štatúte fondu sa vykonáva v súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. a s
vyhláškou NBS č. 267/2009.
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu:

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

Aktuálne hodnota dôchodkovej jednotky:

0,036119 EUR

Typ fondu:

Indexový negarantovaný

Čistá hodnota majetku:

273 960 EUR

Depozitár:

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej
banky

Dátum aktualizácie:

31.12.2012

Deň vytvorenia fondu:

18.4.2012

Odplata za správu dôchodkového fondu:

0,2% p.a., resp. 0,1% p.a. za podmienok
stanovených štatútom

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU

0,037000
0,036000
0,035000
0,034000
0,033000
0,032000
0,031000
0,030000

ŠTRUKTÚRA FONDU PODĽA GEOGRAFICKÉHO
ROZLOŽENIA

0,029000
0,028000

INVESTIČNÉ ZAMERANIE
EUR;
100,00%

ŠTRUKTÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je dosahovanie zhodnotenia dôchodkovej
jednotky, ktoré je v maximálnej možnej miere zhodné s vývojom referenčnej hodnoty.
Podkladom pre referenčnú hodnotu fondu je akciový index MSCI Daily Net Total Return
Europe Euro Index (Bloomberg ticker - MSDEE15N Index, tvorca MSCI Inc.,) ktorý
reprezentuje viac ako 400 európskych spoločností s vysokou a strednou trhovou
kapitalizáciou zo 16-tich európskych krajín.
NAJVÝZNAMNEJŠIE TITULY V PORTFÓLIU

ISIN
názov investície
DE000A0M5X28 ISHARES MSCI EUROPE

EUR;
100,00%

podiel
95,03%

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového
fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku
dôchodkového fondu.

16

SPRÁVA O
OVERENÍ
SÚLADU

17

