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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 starobného dôchodkového sporenia 
na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného or-
gánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení 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)
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)



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

Výška základného
imania:   11, 95 mil. eur   

Depozitár:  Československá obchodná banka, a.s.
Sídlo:   Michalská 18,  815 63 Bratislava 
IČO:    36 854 140

Audítor spoločnosti: KPMG Slovensko, spol. s r.o. 
     Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
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Vážení akcionári, obchodní partneri a kolegovia,

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky vstúpila do roku 2017 s novým logom  
a s mnohými aktivitami, ktoré sú výsledkom intenzívnych prác na novom smerovaní, ktoré si 
spolu s  Poštovou bankou, ako jej materskou spoločnosťou, ale aj s ostatnými spoločnosťami  
v skupine Poštovej banky, vytýčila. 

Aj napriek úspešnému zavŕšeniu roka 2016 máme za sebou rok plný zmien vrátane zmien v per-
sonálnom obsadení predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.  

V úvode roka a v priebehu prvého kvartálu 2016 sme sa tiež museli vyrovnať s poklesmi na fi-
nančných trhoch, ktoré sa začali už koncom roku 2015. Následne prišli viaceré geopolitické zme-
ny, ktoré mali priamy vplyv na zhodnocovanie prostriedkov v spravovaných fondoch. Či už išlo  
o hlasovanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zotrvaní v Európ-
skej únii, alebo o voľby amerického prezidenta v závere roku.  
 
Začiatkom roku 2016 sme priniesli inovatívny prístup v investičnej stratégii pri správe indexové-
ho fondu PERSPEKTÍVA. Výsledkom tejto zmeny je jeho atraktívna výkonnosť a zároveň zníženie 
jeho volatility. Ako výrazné pozitívum v oblasti správy portfólií hodnotím aj zlúčenie zmiešané-
ho fondu BENEFIT do dlhodobo najvýkonnejšieho fondu STABILITA. Verím, že  toto zjednoduše-
nie privítajú nielen naši predajcovia, ale predovšetkým sporitelia. Od decembra 2016 tak spravu-
jeme už len tri dôchodkové fondy – dlhopisový fond STABILITA, akciový fond PROSPERITA a in-
dexový fond PERSPEKTÍVA.
 
Spoločnosť si v priebehu roku kládla za cieľ najmä profilovať sa ako odborník v oblasti sporenia  
na dôchodok a zároveň otvárať sa novým cieľovým skupinám klientov, či už formou rozvoja no-
vých obchodných sietí, alebo online prostredia na komunikáciu s klientom.

Počas roku 2016 sme sa zúčastňovali aj odborných fór v záujme rozšírenia možnosti programo-
vého výberu pre sporiteľov, ktorí dosiahli dôchodkový vek. V budúcnosti máme záujem intenzív-
nejšie využívať potenciál pre získavanie nových sporiteľov.

Kontinuálna a systematická podpora predajnej siete priniesla tiež svoj výsledok vo forme náras-
tu počtu sporiteľov na 96 464 a zároveň zvýšenia objemu prostriedkov pod správou. Som rád, 
že po ukončení roka 2016 môžem konštatovať, že aj napriek mnohým zmenám sa nám podarilo 
dosiahnuť plánovaný  výsledok hospodárenia. Verím, že činnosti, ktoré sme začali realizovať už  
v roku 2016, budú prinášať nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé výsledky v ďalších rokoch. 
 

  

 Mgr. Jaroslav Pilát
generálny riaditeľ 

a predseda predstavenstva

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., (ďalej aj „Spoločnosť“) 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., Bra-
tislava, so sídlom Michalská ul. č. 18, 815 63 Bratislava. Podiel na základnom imaní bol vo výš-
ke 100 %. 

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

Aktivity Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s.,  spočívajú vo vytvára-
ní 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  k 31. decembru 2016 spravovala nasle-
dujúce dôchodkové fondy:
l   STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. (vytvorený 22. marca 2005),
l   PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. (vytvorený 22. marca 2005),
l   PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. (vytvorený 23. apríla 2012).

Dňa 8. decembra 2016 bol zlúčený dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (za-
nikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. (nástupnícky fond). 
Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom zlúčenia stali sporiteľmi v dôchodkovom fon-
de STABILITA. BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. bol založený 22. marca 2005.

Spoločnosť nemá dcérske a pridružené spoločnosti ani nie je neobmedzene ručiacim spoloční-
kom v iných účtovných jednotkách.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., je 100 % dcérskou spoločnos-
ťou Poštovej banky, a.s., Slovenská republika.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI
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HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Pokračovanie v kvalitnej podpore a dobre rozbehnutých distribučných sieťach prinieslo stabilizo-
vanie výsledkov v sprostredkovaní zmlúv. V číselnom vyjadrení priniesli všetky distribučné siete 
4 972 sporiteľov (4 282 novovstupujúcich, 690 prestupových). 

Objem spravovaného majetku v dôchodkových fondoch presiahol hranicu viac ako 386 mil. eur, 
čo v ročnom porovnaní predstavuje nárast o 31 mil. eur. Počet sporiteľov ku koncu roka 2016 bol 
96 464 a dosiahnutý trhový podiel bol v počte sporiteľov na úrovni 6,97 % a vo výške aktív 5,44 %. 

Na kladný výsledok hospodárenia Spoločnosti v roku 2016 mali vplyv predovšetkým výška vý-
nosov z poplatkov a provízií, výnosy z úrokov a obdobné výnosy a v neposlednom rade klesajú-
ca výška prevádzkových nákladov. Spoločnosť naďalej spĺňa ukazovateľa primeranosti vlastných 
zdrojov a výška vlastných zdrojov zohľadňuje aj predpokladaný ďalší vývoj hospodárenia Spoloč-
nosti. Hospodárenie Spoločnosti v ďalšom období budú i naďalej ovplyvňovať výnosy z prijatých 
poplatkov a provízií a prevádzkové náklady. Naďalej očakávame kladný výsledok hospodárenia. 

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., nemala v roku 2016 žiadne vý-
davky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a 
v roku 2016 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: 
l   STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.,
l   PROSPERITA akciový negarantovaný d.f., 
l   PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.

Významné udalosti v priebehu roku 2016
Dňa 8. decembra 2016 bol zlúčený dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (za-
nikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. (nástupnícky fond). 
Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom zlúčenia stali sporiteľmi v dôchodkovom fon-
de STABILITA. BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. bol založený 22. marca 2005.

Od roku 2015 sa začali vyplácať dôchodky z II. piliera. Podľa údajov zo Sociálnej poisťovne do 
konca roka 2016 uzatvorilo 535 sporiteľov zmluvu o poistení dôchodku so životnou poisťovňou, 
na základe ktorej sa vypláca doživotný dôchodok (z toho 293 sporiteľov tak urobilo v roku 2016). 
Programový výber poberá 66 sporiteľov a 11 sporiteľov dočasný dôchodok (možnosť vyčerpania 
nasporenej sumy príspevkov jednorazovým výberom). Taktiež boli sporitelia, ktorým výška na-
sporenej sumy nepostačovala na vyplácanie doživotného dôchodku od životnej poisťovne a bude 
im vyplácaná ich dôchodkovou správcovskou spoločnosťou mesačná suma vo výške 12,60 eura 
do vyčerpania nasporenej sumy. 

Ako ďalej uviedla Sociálna poisťovňa, priemerná výška doživotného dôchodku z II. piliera vyplá-
caného životnými poisťovňami bola ku koncu roka 2016 mesačne 25,63 eura. 



Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v tejto výročnej správe.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Rok 2017 bude rokom stabilizácie, keď sa neočakávajú žiadne výrazné zásahy do starobného dô-
chodkového sporenia.  Spoločnosť bude naďalej spĺňať ukazovateľa primeranosti vlastných zdro-
jov a výška vlastných zdrojov zohľadňuje aj predpokladaný ďalší vývoj hospodárenia Spoločnosti.
 
Hospodárenie Spoločnosti v ďalšom období budú i naďalej ovplyvňovať výnosy z prijatých poplat-
kov a provízií a výška celkových prevádzkových nákladov. Spoločnosť predpokladá kladné vý-
sledky hospodárenia aj v budúcom období. 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
Spoločnosť neplánuje žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja, keďže  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 výsledku hospodárenia za rok 2016
O rozdelení výsledku hospodárenia, zisku vo výške 748 tis. eur  za účtovné obdobie 2016, rozhod-
ne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu predstavuje:
l   tvorba rezervného fondu (75 tis. eur),
l    prevedenie na zisk minulých rokov po splnení zákonnej požiadavky na tvorbu rezervného fon-

du (73 tis. eur ),
l   výplata dividend akcionárovi (600 tis. eur),
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RIADENIE RIZÍK

Spoločnosť identifikovala v rámci svojej činnosti nasledujúce riziká. 

Úverové riziko 
Úverové riziko predstavuje potenciálnu stratu pre Spoločnosť, ktorá súvisí s neschopnosťou ale-
bo neochotou dlžníka plniť si svoje záväzky voči Spoločnosti v stanovenom čase a rozsahu. Ob-
jem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto majetku v súvahe, ktorá 
vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaúčtovaná v prípade, že protis-
trana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nu-
lovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko prevyšuje očakávané straty. Úverové riziko je spojené 
tiež so zmenou trhového vnímania úverovej bonity dlžníka/emitenta. S poklesom bonity klesá aj 
hodnota investičných nástrojov dlžníka/emitenta. 

Vedenie Spoločnosti zhodnotilo úverové riziko za akceptovateľné, keďže Spoločnosť neposkyt-
la za rok končiaci sa 31. decembra 2016 žiadne úvery a neeviduje pohľadávky po splatnosti vo-
či tretím osobám. Majetok Spoločnosti sa zhodnocuje formou depozitných operácií u svojho de-
pozitára, spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. Štátny dlhopis Slovenskej republi-
ky má investičný rating A2 podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Moody‘s lnvestors Service. 
Ostatné podnikové dlhopisy vzhľadom na podstúpené úverové riziko hodnotí Spoločnosť ako ak-
ceptovateľné. 

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 spravovaných fondov kolísať, to znamená, 
že môže stúpať i klesať. Z toho vyplýva, že správca si vzhľadom na predchádzajúci vývoj dôchod-
kovej jednotky a vzhľadom na aktuálny vývoj na finančných trhoch môže alebo nemôže účtovať 
poplatok za zhodnotenie majetku fondov a z toho dôvodu existuje riziko, že  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 riziká na 
prijateľnú úroveň a pritom zabezpečia primerané výnosy v prospech sporiteľov. 

Úrokové riziko 
Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hod-
notu majetku Spoločnosti. 

Úročený majetok Spoločnosti zahŕňa bežné účty vo výške 3 424 tis. eur (2015: 8 395 tis. eur) – 
úrok je nevýznamný a finančný majetok určený na predaj vo výške 4 249 tis. eur (2015: 1 246 tis. 
eur). Cenné papiere v majetku spoločnosti majú stanovený fixný úrok až do splatnosti jednotli-
vých dlhopisov. Z tohto dôvodu môže byť Spoločnosť vystavená úrokovému riziku pri cenných pa-
pieroch, keďže pri zmene trhových úrokových sadzieb príde k následnej zmene reálnej hodnoty 
týchto cenných papierov.

Spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by boli úročené. 

Vedenie Spoločnosti sa domnieva, že na základe vyššie uvedeného vyplýva, že Spoločnosť nie je 
vystavená významnému úrokovému riziku. 

Zmena úrokovej sadzby má významný vplyv na výsledok testu na zníženie hodnoty časovo rozlí-
šených obstarávacích nákladov, keďže sa test vykonáva prostredníctvom diskontovaných odha-
dovaných budúcich peňažných tokov.



Menové riziko 
Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu 
na hodnotu majetku Spoločnosti. 
K 31. decembru 2016 boli majetok a záväzky Spoločnosti denominované iba v EUR. 
K 31. decembru 2015 boli majetok a záväzky Spoločnosti denominované iba v EUR. 
Z uvedeného vyplýva, že Spoločnosť nie je vystavená významnému menovému riziku.

Operačné riziko 
Spoločnosť je vystavená riziku legislatívnych zmien z dôvodu zmeny politickej situácie. Zákon  
o sds bol od svojej účinnosti viackrát novelizovaný.

Riziko likvidity 
Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činností Spoločnosti a riadenia jej  
finančnej situácie. Zahŕňa riziko neschopnosti financovať majetok v dohodnutej dobe splatnos-
ti a taktiež riziko neschopnosti realizovať majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom  
horizonte. 

V nasledujúce tabuľke je uvedená analýza finančného majetku a záväzkov Spoločnosti zoskupe-
ných podľa zostatkovej doby splatnosti. Táto analýza predstavuje najopatrnejší variant zostatko- 
vých dôb splatnosti bez zahrnutia úrokov. Preto v prípade záväzkov je vykázané najskoršie  
možné splatenie a pre majetok najneskoršie možné splatenie. Majetok a záväzky, ktoré nemajú 
stanovenú splatnosť, sú vykázané spolu v kategórii „nešpecifikované“.

V sledovanom období roka 2016 boli pri správe majetku fondov využívané futures kontrakty  
naviazané na vývoj cudzích mien (EUR/USD) a na vývoj úrokových sadzieb.

Cieľom investovania fondu do derivátových kontraktov bolo/je hlavne zmierňovať a zabezpečiť 
úrokové a menové riziko, ktorému boli/sú fondy vystavené investovaním majetku do dlhových 
eurových cenných papierov a investícií denominovaných v inej mene, ako je mena EUR. Pozície 
vo finančných derivátoch sa konvertujú na ekvivalentné pozície v ich podkladových nástrojoch, 
podľa charakteru príslušných finančných derivátov. Správca pri správe majetku v dôchodkových 
fondoch využíva finančné deriváty len za účelom riadenia a zmierňovania rizika investícií v ma-
jetku dôchodkových fondov pri dodržaní všetkých zákonných, štatutárnych a interných limitov.

Správca vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému sú dôchodkové fon-
dy vystavené, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných 
derivátov, a to vrátane CP obsahujúcich derivát. Správca riadi riziko týkajúce sa finančných deri-
vátov, ktorému sú dôchodkové fondy vystavené, prostredníctvom identifikácie, merania a sledo-
vania uvedeného rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravi-
diel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútov dôchodkových fondov.
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Poštová banka má za sebou rok plný intenzívnych príprav na jej nové smerovanie. Samotný 
rebranding, ktorý sa uskutočnil na začiatku roka 2017, nebol len vizuálnou zmenou, ale tiež prí-
pravou na modernú banku s dlhodobým a zmysluplným biznis modelom. Cieľom je otvoriť sa no-
vým cieľovým skupinám, získať nových aktívnych klientov a udržať si tak pozíciu v prvej päťke 
bánk na Slovensku z hľadiska bilančnej sumy. A prípravy na túto cestu nás sprevádzali celým mi-
nulým rokom. Nastavili sme systémy, ktoré vo veľkej miere zjednodušili procesy naprieč celou 
inštitúciou a aj vďaka nim môžeme zavádzať nové inovatívne produkty a služby. V roku 2016 sme 
napríklad spustili nový komunikačný chat, odštartovali sme vernostný program Veľké plus a za 
našu Vianočnú pôžičku sme získali ocenenie Ideálna pôžička od nezávislého finančného portá-
lu Finančná hitparáda. 

Príprava na prerod banky stojí nielen veľa úsilia, ale odrazila sa aj vo zvýšených nákladoch. Počí-
tame preto s tým, že tieto zmeny, interné nastavenia a nábor nových klientov sa aj do budúcnosti 
odrazia v krátkodobom poklese zisku, ktorý nás naštartuje do nových začiatkov. 

S čím musíme rátať, sú aj zmeny v prostredí a legislatíve. Uplynulý rok sa niesol už aj v duchu 
novej pripravovanej smernice PSD 2, ktorá v budúcom roku vo veľkej miere ovplyvní fungovanie 
bánk a s ním spojené spolupráce s Fintech spoločnosťami. 

AKCIONÁR SPOLOČNOSTI
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Rok 2016 bol pre investovanie pomerne náročný. Priniesol niekoľko neočakávaných udalostí, me-
dzi nimi výsledok referenda o brexite, či zvolenie Donalda Trumpa za nového amerického prezi-
denta. Dôchodkovým fondom sa darilo v roku 2016 prinášať výkonnosti podľa ich rizikového pro-
filu. Konkrétne dlhopisové fondy ako konzervatívne riešenie priniesli nižšie zhodnotenie bez vý-
razných výkyvov počas roka. Zmiešané fondy priniesli o niečo vyššie výnosy pri vyššej miere 
rizika, keďže v ich portfóliu sa mieša dlhopisová zložka s akciovou. Najvolatilnejšie, ale aj najvý-
nosnejšie boli  fondy podstupujúce najväčšie trhové riziká – akciové a indexové fondy.

Dlhopisové trhy
Dlhopisové fondy ovplyvňovala najmä uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky, kto-
rou sleduje cenovú stabilitu a podporu ekonomického rastu v eurozóne. ECB začiatkom roka zní-
žila sadzby na historické minimá (hlavnú refinančnú sadzbu na 0 %) a navýšila objem kvantita-
tívneho uvoľňovania. Spolu s tým upravila aj podmienky neštandardných opatrení, napr. môže 
nakupovať korporátne dlhopisy, čo tlačilo ich ceny nahor. Preto aj napriek nízkym výnosom dlho-
pisov na trhu ťažili garantované fondy najmä z kapitálového výnosu. Po odvrátení deflačných tla-
kov a náraste výnosov v posledných týždňoch niektoré dlhopisové fondy mierne klesli, avšak za-
chovali si kladnú výkonnosť. Na druhej strane Atlantiku americká centrálna banka Fed sprísňo-
vala menovú politiku. Na decembrovom zasadnutí druhýkrát od skončenia poslednej veľkej krízy 
(2007) zdvihla sadzby (na úroveň 0,5 – 0,75 %). Dosiahlo sa tak určité vyvrcholenie divergencie 
ECB a Fed-u. V súlade s tým sa vyvíjal i menový kurz eurodolára. S potvrdením robustnosti ame-
rickej ekonomiky, silným trhom práce a domáceho dopytu posilňoval americký dolár.

Akciové trhy
Akciové trhy vstúpili do úvodu roka 2016 veľmi chaoticky. Akciové indexy sa vo februári odrazili 
od lokálnych miním po tom, ako pominulo riziko recesie v najväčších ekonomikách sveta – USA, 
či obavy o spomaľovanie ekonomiky v Číne prestali byť top témou. Zároveň sme zažili niekoľko 
významných geopolitických udalostí. Výrazným prekvapením bol výsledok referenda o brexite, 
pri ktorom boli trhy presvedčené o zachovaní status quo. Britskí voliči si však tesnou väčšinou 
zvolili odchod z Európskej únie. Tento výsledok je však len začiatkom dlhej cesty plnej rokovaní  
o ďalšom vzťahu Spojeného kráľovstva a EÚ. Zvolenie tak trochu kontroverzného Donalda Trum-
pa za  prezidenta Spojených štátov amerických sa tiež pôvodne nepredpokladalo, no jeho po-
pularita ho vyniesla až do Bieleho domu. Posledné týždne na trhoch dostali názov „Trumprally“  
a akciám sa darilo vďaka predpokladom o naplnení stimulujúcich opatrení. Akciovým či indexo-
vým fondom sa darilo prinášať 2-cifernú kladnú výkonnosť za rok 2016.

EKONOMICKÝ KOMENTÁR



Výhľad pre rok 2017
Trhy očakávajú pozvoľný ekonomický rast USA a eurozóny i v budúcom roku. Americká centrál-
na banka Fed môže pozvoľne zdvíhať úrokové sadzby v súlade s inflačnými očakávaniami a plnou 
zamestnanosťou. Európska centrálna banka na decembrovom zasadnutí predstavila fungovanie 
uvoľnenej menovej politiky v budúcom roku. Konkrétne ECB plánuje pokračovať v kvantitatívnom 
uvoľňovaní od apríla v zníženom objeme (60 mld. eur mesačne) až do decembra 2017, v prípa-
de potreby ešte dlhšie. Úrokové sadzby ECB by mali ostať na súčasných minimálnych úrovniach.  
V druhej polovici roka by sa ECB mohla vyjadriť k taperingu (postupné ukončovanie nákupu aktív). 

Trhmi teda budú naďalej hýbať rozhodnutia centrálnych bank, pozornosť investorov sa však bude 
sústreďovať aj na fiškálnu politiku a napĺňanie pozitívnych predvolebných sľubov, ale aj protek-
cionistických hrozieb nového amerického prezidenta. Pre Európu predstavujú riziko najmä po-
litické udalosti a populizmus, ktorý môže dostať priestor vo voľbách kľúčových krajín eurozóny.
Výnosy dlhopisov budú celosvetovo pozvoľne rasť, čím budú trpieť najmä bezpečné dlhopisy  
s vysokým ratingovým hodnotením a s dlhšou dobou do splatnosti. Na forexovom trhu sa možno 
dočkáme parity v prípade EUR/USD (kurz 1 : 1). Akciovým trhom by sa malo vo všeobecnosti da-
riť, spomedzi aktív očakávame od akcií najvyšší výkon aj napriek možným výkyvom.
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, 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 nasle-
dujúce fondy:

PODIELOVÝ FOND DÁTUM HODNOTA PODIELU  
V EURÁCH

ČISTÁ HODNOTA  
MAJETKU V EURÁCH

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

31. 12. 2016 0,041639 46 486 808

31. 12. 2015 0,041572 44 004 531

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

31. 12. 2016 0,046114 316 423 872

31. 12. 2015 0,044751 276 611 634

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

31. 12. 2016 0,051406 15 005 427

31. 12. 2015 0,046901 11 268 053

Dňa 8. decembra 2016 bol zlúčený dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (za-
nikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. (nástupnícky fond). 
Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom zlúčenia stali sporiteľmi v dôchodkovom fon-
de STABILITA. BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. bol založený 22. marca 2005.

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE O FONDOCH





20
16

V
ÝR

O
ČN

Á
 S

P
R

ÁV
A

20

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

FINANČNÉ UKAZOVATELE

SÚVAHA (tis. eur) 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Aktíva 13 313 13 537 12 748

Záväzky 253 270 390

Vlastné imanie 13 060 13 267 12 358

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. eur) 31. 12. 2016 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Čisté úrokové výnosy 196 163 120

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 1 515 2 068 2 852

Celkové prevádzkové výnosy 1 711 2 228 2 972

Celkové prevádzkové náklady -928 -982 -926

Opravná položka 0 0 -424

Zisk pred zdanením 783 1 246 1 622

Čistý zisk za účtovné obdobie 748 1 140 1 441

Komplexný výsledok 702 1 109 1 425

KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE



DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ 
POŠTOVEJ BANKY, d.s.s., a. s., 
STABILITA DLHOPISOVÝ GARANTOVANÝ D.F.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:     Dôchodková správcovská spoločnosť                                     
     Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Depozitár:     Československá obchodná banka, a.s.                                           
Typ fondu:     Dlhopisový                                                                                      
Deň vytvorenia fondu:   22. 3. 2005

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:  0,046114
Čistá hodnota majetku:    316 423 872 EUR                           
Odplata za správu dôchodkového fondu:  0,3 % p. a.
Portfólio manažér:    Ing. Matej Varga, PhD., CFA

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

22.3.2005

22.11
.2005

22.7.
2006

22.3.2007

22.11
.2007

22.7.
2008

22.3.2009

22.11
.2009

22.7.
201

0

22.3.201
1

22.11
.201

1

22.7.
201

2

22.3.201
3

22.11
.201

3

22.7.
201

4

22.3.201
5

22.11
.201

5

22.7.
201

6

0,047000

0,045000

0,043000

0,041000

0,039000

0,037000

0,035000

0,033000

Štátne dlhopisy; 64,28%

5-15y; 
69,41%

Ostatné;
0,20%

1-3y; 3,07%

Peňažný trh BÚ+TV;
5,84%

Korporátne
dlhopisy;

27,16%
3-5y; 26,47%

Dlhopisové 
a peňažné 
podielové

fondy;
     2,92%

0-1y; 1,05%

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU ŠTRUKÚRA DLHOPISOV PODĽA 
DOBY SPLATNOSTI
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ŠTRUKÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

A - A3; 
20,88%

podielové fondy; 
3,10%SR; 16,91%

USA;
12,65%

AA - AAA; 
1,86%

mimo EU;
     23,52%

EU; 46,92%
BAA3 - BBB; 74,16%

IT0005090318 BTPS 1,5 01/06/2025 9,89

ES00000122E5 SPGB 4,65 30/07/2025 9,88

SI0002103164 SLOVENIA 5.125 30/03/26 7,98

XS0503454166 TURKEY 18/05/20 7,56

XS1060842975 ROMANI 3,625 24/04/2024 5,41

XS0479333311 POLAND 5.25 20/01/25 5,17

XS1312891549 Romani 2,75 29/10/2025 3,25

LU1268550016 BNP Bond Asia INV GRD 2,61

XS1129788524 ROMANI 2,875 28/10/2024 2,56

XS1511779305 MEX 1,375 15/01/25 Corp 2,32

XS0638326263 LATVIA 5,25 16/06/2021 2,17

XS0783933350 EPERGY 5,875 01/11/2019 1,95

XS0927637495 SLOVEN 4,75 10/05/2018 1,75

XS0953958641 SPP INFRASTR. FIN. 3,75 18/07/2020 1,69

XS1084838496 GARAN 3,375 08/07/2019 Corp 1,69



DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, d.s.s., a. s., 
PROSPERITA AKCIOVÝ NEGARANTOVANÝ D.F.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:     Dôchodková správcovská spoločnosť                                     
     Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Depozitár:     Československá obchodná banka, a.s.                                           
Typ fondu:     Akciový
Deň vytvorenia fondu:   22. 3. 2005

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:  0,041639
Čistá hodnota majetku:    46 486 808 EUR                           
Odplata za správu dôchodkového fondu:  0,3 % p. a.
Portfólio manažér:    Ing. Matej Varga, PhD., CFA

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

Akciové podielové fondy; 
65,85%

Akcie;
31,02%

Peňažný trh
BÚ+TV;

3,18%

Záväzky;
0,09%

3-5y; 100%

Štátne 
dlhopisy;
     0,04%

22.3.2005

22.11
.2005

22.7.
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22.3.2007

22.11
.2007

22.7.
2008

22.3.2009

22.11
.2009

22.7.
201

0

22.3.201
1

22.11
.201

1

22.7.
201

2

22.3.201
3

22.11
.201

3

22.7.
201

4

22.3.201
5

22.11
.201

5

22.7.
201

6

0,047000

0,045000

0,043000

0,041000

0,039000

0,037000

0,035000

0,033000

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU ŠTRUKÚRA DLHOPISOV PODĽA 
DOBY SPLATNOSTI
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KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

Severná Amerika; 79,00%

Európa; 15,88%
Pacifik bez Japonska;

0,58%

Emerging 
Ázia;
1,33%

Japonsko; 0,72%

Latinská
Amerika; 0,36%

Stredná a východná
Európa; 2,13%

USD; 9,02%

EUR; 90,97%

ŠTRUKÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY PODĽA
GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU 
PODĽA MENY

NAJVÝZNAMNEJŠIE DLHOPISOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

SK4120004318 Štátny dlhopis 204 12/05/19 0,04

IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,69

LU0490618542 DBX S&P 500 9,69

DE000A1JM6F5 SOURCE S&P 500 UCITS ETF 9,69

IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 9,65

DE000A1JM6F5 SOURCE S&P 500 UCITS ETF 9,65

LU0318941662 FIDELITY FUNDS-WRLD FD-Y ACC 2,67

LU0605515880 FIDELITY-GLOBAL DVD-YAH EUR 2,53

LU1097728361 FIDELITY FUNDS-EMER M-YA EUR 2,52

LU0774755242 Parworld Quant EQT WRD GUR 2,48

LU0774754609 Parworld Quant EQ EUROPE GU-PRI 2,39



DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, d.s.s., a. s., 
PERSPEKTÍVA INDEXOVÝ NEGARANTOVANÝ D.F.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE
Správca fondu:     Dôchodková správcovská spoločnosť                                     
     Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Depozitár:     Československá obchodná banka, a.s.                                           
Typ fondu:     Akciový
Deň vytvorenia fondu:   23. 4. 2012

AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:  0,051406 
Čistá hodnota majetku:    15 005 427 EUR                           
Odplata za správu dôchodkového fondu:  0,3 % p. a.
Portfólio manažér:    Ing. Matej Varga, PhD., CFA

VÝVOJ HODNOTY DÔCHODKOVEJ JEDNOTKY

23.4.201
2

23.9.
201

2

23.2.201
3

23.7.
201

3

23.12
.201

3

23.5.201
4

23.10
.201

4

23.3.201
5

23.8.201
5

23.1.
201

6

23.6.201
6

23.11
.201

6

0,054000

0,050000

0,046000

0,042000

0,038000

0,034000

0,030000

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU ŠTRUKTÚRA AKCIOVEJ ZLOŽKY  
PODĽA GEOGRAFICKÉHO ROZLOŽENIA

Peňažný trh
BÚ+TV;

0,93%

Záväzky;
0,08%

Európa; 20,35%
Latinská 
Amerika; 
0,07%

Pacifik bez 
Japonska;

6,43%

Japonsko;
     9,26%

Stredná a východná 
Európa; 0,88%

Severná Amerika;
63,01%

Akciové podielové 
fondy; 99,15%
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KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKCIOVÉ TITULY V PORTFÓLIU

EUR; 100%

DE000A1XES75 Source GS EFI World 99,14

ŠTRUKÚRA AKTÍV FONDU PODĽA MENY
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SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY  
S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
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SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY  
S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou
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VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII (v tisícoch EUR) 

 POZNÁMKA 31.12.2016 31.12.2015

Majetok 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 2 3 424 8 395

Pohľadávky voči bankám 3 2 313 0

Finančný majetok na predaj 4 4 249 1 246

Pohľadávka dane z príjmov 5 32 71

Odložená daňová pohľadávka 6 111 92

Nehmotný majetok 7 28 87

Stroje, prístroje a zariadenia 7 11 9

Ostatný majetok 8 370 255

Náklady a príjmy budúcich období 9 2 775 3 382 

Majetok celkom 13 313 13 537

Záväzky 

Daňové záväzky 5 0 0

Ostatné záväzky 10 253 270

Záväzky celkom 253 270

Vlastné imanie

Základné imanie 11 11 950 11 950

Emisné ážio 11 0 0

Zákonný rezervný fond 258 144

Oceňovacie rozdiely z fin. majetku na predaj 66 20 

Neuhradený zisk minulých rokov 38 13

Zisk za účtovné obdobie 748 1 140

Vlastné imanie celkom 13 060 13 267

Záväzky a vlastné imanie celkom 13 313 13 537

Poznámky na stranách 45 až 69 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT A OSTATNÝCH SÚČASTÍ 
KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU (v tisícoch EUR) 

 POZNÁMKA 2016 2015

Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 12 196 163

Náklady na platené úroky a obdobné náklady  0 0

   

Čisté úrokové výnosy  196 163 

   

Výnosy z poplatkov a provízií 13 2 303 3 026

Náklady na poplatky a provízie 13 (788) (958)

  

Čisté výnosy z poplatkov a provízií  1 515 2 068

   

Čistý zisk alebo strata z finančných operácií 0 4 

Ostatné prevádzkové výnosy  (0) (7)

 

Celkové prevádzkové výnosy 1 711 2 228

   

Personálne náklady 14 (475) (485)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 7 (71) (91)

Ostatné všeobecné prevádzkové náklady 15 (382) (406)

  

Celkové prevádzkové náklady  (928) (982)

   

(Tvorba) /zúčtovanie opravnej položky  0 0

  

Opravné položky  0 0

 

Zisk pred zdanením  783 1 246

   

Daň z príjmov, z toho: 16 (35) (106)

         splatná daň  (66) (106)

         odložená daň  31 0

 

Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie 748 1 140

 

Ostatné súčasti komplexného výsledku  

   

Položky reklasifikovateľné do výsledku hospo-
dárenia v budúcich obdobiach z cenných papie-
rov na predaj

 (46) (31)

 

Celkový komplexný výsledok 702 1 109

Poznámky na stranách 45 až 69 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.
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VÝKAZ ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA  
(v tisícoch EUR) 

 ZÁKLADNÉ
IMANIE

EMISNÉ
ÁŽIO

ZÁKONNÝ  
REZERVNÝ

FOND

OCEŇOVACIE 
ROZDIELY  

Z FIN. MAJETKU 
NA PREDAJ

NEUHRADENÁ 
STRATA  

MINULÝCH  
ROKOV

ZISKY  
MINULÝCH   

ROKOV

VYHLÁSENÉ
DIVIDENDY

ZISK
BEŽNÉHO  

ÚČTOVNÉHO  
OBDOBIA

SPOLU

          

STAV K 1.1.2015 11 950 0 0 51 (1 084) 0 0 1 441 12 358 

          

prevod hospodárskeho výsledku  
v schvaľovaní

0 0 144 0 1 084 13 200 (1 441) 0

výplata dividend 0 0 0 0 0 0 (200) 0 (200)

čistý zisk za účtovné obdobie 0 0 0 0 0 0 0 1 140 1 140

ostatné súčasti komplexného výsledku 0 0 0 (31) 0 0 0 0 (31)

          

STAV K 31.12.2015 11 950 0 144 20 0 13 0 1 140 13 267

          

STAV K 1.1.2016 11 950 0 144 20 0 13 0 1 140 13 267

          

prevod hospodárskeho výsledku v schvaľovaní 0 0 114 0 0 25 1 000 (1 140) 0

čistý zisk za účtovné obdobie 0 0 0 0 0 0 0 748 748

výplata dividend       (1 000)  (1 000)

ostatné súčasti komplexného výsledku 0 0 0 46 0 0 0 0 46

          

STAV K 31.12.2016 11 950 0 258 66 0 38 0 748 13 060

Poznámky na stranách 45 až 69 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



VÝKAZ ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA  
(v tisícoch EUR) 

 ZÁKLADNÉ
IMANIE

EMISNÉ
ÁŽIO

ZÁKONNÝ  
REZERVNÝ

FOND

OCEŇOVACIE 
ROZDIELY  

Z FIN. MAJETKU 
NA PREDAJ

NEUHRADENÁ 
STRATA  

MINULÝCH  
ROKOV

ZISKY  
MINULÝCH   

ROKOV

VYHLÁSENÉ
DIVIDENDY

ZISK
BEŽNÉHO  

ÚČTOVNÉHO  
OBDOBIA

SPOLU

          

STAV K 1.1.2015 11 950 0 0 51 (1 084) 0 0 1 441 12 358 

          

prevod hospodárskeho výsledku  
v schvaľovaní

0 0 144 0 1 084 13 200 (1 441) 0

výplata dividend 0 0 0 0 0 0 (200) 0 (200)

čistý zisk za účtovné obdobie 0 0 0 0 0 0 0 1 140 1 140

ostatné súčasti komplexného výsledku 0 0 0 (31) 0 0 0 0 (31)

          

STAV K 31.12.2015 11 950 0 144 20 0 13 0 1 140 13 267

          

STAV K 1.1.2016 11 950 0 144 20 0 13 0 1 140 13 267

          

prevod hospodárskeho výsledku v schvaľovaní 0 0 114 0 0 25 1 000 (1 140) 0

čistý zisk za účtovné obdobie 0 0 0 0 0 0 0 748 748

výplata dividend       (1 000)  (1 000)

ostatné súčasti komplexného výsledku 0 0 0 46 0 0 0 0 46

          

STAV K 31.12.2016 11 950 0 258 66 0 38 0 748 13 060

Poznámky na stranách 45 až 69 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.
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VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOCH (v tisícoch EUR) 

 PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ 2016 2015

Zisk pred zdanením 783 1 246

   

Úpravy o nepeňažné operácie:   

Odpisy dlhodobého majetku 71 91

Úroky účtované do nákladov 0 0

Úroky účtované do výnosov (196) (163)

Zisk z finančných operácií 0 (4)

Zisk z predaja dlhodobého majetku 0 0

Zostatková cena dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná  
pri vyradení do nákladov

0 7

Umorovanie a tvorba opravnej položky k nákladom budúcich období 736 918

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami prevádzkového  
kapitálu, prijatými a platenými úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu

1 394 2 096

  

Zmena pracovného kapitálu:   

Zmena stavu pohľadávok a ostatného majetku (252) 211

Zmena stavu ostatných záväzkov (17) (294)

Peňažné prostriedky z prevádzkových činnosti pred prijatými a platenými 
úrokmi a zaplatenou daňou z príjmu

1 125 2 013

  

Zaplatené úroky 0 0

Prijaté úroky 178 192

Zaplatená daň z príjmov (19) (3)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 284 2 202

  

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI 2016 2015

Nákup dlhodobého majetku (14) (32)

Nákup finančného majetku a termínovaných vkladov (5 758) (200)

Predaj finančného majetku 517 1 200

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (5 255) 968

  

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI 2016 2015

Vyplatené dividendy (1 000) (200)

Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti (1 000) (200)

  

Čistý prírastok v peňažných prostriedkoch a peňažných ekvivalentoch (4 971) 2 970

  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 8 395 5 425

  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia 3 424 8 395

Poznámky na stranách 45 až 69 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. (ďalej len „Spoločnosť”), IČO 35 
904 305, IČ DPH SK7020000680 so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava bola založená 
dňa 28. júna 2004 a zapísaná do obchodného registra dňa 20. októbra 2004 (Obchodný register 
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka 3443/B).

Právna forma: akciová spoločnosť

V zmysle zákona č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o sds”) udelil Úrad pre finančný trh dňa 7. októbra 2004 povolenie na 
vznik a činnosť Spoločnosti pod číslom GRUFT- 006/2004/PDSS.

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Štatutárne, dozorné a riadiace orgány :

Predstavenstvo: Ing. Stanislav Žofčák – predseda (od 18.5.2011 do 5.10.2016)
 Mgr. Jaroslav Pilát – člen (od 18.5.2011)  predseda (od 5.10.2016)
                                 Ing.  Vladimír Salkovič – člen (od 12.2.2013) 
 Ing. Michal Hausner – člen (od 5.10.2016)

Dozorná rada:     Ing. Daniela Pápaiová  (od 17.12.2012) 
 Ing. Slavomír Varcholík  (od 16.6.2015 do 5.10.2016 )
 Ing. Andrej Zaťko  (od 22.9.2015) 
 JUDr. Marek Tarda  (od 16.6.2015 do 22.9.2015)
 Ing. Dana Kondrótová  (od 12.2.2013 do 16.6.2015 )
 JUDr. Ján Nosko  (od 1.10.2013 do 16.6.2015)
 Ing. Zuzana Adamová  (od 16.11.2016)

Depozitárom Spoločnosti je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 
Bratislava, IČO 36 854 140, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v odd. 
Sa vložka č. 4314/B. 

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 2016 nasledovné 
dôchodkové fondy:
l   STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. (založený 22. marca 2005) 
l   PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. (založený 22. marca 2005) 
l   PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. (založený 23. apríla 2012
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Dňa 8. decembra 2016 bol zlúčený dôchodkový fond BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zani-
kajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond). 
Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom zlúčenia stali  sporiteľmi v dôchodkovom fon-
de STABILITA. BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. bol založený 22. marca 2005. 

Spoločnosť nemá dcérske a pridružené spoločnosti, ani nie je neobmedzene ručiacim spoloční-
kom v iných účtovných jednotkách.

Riadna účtovná závierka bola schválená predstavenstvom dňa 27. februára 2017.
Štruktúra akcionárov  Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, d.s.s., a.s.:

NÁZOV AKCIONÁRA
31. DECEMBER 2016 31. DECEMBER 2015

TIS. EUR PODIEL NA ZÁKL. 
IMANÍ  V % TIS. EUR PODIEL NA ZÁKL. 

IMANÍ  V %

Poštová banka, a.s.,
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava, SR

11 950 100 11 950 100

Menovitá hodnota jednej akcie predstavuje  331 939,18 EUR/ks.

Poštová banka a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vlož-
ka č. 501/B. 

Štruktúra akcionárov Poštovej banky, a.s.:

K 31. DECEMBRU 2016
PODIEL NA

ZÁKL. IMANÍ V %

J&T FINANCE GROUP SE Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika 64,45

PBI, a.s. Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,  
Česká republika

34,00

Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  1,49

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  0,03

UNIQA Versicherungen AG Untere Donaustrasse 21, 1029 Wien, Rakúsko  0,03

 100,00

K 31. DECEMBRU 2015
PODIEL NA

ZÁKL. IMANÍ V %

J&T FINANCE GROUP SE Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, Česká republika 64,46

PBI, a.s. Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika 34,00

Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  1,48

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  0,03

UNIQA Versicherungen AG Untere Donaustrasse 21, 1029 Wien, Rakúsko 0,03

 100,00

Účtovná závierka  Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a.s. (ďalej len 
“Spoločnosť“), sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Poštová banka, a.s. 
Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Poštová banka, a.s., 
je prístupná priamo v sídle Poštovej banky, a.s. a ukladá sa do registra účtovných závierok.

Účtovná závierka Poštovej banky, a.s. sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti 
J&T FINANCE GROUP SE., so sídlom: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, Česká republika. Konsolido-
vaná účtovná závierka je prístupná v sídle spoločnosti  J&T FINANCE GROUP SE.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



STAV ZAMESTNANCOV K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 12 11

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho

41 38

počet vedúcich zamestnancov 7 8

Stav zamestnancov k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 uvedený v tabuľke zahŕňa za-
mestnancov na skrátený pracovný úväzok. 

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2015 
dňa 10. mája 2016. 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu so správou audítora o overení účtovnej 
závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 
30. marca 2016. 

1. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 obsahuje výkaz o finančnej situácii, výkaz zis-
kov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkaz zmien vlastného imania, výkaz pe-
ňažných tokov a poznámky, a bola zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného vý-
kazníctva (ďalej len „IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou v súlade s nariadením Európske-
ho parlamentu a Rady ES a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 

Účtovná závierka bola vypracovaná na princípe historických cien (okrem finančného majetku na 
predaj, ktorý je vykázaný v reálnej hodnote) a na princípe časového rozlíšenia (akruálny princíp), 
t.j. vplyvy transakcií a ostatných udalostí sa vykazujú v čase ich vzniku a v účtovnej závierke sa 
vykazujú v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

Funkčná mena predstavuje menu primárneho ekonomického prostredia, v ktorom Spoločnosť 
vykonáva svoje aktivity. Funkčná mena a mena, v ktorej je zostavená účtovná závierka Spoloč-
nosti, je euro (EUR). Hodnoty položiek účtovnej závierky sú zaokrúhlené na tisíce EUR (tis. EUR), 
pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.

Nižšie uvedené účtovné metódy a zásady boli Spoločnosťou konzistentne aplikované pre všetky 
účtovné obdobia vykazované v tejto účtovnej závierke.

Táto účtovná závierka bola zostavená ako individuálna účtovná závierka podľa Medzinárodných 
štandardov finančného výkazníctva (ďalej aj „IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou.

Spoločnosť aplikovala všetky platné a účinné IFRS štandardy a  ich interpretácie v znení prijatom 
Európskou úniou (ďalej aj „EÚ“) k 31. decembru 2016.  V priebehu roka boli zverejnené nové štan-
dardy, dodatky a interpretácie súčasných štandardov, ktoré 
nie sú k 31. decembru 2016 zatiaľ účinné a ktoré Spoločnosť predčasne neaplikovala. Z týchto 
zmien budú mať na činnosť Spoločnosti potenciálne dopad nižšie uvedené štandardy. Spoločnosť 
bude aplikovať tieto štandardy od dátumu účinnosti jednotlivých ustanovení. Spoločnosť analyzu-
je možný vplyv nižšie uvedených nových ustanovení na účtovnú závierku Spoločnosti.
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V máji 2014, IASB vydala štandard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Výnosy zo 
zmlúv so zákazníkmi), účinné pre obdobia začínajúce 1. januára 2018 s povoleným skorším pri-
jatím. IFRS 15 definuje princípy pre vykazovanie výnosov a bude aplikovateľný na všetky zmlu-
vy uzatvorené s klientami. Avšak, úroky a výnosy z poplatkov, ktoré sú súčasťou finančných ná-
strojov a lízingov, budú naďalej mimo rozsahu IFRS 15 a budú regulované iným príslušným štan-
dardom (napr. IFRS 9 a IFRS 16 Lízing). Podľa IFRS 15 výnosy budú vykázané v dobe, keď dôjde 
k prevodu tovarov a služieb, v rozsahu predpokladanom prevádzajúcim. Štandard taktiež bliž-
šie popisuje podrobný súbor požiadaviek pre zverejnenia, ktoré sa týkajú podstaty, rozsahu a ča-
sového hľadiska ako aj neistoty výnosov a tomu prislúchajúcich peňažných tokov so zákazníkmi. 

V júli 2014, IASB vydala finálnu verziu štandardu IFRS 9 Financial Instruments (Finančné ná-
stroje), ktorý nahrádza IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (Finančné 
nástroje: vykazovanie a oceňovanie) a všetky predošlé verzie IFRS 9. IFRS 9 prináša v jednom 
celkom všetky tri aspekty účtovania o projektoch s finančnými nástrojmi: vykazovanie a oceňo-
vanie, opravné položky a účtovanie o zabezpečovaní. IFRS 9 je účinný od 1. januára 2018, s mož-
nosťou skoršieho uplatnenia. Okrem účtovania o zabezpečení,  sa vyžaduje retrospektívna apli-
kácia, nie je však povinné poskytovať porovnávacie informácie. 

Ročné vylepšenia IFRS prinášajú 2 doplnenia 2 štandardov a nadväzujúce doplnenia ďalších 
štandardov a interpretácií, ktoré majú za následok účtovné zmeny v prezentácii, vykazovaní ale-
bo oceňovaní. Väčšina z doplnení sa má aplikovať na účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 
2017 a 1. januára 2018 alebo neskôr, majú sa aplikovať retrospektívne. Spoločnosť neočakáva, že 
tieto doplnenia budú mať významný vplyv na jej účtovnú závierku.

(b) Cudzia mena

Pri nákladoch a výnosoch vyjadrených v cudzej mene sa prepočet riadi kurzom vyhláseným Eu-
rópskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

Peňažný majetok a záväzky sa v účtovnej závierke oceňujú kurzom Európskej centrálnej banky 
platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Všetky kurzové zisky a straty z uskutočnených účtovných prípadov a z prepočtu majetku a záväz-
kov k 31. decembru príslušného roka sú vykázané vo výkaze ziskov a strát ako „Čistý zisk alebo 
strata z finančných operácií“.

(c) Finančné nástroje - dátum prvotného vykázania

Finančný nástroj je každá zmluva, ktorej výsledkom je vznik finančného majetku jednej zmluvnej 
strany a finančného záväzku alebo majetkového nástroja druhej zmluvnej strany.

Nákup alebo predaj finančného majetku, pri ktorom dôjde k majetkovému a finančnému vyspo-
riadaniu v časovom rámci určenom všeobecným predpisom alebo v časovom rámci obvyklom 
na danom trhu, sa vykazuje k dátumu finančného vysporiadania. 

(d) Finančné nástroje – klasifikácia

Finančný majetok je zaradený do nasledovných kategórií v závislosti od účelu, pre ktorý bol ob-
staraný:

Úvery a pohľadávky
Sú nederivátový finančný majetok s fixnými alebo s predpokladanými splátkami, ktoré nie sú kó-
tované na aktívnom trhu alebo, ktoré nemá spoločnosť zámer predať v krátkom čase alebo, kto-
ré nie sú oceňované v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát alebo určené na predaj. Úvery a 
pohľadávky sú oceňované zostatkovou hodnotou s použitím efektívnej úrokovej miery poníženou 
o zníženie hodnoty.
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Finančný majetok určený na predaj 
Finančný majetok na predaj zahŕňa majetok, ktorý je do tejto kategórie klasifikovaný pri obstara-
ní alebo ho nie je možné klasifikovať ako finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez vý-
kaz ziskov a strát, investície držané do splatnosti alebo pohľadávky a úvery. Vo výkaze o finanč-
nej situácii je finančný majetok na predaj oceňovaný v reálnej hodnote.
Zmeny reálnych hodnôt týchto cenných papierov sa účtujú ako položka vlastného imania „Oceňo-
vacie rozdiely“ až dočasu, keď sa ukončí vykazovanie daného finančného majetku.
Nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien reálnej hodnoty finančného majetku určeného 
na predaj sú vykázané vo vlastnom imaní, okrem straty zo zníženia hodnoty a kurzových rozdie-
lov z peňažného majetku ako sú dlhové cenné papiere, ktoré sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 
V prípade, že finančný majetok určený na predaj je predaný, alebo dôjde k zníženiu jeho hodnoty, 
tak sa kumulované zisky a straty pôvodne vykázané vo vlastnom imaní vykážu vo výkaze ziskov 
a strát. Keď je finančný majetok určený na predaj úročený, úrok je vypočítaný metódou efektívnej 
úrokovej miery je vykázaný vo výkaze ziskov a strát v položke „Výnosové úroky“.

Nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien reálnej hodnoty finančného majetku sa vyka-
zujú vo vlastnom imaní. V prípade, že je tento majetok odúčtovaný z výkazu o finančnej situácii, 
nerealizovaný zisk alebo strata vykazovaná vo vlastnom imaní je odúčtovaná a vykázaná v riadku 
„Čistý zisk alebo strata z finančných operácií“ vo výkaze ziskov a strát. Úrokové výnosy z finanč-
ného majetku na predaj, vypočítané na základe metódy efektívnej úrokovej miery, sú vykázané vo 
výkaze ziskov a strát na riadku „Výnosy z úrokov a obdobné výnosy“. Metóda efektívnej úrokovej 
miery je spôsob počítania amortizovanej hodnoty finančného nástroja a priraďovania úrokových 
výnosov relevantným účtovným obdobiam. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne dis-
kontuje budúce peňažné toky z finančného nástroja na súčasnú hodnotu rovnú účtovnej hodnote.

(e) Odúčtovanie finančného majetku a finančných záväzkov 

Finančný majetok

Finančný majetok (resp. časť finančného majetku alebo časť skupiny podobného finančného ma-
jetku) sa odúčtuje, keď:
l   vypršia práva získať peňažné toky z príslušného majetku, alebo
l    Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z majetku, resp. prevzala záväzok vyplatiť celú 

výšku získaných peňažných tokov bez významného oneskorenia tretej strane („pass-through 
arrangements“) alebo

l    Spoločnosť previedla takmer všetky riziká a výnosy vyplývajúce z príslušného majetku, alebo 
Spoločnosť nepreviedla všetky riziká a výnosy vyplývajúce z príslušného majetku ani si ich ne-
ponechala; previedla však kontrolu nad týmto majetkom. 

Ak Spoločnosť previedla svoje práva na peňažné toky z majetku, resp. uzavrela uvedenú 
pass-through dohodu, pričom však nepreviedla všetky riziká alebo úžitky vyplývajúce z tohto 
majetku a ani si ich neponechala, ani nepreviedla kontrolu nad majetkom, v takomto prípade sa 
o tomto majetku účtuje v príslušnom rozsahu pokračujúcej angažovanosti Spoločnosti. Pokraču-
júca angažovanosť, ktorá má formu záruky na prevádzaný majetok, sa oceňuje nižšou z pôvod-
nej účtovnej hodnoty majetku alebo maximálnou výškou protihodnoty, ktorej platba by sa moh-
la od Spoločnosti vyžadovať.

Finančné záväzky

Finančný záväzok sa odúčtuje, keď je povinnosť daná záväzkom splnená, resp. zrušená alebo vy-
pršala.  V prípadoch, keď súčasný finančný záväzok nahradí iný záväzok od toho istého veriteľa 
za výrazne odlišných podmienok, resp. podmienky existujúceho finančného záväzku sa výrazne 
zmenia, najprv sa odúčtuje pôvodný záväzok a potom sa zaúčtuje nový záväzok a rozdiel v prís-
lušných účtovných hodnotách sa vykáže vo výkaze ziskov a strát.
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(f) Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peniaze v hotovosti a pohľadávky voči ban-
kám so zmluvnou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace. 

(g) Pohľadávky voči bankám

Pohľadávky voči bankám predstavujú peňažné prostriedky Spoločnosti na bankových účtoch ve-
dených u depozitára, ktorých zmluvná doba splatnosti je viac ako 3 mesiace. Pri prvotnom zaúč-
tovaní sú ocenené reálnou hodnotou. Následne sú oceňované v amortizovanej hodnote, t.j. zvý-
šenej o postupne dosahovaný alikvotný úrokový výnos. V prípade identifikácie objektívneho fak-
tora znehodnotenia sa k pohľadávkam tvoria opravné položky.

(h) Nehmotný majetok a stroje, prístroje a zariadenia 

Nakupovaný dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a 
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, DPH a pod.). 

Nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpo-
kladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia 
do používania. 

Stroje, prístroje a zariadenia sa odpisujú podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby ich používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa za-
čína mesiacom uvedenia do používania. 

 
Prehľad o predpokladanej dobe používania v rokoch, metóde odpisovania a odpisovej sadzbe
je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

STAV ZAMESTNANCOV DOBA
POUŽÍVANIA

METÓDA
ODPISOVANIA

ODPISOVÁ
SADZBA V %

Nehmotný majetok:    

softvér 4 až 8 lineárna 25 až 12,5

licencie 3 až 5 lineárna 33,34 až  20

ostatný nehmotný majetok 2 lineárna 50

   

Stroje, prístroje a zariadenia:    

stroje a zariadenia 4 lineárna 25

drobný hmotný majetok 2 až 4 lineárna 50 až 25

Odpisy sú vykázané na riadku „Odpisy hmotného a nehmotného majetku“ vo výkaze ziskov 
a strát.

Náklady na opravy a údržbu hmotného majetku sa účtujú priamo do nákladov.  Technické zhod-
notenie jednotlivých majetkových položiek je aktivované a odpisované.

Pri nehmotnom majetku, strojoch, prístrojoch a zariadeniach sa posudzuje strata zo zníženia v 
prípade existencie indícii na zníženie ich hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty je vykázaná v sume, 
o ktorú účtovná hodnota majetku presahuje jeho realizovateľnú sumu, čo je vyššia z týchto dvoch 
súm: čistá predajná cena majetku znížená o náklady vynaložené na predaj alebo použiteľná hod-
nota.
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(i) Ostatný majetok

Ako ostatný majetok sa vykazujú najmä pohľadávky vyplývajúce z činnosti Spoločnosti. Ide pre-
dovšetkým o pohľadávky voči dôchodkovým fondom z titulu poplatkov za správu a poplatkov za 
zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch. Ďalej sa tu vykazujú pohľadávky voči sprostred-
kovateľom, poskytnuté zálohy a prijaté dobropisy. Pri prvotnom ocenení sa tieto pohľadávky oce-
ňujú v reálnej hodnote. Následne sú vykazované v amortizovanej hodnote, ku ktorej je v prípade 
sporných a pochybných pohľadávok vytvorená opravná položka.

(j) Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Výdavky a príjmy, ktoré sa stanú nákladmi alebo výnosmi v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako 
náklady alebo výnosy budúcich období. Do nákladov budúcich období sú zahrnuté budúce nákla-
dy vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov a vyplatené provízie sprostredkovateľom 
za zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení – viď bod (p).

(k) Zníženie hodnoty

Spoločnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prehodnocuje, či nenastali skutoč-
nosti, ktoré by naznačovali zníženie hodnoty majetku. Ak takáto skutočnosť existuje, je odhadnu-
tá realizovateľná hodnota a zostatková hodnota je znížená na realizovateľnú hodnotu, ak je táto 
nižšia ako zostatková hodnota. Toto zníženie sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát v riadku „Tvor-
ba/zúčtovanie opravnej položky“.

Realizovateľná suma úverov a pohľadávok vyjadrených v amortizovanej hodnote je vypočítaná 
ako súčasná hodnota predpokladaných budúcich peňažných tokov, odúročená pôvodnou efektív-
nou úrokovou mierou.

Realizovateľná hodnota ostatného majetku je čistá predajná cena alebo úžitková hodnota, pod-
ľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní úžitkovej hodnoty sa súčasná hodnota predpokladaných 
peňažných tokov vyjadruje použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža súčasnú si-
tuáciu na trhu a špecifické riziká, ktoré sa viažu k tomuto majetku. 

(l) Odložené daňové pohľadávky a záväzky

Odložené dane z príjmu sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku  
a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, a na možnosti 
umorovať daňovú stratu v budúcnosti.
 
Pre určenie výšky odloženej dane sa používa súvahová metóda. Odložené daňové pohľadávky 
predstavujú sumu dane z príjmov, ktoré budú nárokovateľné v budúcich obdobiach z dôvodu:
   a) odpočítateľných dočasných rozdielov,
   b) prevedených nevyužitých daňových strát, alebo
   c) prevedených nevyužitých daňových odpočtov.

O existujúcej odloženej daňovej pohľadávke, ktorá vznikla z odpočítateľných dočasných rozdielov, 
účtuje Spoločnosť vtedy, ak je pravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane, voči ktorému bu-
de možné odpočítateľné dočasných rozdiely využiť. 

Výška odloženej dane je založená na očakávanom spôsobe realizácie alebo zúčtovania účtovnej 
hodnoty majetku a záväzkov, s použitím daňových sadzieb platných ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka, resp. k tomuto dňu schválených.
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Odložený daňový záväzok vyjadruje sumu dane z príjmov na úhradu v budúcich obdobiach z dô-
vodu zdaniteľných dočasných rozdielov. Spoločnosť o ňom účtuje pri všetkých dočasných zdani-
teľných rozdieloch.

Odložené daňové záväzky sú vykázané v nominálnej hodnote.

(m) Ostatné záväzky

Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky Spoločnosti vyplývajúce z jej prevádzky (záväzky voči 
dodávateľom, zamestnancom, sprostredkovateľom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam 
atď.). Záväzky sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú reálnou hodnotou. Následne sú vykazované v 
amortizovanej hodnote.

(n) Daň z pridanej hodnoty

Spoločnosť je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) od 1. októbra 2005. 
Od 1. januára 2013 podlieha Spoločnosť skupinovej DPH v rámci skupiny Poštovej banky,  a.s. 
Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť neuplatňuje DPH na vstupe, keďže uskutočňuje len plnenia oslo-
bodené od dane, je daň účtovaná do nákladov k príslušnému druhu nákladu, ktorého sa týka, 
resp. je súčasťou obstarávacej ceny majetku.

(o) Výnosy z poplatkov a provízií, úrokové výnosy a úrokové náklady

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä odplata za vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 
odplata za správu dôchodkových fondov, a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkových fon-
doch, na ktoré má Spoločnosť právo v zmysle § 63 zákona o sds.

Odplata za vedenie osobných dôchodkových účtov predstavuje 1% zo sumy príspevkov pripísa-
ných na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchod-
kový účet sporiteľa. 

Odplata za správu dôchodkových fondov je stanovená ako 0,3% z predbežnej čistej hodnoty ma-
jetku v dôchodkovom fonde. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná určiť pomernú časť 
odplaty za správu každý pracovný deň. 

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch je stanovená vo výške 10% zo zhod-
notenia majetku v dôchodkovom fonde. Odplata sa vypočítava na dennej báze, pričom sa porov-
náva predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k maximálnej hodnote finálnej aktuál-
nej hodnoty dôchodkovej jednotky dosiahnutej v priebehu posledných troch rokov, najskôr však 
od 1. apríla 2012. 

(p) Postup účtovania poplatkov a provízií a súvisiacich nákladov budúcich období

Poplatky a provízie sa účtujú do nákladov a výnosov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez 
ohľadu na deň ich úhrady, s výnimkou  provízií vyplácaných v súvislosti s procesom uzatvárania 
zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a získavania sporiteľov. 
Provízie vyplatené sprostredkovateľom na uzavreté zmluvy o starobnom dôchodkovom spore-
ní sú priamo priradené k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Vyplatené provízie sa vy-
kazujú vo výkaze o finančnej situácii na riadku „Náklady a príjmy budúcich období”. Amortizácia 
provízií je vykázaná vo výkaze ziskov a strát na riadku „Náklady na poplatky a provízie“ a jej vý-
počet je uvedený nižšie. Pri vyplatení dodatočnej provízie sa táto začína rozlišovať v mesiaci jej 
priznania sprostredkovateľovi.

Od 1. januára 2014 spoločnosť prehodnotila časové rozlišovanie provízií a zvolila zrýchlené odpi-
sovanie. Model rozlišovania provízií je stanovený prepočtom pre celé portfólio zmlúv na obdobie 
9 rokov, pričom na každú novú zmluvu sa provízia začína rozlišovať odo dňa registrácie zmluvy 
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v Sociálnej poisťovni. Obdobie 9 rokov predstavuje odhadovanú priemernú dobu trvania zmlúv 
o starobnom dôchodkovom sporení vypočítanú na základe historických skúsenosti Spoločnos-
ti. Pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu medzi sporiteľom a Spoločnosťou sa celá zostá-
vajúca výška provízie odpíše jednorazovo do nákladov v riadku „Náklady na poplatky a provízie“. 

V prípade, že výdavok na provízie nespĺňa požiadavky na aktivovanie, to znamená pravdepodob-
nosť, že prinesie v budúcnosti Spoločnosti ekonomický úžitok je nízka, je zúčtovaný priamo do 
nákladov.

Spoločnosť pravidelne (ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) testuje časovo rozlí-
šené náklady na obstaranie zmlúv na  zníženie hodnoty (angl. impairment test). 
Pri teste na zníženie hodnoty majetku sa uskutočňuje tzv. test návratnosti (angl. recoverability 
test), pri ktorom sa posudzuje, či výdavky, vynaložené na jednu zmluvu o starobnom dôchodko-
vom sporení budú v budúcnosti pokryté príjmami, vyplývajúcimi z tejto zmluvy, pričom pri teste 
sa vychádza z diskontovaných odhadovaných budúcich peňažných tokov (vrátane administratív-
nych nákladov), súvisiacich s touto zmluvou. V súvislosti so zmenou doby časového rozlišovania 
vyplatených provízií na obdobie 9 rokov pre všetky zmluvy rovnako, spoločnosť testuje pokrytie 
vynaložených výdavkov s ich príjmami na celkovom portfóliu zmlúv - viď bod (s).

(q) Čistý zisk alebo strata z finančných operácií

Čistý zisk alebo strata z finančných operácií zahŕňa zisky a straty z nákupu a predaja cenných 
papierov. Tiež zahŕňa výsledok zo všetkých transakcií v cudzej mene.
  
(r) Zamestnanecké požitky

Zamestnanecké požitky predstavujú plnenia priebežne poskytnuté zamestnancom. Zdrojom za-
mestnaneckých pôžitkov je aj možnosť využívania prostriedkov zo sociálneho fondu. Zdroje so-
ciálneho fondu sú účtované v rámci záväzkov Spoločnosti. Spoločnosť poskytuje zamestnancom 
prostriedky na zabezpečenie stravovania a regeneráciu pracovnej sily.

Sociálny fond vytvára Spoločnosť v súlade s požiadavkami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde v znení neskorších predpisov povinným prídelom z nákladov. 

(s) Významné posúdenia a odhady

Zostavenie účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení 
prijatom EÚ si vyžaduje použitie určitých zásadných účtovných odhadov. Takisto si vyžaduje, aby 
manažment v procese aplikácie účtovných zásad Spoločnosti použil svoj úsudok. Tieto účtovné 
odhady budú preto zákonite iba zriedka zhodné so skutočnými výsledkami. Odhady a predpokla-
dy, ktoré nesú značné riziko spôsobenia významnej úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväz-
kov v budúcom účtovnom období, sú opísané v ďalšom texte. Odhady a predpoklady sú priebež-
ne prehodnocované. Ak sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len k jednému účtovnému 
obdobiu, vykáže sa v tom období, ak prehodnotenie ovplyvní súčasné aj budúce účtovné obdobia, 
vykáže sa v období, kedy došlo k prehodnoteniu a aj v budúcich obdobiach.

Odhady sa týkajú najmä stanovení reálnych hodnôt finančných nástrojov a určenie spätne získa-
teľnej hodnoty časovo rozlíšených provízií.

K 31. decembru 2016 Spoločnosť posúdila všetky časovo rozlišované náklady na obstaranie 
zmlúv a pristúpila k jedno rázovému odpisu tej časti zmlúv, ktoré Spoločnosti doteraz nepriniesli 
žiadne alebo len minimálne úžitky a existuje riziko, že ich ani v budúcnosti neprinesú. Trvalý od-
pis predstavoval sumu 173 tis. EUR.  

Súčasná hodnota časovo rozlíšených provízii v teste uskutočnenom k 31. decembru 2016 pred-
stavovala 16 889 tis. EUR.  
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Najvýznamnejšie predpoklady použité v teste na určenie spätne získateľnej hodnoty sú diskont-
ná sadzba, inflácia, odhad nárastu ročných príspevkov a stornokvóta. Spoločnosť použila pri dis-
kontovaní peňažných tokov pri  aktuálnom výpočte spätne získateľnej hodnoty  sadzbu 7,49% 
(2015: 8,61%). Spoločnosť aplikovala infláciu vo výške 1% (2015: 0,7%) a pri kalkulácii uvažova-
la s trojpercentným nárastom ročných príspevkov (2015: 3,00%). Stornokvóta použitá pri diskon-
tovaní peňažných tokov bola vo výške 1,4% čo predstavuje priemer stornokvóty za roky 2010 až 
2016 (2015: 1,3%).  

Spoločnosť k 31. decembru 2016 vykonala analýzu citlivosti najvýznamnejších predpokladov po-
užitých v teste na spätne získateľnú hodnotu časovo rozlišovaných provízií. Jednotlivé scená-
re boli uskutočnené nezávisle jeden od druhého. Pri zvýšení diskontnej sadzby o 1 percentuálny 
bod by sa súčasná hodnota budúcich peňažných tokov znížila o 1 635 tis. EUR a pri aplikácii sce-
nára nárastu nákladov o 4 EUR by sa súčasná hodnota budúcich peňažných tokov znížila o 4 415 
tis. EUR. Pri znížení nárastu ročných príspevkov z 3% na 1,50% by sa súčasná hodnota budúcich 
peňažných tokov znížila o 8%. Zníženie výnosov fondov o 1 percentuálny bod by znamenal zníže-
nie súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov Spoločnosti o 42%. Z uvedeného vyplýva, že v 
žiadnom z týchto uvedených scenárov by neprišlo k zaúčtovaniu straty zo zníženia hodnoty ča-
sovo rozlíšených provízii.

2. PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY

PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Peniaze v hotovosti 0 0

Bežné účty  3 424 8 395

Spolu 3 424 8 395

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

3. POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM 

POHĽADÁVKY VOČI BANKÁM K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Termínovaný vklad 2 313 0

Spolu 2 313 0

4. FINANČNÝ MAJETOK NA PREDAJ 

I.  FINANČNÝ MAJETOK NA PREDAJ
    PODĽA DRUHU K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Štátne dlhopisy s kupónmi 519 539 

Ostatné dlhopisy s kupónmi 3 503 707

Podielové fondy 227 0

Spolu 4 249 1 246 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



II.  FINANČNÝ MAJETOK NA PREDAJ
      PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

do 1 mesiaca 0 0

do 6 mesiacov 519 24

do 1 roka 0 0

do 2 rokov 2 685 524

do 5 rokov 818 698

nešpecifikovaný 227 0

Spolu 4 249 1 246

5. POHĽADÁVKA DANE Z PRÍJMOV A DAŇOVÉ ZAVÄZKY 

POHĽADÁVKA DANE Z PRÍJMOV A DAŇOVÉ ZÁVÄZKY K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Splatná daň 61 93

Zaplatené preddavky na daň z príjmov (93) (164)

Spolu (32) (71)

6. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA 

I. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Odložená daňová pohľadávka 111 92

Spolu 111 92

Prepočet odloženej daňovej pohľadávky je v nasledujúcej tabuľke:

II. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku  a účtovnou 
hodnotou záväzkov a ich daňovou  základňou, z toho:

  -  finančný majetok na predaj 84 28

  -  rezerva na odmeny (26) (23)

-  ostatné dočasné rozdiely (83) (109)

Daňová strata (505) (314)

Spolu (530) (418)

Sadzba dane 21% 22%

Odložená daňová pohľadávka, netto 111 92

    - Účtovaná cez výkaz ziskov a strát (31) 0

    - Účtovaná cez vlastné imanie (18) (9)
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7.  PREHĽAD POHYBU NEHMOTNÉHO MAJETKU, POHYBU 
STROJOV, PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ  

Prehľad o pohybe nehmotného majetku, strojov, prístrojov a zariadení k 31. decembru 2016 a k 
31. decembru 2015 sa nachádza na stranách 23 a 24.

Pre účely poistenia dlhodobého majetku využíva Spoločnosť poistenie prenajatých nebytových 
priestorov, ku ktorému sa zaviazal vlastník budovy, a to poistenie rizika krádeže vlámaním, lú-
peže a vandalizmu vo vnútri budovy ako aj k živelnému poisteniu kancelárskych priestorov. Po-
istenie majetku je súčasťou ceny nájmu. 

Na nehmotný majetok a stroje, prístroje a zariadenia nebolo zriadené záložné právo ani iné for-
my vecných práv k cudzej veci. 

Prehľad o pohybe nehmotného majetku, strojov, prístrojov a zariadení k 31. decembru 2016

NEHMOTNÝ MAJETOK, 
STROJE PRÍSTROJE  
A ZARIADENIA

OBSTARÁVACIA CENA

31.12.
2015 PRÍRASTKY PRESUNY ÚBYTKY 31.12.

2016

Softvér 317 7 0 0 324

Licencie 13 0 0 0 13

Ostatný nehmotný majetok 16 0 0 0 16

Obstaranie nehmotného  
majetku

0 0 0 0 0

Nehmotný majetok spolu 346 7 0 0 353

Dopravné prostriedky 0 0 0 0 0

Iné stroje a zariadenia 10 0 0 -4 6

Drobný hmotný majetok 30 7 0 -1 36

Stroje, prístroje  
a zariadenia spolu

40 7 0 -5 42

NEHMOTNÝ MAJETOK, 
STROJE PRÍSTROJE  
A ZARIADENIA

OPRÁVKY/OPRAVNÉ POLOŽKY ZOSTATKOVÁ CENA

31.12.
2015 PRÍRASTKY ÚBYTKY 31.12.

2016
31.12.
2015

31.12.
2016

Softvér 232 65 0 297 85 27

Licencie 11 1 0 12 2 1

Ostatný nehmotný majetok 16 0 0 16 0 0

Obstaranie nehmotného  
majetku

0 0 0 0 0 0

Nehmotný majetok spolu 259 66 0 325 87 28

  

Dopravné prostriedky 0 0 0 0 0 0

Iné stroje a zariadenia 10 0 -4 6 0 0

Drobný hmotný majetok 21 5 -1 25 9 11

Stroje, prístroje  
a zariadenia spolu

31 5 -5 31 9 11

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



Prehľad o pohybe nehmotného majetku, strojov, prístrojov a zariadení k 31. decembru 2015

NEHMOTNÝ MAJETOK, 
STROJE PRÍSTROJE  
A ZARIADENIA

OBSTARÁVACIA CENA

31.12.
2014 PRÍRASTKY PRESUNY ÚBYTKY 31.12.

2015

Softvér 292 25 0 0 317

Licencie 32 0 0 -19 13

Ostatný nehmotný majetok 16 0 0 0 16

Obstaranie nehmotného  
majetku

0 0 0 0 0

Nehmotný majetok spolu 340 25 0 -19 346

Dopravné prostriedky 0 0 0 0 0

Iné stroje a zariadenia 10 0 0 0 10

Drobný hmotný majetok 23 7 0 0 30

Stroje, prístroje  
a zariadenia spolu

33 7 0 0 40

NEHMOTNÝ MAJETOK, 
STROJE PRÍSTROJE  
A ZARIADENIA

OPRÁVKY/OPRAVNÉ POLOŽKY ZOSTATKOVÁ CENA

31.12.
2014 PRÍRASTKY ÚBYTKY 31.12.

2015
31.12.
2014

31.12.
2015

Softvér 150 82 0 232 142 85

Licencie 20 3 -12 11 12 2

Ostatný nehmotný majetok 16 0 0 16 0 0

Obstaranie nehmotného  
majetku

0 0 0 0 0 0

Nehmotný majetok spolu 186 85 -12 259 154 87

 

Dopravné prostriedky 0 0 0 0 0 0

Iné stroje a zariadenia 9 1 0 10 1 0

Drobný hmotný majetok 16 5 0 21 7 9

Stroje, prístroje  
a zariadenia spolu

25 6 0 31 8 9

8. OSTATNÝ MAJETOK 

OSTATNÝ MAJETOK K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Pohľadávka voči dôchodkovým fondom 342 227

Ostatné pohľadávky 28 28

Spolu 370 255

Všetky pohľadávky vykázané v majetku spoločnosti sú do splatnosti, z dôvodu čoho nebolo po-
trebné účtovať o opravnej položke.
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9. NÁKLADY A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Provízie za získanie sporiteľov a s tým súvisiace poplatky 2 740 3 339

Opravná položka k províziám 0 0

Nájomné platené vopred 18 18

Benefit štatutárnemu orgánu 8 14

Ostatné 9 11

Spolu 2 775 3 382

10. OSTATNÉ ZÁVÄZKY

I. OSTATNÉ ZÁVÄZKY PODĽA DRUHU K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Záväzky voči dodávateľom 123 145

Záväzky voči zamestnancom 112 111

Záväzok voči daňovému úradu – preddavok na daň z príjmu fyzic-
kých osôb

4 3

Záväzky voči sociálnej, zdravotnej poisťovni + záväzky z ostatných 
odvodov (doplnkové dôchodkové poistenie, životné poistenie, úče-
lové sporenie)

12 11

Ostatné záväzky 2 0

Spolu 253 270

II. OSTATNÉ ZÁVÄZKY PODĽA SPLATNOSTI K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

do splatnosti 253 265

po splatnosti do 30 dní 0 5

Spolu 253 270

V rámci záväzkov voči zamestnancom sú vykázané aj záväzky zo sociálneho fondu vo výške 
5 tis. EUR. Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu je v nasledujúcej tabuľke:

SOCIÁLNY FOND K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Počiatočný stav 3 4

Tvorba 2 1

Čerpanie 0 (2)

Konečný stav 5 3

Spoločnosť nemala k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 žiadne podriadené záväzky.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



11.  VLASTNÉ  IMANIE

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2016 bolo v plnej výške splatené a zapísané do Ob-
chodného registra. Základné imanie pozostáva z 36 akcií, pričom menovitá hodnota  jednej ak-
cie je 332 tis. EUR. Celková výška základného imania k 31. decembru 2016 je 11 950 tis. EUR (k 
31. decembru 2015: 11 950 tis. EUR). Vlastníkom všetkých akcií je Poštová banka, a.s., Dvořákovo 
nábrežie 4, Bratislava, ktorá má zároveň 100%-ný podiel na hlasovacích právach.

Informácia o pohybe vo vlastnom imaní je v prehľade o zmenách vo vlastnom imaní, ktorý je sú-
časťou tejto účtovnej závierky.

Účtovný zisk za účtovné obdobie 2015 vo výške 1 140 tis. EUR bol na základe rozhodnutia valné-
ho zhromaždenia Spoločnosti rozdelený takto:
 - Tvorba rezervného fondu (114 tis. EUR)
 -  Prevedenie na zisk minulých rokov po splnení zákonnej požiadavky na tvorbu rezervného 

fondu a vykrytia neuhradených strát minulých rokov (26 tis. EUR)
 - Výplata  dividend akcionárovi (1 000 tis. EUR)

O rozdelení výsledku hospodárenia - zisku za účtovné obdobie 2016 vo výške 748 tis. EUR roz-
hodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu predstavuje: 
 - Tvorba rezervného fondu (75 tis. EUR)
 -  Prevedenie na zisk minulých rokov po splnení zákonnej požiadavky na tvorbu rezervného 

fondu (73 tis. EUR)
 - Výplata  dividend akcionárovi (600 tis. EUR)

12.  VLASTNÉ  IMANIE

ÚROKOVÉ VÝNOSY 2016 2015

Úroky z termínovaných vkladov 27 71

Úroky z dlhopisov 169 92

Spolu 196 163

13.  ROZPIS POPLATKOV A PROVÍZIÍ PODĽA ČINNOSTÍ  
A SLUŽIEB,  ZA KTORÉ SÚ PLATENÉ A PRIJATÉ

ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ 2016 2015

Výnosy z poplatkov za vedenie účtov 269 262

Výnosy z poplatkov za správu 1 081 1 065

Výnosy z poplatkov za zhodnotenie majetku fondu 953 1 699

Spolu 2 303 3 026

Bankové poplatky (2) (2)

Poplatky za operácie s cennými papiermi (4) (4)

Amortizácia časovo rozlíšených provízií na získanie sporiteľov (563) (702)

Trvalý odpis provízií na neaktívne zmluvy (173) (216)

Ostatné (46) (34)

Spolu (788) (958)
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14. ROZPIS PERSONÁLNYCH NÁKLADOV

PERSONÁLNE NÁKLADY 2016 2015

Mzdy a odmeny zamestnancov 256 238

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie 109 104

Mzdy a odmeny členov štatutárneho orgánu 105 138

Ostatné osobné náklady 5 5

Spolu 475 485

15.  ROZPIS OSTATNÝCH VŠEOBECNÝCH PREVÁDZKOVÝCH 
NÁKLADOV

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 2016 2015

Reklama, propagácia, marketing 32 44

Nájomné 70 69

IT podpora a softvérové služby 122 128

Spotreba materiálu a tlačív 5 5

Dane a poplatky 0 0

Audit 55 60

Poradenstvo 3 1

Spoje a poštovné 66 70

Operatívny leasing 0 0

Príspevok Asociácii dôchodkových správcovských spol. 2 5

Iné prevádzkové náklady 27 24

Spolu 382 406

Spoločnosť využíva služby audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. Za rok 2016 pred-
stavovali náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky sumu 55 tis. EUR (za rok 2015 su-
mu 59 tis. EUR). 

16.  DANE Z PRÍJMOV

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

ZÁKLAD  
DANE DAŇ ZÁKLAD  

DANE DAŇ 22%

Zisk/(Strata)  pred zdanením 783  1 246  

Z toho teoretická daň 22%  (172)  (274)

Daňovo neuznané náklady (okrem tých, ku ktorým bola zaúčtovaná  
odložená daň 21% pre rok 2016)

21 (4) 70 (15)

Dočasné rozdiely, ku ktorým nebola zaúčtovaná odložená daň 0 0 (424) 93

Umorenie daňovej straty, ku ktorej nebola vykázaná odložená daň 0 0 409 90

Doúčtovanie odloženej dane  k stratám minulých období (21% pre rok 2016) (505) 106 96 21

Ostatné zmeny v dočasných rozdieloch (23) 5 97 (21)

Zmena odloženej dane z dôvodu zmeny daňovej sadzby 19 4 - -

Celková vykázaná daň  (35)  (106)

Splatná daň  (61)  (106)

Zrážková daň  (5)  0

Odložená daň (náklad)/výnos  31  0

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



V nasledovnej tabuľke je vykázaná daň, ktorá bola zaúčtovaná priamo do vlastného imania.

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2016 2015

PRED  
DAŇOU

DAŇOVÝ  
DOPAD 
(21%)

NETTO PRED  
DAŇOU

DAŇOVÝ  
DOPAD 
(21%)

NETTO

Zmena v oceňovacích rozdieloch 
z finančného majetku na predaj

84 (18) 66 29 (9) 20

Spolu 84 (18) 66 29 (9) 20

Odložené dane z príjmov sú vypočítané použitím uzákonených daňových sadzieb, ktorých plat-
nosť sa predpokladá v období, v ktorom sa pohľadávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná.

Na výpočet odloženej dane z dočasných rozdielov Spoločnosť použila sadzbu 21% vyplývajúcu zo 
sadzby dane z príjmov právnických osôb platnú od 1. januára 2017.

Odložená daň nebola zaúčtovaná k nasledovným položkám (základ dane):

V TIS. EUR K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Daňové straty - 191

Spolu - 191

Odložená daňová pohľadávka z neumorených strát z minulých období sa účtuje len do výšky, do 
akej bude môcť byť v budúcnosti pravdepodobne umorená voči budúcim daňovým ziskom. 

Predpokladané posledné obdobia na umorenie daňových strát sú nasledovné:

2016 2017 2018 PO 2018

Daňové straty 505 505 - -

Maximálna lehota na umorenie daňovej straty vzniknutej pred 1. januárom 2010 je 7 rokov, stra-
ty vzniknuté po 1. januári 2010 mali lehotu 5 rokov. Na základe legislatívnej zmeny, od 1. januára 
2014 majú straty vzniknuté po 1. januári 2010 lehotu uplatnenia 4 roky a zároveň Spoločnosť mô-
že uplatňovať rovnomerne maximálne 25% z daných daňových strát ročne. 

17. INFORMÁCIE O VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Identifikácia spriaznených osôb
Spoločnosť je vo vzťahu spriaznenej osoby ku svojmu akcionárovi, ktorý má v Spoločnosti pod-
statný vplyv a k iným stranám, k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015 alebo počas obdobia 
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ako je uvede-
né nižšie.

 (1) Koneční vlastníci a spoločnosti nimi ovládané.
 (2)  Spoločnosti, ktoré Spoločnosť ovládajú, spoločne ovládajú alebo majú podstatný vplyv na 

účtovnú jednotku. 
 (3)  Spoločne ovládané spoločnosti, v ktorých je Spoločnosť spoločníkom, resp. dôchodkové 

fondy spravované spoločnosťou. 
 (4) Pridružené spoločnosti
 (5) Členovia vrcholového manažmentu spoločnosti 
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Informácie o odmenách členov štatutárnych orgánov a vrcholového manažmentu sú uvedené v 
bode 14 – Rozpis personálnych nákladov.  

Spriaznené osoby:

l Materská spoločnosť:
 - Poštová banka, a.s., Bratislava 
 
l Ostatné spriaznené strany: 
  - J&T FINANCE GROUP SE
  -  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej 

„PPSS, a.s.“)
  - PB Servis, a.s.
  - PB PARTNER, a.s.
  - PB Finančné služby, a.s.
  - Poštová poisťovňa, a.s.
  - PB IT, a.s. 
  - SPPS, a.s.
  - Nadácia Poštovej banky
  -  Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový ga-

rantovaný d.f. (ďalej „STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.“)
  -  Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný nega-

rantovaný d.f. (ďalej „BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.“)
  -  Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový ne-

garantovaný d.f. (ďalej „PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.“)
  -  Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový 

negarantovaný d.f. (ďalej „PERSPEKTÍVA negarantovaný d.f.“)

Spoločnosť uskutočňovala transakcie so spriaznenými stranami za bežných trhových podmie-
nok. Rozpis položiek je  na nasledujúcich stranách.

Výška pohľadávok a záväzkov voči spriazneným osobám

l Materská spoločnosť:

ZÁVÄZKY K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Poštová banka, a.s. 7 8

l Ostatné spriaznené strany:

POHĽADÁVKY A MAJETOK K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 298 181

BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. 0 10

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 33 29

PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. 11 7

PB Servis, a.s. 45 45

ZÁVÄZKY K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

PPSS, správ. spol., 9 7

PB PARTNER, a.s. 9 4

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



l Manažment a im blízke osoby

POHĽADÁVKY POPIS OPERÁCIE K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Predstavenstvo benefit štat. org. 8 14

    

ZÁVÄZKY  K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Predstavenstvo mzdy a odmeny 56 61

Prehľad nákladov a výnosov z operácií uskutočnených so spriaznenými osobami:

l Materská spoločnosť:

NÁKLADY POPIS OPERÁCIE 2016 2015

Poštová banka, a.s.

IT služby 5 5

oper. nájom 0 0

ostatné 9 8

l Ostatné spriaznené strany:

NÁKLADY POPIS OPERÁCIE 2016 2015

PPSS, a.s.  IT služby, podpora predaja 11 7

PB Servis, a.s. nájom 70 70

    

VÝNOSY POPIS OPERÁCIE 2016 2015

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
popl. za správu, vedenie  

a zhod. majetku v d.f.
2 039 1 979

BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.
popl. za správu, vedenie  

a zhod. majetku v d.f.
50 174

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.
popl. za správu, vedenie  

a zhod. majetku v d.f.
160 693

PERSPEKTÍVA indexový negarantova-
ný d.f.

popl. za správu, vedenie  
a zhod. majetku v d.f.

54 180

l Manažment a im blízke osoby

NÁKLADY POPIS OPERÁCIE 2016 2015

Predstavenstvo

príjmy zo závislej  
činnosti, z toho

105 138

odmeny 95 122

 nepeňažný príjem 0 0

Spoločnosť nevydala žiadne záruky za spriaznené osoby. Spoločnosť neprijala žiadne záruky od 
spriaznených osôb.
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18. IDENTIFIKÁCIA A RIADENIE RIZÍK 

Spoločnosť identifikovala v rámci svojej činnosti nasledovné riziká: 

Úverové riziko

Úverové riziko predstavuje potenciálnu stratu pre Spoločnosť, ktorá súvisí s neschopnosťou ale-
bo neochotou dlžníka plniť si svoje záväzky voči Spoločnosti v stanovenom čase a rozsahu. Ob-
jem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto majetku v súvahe, ktorá 
vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaúčtovaná v prípade, že protis-
trana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nu-
lovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko prevyšuje očakávané straty. Úverové riziko je spojené 
tiež so zmenou trhového vnímania úverovej bonity dlžníka/emitenta. S poklesom bonity klesá aj 
hodnota investičných nástrojov dlžníka/emitenta.

Vedenie Spoločnosti zhodnotilo úverové riziko za akceptovateľné, nakoľko Spoločnosť neposkyt-
la za rok končiaci 31. decembra 2016 žiadne úvery a neeviduje pohľadávky po splatnosti voči tre-
tím osobám. Majetok Spoločnosti je zhodnocovaný  formou depozitných operácii u svojho depo-
zitára, spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. Štátny dlhopis Slovenskej republiky má 
investičný rating A2 podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Moody’s Investors Service. Ostat-
né podnikové dlhopisy vzhľadom na podstúpené úverové riziko hodnotí Spoločnosť ako akcep-
tovateľné. 

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 tr-
hu môže aktuálna hodnota dôchodkových jednotiek spravovaných fondov kolísať, to znamená, že 
môže stúpať i klesať. Z toho vyplýva, že správca si vzhľadom na predchádzajúci vývoj dôchodko-
vej jednotky a vzhľadom na aktuálny vývoj na finančných trhoch môže alebo nemôže účtovať po-
platok za zhodnotenie majetku fondov a z toho dôvodu existuje riziko, že jej Výnosy z poplatkov 
za zhodnotenie majetku fondov nemusí dosahovať plánovanú úroveň. Správca sa snaží vyberať 
také investičné príležitosti, ktoré v maximálne možnej miere znižujú známe existujúce riziká na 
prijateľnú úroveň a pritom zabezpečia primerané výnosy v prospech sporiteľov.

Úrokové riziko
 
Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hod-
notu majetku Spoločnosti. 

Úročený majetok Spoločnosti zahŕňa bežné účty vo výške 3 424 tis. EUR (2015: 8 395 tis. EUR) – 
úrok je nevýznamný a finančný majetok určený na predaj vo výške 4 249 tis. EUR (2015: 1 246 tis. 
EUR). Cenné papiere v majetku spoločnosti majú stanovený fixný úrok až do splatnosti jednotli-
vých dlhopisov. Z tohto dôvodu môže byť Spoločnosť vystavená úrokovému riziku pri cenných pa-
pieroch, nakoľko pri zmene trhových úrokových sadzieb príde k následnej zmene reálnej hodno-
ty týchto cenných papierov. 

Spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by boli úročené.

Vedenie Spoločnosti sa domnieva, že na základe vyššie uvedeného vyplýva, že Spoločnosť nie je 
vystavená významnému úrokovému riziku.

Zmena úrokovej sadzby má významný vplyv na výsledok testu na zníženie hodnoty časovo roz-
líšených obstarávacích nákladov, keďže sa test vykonáva prostredníctvom diskontovaných od-
hadovaných budúcich peňažných tokov. Analýza citlivosti pre tento majetok je uvedená vyššie v 
poznámkach. 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
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Menové riziko

Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu 
na hodnotu majetku Spoločnosti.

K 31. decembru 2016 bol majetok a záväzky Spoločnosti denominované iba v EUR. 
K 31. decembru 2015 bol majetok a záväzky Spoločnosti denominované iba v EUR.

Z uvedeného vyplýva, že Spoločnosť nie je vystavená významnému menovému riziku.

Operačné riziko

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

Zmenou v legislatíve a prijatie novely zákona, ktorým vláda schválila znovuotvorenie druhého pi-
liera, Spoločnosť pristúpila k 31. decembru 2014 k tvorbe opravnej položky z dôvodu rizika vyš-
šieho odchodu sporiteľov oproti použitým predpokladom v teste primeranosti DAC. Predpokla-
dom pre tvorbu opravnej položky bolo riziko výstupu sporiteľov, a s tým súvisiaci jednorazový 
odpis zostatkovej výšky vyplatenej provízie. Ako kritérium pre výpočet opravnej položky bol zvo-
lený priemerný počet odchádzajúcich sporiteľov, ktorý vychádzal z historických výsledkov počas 
predchádzajúcich otvorení systému starobného dôchodkového systému (SDS) a najstarší spori-
telia, kde riziko výstupu z dôvodu medializovanej nevýhodnosti zotrvania je  vysoké. Pre viac de-
tailov viď bod 1 (s).                        

K 31. decembru 2015 bola celá výška opravnej položky použitá.

Riziko likvidity

Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činností Spoločnosti a riadenia jej fi-
nančnej situácie. Zahŕňa riziko neschopnosti financovať majetok v dohodnutej dobe splatnos-
ti a taktiež riziko neschopnosti realizovať majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom ho-
rizonte. 

V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku a záväzkov Spoločnosti zoskupe-
ných podľa zostatkovej doby splatnosti. Táto analýza predstavuje najopatrnejší variant zostatko-
vých dôb splatnosti bez zahrnutia úrokov. Preto v prípade záväzkov je vykázané najskoršie mož-
né splatenie a pre majetok najneskoršie možné splatenie. Majetok a záväzky, ktoré nemajú sta-
novenú splatnosť, sú vykázané spolu v kategórii „nešpecifikované“. 
 
k 31. decembru 2016:

FINANČNÝ MAJETOK DO 3  
MESIACOV

DO  
1 ROKA

DO  
5 ROKOV

NAD  
5 ROKOV NEŠPECIF. SPOLU

Peniaze a peňažné ekvivalenty 3 424 0 0 0 0 3 424

Pohľadávky voči bankám 0 2 313 0 0 0 2 313

Finančný majetok na predaj 38 650 3 564 0 227 4 479

Ostatný majetok 341 0 0 0 29 370

Spolu 3 803 2 963 3 564 0 256 10 586

       

Finančné záväzky       

Ostatné záväzky 83 0 0 0 170 253

Spolu 83 0 0 0 170 253

Čistá výška finančného  
majetku a záväzkov

3 720 2 963 3 564 0 86 10 333
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k 31. decembru 2015:

FINANČNÝ MAJETOK DO 3  
MESIACOV

DO  
1 ROKA

DO  
5 ROKOV

NAD  
5 ROKOV NEŠPECIF. SPOLU

Peniaze a peňažné ekvivalenty 8 395 0 0 0 0 8 395

Finančný majetok na predaj 33 29 1 313 0 0 1 375

Ostatný majetok 227 0 0 0 28 255

Spolu 8 655 29 1 313 0 28 10 025

 

Finančné záväzky  

Ostatné záväzky 99 0 0 0 171 270

Daňové záväzky 0 0 0 0 0 0

Spolu 99 0 0 0 171 270

Čistá výška finančného  
majetku a záväzkov

8 556 29 1 313 0 (143) 9 755

Ostatné záväzky k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015 predstavujú hlavne záväzky voči do-
dávateľom,  zamestnancom, štátnemu rozpočtu a verejným poisťovniam. Nediskontovaná hod-
nota týchto záväzkov je zhodná s ich účtovnou hodnotou. 

Spoločnosť má dostatok finančných zdrojov na svoju činnosť, a z toho dôvodu 
nie je k 31. decembru 2016, ani v strednodobom horizonte (5 rokov) ohrozená jej likvidita.

Kapitálová primeranosť

Spoločnosť podlieha zákonným požiadavkám na potrebu kapitálovej primeranosti vlastných 
zdrojov, pričom na jej posúdenie sa používa niekoľko hľadísk v súlade s platným zákonom o sta-
robnom dôchodkovom sporení a vyhláškou NBS č. 101/2008. 

Spoločnosť k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015, aj počas rokov končiacich sa týmito dá-
tumami, spĺňala všetky požiadavky na kapitálovú primeranosť. 

Tabuľka nižšie zobrazuje štruktúru kapitálovej primeranosti Spoločnosti v zmysle platnej legis-
latívy k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015:

ZÁVÄZKY K 31. DECEMBRU 2016 K 31. DECEMBRU 2015

Základné vlastné zdroje 12 994 13 247

Položky znižujúce základné vlastné zdroje (28) (87)

Vlastné zdroje celkom 12 966 13 160

Likvidný majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti 6 011 8 934

Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu 378 660 347 230

¼ všeobecných prevádzkových výdavkov za predch. obd. 593 403

A. Minimálny limit likvidného majetku (odvodený od prevádzko-
vých výdavkov)

593 403

Údaj o splnení 12 966 13 160

B. Minimálny limit vlastných zdrojov (odvodený od majetku v spra-
vovaných fondoch)

0,005 0,005

Údaj o splnení 0,016 0,026

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
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19. REÁLNA HODNOTA FINANČNÉHO MAJETKU 

Vzhľadom na skutočnosť, že finančný majetok a finančné záväzky vykázané v súvahe k 31. de-
cembru 2016 a 31. decembru 2015, okrem finančného majetku vykázaného v reálnej hodnote, 
predstavujú najmä zostatky na bežných účtoch, krátkodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky, 
možno konštatovať, že reálna hodnota tohto majetku a záväzkov nie je významne odlišná od ich 
účtovnej hodnoty.

Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj majetku alebo ktorá by bola zaplatená za 
prevod záväzku pri bežnej transakcii medzi účastníkmi trhu ku dňu ocenenia. 

Spoločnosť určuje reálnu hodnotu cenného papiera ako trhovú cenu vyhlásenú najneskoršie ku 
dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu možno cenný papier predať; pri dlhovom cen-
nom papieri je táto cena vrátane skutočného časovo rozlíšeného úroku do dátumu ocenenia. 

Spoločnosť používa nasledovnú hierarchiu oceňovacích techník pre určenie a vykazovanie reál-
nej hodnoty finančných nástrojov:

Úroveň 1: trhové (neupravené) ceny na aktívnych trhoch pre identický majetok a záväzky;
Úroveň 2:  iné techniky, u ktorých sú priamo alebo nepriamo na trhu pozorovateľné všetky vstupy 

s významným efektom na reálnu cenu;
Úroveň 3:   techniky, u ktorých nie sú pozorovateľné trhové údaje s významným efektom na reál-

nu cenu.

Nižšie uvedená tabuľka približuje metódy oceňovania používané pri určovaní reálnej hodnoty fi-
nančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou:

k 31. decembru 2016

NÁZOV CP ÚROVEŇ 1 ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 3 TRHOVÁ HODNOTA 
SPOLU

Štátne dlhopisy SR 0 519 0 519

Ostatné dlhopisy 0 0 3 503 3 503

Podielové listy 227 227

Celkom 0 519 3 730 4 249

k 31. decembru 2015

NÁZOV CP ÚROVEŇ 1 ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 3 TRHOVÁ HODNOTA 
SPOLU

Štátne dlhopisy SR 0 539 0 539

Ostatné dlhopisy 0 0 707 707

Celkom 0 539 707 1 246

Odsúhlasenie počiatočných a konečných zostatkov reálnych hodnôt jednotlivých úrovni finanč-
ného majetku: 

NÁZOV CP ZOSTATOK  
K 31.12.2015

PRÍRASTOK/
(ÚBYTOK )

PRECENENIE 
CEZ VÝKAZ 

ZISKOV  
A STRÁT

PRECENENIE 
CEZ OSTATNÉ 

SÚČASTI  
KOMPLEXNÉ-
HO VÝSLEDKU

ZOSTATOK  
K 31.12.2016

Štátne dlhopisy SR 539 0 3 (23) 519

Ostatné dlhopisy 707 2 742 1 53 3 503 

Podielové listy 0 200 0 27 227
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20. KONCENTRÁCIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

Spoločnosť má významnú koncentráciu majetku k 31. decembru 2016 voči Československej ob-
chodnej banke, a.s., ktorá je depozitárom fondov v správe Spoločnosti a to z dôvodu ustanovení 
§101 ods. 3 zákona o sds. Zavedenie postupov pre zabezpečenie akceptovanej koncentrácie úve-
rového rizika nebolo z týchto dôvodov realizované.

21.  PREHĽAD O PODMIENENÝCH AKTÍVACH PREVZATÝCH NA 
SPRÁVU A RIADENIE A O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Podsúvahové položky k 31. decembru 2016 tvoria portfóliá dôchodkových fondov v čistej hodno-
te 377 914 tis. EUR, k 31. decembru 2015 boli vo výške 346 747 tis. EUR.

Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádza-
jú sa v súvahe.

Nakoľko 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 možné 
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne in-
terpretácie príslušných orgánov.

22. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Dňa 5. júna 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 183/2014 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon o sta-
robnom dôchodkovom sporení. Zákonom sa upravili pravidlá na vyplácanie dôchodkov z II. pi-
liera po 1. januári 2015. Druhý pilier bol otvorený v čase od 15. marca 2015 do 15. júna 2015. Po-
čas tohto obdobia vystúpilo z dôchodkových fondov 11 196 sporiteľov, ktorí si odniesli majetok vo 
výške 36 734 tis. EUR. 

Z dôchodkového fondu  STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. odišiel majetok vo výške 31 506 
tis. EUR, z dôchodkového fondu BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. majetok vo výške 1 786 
tis. EUR, z dôchodkového fondu PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. majetok vo výške 3 060 
tis. EUR a z dôchodkového fondu PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. odišiel majetok vo 
výške 382 tis. EUR.

 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA 2016
zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva  
v znení prijatom Európskou úniou



23.  ÚDAJE O UDALOSTIACH, KTORÉ NASTALI MEDZI DŇOM, KU 
KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DŇOM 
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v tejto účtovnej závierke. 

27.2.2017  

Dátum Ing. Michal Hausner Ing. Vladimír Salkovič

   Podpisy členov štatutárneho orgánu 
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