
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 

 

 

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde 

k 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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

 

 

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde 

a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období   

Finančné trhy si prešli v roku 2018 náročným obdobím, keďže v ročnom horizonte nezarobilo takmer žiadne aktívum. 

Výnimku tvoril americký dolár a nízku výkonnosť dokázali priniesť bezpečné štátne dlhopisy Nemecka. Do tretieho kvartálu 

sa dôchodkovému fondu PERSPEKTÍVA darilo dosahovať nové historické maximá hodnoty dôchodkovej jednotky, korekcie 

na akciových trhoch v závere roka výsledok výrazne ovplyvnili. Indexový fond PERSPEKTÍVA dosiahol najlepšiu výkonnosť 

a najnižšiu volatilitu vo svojej kategórii.  

Akcie boli favoritom pre rok 2018, čo sa potvrdzovalo na výkonnostiach akciových fondov do 3. kvartálu. V septembri ešte 

mnohé akciové indexy prepisovali historické maximá. Všetky akciové regióny napokon skončili rok v záporných číslach. 

Rozhodol o tom posledný kvartál roka a najhorší december na akciových trhoch od roku 1931. S najmenším poklesom 

vyviazli americké akciové trhy, ktoré sa len tesne vyhli medvediemu trhu, teda poklesu o viac ako -20% od 

predchádzajúceho (v tomto prípade septembrového) maxima. S najväčším mínusom naopak ukončili rok rozvíjajúce sa trhy 

v Ázii a Japonsko. Z pohľadu ekonomického vývoja však na nástup medvedieho trhu a extrémnych prepadov nebol dôvod, 

keďže ekonomická recesia nebola v rozdaných kartách. Zisky spoločností a ekonomika zaznamenali stále výborný rast, 

predpokladá sa ich spomalenie v roku 2019. Spolu s úvahami o spomalení rastu svetovej ekonomiky, eskaláciou 

obchodných vojen medzi USA a Čínou a uťahovaním menovej politiky americkou centrálnou bankou Fed, investori 

jednoducho podľahli panike, a premietli svoje obavy do hodnoty mnohých aktív. 

Očakávaný vývoj 

Od roku 2019 očakávame návrat akciových indexov zameraných na svetové vyspelé trhy späť k úrovniam spred poslednej 
korekcie. Počas roka sa s vysokou pravdepodobnosťou môžu objaviť ďalšie korekcie spôsobené eskaláciami rôznych rizík 
a obavami z maturujúceho ekonomického cyklu. Hlavnú úlohu na finančných trhoch budú opäť hrať USA. Sledovať sa budú 
kroky americkej centrálnej banky Fed, či a ako rýchlo bude pokračovať s uťahovaním menovej politiky. Americký prezident 
Donald Trump bude plniť titulky médií kontroverznými vyjadreniami v duchu populistického hesla jeho kampane „Make 
America Great Again“. A to sa pritom Spojeným štátom vôbec nedarilo zle. Do roku 2019 vstupovali USA so zamrznutým 
financovaním federálnych inštitúcií. Z ázijského regiónu bude najvýznamnejší vývoj rastu a podpora čínskej ekonomiky 
v časoch jej neľahkej transformácie. Témou číslo jeden v Európe bude stále nedokončený brexit. Británii hrozil rozvod s EÚ 
bez dohody a takýto stav by vyvolal chaos. Jedným zo scenárov je, že k brexitu ani nemusí dôjsť, prípadne môže byť 
vyhlásené nové referendum. 
 
Dodatočné náležitosti podľa §33 ods. 3 a ods. 4 Opatrenia NBS č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík 
a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch 
 
Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok v dôchodkovom fonde 

vystavený, nesmie prekročiť 15 % čistej hodnoty majetku v  dôchodkovom fonde. DSS vypočítava celkové riziko týkajúce sa 

derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je dôchodkový fond vystavený, ako dodatočné riziko 

a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, a to vrátane 

CP obsahujúcich derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, t.j. záväzkovým prístupom.  

Okrem derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, môže DSS pri správe majetku dôchodkového fondu 

využívať finančné deriváty len za účelom obmedzenia a zmiernenia trhového rizika. Správca riadi riziko týkajúce sa derivátov 

prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní 

pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu dôchodkového fondu. 

 

V období roka 2018 dôchodková správcovská spoločnosť nevyužívala finančné deriváty t.j. úroveň pákového efektu počas 

roku 2018 bola rovná nule. 

 

 

 

1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu 
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b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 

 

Grafické znázornenie za rok 2018 
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Členenie podľa trhov

Druh majetku Členenie č.r.
Hodnota 

v tis. eur

Podiel na majetku v 

dôchodkovom fonde v % 

a b c 1 2

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov burzy cenných papierov
1 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov zahraničnej burzy cenných 

papierov so sídlom v členskom štáte

2 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom 

trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou 

Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je 

uvedený v zozname zverejnenom Európskou 

komisiou

3 0,00

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné 

podmienky obsahujú záväzok, že 

bude podaná žiadosť o prijatie cenných 

papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo 

všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie 

uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania 

emisie cenných papierov

4 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov burzy cenných papierov
5 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov zahraničnej burzy cenných 

papierov so sídlom v členskom štáte

6 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom 

trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou 

Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je 

uvedený v zozname zverejnenom Európskou 

komisiou

7 0,00

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné 

podmienky obsahujú záväzok, že 

bude podaná žiadosť o prijatie cenných 

papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo 

všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie 

uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania 

emisie cenných papierov

8 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov burzy cenných papierov
9 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov zahraničnej burzy cenných 

papierov so sídlom v členskom štáte

10 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom 

trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou 

Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je 

uvedený v zozname zverejnenom Európskou 

komisiou

11 24 904,00 98,14

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné 

podmienky obsahujú záväzok, že 

bude podaná žiadosť o prijatie cenných 

papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo 

všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie 

uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania 

emisie cenných papierov

12 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov burzy cenných papierov
13 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných 

cenných papierov zahraničnej burzy cenných 

papierov so sídlom v členskom štáte

14 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom 

trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou 

Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je 

uvedený v zozname zverejnenom Európskou 

komisiou

15 0,00

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné 

podmienky obsahujú záväzok, že 

bude podaná žiadosť o prijatie cenných 

papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo 

všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie 

uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania 

emisie cenných papierov

16 0,00

Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR 

alebo Národnou bankou Slovenska
17 0,00

Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho 

centrálnymi orgánmi
18 0,00

Vydané alebo zaručené centrálnou bankou 

členského štátu
19 0,00

Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy 

členského štátu
20 0,00

Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, 

CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, 

MIGA

21 0,00

Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého 

cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu

22 0,00

Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami 

so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; 

to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu 

prevzala záruku finančná inštitúcia

23 0,00

na bežnom účete u depozitára 24 460,00 1,81

na vkladovom účete u depozitára 25 0,00

na bežnom účte v banke alebo zahraničnej  banke 

konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej 

banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte 

alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo 

zahraničná banka konajúca prostredníctvom 

pobočky zahraničnej banky  podlieha dohľadu

26 0,00

prostriedky na vkladovom 

účte v banke alebo zahraničnej  banke konajúcej 

prostredníctvom pobočky zahraničnej banky 

so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo 

nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná 

banka konajúca prostredníctvom pobočky 

zahraničnej banky  podlieha dohľadu

27 0,00

28 12,00 0,05

29 0,00

30 0,00

31 0,00

32 0,00

33 0,00

34 25 376,00 100,00

35 250,00 0,99

36 25 126,00 99,01

Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných 

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie 

Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) 

Peňažné prostriedky na 

bežných účtoch  a vkladových 

účtoch  podľa § 81 ods. 1 písm. f) 

zákona

Nástroje peňažného trhu podľa 

§ 81 ods. 1 písm. e) zákona

Cenné papiere iných 

zahraničných subjektov 

kolektívneho investovania 

podľa § 81 ods. 1 písm d) 

zákona

Podielové listy 

otvorených podielových 

fondov a cenné 

papiere 

zahraničných subjektov 

kolektívneho investovania 

podľa § 81 ods. 1 písm. c) 

zákona

Dlhopisy a iné 

dlhové cenné papiere

Kapitálové cenné papiere a 

obdobné cenné papiere

 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom

 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde

 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom

 Iný majetok

2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde 
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Členenie podľa emitentov

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem v tis. 

eur
podiel v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 CELKOM

1 ČSOB, A.S. 472,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 1,81 0,00 0,00 12,00 0,05

2 Source Investment Management Ltd 24 904,00 98,14 0,00 0,00 24 904,00 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emitenti/Bankyčís.r.

CP IZSKIPL OPF a CP ZSKIDlhopisy a iné dlhové CP
Kapitálové CP a 

obdobné CP
Spolu

Pohľadávky 

dôchodkového fondu
Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce 

pri obchodoch 

určených výlučne na obmedzenie 

úrokového rizika, menového rizika 

alebo iného rizika

Peňažné prostriedky na 

BÚ a VÚ
NPT

Členenie podľa 

sektorového 

č. r .

Sekcie 

klasifikácie 

ekonomických 

činností

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

reálna hodnota v 

tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 CELKOM

1 6499 25 376,00 100,00 0,00 0,00 24 904,00 98,14 0,00 0,00 460,00 1,81 0,00 0,00 12,00 0,05

Dlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné CPSpolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ

Pohľadávky a záväzky vznikajúce 

pri obchodoch 

určených výlučne na 

obmedzenie úrokového 

rizika, menového rizika 

alebo iného rizika

Iný majetok
Pohľadávky 

dôchodkového fondu

Členenie podľa geografického hľadiska

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

reálna 

hodnota v tis. 

eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0a Členské štáty 25 376,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 904,00 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,05

0b Nečlenské štáty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 CELKOM

1 SK 472,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 1,81 0,00 0,00 12,00 0,05

2 IE 24 904,00 98,14 0,00 0,00 24 904,00 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

č.r.

Dlhopisy a 

iné dlhové CP

Kapitálové CP a 

obdobné CP
Spolu

Štáty

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT
Peňažné prostriedky na 

BÚ a VÚ

Pohľadávky a 

záväzky vznikajúce pri 

obchodoch 

určených výlučne na 

obmedzenie 

úrokového rizika, 

menového rizika 

alebo iného rizika

Iný majetok
Pohľadávky 

dôchodkového fondu
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Členenie podľa menového hľadiska 

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

reálna 

hodnota v tis. 

eur

 hodnota 

podkladov

ého nástroja v 

tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0a CELKOM EUR 25 376,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 904,00 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,05

0b CELKOM USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0c CELKOM CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0d CELKOM HUF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0e CELKOM PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0f CELKOM JPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0g CELKOM OSTATNÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 EUR NA 25 376,00 100,00 0,00 0,00 24 904,00 98,14 0,00 0,00 460,00 1,81 0,00 0,00 12,00 0,05

Zostatková fixácia 

úrokových mier
Menač.r.

CP IZSKIPL OPF a CP ZSKI
Dlhopisy a 

iné dlhové CP

Kapitálové CP a 

obdobné CP
Spolu

Pohľadávky 

dôchodkového fondu
Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri 

obchodoch určených výlučne 

na 

obmedzenie úrokového rizika, 

menového rizika alebo iného rizika

Peňažné prostriedky 

na BÚ a VÚ
NPT

prírastky úbytky prírastky úbytky

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

11 468 1 838 930 0 6 648 4 820 8 737 2 731 100 24 297 146 0

úmrtia
z DSS do inej DSSmedzi DF vrámci DSS

pasívnyaktívnyženymuži

Zmena stavov sporiteľov
Počet sporiteľov podľa 

spôsobu prispievania

Počet sporiteľov podľa 

pohlavia
Objem 

penále 

v eurách 

spolu

Objem 

príspevkov 

v eurách 

spolu

Počet 

sporiteľov 

spolu

3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde 
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Označenie Položka č. r. Hodnota   v tis. eur

a b c 1

1. Záväzky 1 249

a) záväzky voči bankám 2

b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 9

c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 19

d) záväzky z derivátových operácií 5

e) záväzky voči bankám z repoobchodov 6

f) záväzky z vypožičania finančného majetku 7g)

ostatné záväzky 8 221

2. Vlastné imanie 9 25 126

a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 10 26 667

b) zisk alebo strata za účtovné obdobie 11 -1 541

3. Pasíva spolu 12 25 375

4. Výkaz pasív dôchodkového fondu 
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Označenie Položka č. r. Hodnota   v tis. eur

a b c 1

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 0
a)    z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2
b)    z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3
c)    z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4
d)    z nástrojov peňažného trhu 5
2. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy 6
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku 7
4. Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi 8 2 772
a)    z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9
b)    z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10
c)    z nástrojov peňažného trhu 11
d)    z podielových listov a obdobných cenných papierov 12 2 772
5. Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi 13 4 044
a)    kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14
b)    dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15
c)    nástroje peňažného trhu 16
d)    podielové listy a obdobné cenné papiere 17 4 044
6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 18 -1 272
7. Zisk/strata z operácií s devízami 19
8. Zisk/strata z derivátov 20
9. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 21
10. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 22
I. Výnos z majetku 23 -1 272
11. Transakčné náklady 24 16
a)    náklady na transakcie s CP platené depozitárovi 25 16
b)    poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane 26

12. Bankové a iné poplatky 27 1
a)    bankové odplaty a poplatky 28 1
b)    burzové odplaty a poplatky 29
II. Čistý výnos z majektu vo fonde 30 -1 289
13. Náklady na financovanie dôchodkového fondu 31

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku 32 -1 289

14. Iné výnosy 33

15. Náklady na odplaty 34 252

a)    náklady na odplatu za správu DF 35 72

b)    náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF 36 175

c)    náklady na iné odplaty 37 5

IV. Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 38 -1 541

5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 
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SÚVAHA K 31.12.2018 
 

 
 

Ozna-

čenie
POLOŽKA

Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b 1 2

x Aktíva x x

I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 24 904 028 21 047 864

1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 0 0

a) bez kupónov

b) s kupónmi

2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 0 0

a) bez kupónov 0

b) s kupónmi 0 0

3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 0 0

a) obchodovateľné akcie 0

b) neobchodovateľné akcie

c)
podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré 

nemajú formu cenného papiera

d)
obstaranie neobchodovateľných akcií a 

podielov v obchodných spoločnostiach

4. Podielové listy 24 904 028 21 047 864

a) otvorených podielových fondov 24 904 028 21 047 864

b) ostatné 0 0

5. Krátkodobé pohľadávky 0 0

a) krátkodobé vklady v bankách 0 0

b)
krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond 

majetkový podiel
0

c) iné 0 0

d) obrátené repoobchody

6. Dlhodobé pohľadávky 0 0

a) dlhodobé vklady v bankách

b)
dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam,

v ktorých má fond majetkový podiel

7. Deriváty 0

8. Drahé kovy

II. Neinvestičný majetok(súčet položiek 9 a 10) 470 922 234 166

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 459 597 234 087

10. Ostatný majetok 11 325 79

Aktíva spolu 25 374 950 21 282 030

6. Účtovná závierka dôchodkového fondu 
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Ozna-

čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b 1 2

x Pasíva x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 249 401 67 470

1. Záväzky voči bankám

2.
Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ 

ukončenia účasti
8 569 75

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 19 495 65 828

4. Deriváty 0 0

5. Repoobchody

6. Záväzky z vypožičania finančného majetku

7. Ostatné záväzky 221 337 1 567

II. Vlastné imanie 25 125 549 21 214 560

8.
Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ 

Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho
25 125 549 21 214 560

a)
zisk alebo strata za účtovné 

obdobie
(1 540 824) 1 194 508

Pasíva spolu 25 374 950 21 282 030
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ozna-

čenie
POLOŽKA Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b 1 2

1. Výnosy z úrokov 0 12

1.1. úroky 0 12

1.2./a. výsledok zaistenia

1.3./b.
zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie 

zníženia hodnoty príslušného majetku

2. Výnosy z podielových listov 0 0

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 0 0

3.1. dividendy a iné podiely na zisku 0 0

3.2. výsledok zaistenia

4./c.
Zisk/strata z operácií s cennými 

papiermi a podielmi 
(1 272 086) 1 379 996

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 0 0

6./e. Zisk/strata z derivátov 0 0

7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 0 0

I. Výnos z majetku vo fonde (1 272 086) 1 380 008

h. Transakčné náklady (15 865) (12 840)

i. Bankové poplatky a iné poplatky (1 019) (1 392)

II. Čistý výnos z majetku vo fonde (1 288 970) 1 365 776

j. Náklady na financovanie fondu 0 0

j.1. náklady na úroky

j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov

j.3. náklady na dane a poplatky 0 0

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde (1 288 970) 1 365 776

k. Náklady na (246 548) (167 205)

k.1. odplatu za správu fondu (71 691) (54 926)

k.2.
odplatu za zhodnotenie majetku v 

dôchodkovom fonde
(174 856) (112 279)

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (5 306) (4 063)

m. Náklady na audit účtovnej závierky

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie (1 540 824) 1 194 508
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Názov dôchodkového fondu Stav ku dňu

31.12.2018

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna-

čenie
Položka č. r.

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2018

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2017

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2016

I. Investičný majetok 1 24 904 21 048 14 877

1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0

a)    bez kupónov 3 0 0 0

b)    s kupónmi 4 0 0 0

2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 0 0 0

a)    bez kupónov 6 0 0 0

b)    s kupónmi 7 0 0 0

3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 0

a)    obchodovateľné 9 0 0 0

b)    neobchodovateľné 10 0 0 0

c)    podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu ceného papiera 11 0 0 0

d)    obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 0 0 0

4. Podielové listy 13 24 904 21 048 14 877

a)    otvorených podielových fondov 14 0 0 0

b)    ostatné 15 24 904 21 048 14 877

5. Krátkodobé pohľadávky 16 0 0 0

a)    krátkodobé vklady v bankách 17 0 0 0

b)    krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel 18 0 0 0

c)    iné 19 0 0 0

d)    obrátené repoobchody 20 0 0 0

6. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0

a)    dlhodobé vklady v bankách 22 0 0 0

b)    dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel 23 0 0 0

7. Deriváty 24 0 0 0

8. Drahé kovy 25 0 0 0

II. Neinvestičný majetok 26 471 234 140

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 460 234 140

10. Ostatný majetok 28 11 0 0

Aktíva spolu 29 25 375 21 282 15 017

I. Záväzky 30 249 67 12

1. Záväzky voči bankám 31 0 0 0

2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 32 9 0 0

3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 33 19 66 11

4. Záväzky z derivátových operácií 34 0 0 0

5. Záväzky z repoobchodov 35 0 0 0

6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 0 0 0

7. Ostatné záväzky 37 221 1 1

II. Vlastné imanie 38 25 126 21 215 15 005

1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho 39 25 126 21 215 15 005

a)    zisk / strata za účtovné obdobie 40 -1 541 1 195 1 361

Pasíva spolu 41 25 375 21 282 15 017

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 

Ozna-

čenie
Položka č. r.

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2018

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2017

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2016

1. Výnosy z úrokov 1 0 0 0

2. Výnosy z podielových listov 2 0 0 0

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 3 0 0 0

4. Zisk / strata z operácií s cennými papiermi 4 -1 272 1 380 1 422

5. Zisk / strata z operácií s devízami 5 0 0 0

6. Zisk / strata z derivátov 6 0 0 0

7. Zisk / strata z operácií s drahými kovmi 7 0 0 0

8. Zisk / strata z operácií s iným majetkom 8 0 0 0

I. Výnos z majetku 9 -1 272 1 380 1 422

9. Transakčné náklady 10 -16 -13 -10

10. Bankové a iné poplatky 11 -1 -1 -11

II. Čistý výnos z majetku 12 -1 289 1 366 1 401

11. Náklady na financovanie dôchodkového fondu 13 0 0 0

III. Čistý zisk / strata zo správy majetku 14 -1 289 1 366 1 401

12. Náklady na odplaty 15 -252 -171 -40

IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 16 -1 541 1 195 1 361

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

7. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch 
 












































