
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

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 31.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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   

Vývoj na finančných trhoch priniesol za minulý rok mimoriadne výsledky, a to aj napriek stúpajúcej miere geopolitického 

napätia a citeľnému spomaleniu globálnej ekonomiky. Pozitívne správy na trhoch sa prejavili aj vo výkonnostiach indexového 

dôchodkového fondu PERSPEKTÍVA, ktorému sa darilo dosahovať nové maximá hodnoty dôchodkovej jednotky. Rok 2019 

bol pre fond zároveň najvýkonnejším v jeho histórii (+21,21%). Vo svojej kategórii dosiahol najnižšiu mieru volatility. 

Akcie prepisovali historické maximá, hoci sa ich rast zdal byť miestami až neopodstatnený. Investori ignorovali mnohé riziká 

a spoliehali sa na predpoklad, že prítomné spomalenie hospodárskeho rastu bude pozvoľné a najväčšie svetové ekonomiky 

ani v najbližších kvartáloch neupadnú do recesie. Tento jav dostal pomenovanie „mäkké pristátie“ a bol dosiahnutý aj vďaka 

masívnej podpore centrálnych bánk. Európska ECB aj americký Fed znižovali sadzby, výraznejšie na druhej strane Atlantiku. 

Fed po vlne zvyšovania úrokových sadzieb v predchádzajúcich 3 rokoch obrátil kormidlo a pristúpil k ich znižovaniu do 

pásma 1,5-1,75%. Americké akciové indexy čerpali dobrú náladu zo zloženia zbraní na poli obchodných vojen, ako aj z 

likvidnej rally, ktorú Fed realizoval v závere roka. Európske akcie podporilo dosiahnutie dohody v otázke odchodu Spojeného 

kráľovstva z EÚ a taktiež vyhnutie sa technickej recesii v nemeckej ekonomike. Rozvíjajúce sa trhy síce rástli, no boli 

brzdené ekonomickým kolapsom v Latinskej Amerike. Ázijský región poznačili rozsiahle protesty v Hongkongu. Celkovo sa 

však všetkým regiónom aj sektorom podarilo dosiahnuť kladné výsledky a prispeli tak k jednému z najvýkonnejších rokov na 

akciových trhoch. Z regiónov viedla Severná Amerika, zo sektorov informačné technológie. 

Očakávaný vývoj 

V súčasnosti zažívame obdobie najdlhšej expanzie najvýznamnejších ekonomík sveta, ktoré hýbu finančnými trhmi. Je 

zrejmé, že ekonomický rast nebude trvať večne, vyvíja sa v určitých cykloch. V predchádzajúcom roku globálna ekonomika 

citeľne spomaľovala a rozozneli sa varovné signály o blížiacej sa recesii. Spomalenie sa síce stabilizovalo, no v najbližšom 

období sa ukáže, či sa signály potvrdia alebo sa boj o rast natiahne ďalej. Zástupcovia Fed-u zásadnú zmenu v nastavení 

menovej politiky neočakávajú, trh napriek tomu v úvode nového roka predpokladal, že by ešte k zníženiu sadzieb dôjsť 

mohlo. Nová guvernérka ECB Christine Lagardeová je ochotná v prípade potreby podporiť hospodárske politiky Únie. Jej 

zámerom je revidovať stratégiu nastavenia a dosahovania cieľov, ako aj spôsob komunikácie, nakoľko ekonomiky krajín 

eurozóny (i svetovej ekonomiky) prešli od poslednej revízie spred 17 rokov zásadnými štrukturálnymi zmenami. Ďalšie 

injekcie od centrálnych bánk môžu zvyšovať apetít po rizikových aktívach. Pohyb akciových investícií bude závislý od vývoja 

korporátnych ziskov a ich schopnosti vymaniť sa spod stagnácie, najmä v ochladzujúcom sa priemyselnom sektore. Pohľad 

na vysoké valuácie a roztvárajúce sa nožnice medzi vývojom akciových indexov a ziskovosti spoločností poukazuje na 

nafukujúcu sa bublinu, ktorá si môže vyžiadať ich korekciu. Stredobodom pozornosti vo svete budú novembrové 

prezidentské voľby v USA. 

 
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 2019 dôchodková správcovská spoločnosť nevyužívala finančné deriváty t.j. úroveň pákového efektu počas 

roku 2019 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 2019 
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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 
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 34 557,00 88,69

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 4 405,00 11,31

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 0,00

29 0,00

30 0,00

31 0,00

32 0,00

33 0,00

34 38 962,00 100,00

35 152,00 0,39

36 38 810,00 99,61

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

Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného 

rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona

Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona  a neboli prijaté na obchodovanie na 

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. 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00

2 INVESCO EMEA ETFs 34 557,00 88,69 0,00 0,00 34 557,00 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emitenti/Bankyčís.r.

CP IZSKIPL OPF a CP ZSKIDlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné CPSpolu
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

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 38 962,00 100,00 0,00 0,00 34 557,00 88,69 0,00 0,00 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00

Dlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné CP

Členenie podľa sektorového hľadiska

Spolu 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 38 962,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 557,00 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00

2 IE 34 557,00 88,69 0,00 0,00 34 557,00 88,69 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 

podkladového 

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 38 962,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 557,00 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 38 962,00 100,00 0,00 0,00 34 557,00 88,69 0,00 0,00 4 405,00 11,31 0,00 0,00 0,00

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

20 393 5 646 918 25 10 678 9 715 15 460 4 933 281 134 987 536 2

úmrtia
z DSS do inej DSSmedzi DF vrámci DSS

pasívnyaktívnyženymuži

Zmena stavov sporiteľov
Počet sporiteľov podľa 

spôsobu prispievania

Počet sporiteľov podľa 

pohlaviaObjem 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 1 151,00

a) záväzky voči bankám 2

b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 12,00

c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 137,00

d) záväzky z derivátových operácií 5

e) záväzky voči bankám z repoobchodov 6

f) záväzky z vypožičania finančného majetku 7g)

ostatné záväzky 8 2,00

2. Vlastné imanie 9 38 811,00

a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 10 32 944,00

b)

zisk alebo strata za účtovné obdobie 11 5 867,00

3. Pasíva spolu 12 38 962,00

Označenie Položka č. r. Hodnota   v tis. eur

a b c 1

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 0,00
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 8 056,00
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 8 056,00
5. Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi 13 1 787,00
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 1 787,00
6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 18 6 269,00
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 6 269,00
11. Transakčné náklady 24 20,00
a)    náklady na transakcie s CP platené depozitárovi 25 20,00
b)    poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane 26

12. Bankové a iné poplatky 27 1,00
a)    bankové odplaty a poplatky 28 1,00
b)    burzové odplaty a poplatky 29
II. Čistý výnos z majektu vo fonde 30 6 248,00
13. Náklady na financovanie dôchodkového fondu 31

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku 32 6 248,00

14. Iné výnosy 33

15. Náklady na odplaty 34 381,00

a)    náklady na odplatu za správu DF 35 100,00

b)    náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF 36 274,00

c)    náklady na iné odplaty 37 7,00

IV. Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 38 5 867,00

4. Výkaz pasív dôchodkového fondu 
 

5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 
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SÚVAHA K 31.12.2019 

 
 

 

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) 34 557 064 24 904 028

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 34 557 064 24 904 028

a) otvorených podielových fondov 34 557 064 24 904 028

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) 4 405 393 470 922

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 4 405 344 459 597

10. Ostatný majetok 50 11 325

Aktíva spolu 38 962 458 25 374 950

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) 151 559 249 401

1. Záväzky voči bankám

2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 11 947 8 569

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 137 136 19 495

4. Deriváty 0 0

5. Repoobchody

6. Záväzky z vypožičania finančného majetku

7. Ostatné záväzky 2 476 221 337

II. Vlastné imanie 38 810 899 25 125 549

8.
Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z 

toho
38 810 899 25 125 549

a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 866 841 (1 540 824)

Pasíva spolu 38 962 458 25 374 950

6. Účtovná závierka dôchodkového fondu 
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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 0

1.1. úroky 0 0

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 6 269 073 (1 272 086)

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 6 269 073 (1 272 086)

h. Transakčné náklady (20 057) (15 865)

i. Bankové poplatky a iné poplatky (1 038) (1 019)

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 6 247 977 (1 288 970)

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 6 247 977 (1 288 970)

k. Náklady na (373 744) (246 548)

k.1. odplatu za správu fondu (99 905) (71 691)

k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (273 840) (174 856)

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (7 392) (5 306)

m. Náklady na audit účtovnej závierky

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 866 841 (1 540 824)
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Názov dôchodkového fondu Stav ku dňu

31.12.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Ozna-

čenie
Položka č. r.

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2019

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2018

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2017

I. Investičný majetok 1 34 557 24 904 21 048

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 34 557 24 904 21 048

a)    otvorených podielových fondov 14 0 0 0

b)    ostatné 15 34 557 24 904 21 048

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 4 405 471 234

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 4 405 460 234

10. Ostatný majetok 28 0 11 0

Aktíva spolu 29 38 962 25 375 21 282

I. Záväzky 30 151 249 67

1. Záväzky voči bankám 31 0 0 0

2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 32 12 9 0

3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 33 137 19 66

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 2 221 1

II. Vlastné imanie 38 38 811 25 126 21 215

1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho 39 38 811 25 126 21 215

a)    zisk / strata za účtovné obdobie 40 5 867 -1 541 1 195

Pasíva spolu 41 38 962 25 375 21 282

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 

Ozna-

čenie
Položka č. r.

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2019

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2018

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2017

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 6 269 -1 272 1 380

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 6 269 -1 272 1 380

9. Transakčné náklady 10 -21 -16 -13

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

II. Čistý výnos z majetku 12 6 248 -1 289 1 366

11. Náklady na financovanie dôchodkového fondu 13 0 0 0

III. Čistý zisk / strata zo správy majetku 14 6 248 -1 289 1 366

12. Náklady na odplaty 15 -381 -252 -171

IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 16 5 867 -1 541 1 195

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

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

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







Správa nezávislého audítora 

Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Dôchodková správcovská 
spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. („Spoločnosť“) spravujúcej dôchodkový fond 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový 
negarantovaný d.f. („Dôchodkový fond“).  

Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Dôchodkového fondu, ktorá obsahuje súvahu k 31. 
decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, 
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.  
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Dôchodkového fondu k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).  

Základ pre názor 

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti a Dôchodkového fondu 
sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre
náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich
sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a
vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú 
závierku 

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré 
považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  



Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán Spoločnosti zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti Dôchodkového fondu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle 
Dôchodkový fond zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú 
možnosť než tak urobiť.  

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného 
výkazníctva Spoločnosti. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, 
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom Spoločnosti.

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán Spoločnosti vhodne v účtovníctve používa
predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských
dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Dôchodkového fondu
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje,
sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Dôchodkový fond  prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.



• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v
nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých 
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. 

30. marca 2020
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor: 
KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Martin Kršjak 
Licencia SKAU č. 96  Licencia UDVA č. 990 
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