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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

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 dôchod-
kového	 sporenia	 na	 základe	 povolenia	 na	 vznik	 a	 činnosť	 dôchodkovej	 správcov-
skej 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	(ďalej	aj	ako	„ZoSDS“).

Predstavenstvo: Ing.	Stanislav	Žofčák	 predseda	predstavenstva	od	18.	5.	2011
	 Mgr.	Jaroslav	Pilát	 člen	predstavenstva	od	18.	5.	2011
	 Ing.	Vladimír	Salkovič	 člen	predstavenstva	od	12.	2.	2013
	 Mgr.	Vladimír	Ravinger,	PhD.	 člen	predstavenstva	od	30.	9.	2009	do	22.	1.	2014

Dozorná rada: Ing.	Daniela	Pápaiová	 členka	dozornej	rady	od	17.	12.	2012
	 Ing.	Slavomír	Varcholík	 člen	dozornej	rady	od	16.	6.	2015
	 Ing.	Andrej	Zaťko	 člen	dozornej	rady	od	22.	9.	2015
	 JUDr.	Marek	Tarda	 člen	dozornej	rady	od	16.	6.	2015	do	22.	9.	2015
	 Ing.	Dana	Kondrótová	 členka	dozornej	rady	od	12.	2.	2013	do	16.	6.	2015
	 JUDr.	Ján	Nosko	 člen	dozornej	rady	od	1.	10.	2013	do	16.	6.	2015

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

2. ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

Vážení	klienti,	obchodní	partneri	a	akcionári,

dovoľte	mi,	aby	som	vás	oboznámil	s	výsledkami,	ktoré	sme	dosiahli	v	uplynulom	kalendárnom	roku.	Som	rád,	že	
rok	2015	bol	úspešný	tak	v	obchodných,	ako	aj	vo	finančných	ukazovateľoch,	a	to	i	napriek	už	štvrtému	otvoreniu	
II. piliera. Systém starobného dôchodkového sporenia je v súčasnosti stabilizovaný a dosahuje veľmi slušné výnosy.

Máme za sebou rok, v ktorom sme opakovane dosiahli vysoký čistý výsledok hospodárenia, a to vo výške 
1,14 mil. eur.	Aj	napriek	zníženiu	hodnoty	spravovaného	majetku,	ktorý	bol	zapríčinený	už	spomínaným	štvrtým	
otvorením	 II.  piliera,	 sa	 vďaka	 „poplatku	 za	 úspech“	 pri	 správe	dôchodkových	 fondov	 začiatkom	 roka	podarilo	
vytvoriť	si	dostatočnú	rezervu.	Veľký	a	významný	podiel	na	tomto	výsledku	majú	portfólio	manažment	a	oddelenie	
risku.	Posunuli	sme	sa	pozitívnym	smerom	aj	v	riešení	otázky	časovo	rozlíšených	obstarávacích	nákladov.	Využíva-
me	model,	ktorý	umožňuje	pružnejšie	reagovať	na	vývoj	situácie	sporiteľov,	týkajúcich	sa	týchto	nákladov.

Výsledok	hospodárenia	pozitívne	ovplyvnilo	aj	splnenie	obchodných	plánov.	Preto	považujem	za	potrebné	vyjadriť	
veľkú	vďaku	aj	distribučným	sieťam,	ktoré	v	neľahkej	situácii	dokázali	prekročiť	obchodné	plány,	a	to	tak	PB	PART-
NER	(plnenie	plánu	na	114,7	%),	ako	aj	pobočková	sieť	Poštovej	banky	(plnenie	plánu	na	111,2	%).	Zároveň	nás	
teší,	že	nové	zmluvy	tvoria	až	85,4	%,	zvyšných	14,6	%	sú	tzv.	prestupové	zmluvy	z	iných	DSS.	Opakovane	sa	nám	
darí	približovať	sa	k	hranici	100-tisíc	klientov.	Ku	koncu	roka	sme	sa	zastavili	na	počte	93	417	klientov	pri	celkovej	
výške	spravovaných	aktív	vo	výške	346,74	mil.	eur	a	trhovom	podiele	5,50	%.	Mierne	sa	nám	taktiež	podarilo	zvýšiť	
priemernú hodnotu úspor existujúcich sporiteľov.

Spoločnosť	naďalej	spravuje	štyri	dôchodkové	fondy,	takže	sporitelia	majú	široké	možnosti	výberu	od	konzerva-
tívneho	portfólia	cez	zmiešané,	akciové	až	po	indexové	fondy.	Pri	indexovom	portfóliu,	ako	prví	a	jediní,	sledujeme	
kombináciu troch indexov.

Rovnako	ako	v	sesterskej	spoločnosti	Prvá	penzijná	sa	aj	v	DSS	udiali	zmeny	v	oblasti	IT	s	cieľom	zvýšiť	bezpečnosť	
archivovaných dát diverzifikáciou zálohovacích serverov. Súčasne sme rozšírili kapacity samotného zálohovacieho 
servera a vylepšili zálohovacie procesy. 

Na	záver	mi	dovoľte	poďakovať	sa	akcionárom,	ako	aj	klientom	za	prejavenú	dôveru	a	všetkým	zamestnancom	za	
ich zodpovednú a kvalitnú prácu. Práve ich pracovné nasadenie sa premietlo nielen do pozitívnych výsledkov spo-
ločnosti,	ale	aj	do	zlepšovania	služieb	poskytovaných	klientom.	Naším	cieľom	je	pracovať	pre	vás.

 Ing. Stanislav Žofčák
 predseda predstavenstva
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

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

K	31.	12.	2010	bola	100	%	materskou	spoločnosťou	Československá	obchodná	banka,	a.s.,	Bratislava,	so	sídlom	
Michalská	ul.	č.	18,	815	63	Bratislava.	Podiel	na	základnom	imaní	bol	vo	výške	100	%.	Prevod	akcií	na	spoločnosť	
Poštová	banka,	a.s.,	sa	uskutočnil	dňa	17.	mája	2011.	Zmenou	akcionára	boli	vykonané	nasledujúce	zmeny	–	názov	
spoločnosti a názvy fondov.

Aktivity	Dôchodkovej	správcovskej	spoločnosti	Poštovej	banky,	d.s.s.,	a.	s.,	spočívajú	vo	vytváraní	a	v	správe	dô-
chodkových	fondov.	V	zmysle	§	72	zákona	č.	43/2004	Z.	z.	o	starobnom	dôchodkovom	sporení	v	znení	neskorších	
predpisov	(ďalej	aj	„zákon	o	sds“)	spoločnosť	vytvorila	a	spravuje	nasledujúce	dôchodkové	fondy:
	 •	 STABILITA	dlhopisový	garantovaný	d.f.	(vytvorený	22.	marca	2005),
	 •	 BENEFIT	zmiešaný	negarantovaný	d.f.	(vytvorený	22.	marca	2005),
	 •	 PROSPERITA	akciový	negarantovaný	d.f.	(vytvorený	22.	marca	2005),
	 •	 PERSPEKTÍVA	indexový	negarantovaný	d.f.	(vytvorený	23.	apríla	2012).

Spoločnosť	nemá	dcérske	a	pridružené	spoločnosti	ani	nie	je	neobmedzene	ručiacim	spoločníkom	v	iných	účtov-
ných jednotkách.

Dôchodková	správcovská	spoločnosť	Poštovej	banky,	d.s.s.,	a.	s.,	je	100	%	dcérskou	spoločnosťou	Poštovej	ban-
ky, a.s., Slovenská republika.

4. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Začiatkom	roka	2015	prezident	Slovenskej	 republiky	podpísal	návrh	novely	zákona	č.	43/2004	Z.	z.,	ktorým	sa	
štvrtýkrát	otvoril	II.	dôchodkový	pilier.	Návrh	zákona	umožnil	sporiteľom	v	období	od	15.	marca	do	15.	júna	2015	
vystúpiť	zo	systému	starobného	dôchodkového	sporenia.	Sporiteľ	mal	možnosť	prehodnotiť	svoje	zotrvanie	v	II.	pi-
lieri	a	opustiť	systém	starobného	dôchodkového	sporenia,	ak	nemal	ešte	dohodnutú	výplatu	starobného	dôchodku	
alebo	predčasného	starobného	dôchodku	s	poisťovňou	alebo	s	dôchodkovou	správcovskou	spoločnosťou	a	ani	
si	v	minulosti	nedohodol	výplatu	výnosu	z	investovania.	Obdobne	osobám,	ktoré	ku	dňu	otvorenia	II.	piliera	neboli	
sporiteľmi,	bol	umožnený	vstup	do	II.	piliera.	

Počas	 tohto	obdobia	vystúpilo	z	dôchodkových	 fondov	Dôchodkovej	správcovskej	spoločnosti	Poštovej	banky,	
d.s.s.,	a.	s.,	11	196	sporitel‘ov,	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.	

Pokračovanie	v	kvalitnej	podpore	a	dobre	 rozbehnutých	distribučných	sieťach	prinieslo	stabilizovanie	výsledkov	
v sprostredkovaní	zmlúv.	V	číselnom	vyjadrení	priniesli	všetky	distribučné	siete	4	625	sporiteľov	(3	888	novovstupu-
júcich,	737	prestupových).	

K	31.	12.	2015	presiahol	objem	spravovaného	majetku	v	dôchodkových	fondoch	346	mil.	eur	,	čo	však	vzhľadom	na	
výstupy	z	II.	piliera	predstavovalo	pokles	o	14	mil.	eur.	Počet	sporiteľov	ku	koncu	roka	2015	bol	93	417	a	dosiahnutý	
trhový podiel bol v počte sporiteľov na úrovni 6,91 %, vo výške aktív 5,50 %. 

Dôchodková	správcovská	spoločnosť	Poštovej	banky,	d.s.s.,	a.	s.,	nemala	v	roku	2015	žiadne	výdavky	na	činnosť	
v oblasti	výskumu	a	vývoja.	Spoločnosť	nemá	organizačnú	zložku	v	zahraničí	a	v	roku	2015	nenadobudla	do	svojho	
majetku vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej 
osoby.

Súčasťou	výročnej	správy	sú	účtovná	závierka	Dôchodkovej	správcovskej	spoločnosti	Poštovej	banky,	d.s.s.,	a.	s.,	
a jej dôchodkových fondov: 
	 •	 STABILITA	dlhopisový	garantovaný	d.f.,
	 •	 BENEFIT	zmiešaný	negarantovaný	d.f.,
	 •	 PROSPERITA	akciový	negarantovaný	d.f.,	
	 •	 PERSPEKTÍVA	indexový	negarantovaný	d.f.

Významné udalosti v priebehu roku 2015
Novelizácia	zákona,	ktorá	upravila	pravidlá	na	vyplácanie	dôchodkov	z	II.	piliera	po	1.	januári	2015.	
Otvorenie	II.	piliera	v	čase	od	15.	marca	2015	do	15.	júna	2015.	

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po	31.	decembri	2015	nenastali	také	udalosti,	ktoré	by	si	vyžadovali	zverejnenie	alebo	vykázanie	v	tejto	výročnej	
správe.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Rok	2016	bude	 rokom	 stabilizácie,	 keď	 sa	 neočakávajú	 žiadne	 výrazné	 zásahy	 do	 starobného	dôchodkového	
sporenia.	Spoločnosť	bude	naďalej	spĺňať	ukazovateľa	primeranosti	vlastných	zdrojov	a	výška	vlastných	zdrojov	
zohľadňuje	aj	predpokladaný	ďalší	vývoj	hospodárenia	spoločnosti.	

Hospodárenie	spoločnosti	v	ďalšom	období	budú	i	naďalej	ovplyvňovať	výnosy	z	prijatých	poplatkov	a	výška	cel-
kových	prevádzkových	nákladov.	Spoločnosť	predpokladá,	že	kladný	výsledok	hospodárenia	dosiahne	i	v	nasle-
dujúcom období. 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
Spoločnosť	neplánuje	žiadne	náklady	na	oblasť	výskumu	a	vývoja,	keďže	tieto	činnosti	nemá	v	predmete	podni-
kania. 

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 2015
O	rozdelení	výsledku	hospodárenia,	zisku	vo	výške	1	140	tis.	eur	za	účtovné	obdobie	2015,	rozhodne	valné	zhro-
maždenie.	Návrh	štatutárneho	orgánu	valnému	zhromaždeniu	je:
	 •	 tvorba	rezervného	fondu	(114	tis.	eur),
	 •	 prevedenie	na	zisk	minulých	rokov	po	splnení	zákonnej	požiadavky	na	tvorbu	rezervného	fondu	(26	tis. eur),
	 •	 výplata	dividend	akcionárovi	(1	000	tis.	eur).

5. AKCIONÁR SPOLOČNOSTI

Poštová	banka	má	za	sebou	ďalší	rok	plný	zmien	a	noviniek.	Pochváliť	sa	môže	novými	sporiacimi	produktmi,	dar-
čekovou	platobnou	kartou	či	viacerými	zaujímavými	produktovými	benefitmi.	S	cieľom	zjednodušiť	klientom	život	
sme	uviedli	nový	vkladový	produkt	Zlatý	vklad	s	trojmesačnou	výpovednou	lehotou,	ktorý	je	možné	založiť	si	online.	
Naďalej sme pokračovali v rozširovaní našej distribučnej siete, pričom sme otvorili tri pobočky a dve dostali novú 
tvár.	Významným	míľnikom	bolo	aj	uvedenie	univerzálneho	frontendu	Benátky	do	života,	vďaka	ktorému	sa	stala	
obsluha klienta rýchlejšia, kvalitnejšia a efektívnejšia. 

Aj uplynulý rok bol do značnej miery poznačený vysokou reguláciou, ktorá ovplyvnila celý bankový sektor. Banky 
sa	opäť	museli	popasovať	s	bankovým	odvodom,	ktorý	patrí	na	Slovensku	stále	k	najvyšším	v	Európe	a	dlhodobo	
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dosahuje	hodnoty	niekoľkonásobne	prevyšujúce	európsky	priemer.	I	napriek	reguláciám	však	Poštová	banka	po-
tvrdila	stabilný	trend	rastu	a	rok	ukončila	s	nárastom	zisku	o	29,8	%	na	54,3	mil.	eur.	

V	súťaži	Zlatá	minca	získala	skupina	Poštovej	banky	v	roku	2015	hneď	tri	ocenenia.	V	kategórii	Sporiace	účty	zís-
kal	Zlatý	vklad	Poštovej	banky	2.	miesto	a	Termínovaný	vklad	3.	miesto	v	kategórii	Termínované	vklady.	Na	druhej	
priečke	sa	v	kategórii	Realitné	 fondy	umiestnil	produkt	Prvej	penzijnej	správcovskej	spoločnosti	Poštovej	banky	
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 

Okrem	klasických	bankových	služieb	pôsobí	Poštová banka, a.s., čoraz úspešnejšie prostredníctvom svojich 
dcérskych	spoločností	–	PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. 
spol., a. s., Poisťovňa Poštovej banky, a. s., Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, 
d.s.s., a. s., PB PARTNER, a.s., PB Finančné služby, a. s., POBA Servis, a. s., PB IT, a. s., NADÁCIA 
POŠTOVEJ BANKY.

6. EKONOMICKÝ KOMENTÁR

Pri	pohľade	späť	je	možné	uplynulý	rok	označiť	určite	ako	najturbulentnejší	od	roku	2011,	v	ktorom	vypukla	dlhová	
kríza	eurozóny.	Bol	to	rok	zmien,	rok	plný	udalostí,	a	to	rôzneho	charakteru.	Hlavné	slovo	na	trhoch	v	roku	2015	mali	
okrem	geopolitických	udalostí	nepochybne	centrálne	banky,	ktoré	ho	svojimi	rozhodnutiami	výrazne	ovplyvňovali,	
a to	nielen	kladne,	ale,	žiaľ,	často	aj	záporne.	

O	geopolitických	udalostiach	možno	povedať,	že	mali	 iba	negatívny	vplyv	–	išlo	najmä	o	ukrajinskú	krízu,	anexiu	
Krymu	Ruskom,	vzájomné	sankcie	Ruska	a	Európy,	nekontrolovaný	prílev	utečencov	zo	Sýrie,	teroristické	útoky	
v Paríži	a	napokon	napätie	medzi	Ruskom	a	členmi	NATO	v	Sýrii	počas	bombardovania	Islamského	štátu.	

Kým	na	začiatku	roka	trhy	pozitívne	ovplyvnila	Európska	centrálna	banka	(ECB)	svojím	rozhodnutím	uvoľniť	me-
novú	politiku	prostredníctvom	spustenia	programu	nákupu	aktív	(tzv.	kvantitatívne	uvoľňovanie	–	QE),	na	základe	
čoho	dosiahli	európske	akciové	a	dlhopisové	trhy	v	apríli	svoj	vrchol	a	euro	oproti	doláru	svoje	dno	roka,	bola	to	
na	jeho	konci	opäť	práve	ECB,	ktorá	trhy	výrazne	sklamala	a	poslala	ich	do	červených	čísel.	Dôvodom	boli	vysoko	
nastavené očakávania týkajúce sa ďalšieho uvoľnenia jej menovej politiky, ktoré však výrazne a opakovane slovne 
podporoval	guvernér	ECB	Mario	Draghi,	a	to	už	od	záveru	októbra.	V	decembri	na	jej	zasadaní	totiž	pravdepodobne	
nedokázal	pri	silnej	nemeckej	opozícii	presadiť	zvýšenie	objemu	nákupu	aktív	v	rámci	QE,	ktoré	trh	tak	očakával	
a o ostatných	opatreniach	a	modifikáciách	QE	sa	dá	povedať,	že	tiež	zaostali	za	naznačovaným	rozsahom	jednot-
livých	krokov	na	podporu	rastu	európskej	ekonomiky	a	tempa	inflácie.	Euro	v	dôsledku	toho	okamžite	skokovito	
posilnilo,	európske	dlhopisy	klesli	a	akcie	sa	prepadli.

Akciové	trhy	tak	zamierili	späť	k	úrovniam	zo	septembra,	kde	sa	nachádzali	v	dôsledku	paniky,	ktorá	vypukla	na	
prelome augusta a septembra v súvislosti s neistotou a obavami investorov o globálny ekonomický rast. Tieto obavy 
pramenili	zo	spomaľovania	čínskej	ekonomiky	a	z	vtedy	blížiaceho	sa	prvého	zvýšenia	sadzieb	americkej	centrál-
nej	banky	Fed.	Spúšťacím	impulzom	na	vypuknutie	paniky	bolo	okrem	závažného	prepadu	domáceho	čínskeho	
akciového	trhu	hlavne	rozhodnutie	čínskej	centrálnej	banky	PBoC	devalvovať	 jüan,	čo	naznačovalo	rozsiahlejšie	
problémy	druhej	 najväčšej	 ekonomiky	 sveta,	 než	 sa	pôvodne	predpokladalo.	 Trhy	 vtedy	 vôbec	neupokojilo	 ani	
rozhodnutie	Fed-u	odložiť	prvé	zvýšenie	sadzieb	od	roku	2006,	keďže	si	to	investori	vysvetlili	ako	náznak	slabosti	
americkej	ekonomiky	a	obavy	Fed-u.	Na	trh	sa	dôvera	vrátila	až	s	uistením,	že	sadzby	Fed	ešte	tento	rok	zvýši,	
pretože	ekonomika	to	zvládne	a	prispeli	k	nej	tiež	opatrenia	PBoC	na	podporu	čínskej	ekonomiky,	ako	aj	slová	už	
spomínaného	M.	Draghiho	z	ECB	o	plánovanom	navýšení	stimulov.	

Fed	nakoniec	v	polovici	decembra	sadzby	konečne	zvýšil	o	očakávaných	0,25	%,	čím	začal	po	dekáde	norma-
lizáciu	svojej	menovej	politiky.	Trhy	výraznejšie	nereagovali,	keďže	krok	bol	vopred	dostatočne	odkomunikovaný	
a započítaný. 

Augustovému	poklesu	trhov	ešte	predchádzali	epizóda	výkyvov	od	mája	až	po	júl	v	dôsledku	gréckej	snahy	o od-
pustenie	dlhu	a	nekonečné	vyjednávanie	s	veriteľmi,	ktoré	často	pripomínalo	tragikomédiu,	žiaľ,	na	účet	obyvateľov	
i	finančných	trhov.	Grécko	k	rozumu	priviedli	až	rozhodnutia	ECB,	ktorá	odrezala	grécke	banky	od	likvidity	a	oby-
vateľstvo od prístupu k hotovosti.

7. KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE O FONDOCH

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

Podielový fond Dátum Hodnota podielu v eur Čistá hodnota aktív v eur

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

31.	12.	2015 0,041725 14	862	769

31.	12.	2014 0,041044 15 545 918

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

31.	12.	2015 0,041572 44 004 531

31.	12.	2014 0,041346 44 797 784

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

31.	12.	2015 0,044751 276	611	634

31.	12.	2014 0,043934 294	772	814

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

31.	12.	2015 0,046901 11	268	053

31.	12.	2014 0,044042 5	752	331

8. KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

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

FINANČNÉ UKAZOVATELE

SÚVAHA (tis. eur) 31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Aktíva 13 537 12	748 11	212

Záväzky 270 390 279

Vlastné imanie 13	267 12	358 10 933

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. eur) 31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013

Čisté úrokové výnosy 163 120 208

Čisté výnosy z poplatkov a provízií 2	068 2	852 1 090

Celkové prevádzkové výnosy 2	228 2	972 1 319

Celkové prevádzkové náklady -982 -926 -1 174

Opravná	položka 0 -424 19

Zisk	pred	zdanením 1	246 1	622 164

Čistý zisk za účtovné obdobie 1 140 1 441 235

Komplexný výsledok 1 109 1	425 217
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9. SPRAVOVANÉ DÔCHODKOVÉ FONDY

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu: 
Dôchodková	správcovská	spoločnosť	

Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Aktuálna hodnota dôchodkovej 
jednotky: 

0,041725	eura

Depozitár:	 Československá obchodná banka, a.s. Čistá hodnota majetku: 14	862	769	eur

Typ fondu: Zmiešaný
Odplata za správu dôchodkového 
fondu: 

0,3 % p. a.

Deň	vytvorenia	fondu:	 22.	3.	2005	 Portfólio	manažér:	 Ing.	Matej	Varga,	PhD.,	CFA

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Peňažný	trh	BÚ	+	TV	
5,88 %

Akcie
0,63 %

Komoditné investície
0,87 %

Štátne dlhopisy
18,67 %

0	–	1	y
10,58 %

Korporátne dlhopisy
28,78	%

5	–15	y
63,63 %

Akciové podielové 
fondy

39,50 %

3	–	5	y
	22,55	%

Dlhopisové	a peňažné	
podielové fondy

5,67 %

1	–	3	y
3,24	%

0,033000 

0,035000 

0,037000 

0,039000 

0,041000 

0,043000 

0,045000 

22
. 3

. 2
00

5 

22
. 7

. 2
00

5 

22
. 1

1. 
20

05
 

22
. 3

. 2
00

6 

22
. 7

. 2
00

6 

22
. 1

1. 
20

06
 

22
. 3

. 2
00

7 

22
. 7

. 2
00

7 

22
. 1

1. 
20

07
 

22
. 3

. 2
00

8 

22
. 7

. 2
00

8 

22
. 1

1. 
20

08
 

22
. 3

. 2
00

9 

22
. 7

. 2
00

9 

22
. 1

1. 
20

09
 

22
. 3

. 2
01

0 

22
. 7

. 2
01

0 

22
. 1

1. 
20

10
 

22
. 3

. 2
01

1 

22
. 7

. 2
01

1 

22
. 1

1. 
20

11
 

22
. 3

. 2
01

2 

22
. 7

. 2
01

2 

22
. 1

1. 
20

12
 

22
. 3

. 2
01

3 

22
. 7

. 2
01

3 

22
. 1

1. 
20

13
 

22
. 3

. 2
01

4 

22
. 7

. 2
01

4 

22
. 1

1. 
20

14
 

22
. 3

. 2
01

5 

22
. 7

. 2
01

5 

22
. 1

1. 
20

15
 

Štruktúra akciovej zložky podľa geografického rozloženia 

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

XS0927637495 SLOVEN	4,75	10/05/2018 3,96 %

XS0503454166 TURKEY	18/05/20 3,84 %

DE000A1J0BF1 ISHARES	ITALY	GOV	BND 2,85	%

DE000A1J0BH7 ISHARES	SPAIN	GOV	BND 2,82	%

XS0546649822 MOROC	4,5	5/10/20 2,72	%

XS0972758741 Romani	4,625	18/09/2020 2,37	%

XS1129788524 ROMANI	2,875	28/10/2024 2,09	%

DE000DUS20D1 DUSHYP	2	28/01/2016	Corp 2,06	%

US65535HAD17 NOMURA	2	13/9/2016	Corp 1,87 %

XS0602352956 KOMAFI	6,75	09/03/2016 1,46 %

USD
1,52	%

EUR
98,48 %

Japonsko
11,51 %

Stredná 
a	východná	Európa

1,55 %

Pacifik bez Japonska
0,62	%

Severná Amerika
11,67 %

Európa
74,65 %
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Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu 

DE0002635307 ISHARES	STOXX	EUROPE	600	DE 9,01 %

DE0005933949 ISHARES	STOXX	EUROPE	50	DE 7,69 %

IE0008470928 ISHARES STOXX EUROPE 50 6,77 %

DE000A1H53P0 ISHARES	MSCI	JPN	MONTH	EU	HD 4,55 %

LU0774755242 Parworld	Quant	EQT	WRD	GUR 2,65	%

IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE 2,61	%

LU1049889469 THEAM	QUANT-EQ	US	GURU-P 2,31	%

LU0774754609 Parworld	Quant	EQ	EUROPE	GU-PRI 1,88 %

DE0005933931 Ishares	CORE	DAX	Ucits	ETF	D 1,47 %

DE000A0KRKK9 ETFS	Prec	Metals	DJ	–	UBSCISM 0,87 %

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu: 
Dôchodková	správcovská	spoločnosť	

Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Aktuálna hodnota dôchodkovej 
jednotky: 

0,044751 eura

Depozitár:	 Československá obchodná banka, a.s. Čistá hodnota majetku: 276	611	634	eur	

Typ fondu: Dlhopisový	
Odplata za správu dôchodkového 
fondu: 

0,3 % p. a.

Deň	vytvorenia	fondu:	 22.	3.	2005 Portfólio	manažér:	 Ing.	Matej	Varga,	PhD.,	CFA

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

Štruktúra aktív fondu

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra akciovej zložky podľa geografického rozloženia

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Peňažný	trh	BÚ	+	TV	
10,31 %

Korporátne 
dlhopisy
39,71 %

Štátne dlhopisy
44,46 %

Dlhopisové	a peňažné	
podielové fondy

5,52	%
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0	–	1	y
11,35 %

5	–15	y
53,94 % 3	–	5	y

33,98 %

1	–	3	y
0,73 %

Ázia
0,58 %

SR
19,10 %

USA
13,78 %

EÚ
48,55 %

mimo EÚ
17,99 %

Podielové fondy
6,16 %

BAA3	–	BBB-
80,52	%

AA	–	AAA
1,12	%

A	–	A3
12,20	%
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Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu 

XS0503454166 TURKEY	18/05/20 8,56 %

ES00000122E5 SPGB	4,65	30/07/2025 6,65 %

SI0002103164 SLOVENIA	5.125	30/03/26 5,07 %

IT0005090318 BTPS	1,5	01/06/2025 4,86 %

XS1129788524 ROMANI	2,875	28/10/2024 4,61 %

XS1060842975 ROMANI	3,625	24/04/2024 3,52	%

DE000A1J0BF1 ISHARES	ITALY	GOV	BND 2,77	%

DE000A1J0BH7 ISHARES	SPAIN	GOV	BND 2,76	%

XS0638326263 LATVIA	5,25	16/06/2021 2,45	%

XS0602352956 KOMAFI	6,75	09/03/2016 2,04	%

US38143USC61 GS	3,625	07/02/2016 2,03	%

XS0972758741 Romani	4,625	18/09/2020 2,00	%

XS0873793375 VW	2,00	14/01/2020 1,87 %

XS1084838496 GARAN	3,375	08/07/2019	Corp 1,83 %

XS0235372140 EESTI	4,5	18112020 1,80 %

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu: 
Dôchodková	správcovská	spoločnosť	

Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Aktuálna hodnota dôchodkovej 
jednotky: 

0,041572	eura	

Depozitár:	 Československá obchodná banka, a.s. Čistá hodnota majetku: 44 004 531 eur

Typ fondu: Akciový 
Odplata za správu dôchodkového 
fondu: 

0,3 % p. a.

Deň	vytvorenia	fondu:	 22.	3.	2005 Portfólio	manažér:	 Ing.	Matej	Varga,	PhD.,	CFA

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky
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Štruktúra aktív fondu

Štruktúra dlhopisov podľa doby splatnosti

Štruktúra akciovej zložky podľa geografického rozloženia

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Akcie
10,42	%

Komoditné investície
0,85 %

Korporátne dlhopisy
11,97 %

Peňažný	trh	BÚ	+	TV
3,46 %

Štátne dlhopisy
6,85 %

Akciové podielové 
fondy

66,45 %

0	–	1	y
3,19 %

5	–15	y
85,24	% 3	–	5	y

8,06 %

1	–	3	y
3,51 %

Stredná	a	východná	Európa
1,62	%

Emerging Ázia
2,04	%

Pacifik bez Japonska
0,85 %

Latinská Amerika
0,56 %

Japonsko
6,40 %

Severná Amerika
11,14 %

Európa
77,39 %

GBP
0,01 %

EUR
98,80 %

USD
1,19 %
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Najvýznamnejšie dlhopisové tituly v portfóliu

XS0927637495 SLOVEN	4,75	10/05/2018 2,23	%

US65535HAD17 NOMURA	2	13/9/2016	Corp 1,68 %

XS0546649822 MOROC	4,5	5/10/20 1,49 %

SI0002103164 SLOVENIA	5.125	30/03/26 1,39 %

USM8931TAE93 GARAN	4	,00	13/09/2017 1,06 %

XS0852697712 ISCTR	3,875	07/11/2017	Corp 1,05 %

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

XS0979598462 ZAPAEN	4,00	14/10/2023 0,99 %

US900123BE97 TURKEY	7,5	14/07/2017 0,92	%

XS0953958641 SPP	INFRASTR.	FIN.	3,75	18/07/2020 0,81 %

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu

IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE 9,04 %

DE0002635307 ISHARES	STOXX	EUROPE	600	DE 8,90 %

IE00B60SWW18 Source STOXX Europe 600 UCIT 8,56 %

IE0008470928 ISHARES STOXX EUROPE 50 8,56 %

DE0005933949 ISHARES	STOXX	EUROPE	50	DE 8,18 %

DE000A1H53P0 ISHARES	MSCI	JPN	MONTH	EU	HD 4,10 %

LU0605515880 FIDELITY-GLOBAL	DVD-YAH	EUR 3,08 %

LU0318941662 FIDELITY	FUNDS-WRLD	FD-Y	ACC 3,01 %

LU0774754609 Parworld	Quant	EQ	EUROPE	GU-PRI 2,76	%

IE00B44Z5B48 SPDR	MSCI	ACWI	UCITS	ETF 2,74	%

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FONDE AKTUÁLNE ÚDAJE O FONDE

Správca fondu: 
Dôchodková	správcovská	spoločnosť	

Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Aktuálna hodnota dôchodkovej 
jednotky: 

0,046901 eura 

Depozitár:	 Československá obchodná banka, a.s. Čistá hodnota majetku: 11	268	053	eur	

Typ fondu: Indexový 
Odplata za správu dôchodkového 
fondu: 

0,3 % p. a.

Deň	vytvorenia	fondu:	 23.	4.	2012 Portfólio	manažér:	 Ing.	Matej	Varga,	PhD.,	CFA

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky
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Štruktúra akciovej zložky podľa geografického rozloženia 

Štruktúra aktív fondu podľa meny

Najvýznamnejšie akciové tituly v portfóliu

IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE 99,21	%
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KPMG Slovensko spol. s r. o. 
Dvorakovo nabrezie 10 
P. O.Box 7 
820 04 Bratislava 24 
Slovakia 

Sprava nezavisleho auditora 

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11 
Fax +421 (0)2 59 98 42 22 
Internet www.kpmg.sk 

Akcionarom, dozornej rade a predstavenstvu spolocnosti Dochodkova spravcovska spolocnost' 
Postovej banky, d.s.s., a.s.: 

Uskutocnili sme audit prilofonej uctovnej zavierky spoloenosti Dochodkova spravcovska 
spolocnost' Postovej banky, d.s.s., a.s. (,,Spolocnost"'), ktora obsahuje vykaz o financnej situacii 
k 31. decembru 2015, v)'kazy ziskov a strat a ostatnych sucastf komplexneho v)'sledku, zmien 
vlastneho imania a pena:Znych tokov za rok konciaci 31. decembrom 2015, ako aj poznamky 
obsahujuce suhrn vyznamnych uctovnych zasad a uctovnych met6d a d'a!Sfch vysvetl'ujucich 
informacii. 

Zodpovednost' statutarneho organu Spolocnosti 

Statutarny organ Spolocnosti je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky, ktora 
poskytuje pravdivy a verny obraz podl'a Medzinarodnych standardov financneho vykaznictva 
v zneni prijatom Europskou uniou a za tie interne kontroly, ktore pova:Zuje za potrebne 
na zostavenie uctovnej zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku 
podvodu alebo chyby. 

Zodpovednost' auditora 

Nafou zodpovednost'ouje vyjadrit' nazor na tuto uctovnu zavierku na zaklade nasho auditu. Audit 
sme uskutocnili v sulade s Medzinarodnymi auditorskymi standardmi. Podl'a cychto standardov 
mame dodrziavat' eticke poziadavky, naplanovat' a vykonat' audit tak, aby sme ziskali primerane 
uistenie, Ze uctovna zavierka neobsahuje vyznamne nespravnosti. 

Sueast'ou auditu je uskutocnenie postupov na ziskanie auditorsk)'ch dokazov o sumach a udajoch 
vykazanych v uctovnej zavierke. Zvolene postupy zavisia od usudku auditora, vratane posudenia 
rizik vyznamnej nespravnosti v uctovnej zavierke, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby. 
Pri posudzovani tohto rizika auditor berie do uvahy interne kontroly relevantne pre zostavenie 
uctovnej zavierky, ktora poskytuje pravdiv)' a verny obraz, aby mohol vypracovat' auditorske 
postupy vhodne za danych okolnosti, nie vsak na ucely vyjadrenia nazoru na ucinnost' internych 
kontrol uctovnej jednotky. Audit d'alej zahfifa zhodnotenie vhodnosti pouzicych uctovnych zasad 
a uctovnych met6d a primeranosti uctovnych odhadov uskutocnenych statutarnym organom 
Spolocnosti, ako aj zhodnotenie prezentacie uctovnej zavierky ako celku. 

Sme presvedceni, fo auditorske dokazy, ktore sme ziskali, su dostatocne a vhodne ako vychodisko 
pre nas nazor. 

KPMG Slovensko spol s r.o .. a Slovak hmned liability company 
and a member firm of the KPMG netw0rk of independent 
member firms afflhated with KPMG lnternatt0nal Cooperative 
(" KPMG lnternat1onan. a Swiss ent ity. 

QbchodnY register Okresneho 
sudu Bratislava I, odd1el Sro. 
vloika c. 4864/B 

Commercial register of 01stnct 
court Bratislava I. section Sro, 
file No. 4864/B 

ICO/Registratoon number 
31348238 

EVldenCne Cislo hcenc1e 
aud1t0fa 96 

Licence number 
of statutory auditor 96 



Naz or 

Podl'a nasho mizoru uctovna zavierka poskytuje pravdivy a verny obraz financnej situacie 
Spolocnosti k 31. decembru 2015, vysledku jej hospodarenia a peifafoych tokov za rok konciaci 
31. decembrom 2015 podl'a Medzinarodnych standardov financneho v)'kaznictva v zneni 
prijatom Eur6pskou uniou. 

24. februar 2016 
Bratislava, Slovenska republika 

Auditorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r. o. 
Licencia SKAU c. 96 

• 
SKNJ 

t licencie96 

'11, kpMG ~-:i· 
"c- \ "' 11.~ Jw s\lo . 

• 
Zodpovedn 
Robert Jung 
Licencia UDY A c. 973 



Vykaz o financnej situacii 





Vykaz ziskov a strata ostatnych sucastl 

komplexneho vysledku 



Oochodkova spravcovska spolocnost Postovej hanky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov financneho 
vykaznfctva v znenf prijatom Eur6pskou uniou 

Vykaz ziskov a strat a ostatnych sucasti komplexneho v'fsledku 

( v tisicoch EUR ) 

Poznamka 

Vynosy z urokov a obdobne vynosy 11 

Naklady na platene uroky a obdobne naklady 

tiste urokove v'fnosy 

Vynosy z poplatkov a provizii 12 

Naklady na poplatky a provizie 12 

tiste v'fnosy z poplatkov a provizii 

Cisty zisk alebo strata z financnych operacii 

Ostatne prevadzkove vynosy 

Celkove prevadzkove v'fnosy 

Personalne naklady 13 

Odpisy hmotneho a nehmotneho majetku 6 

Ostatne vseobecne prevadzkove naklady 14 

Celkove prevadzkove naklady 

(Tvorba) /zuctovanie opravnej polozky 

Opravne poloiky 

Zisk pred zdanenim 

Dai\ z prijmov, z toho: 15 

splatna dai\ 

odlozena dai\ 

tisty zisk I (strata) za uetovne obdobie 

Ostatne sucasti komplexneho v'fsledku 

Polozky reklasifikovaterne do vysledku hospodarenia 
v buducich obdobiach z cennych papierov na predaj 

Celkov'f komplexny v'fsledok 

Poznamky na stranach 7 az 38 SU neoddeliternou sucasfou uctovnej zavierky. 
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120 
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Vykaz zmien vlastneho imania 



Dochodkova spravcovska spolocnos( Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra M edzinaro dnych standardov financneho v'/kazn fct va v znen f prijat om Eur6psko u uniou 

Vykaz zmien vlastneho imania za rok konciaci sa 31. 12. 2015 

( v tisicoch EUR ) 

Ocer'\ovacie (Strata)/Zisk 
Zakonny rozdiely z fin . Neuhradena Zisky be2neho 

Zakladne Emisne rezervny majetku na st rata minulych minulych uctovneho 
imanie azio fond predaj rokov rokov obdobia SPOLU 

stav k 1.1.2014 11950 0 0 67 (1319) 0 235 10 933 

prevod na neuhradenu st ratu minulych rokov 235 (235) 0 

cisty zisk za uctovne obdobie 1441 1441 

ostatne sucasti komplexneho vysledku (16) (16) 

stav k 31.12.2014 11950 0 0 51 (1084) 0 1441 12 358 

stav k 1.1.2015 11950 0 0 51 (1084) 0 1441 12 358 

prevod hospodarskeho vysledku v schvarova ni 144 1084 13 (1241) 0 

vyplata dividend (200) (200) 

cisty zisk za uctovne obdobie 1140 1140 

ostatne sucasti komplexneho vysledku (31) (31) 

stav k 31.12.2015 11950 0 144 20 0 13 1140 13 267 

Poznamky na stranach 7 az 38 SU neoddeliternou sucasfou uctovnej zavierky. 
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Vykaz penaznych tokov 



Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej hanky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov financneho 
vykaznfctva v znenf prijatom Eur6pskou uniou 

Pei\afoe tokv z prevadzkovVch cinnosti 

Zisk pred zdanenim 

Upravy o nepei\aine operacie: 

Odpisy dlhodobeho majet ku 

u roky uctovane do nakladov 

uroky uctovane do vynosov 

Zisk z finanenych operacii 

Zisk z predaja dlhodobeho majetku 

vykaz pei\afoych tokov 

(v tisicoch EUR} 

Zostatkova cena dlhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku uctova na pri 
vyradeni do nakladov 

Umorovanie a tvorba opravnej poloiky k nakladom buducich obdobi 

Pei\afoe toky z prevadzkov'{ch cinnosti pred zmenami prevadzkoveho kapitalu, 
prijatymi a platenymi urokmi a zaplatenou danou z prijmu 

Zmena pracovneho kapitalu: 

Zmena stavu pohfadavok a ostatneho majetku 

Zmena stavu ostatnych zavazkov 

Penafoe prostriedky z prevadzkov'{ch cinnosti pred prijatymi a platenymi urokmi a 
zaplatenou danou z prijmu 

Zaplatene uroky 

Prijate uroky 

Zaplatena dai\ z prij mov 

Ciste penaine toky z prevadzkovej cinnosti 

Penafoe toky z investienej cinnosti 

Nakup dlhodobeho majetku 

Nakup financneho majetku 

Predaj fina ncneho majet ku 

Ciste penaine toky z investicnej cinnosti 

Penafoe toky z finanenej cinnosti 

Vyplatene dividendy 

Ciste penafoe toky pouzite VO financnej cinnosti 

Cisty prirastok v penainych prostriedkoch a pei\afoych ekvivalentoch 

Pei\aine prostriedky a pei\aine ekvivalenty na zaciatku uctovneho obdobia 

Penafoe prostriedky a pei\afoe ekvivalenty na konci uCtovneho obdobia 

Poznamky na stranach 7 az 38 SU neoddeliternou sucast'ou uctovnej zavierky. 
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0 

0 

0 

1076 

2 677 

(468) 
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Poznamky k uctovnej zavierke 



Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov finaneneho 
v'{kaznict va v zneni prijatom Eur6pskou uniou 

VSEOBECNE INFORMACIE 0 UCTOVNEJ JEDNOTKE 

Dochodkova spravcovska spolocnost' Postovej banky, d.s.s., a. s. (d'alej len ,,Spoloenost'" ), ICO 
35 904 305, IC DPH SK7020000680 so sidlom Dvorakovo nabrezie 4, 811 02 Bratislava bola 
zalozena dna 28. juna 2004 a zapisana do obchodneho registra dna 20. okt6bra 2004 
{Obchodny register Okresneho sudu Bratislava I. , oddiel: Sa, vlozka 3443/B). 

Pravna forma : akciova spoloenost' 

V zmysle zakona c.43/2004 Z. z. o starobnom dochodkovom sporenf v zneni neskorsich 
predpisov (d'alej aj ,,zakon o sds") udelil Urad pre financny trh dna 7. okt6bra 2004 povolenie 
na vznik a cinnost' Spolocnosti pod cislom GRUFT- 006/2004/PDSS. 

Spolocnost' vykonava svoju Cinnost' na uzemf Slovenskej republiky. 

Predmet cinnosti podl'a vypisu z obchodneho registra : 

Vytvaranie a sprava dochodkovych fondov na vykonavanie starobneho dochodkoveho 
sporenia na zaklade povolenia na vznik a cinnost' dochodkovej spravcovskej spolocnosti 
udeleneho organom dohl'adu Slovenskej republiky podl'a zakona c. 43/2004 Z.z. o starobnom 
dochodkovom sporeni a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov. 

Statutarne, dozorne a riadiace organy : 

Predstavenstvo: Ing. Stanislav Zofcak - predseda (od 18.5.2011) 

Mgr. Jaroslav Pilat - clen (od 18.5.2011) 

Ing. Vladimir Salkovic - clen (od 12.2.2013) 

Mgr. Vladimir Ravinger, PhD. - clen (od 30.12.2009 do 22.1.2014) 

Dozorna rada: Ing. Daniela Papaiova (od 17.12.2012) 

Ing. Slavomir Varcholik (od 16.6.2015) 

Ing. Andrej Zatko (od 22.9.2015) 

JUDr. Marek Tarda (od 16.6.2015 do 22.9.2015) 

Ing. Dana Kondr6tova (od 12.2.2013 do 16.6.2015 ) 

JUDr. Jan Nosko (od 1.10.2013 do 16.6.2015) 

Depozitarom Spolocnosti je Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., so sfdlom Michalska 18, 
Bratislava, ICO 36 854 140, zapfsana do obchodneho registra Okresneho sudu Bratislava 
I v odd. Sa vlozka c. 4314/B. 
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Dochodkova spravcovska spolocnos( Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov finaneneho 
vykaznfctva v znenf prijatom Eur6pskou uniou 

V zmysle § 72 zakona c. 43/2004 Z. z. o starobnom dochodkovom sporenf v zneni neskorsfch 
predpisov (d'alej aj "zakon o sds" ) Spolocnost' vytvorila a spravuje nasledovne d6chodkove 
fondy: 

STABILITA dlhopisovy garantovany d.f. (zalozeny 22. marca 2005) 
BENEFIT zmiesany negarantovany d.f. (zaloieny 22. marca 2005) 
PROSPERITA akciovy negarantovany d.f. (zalozeny 22. marca 2005) 
PERSPEKTfVA indexovy negarantovany d.f. (zaloieny 23. aprfla 2012) 

Spolocnost' nema dcerske a pridruzene spolocnosti, ani nie je neobmedzene ruciacim 
spolocnfkom v inych uctovnych jednotkach. 

Riadna uctovna zavierka bola schvalena predstavenstvom dna 23. februara 2016. 

Struktura akcionarov Dochodkovej spravcovskej spoloenosti, d.s.s., a.s.: 

31. december 2015 31. december 2014 

tis. EUR Podiel na tis. EUR Podiel na 
Nazov akcionara 

zakl. imanl zakl. 
v% imanlv% 

Postova banka, a.s., 

Dvorakovo nabrezie 4 

811 02 Bratislava, SR 11950 100 11950 100 

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

Postova banka a.s. je zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, odd. Sa, 
vlozka c. 501/B. 

Struktura akcionarov Postovej banky, a.s.: 

K 31. decembru 2015 

J& T FINANCE GROUP SE Pobfefoi 297 /14, 186 00 Praha, Ceska republika 

PBI, a.s. Pobfefof 297 /14, 186 00 Praha 8, Ceska republika 

Slovenska posta, a. s. Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica 

Ministerstvo dopravy, vystavby Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

a regionalneho rozvoja SR 

UNIQA Versicherungen AG Untere Donaustrasse 21, 1029 Wien, Rakusko 

Podiel na 
zakl. imani 

v% 

64,46 

34,00 

1,48 

0,03 

0,03 

100,00 
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Dochodkova spravcovska spolocnost' Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov finaneneho 
vykaznictva v zneni prijatom Eur6pskou uniou 

K 31. decembru 2014 

J& T FINANCE GROUP SE Pobrefoi 297 / 14, 186 00 Praha, Ceska republika 

J& T BAN KA, a.s. Pobrefoi 297 /14, Praha 8, Cerska republika 

ISTROKAPITAL SE 41- 43 Klimentos Street, 1061 Nicosia, Cyprus 

Slovenska posta, a. s. Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica 

Ministerstvo dopravy, v'/stavby Namestie slobody 6, 811 06 Bratislava 

a regionalneho rozvoja SR 

UNIQA Versicherungen AG Untere Donaustrasse 21, 1029 Wien, Rakusko 

Podiel na 
zakl. imani 

v% 

52,84 

37,16 

8,45 

1,49 

0,03 

0,03 

100,00 

Uctovna zavierka Dochodkovej spravcovskej spolocnosti Postovej banky, d.s.s., a.s. (d'alej len 
"Spolocnost"), sa zahrna do konsolidovanej uctovnej zavierky spolocnosti Postova banka, a.s. 
Konsolidovanu uctovnu zavierku skupiny zostavuje spolocnost Postova banka, a.s., 
je pristupna priamo v sidle Postovej banky, a.s. a uklada sa do registra uctovnych zavierok. 

Uctovna zavierka Postovej banky, a.s. sa zahrna do konsolidovanej uctovnej zavierky 
spolocnosti J& T FINANCE GROUP SE., so sidlom: Pobrefoi 297 /14, 186 00 Praha, C:eska 
republika. Konsolidovana uctovna zavierka je prfstupna v sidle spoloenosti J& T FINANCE 
GROUP SE. 

Stav zamestnancov 

Priemerny prepoCitany pocet zamestnancov 

Stav zamestnancov ku dnu, ku ktoremu 
sa zostavuje uctovna zavierka, z toho 

pocet veducich zamestnancov 

k 31. decembru 
2015 

11 

38 

8 

k 31. decembru 
2014 

11 

36 

8 

Stav zamestnancov k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014 uvedeny v tabul'ke zahrna 
zamestnancov na skrateny pracovny uvazok. 

Vaine zhromazdenie schvalilo uctovnu zavierku Spolocnosti za rok konciaci 31. decembra 2014 
dna 28. aprfla 2015. 

Uctovna zavierka Spolocnosti k 31. decembru 2014 spolu so spravou auditora o overeni 
uctovnej zavierky k 31. decembru 2014 bola ulozena do registra uctovnych zavierok dna 
20. marca 2015. 
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Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej banky, d.s.s., a .s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov financneho 
v'{kaznfctva v znenf prijatom Europskou uniou 

1. POUZITE UCTOVNE ZASADY A UCTOVNE METODY 

(a) Vychodiska pre zostavenie uCt:ovnej zavierky 

Uctovna zavierka Spolocnosti k 31. decembru 2015 obsahuje vykaz 0 finanenej situacii, vykaz 
ziskov a strata ostatnych sucastf komplexneho vysledku, vykaz zmien vlastneho imania, vykaz 
penafoych tokov a poznamky, a bola zostavena podl'a Medzinarodnych standardov 
finaneneho vykaznfctva (d'alej len ,, IFRS") v znenf prijatom Eur6pskou uniou v sulade 
s nariadenfm Eur6pskeho parlamentu a Rady ES av sulade so zakonom c. 431/2002 Z. z. 
0 uctovnfctve v platnom znenf. 

uctovna zavierka bola vypracovana na principe historickych cien (okrem financneho majetku 
na predaj, ktory je vykazany v realnej hodnote) a na prindpe casoveho rozlfsenia (akrualny 
prindp), t.j. vplyvy transakcif a ostatnych udalostf sa vykazuju v case ich vzniku av uctovnej 
zavierke sa vykazuju v obdobf, s ktorym casovo a vecne suvisia. 

Funkcna mena predstavuje menu primarneho ekonomickeho prostredia, v ktorom Spolocnost 
vykonava svoje aktivity. Funkena mena a mena, v ktorej je zostavena uctovna zavierka 
Spoloenosti, je euro (EUR). Hodnoty poloziek uctovnej zavierky su zaokruhlene na tisfce EUR 
(tis. EUR), pokial' nie je uvedene inak. Zaporne hodnoty su uvedene v zatvorkach. 

Uctovna zavierka Spoloenosti bola zostavena za predpokladu nepretrziteho trvania 
jej cinnosti. 

Nizsie uvedene uctovne met6dy a zasady boli Spolocnosfou konzistentne aplikovane 
pre vsetky uctovne obdobia vykazovane v tejto uctovnej zavierke. 

Tato uctovna zavierka bola zostavena ako individualna uctovna zavierka 
podl'a Medzinarodnych standardov financneho vykaznfctva (d'alej aj ,,IFRS") v znenf prijatom 
Eur6pskou uniou. 

Spolocnost aplikovala vsetky platne a ucinne IFRS standardy a ich interpretacie v znenf 
prijatom Eur6pskou uniou (d'alej aj ,,EU") k 31. decembru 2015. V priebehu roka boli 
zverejnene nove standardy, dodatky a interpretacie sucasnych standardov, ktore 
nie SU k 31. decembru 2015 zatial' ucinne a ktore Spolocnost predcasne neaplikovala. z tychto 
zmien budu mat na Cinnost Spolocnosti potencialne dopad niZSie uvedene standardy. 
Spolocnost bude aplikovat tieto standardy od datumu ucinnosti jednotlivych ustanovenf. 
Spolocnost analyzuje mofoy vplyv niZSie uvedenych novych ustanovenf na uctovnu zavierku 
Spolocnosti. 
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Doplnenia k IFRS 11: UCtovanie o obstaranf ueasti v spolocnych prev6dzkach ucinne pre 
uctovne obdobia, ktore zacinaju 1. januara 2016 alebo neskor, maju sa aplikovat' prospektivne. 
Skorsia aplikacia je dovolena. Tieto doplnenia vyfaduju, aby sa uctovanie o podnikovych 
kombinaciach aplikovalo na obstaranie ucasti v spoloenych prevadzkach, ktore tvoria podnik. 
Uctovanie o podnikovych kombinaciach sa uplatnuje aj na obstaranie d'alsej ucasti v 
spolocnych prevadzkach, ak si spolocny prevadzkovatel' ponechava spolocnu kontrolu. Dalsia 
obstarana ucast' sa ocenuje realnou hodnotou. ucast' v spolocnej prevadzke, ktora sa obstarala 
predtym, sa neprecenuje. 

Doplnenia k /AS 1: Prezent6cia uCtovnej z6vierky ucinne pre uctovne obdobia, ktore zaCfnaju 
1. januara 2016 alebo nesk6r. Skorsia aplikacia je dovolena. Doplnenia k IAS 1 obsahuju 
nasledovnych pat' vylepseni, ktore su uzko zamerane na poziadavky zverejnovania, ktore su 
obsiahnute v standarde. Usmernenia k vyznamnosti v IAS 1 boli zmenene tak, aby objasnili, 
ze: 1) Nevyznamne informacie mofo odvadzat' pozornost' od uzitocnych informacif; 2) 
Vyznamnost' sa uplatnuje na celu uctovnu zavierku; 3) Vyznamnost' sa uplatnuje na kazdu 
poziadavku zverejnenia v IFRS. Usmernenie k poradiu v poznamkach (vratane uctovnych 
met6d a uctovnych zasad) boli doplnene nasledovne: 1) Odstranuju sa z IAS 1 formulacie, ktore 
sa interpretovali ako predpis poradia v poznamkach uctovnej zavierky; 2) Objasnuje sa, ze 
spoloenosti maju flexibilitu v tom, kde v uctovnej zavierke zverejnia svoje uctovne met6dy 
a uctovne zasady. 

Doplnenia k /AS 16 a /AS 38: Objasnenie akceptovatel'nej met6dy odpisovania ucinne pre 
uctovne obdobia, ktore zacinaju 1. januara 2016 alebo neskor, aplikuju sa prospektfvne. 
Skorsia aplikacia je dovolena. Zakaz odpisovania nehnutel'nosti, strojov a zariadenf na zaklade 
dosahovania vynosov: Doplnenia explicitne stanovuju, ze met6da odpisovania na zaklade 
dosahovania vynosov sa nesmie pouzfvat' pri nehnutel'nostiach, strojoch a zariadeniach. 

Nove obmedzenie pre nehmotny majetok: Doplnenia zavadzaju vyvratitel'ny predpoklad, ze 
pouzitie met6dy odpisovania nehmotneho majetku, ktora je zalozena na dosahovani vynosov, 
je nevhodna. Tento predpoklad moze byt' vyvrateny len vtedy, ak vynosy a spotreba 
ekonomickych uzitkov z nehmotneho majetku "vzajomne uzko suvisia" alebo ked' je nehmotny 
majetok vyjadreny ako miera vynosov. 

Doplnenia k /AS 19: Programy so stanovenymi poiitkami: Prfspevky zamestnanca (Defined 
Benefit Plans: Employee Contributions) ucinne pre uetovne obdobia, ktore zacinaju 1. februara 
2015 alebo neskor. Doplnenia sa aplikuju retrospektfvne. Skorsia aplikacia je dovolena. 
Doplnenia su relevantne iba pre tie programy so stanovenymi pozitkami, ktore obsahuju 
prispevky od zamestnancov alebo od tretfch stran a ktore spfnaju urcite kriteria, konkretne, ze 
su: 1) uvedene vo formalnych podmienkach program; 2) vzt'ahuju sa k sluzbe, a 3) nezavisle 
od rokov poctu rokov, pocas ktorych sa sluzba poskytuje. Ked' su tieto kriteria splnene, 
spoloenost' ich m6ze (ale nemusi) vykazat' ako znizenie nakladov na sluzby v tom obdobf, v 
ktorom je suvisiaca sluzba poskytnuta. 
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Doplnenia k /AS 27: Met6da vlastneho imania v separatnej uctovnej zavierke ucinne pre 
uctovne obdobia, ktore zaCinaju 1. januara 2016 alebo nesk6r a maju sa aplikovat' 
retrospektivne. Skorsia aplikacia je dovolena. Doplnenia k IAS 27 dovol'uju, aby spolocnost' 
pouzila met6du vlastneho imania v separatnej uctovnej zavierke pri uctovanf 0 investiciach 
v dcerskych, pridruzenych a spoloenych podnikoch. 

Rocne vylepsenia IFRS 

Vylepsenia prinasaju 10 doplnenf 10 standardov a nadvazujuce doplnenia d'alsfch standardov 
a interpret<kif. Doplnenia sa ma ju aplikovat' na uctovne obdobia, kt ore zacf naju 1. februara 
2015 alebo 1. januara 2016 alebo nesk6r, prifom skorsia aplikacia je dovolena. 

(b) Cudzia mena 

Pri nakladoch a vynosoch vyjadrenych v cudzej mene sa prepocet riadi kurzom vyhlasenym 
Eur6pskou centralnou bankou ku dnu uskutocnenia uctovneho pripadu. 

Penafoy majetok a zavazky sa v uctovnej zavierke ocenuju kurzom Eur6pskej centralnej banky 
platnym ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka. 

Vsetky kurzove zisky a straty z uskutoenenych uctovnych pripadov a z prepoctu majetku 
a zavazkov k 31. decembru prislusneho roka su vykazane vo vykaze ziskov a strat ako ,,Cisty 
zisk alebo strata z financnych operacif". 
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(c) Finanene nastroje - datum prvotneho vykazania 

Financny nastroj je kazda zmluva, ktorej vysledkom je vznik finaneneho majetku jednej 
zmluvnej strany a finaneneho zavazku alebo majetkoveho nastroja druhej zmluvnej strany. 

Nakup alebo predaj financneho majetku, pri ktorom d6jde k majetkovemu a financnemu 
vysporiadaniu v casovom ramci urcenom vseobecnym predpisom alebo v casovom ramci 
obvyklom na danom trhu, sa vykazuje k datumu financneho vysporiadania. 

(d) Financne nastroje - klasifikacia 

Finaneny majetok je zaradeny do nasledovnych kateg6rif v zavislosti od ucelu, pre ktory bol 
obstarany: 

Uvery a poh/'adavky 
Su nederivatovy financny majetok s fixnymi alebo s predpokladanymi splatkami, ktore nie su 
k6tovane na aktivnom trhu alebo, ktore nema spolocnost' zamer predat' v kratkom case alebo, 
ktore nie su ocenovane v realnej hodnote cez vykaz ziskov a strat alebo urcene na predaj. 
Uvery a pohl'adavky SU ocenovane zostatkovou hodnotou s pouzitim efektfvnej urokovej miery 
ponizenou o znffonie hodnoty. 

Financny majetok urceny na predaj 
Finaneny majetok na predaj zahrna majetok, ktory je do tejto kateg6rie klasifikovany 
pri obstarani alebo ho nie je mofoe klasifikovat' ako financny majetok v realnej hodnote 
precenovany cez vykaz ziskov a strat, investfcie drfane do splatnosti alebo pohl'adavky a Livery. 
Vo vykaze o financnej situacii je financny majetok na predaj ocenovany 
v realnej hodnote. 
Zmeny realnych hodn6t tychto cennych papierov sa uctuju ako polozka vlastneho imania 
,,Ocenovacie rozdiely" az docasu, ked' sa ukonci vykazovanie daneho financneho majetku. 
Nerealizovane zisky a straty vyplyvajuce zo zmien realnej hodnoty financneho majetku 
ureeneho na predaj SU vykazane VO vlastnom imani, okrem straty zo znizenia hodnoty 
a kurzovych rozdielov z penafoeho majetku ako su dlhove cenne papiere, ktore sa vykazuju vo 
vykaze ziskov a strat. V prfpade, Ze financny majetok urceny na predaj je predany, alebo d6jde 
k znizeniu jeho hodnoty, tak sa kumulovane zisky a straty p6vodne vykazane vo vlastnom 
imani vykafo VO vykaze ziskov a strat. Ked' je financny majetok urceny na predaj uroceny, urok 
je vypocitany met6dou efektfvnej urokovej miery je vykazany vo vykaze ziskov a strat 
v polozke ,,Vynosove uroky" . 

Nerealizovane zisky a straty vyplyvajuce zo zmien realnej hodnoty financneho majetku 
sa vykazuju vo vlastnom imani. V pripade, Ze je tento majetok oductovany z vykazu o financnej 
situacii, nerealizovany zisk alebo strata vykazovana vo vlastnom imani je oductovana 
a vykazana v riadku 11 Cisty zisk alebo strata z finanenych operadi" vo vykaze ziskov a strat. 
Urokove vynosy z financneho majetku na predaj, vypoCitane na zaklade met6dy efektivnej 
urokovej miery, su vykazane vo vykaze ziskov a strat na riadku ,,Vynosy z urokov a obdobne 
vynosy". Met6da efektivnej urokovej miery je sp6sob pocitania amortizovanej hodnoty 
financneho nastroja a prirad'ovania urokovych vynosov relevantnym uctovnym obdobiam. 
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Efektivna urokova miera je sadzba, ktora presne diskontuje bu duce penafoe toky z financneho 
nastroja na sucasnu hodnotu rovnu uctovnej hodnote. 

(e) OduCtovanie financneho majetku a finanenych zavazkov 

Financny majetok 

Financny majetok (resp. cast' finaneneho majetku alebo cast' skupiny podobneho finaneneho 
majetku) sa oductuje, ked': 

• vyprsia prava zfskat' penafoe toky z prislusneho majetku, alebo 
• Spolocnost' previedla prava na penafoe toky z majetku, resp. prevzala zavazok vyplatit' 

celu vysku zfskanych penafoych tokov bez vyznamneho oneskorenia tretej strane 
(,,pass-through arrangements") alebo 

• Spolocnost' previedla takmer vsetky rizika a vynosy vyplyvajuce z prislusneho majetku, 
alebo Spolocnost' nepreviedla vsetky rizika a vynosy vyplyvajuce z prfslusneho majetku 
ani si ich neponechala; previedla vsak kontrolu nad tymto majetkom. 

Ak Spolocnost' previedla svoje prava na penafoe toky z majetku, resp. uzavrela uvedenu pass
through dohodu, prifom vsak nepreviedla vsetky rizika alebo uzitky vyplyvajuce z tohto 
majetku a ani si ich neponechala, ani nepreviedla kontrolu nad majetkom, v takomto pripade 
sa o tomto majetku uctuje v prislusnom rozsahu pokracujucej angafovanosti Spolocnosti. 
Pokraeujuca angafovanost', ktora ma formu zaruky na prevadzany majetok, sa ocenuje nizsou 
z povodnej uctovnej hodnoty majetku alebo maximalnou vyskou protihodnoty, ktorej platba 
by sa mohla od Spoloenosti vyfadovat'. 

Financne zavazky 

Financny zavazok sa oductuje, ked' je povinnost' dana zavazkom splnena, resp. zrusena alebo 
vypr5ala. v pripadoch, ked' sucasny financny zavazok nahradf iny zavazok od toho isteho 
veritera za vyrazne odliSnych podmienok, resp. podmienky existujuceho financneho zavazku 
sa vyrazne zmenia, najprv sa oductuje povodny zavazok a potom sa zauctuje novy zavazok 
a rozdiel v prislusnych uctovnych hodnotach sa vykaze vo vykaze ziskov a strat. 

(f) Peniaze a penaine ekvivalenty 

Penafoe prostriedky a penafoe ekvivalenty zahrnaju peniaze v hotovosti a pohradavky voci 
bankam so zmluvnou dobou splatnosti menej ako 3 mesiace. 

(g) Pohl'adavky voci bankam 

Pohl'adavky voci bankam predstavuju penafoe prostriedky Spolocnosti na bankovych uctoch 
vedenych u depozitara, ktorych zmluvna doba splatnosti je viac ako 3 mesiace. Pri prvotnom 
zauctovanf SU ocenene realnou hodnotou. Nasledne SU ocenovane v amortizovanej hodnote, 
t .j . zvysenej 0 postupne dosahovany alikvotny urokovy vynos. v pripade identifikacie 
objekt fvneho faktora znehodnotenia sa k pohl'adavkam tvoria opravne polozky. 
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(h) Nehmotny majetok a stroje, pristroje a zariadenia 

Nakupovany dlhodoby majetok sa ocenuje obstaravacou cenou, ktora zahfna cenu obstarania 
a naklady suvisiace s obstaranim (clo, prepravu, poistne, DPH a pod.). 

Nehmotny majetok sa odpisuje podl'a odpisoveho planu, ktory bol zostaveny na zaklade 
predpokladanej doby jeho pouZlvania. Odpisovat sa zacina mesiacom uvedenia 
do pouzivania. 

Stroje, pristroje a zariadenia sa odpisuju podl'a odpisoveho planu, ktor'{ bol zostaveny 
na zaklade predpokladanej doby ich pouzivania a predpokladaneho priebehu opotrebenia. 
Odpisovat sa zacina mesiacom uvedenia do pouzivania. 

Preh l'ad o predpokladanej dobe pouzfvania v rokoch, met6de odpisovania a odpisovej sadzbe 
je uvedeny v nasledujucej tabul'ke: 

Nehmotny majetok: 

softver 

licencie 

ostatny nehmotny majetok 

Stroje, pristroje a zariadenia: 

stroje a zariadenia 

drobny hmotny majetok 

Doba 

poulfvania 

4 az 8 

3 az 5 

2 

4 

2 az 4 

Met6da 

odpisovania 

linearna 

linearna 

linearna 

linearna 

linearna 

Odpisova 

sadzba v % 

25 az 12,5 
33,34 az 20 

50 

25 

50 az 25 

Odpisy su vykazane na riadku ,,Odpisy hmotneho a nehmotneho majetku" vo vykaze ziskov 
a strat. 

Naklady na opravy a udrzbu hmotneho majetku sa uctuju priamo do nakladov. Technicke 
zhodnotenie jednotlivych majetkovych poloziek je aktivovane a odpisovane. 

Pri nehmotnom majetku, strojoch, prfstrojoch a zariadeniach sa posudzuje strata zo znifonia 
v prfpade existencie indicii na znizenie ich hodnoty. Strata zo znffonia hodnoty je vykazana 
v sume, o ktoru uctovna hodnota majetku presahuje jeho realizovatel'nu sumu, fo je vyssia 
z tychto dvoch sum: cista predajna cena majetku znizena o naklady vynalozene na predaj 
alebo pouzitel'na hodnota. 
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(i) Ostatny majetok 

Ako ostatny majetok sa vykazuju najma pohradavky vyplyvajuce z cinnosti Spolocnosti. 
Ide predovsetkym o pohradavky voci d6chodkovym fondom z titulu poplatkov za spravu 
a poplatkov za zhodnotenie majetku v d6chodkovych fondoch. Dalej sa tu vykazuju 
pohl'adavky voci sprostredkovatel'om, poskytnute zalohy a prijate dobropisy. Pri prvotnom 
ocenenf sa tieto pohl'adavky ocenuju v realnej hodnote. Nasledne su vykazovane 
v amortizovanej hod note, ku ktorej je v pripade spornych a pochybnych pohl'adavok vytvorena 
opravna polozka. 

(j) Casove rozlfsenie nakladov a v¥nosov 

Vydavky a prfjmy, ktore sa stanu nakladmi alebo vynosmi v buducnosti, sa casovo rozlisuju ako 
naklady alebo vynosy buducich obdobf. Do nakladov buducich obdobf SU zahrnute buduce 
naklady vyplyvajuce z dodavatel'sko-odberatel'skych vzfahov a vyplatene provfzie 
sprostredkovaterom za zmluvy o starobnom d6chodkovom sporenf - vid' bod (p). 

(k) Znizenie hodnoty 

Spoloenost ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka, prehodnocuje, ci nenastali 
skutocnosti, ktore by naznafovali znifonie hodnoty majetku. Ak takato skutoenost existuje, 
je odhadnuta realizovatel'na hodnota a zostatkova hodnota je znfzena na realizovatel'nu 
hodnotu, ak je tato niZSia ako zostatkova hodnota. Toto znfzenie sa vykazuje vo vykaze ziskov 
a strat v riadku ,,Tvorba/zuctovanie opravnej polozky". 

Realizovatel'na sum a uverov a pohl'adavok vyjadrenych v amortizovanej hod note je vypocftana 
ako sucasna hodnota predpokladanych buducich penafoych tokov, odurocena p6vodnou 
efektfvnou urokovou mierou . 

Realizovaterna hodnota ostatneho majetku je cista predajna cena alebo uzitkova hodnota, 
podl'a toho, ktora je vyssia. Pri posudzovanf uzitkovej hodnoty sa sucasna hodnota 
predpokladanych penafoych tokov vyjadruje pouzitf m diskontnej sadzby pred zdanenfm, 
ktora odrafa sucasnu situaciu na trhu a specificke rizika, ktore sa viafo k tomuto majetku. 

(I) Odlozene danove pohl'adavky a zavazky 

Odlozene dane z prfjmu sa vzfahuju na docasne rozdiely medzi uctovnou hodnotou majetku 
a uctovnou hodnotou zavazkov vykazanou v suvahe a ich danovou zakladnou, a na mofoosti 
umorovat danovu stratu v buducnosti. 

Pre urcenie vysky odlozenej dane sa pouzfva suvahova met6da. Odlozene danove pohl'adavky 
predstavuju sumu dane z prfjmov, ktore bu du narokovatel'ne 
v buducich obdobiach z d6vodu: 

a) odpoCftatel'nych docasnych rozdielov, 
b) prevedenych nevyuzitych danovych strat, alebo 
c) prevedenych nevyuzitych danovych odpoctov. 
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O existujucej odlofonej danovej pohl'adavke, ktora vznikla z odpoCftatel'nych docasnych 
rozdielov, uctuje Spolocnost vtedy, ak je pravdepodobne, ze bude dosiahnuty zaklad dane, 
voci ktoremu bude mofoe odpocitatel'ne docasnych rozdiely vyuzit. 

Vyska odlozenej dane je zalozena na ocakavanom sp6sobe realizacie alebo zuctovania 
uctovnej hodnoty majetku a zavazkov, s pouzitim danovych sadzieb platnych ku dnu, 
ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka, resp. k tomuto dnu schvalenych. 

Odlofony danovy zavazok vyjadruje sumu dane z prijmov na uhradu v buducich obdobiach 
z d6vodu zdanitel'nych docasnych rozdielov. Spolocnost o nom uctuje pri vsetkych docasnych 
zdanitel'nych rozdieloch. 

Odlozene danove zavazky su vykazane v nominalnej hodnote. 

(m) Ostatne zavazky 

Ako ostatne zavazky sa vykazuju zavazky Spoloenosti vyplyvajuce z jej prevadzky (zavazky voci 
dodavatel'om, zamestnancom, sprostredkovatel'om, socialnej poisfovni, zdravotnym 
poisfovniam atd'. ). Zavazky sa pri prvotnom zauctovani ocenuju realnou hodnotou. Nasledne 
su vykazovane v amortizovanej hodnote. 

(n) Dan z pridanej hodnoty 

Spoloenost je registrovanym platitel'om dane z pridanej hodnoty (d'alej 11 DPH") od 1. okt6bra 
2005. Od 1. januara 2013 podlieha Spolocnost skupinovej DPH v ramci skupiny Postovej banky, 
a.s. Vzhl'adom k tomu, ze Spolocnost neuplatnuje DPH na vstupe, kedze uskutocnuje 
len plnenia oslobodene od dane, je dan uctovana do nakladov k prislusnemu druhu nakladu, 
ktoreho sa tyka, resp. je sucasfou obstaravacej ceny majetku. 

(o) Vynosy z poplatkov a provizii, urokove V'jnosy a urokove naklady 

Vynosy Spoloenosti tvoria najma odplata za vedenie osobnych d6chodkovych uctov sporitel'ov, 
odplata za spravu d6chodkovych fondov, a odplata za zhodnotenie majetku v d6chodkovych 
fondoch, na ktore ma Spolocnost pravo v zmysle § 63 zakona o sds. 

Odplata za vedenie osobnych d6chodkovych uctov predstavuje 1% zo sumy prispevkov 
pripisanych na ucet nepriradenych platieb pred pripisanim d6chodkovych jednotiek na osobny 
d6chodkovy ucet sporitel'a. 

Odplata za spravu d6chodkovych fondov je stanovena ako 0,3% z predbefoej Cistej hodnoty 
majetku v d6chodkovom fonde. D6chodkova spravcovska spolocnost je povinna urcit 
pomernu cast odplaty za spravu kazdy pracovny den. 

Odplata za zhodnotenie majetku v d6chodkovych fondoch je stanovena vo vyske 10% zo 
zhodnotenia majetku v d6chodkovom fonde. Odplata sa vypoCitava na dennej baze, prifom sa 

17 



Dochodkova spravcovska spolocnos( Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov financneho 
vykaznlctva v znenl prijatom Eur6pskou uniou 

porovnava predbefoa aktualna hodnota dochodkovej jednotky k maximalnej hod note finalnej 
aktualnej hodnoty dochodkovej jednotky dosiahnutej v priebehu poslednych troch rokov, 
najskor vsak od 1. aprfla 2012. 

(p) Postup uetovania poplatkov a provizif a suvisiacich nakladov buducich obdobi 

Poplatky a provizie sa uctuju do nakladov a vynosov v tom uctovnom obdobi, v ktorom vznikli, 
bez ohl'adu na den ich uhrady, s vynimkou provizii vyplacanych v suvislosti s procesom 
uzatvarania zmluv o starobnom dochodkovom sporeni a ziskavania sporitel'ov. 
Provizie vyplatene sprostredkovatel'om na uzavrete zmluvy o starobnom dochodkovom 
sporeni su priamo priradene k zmluve o starobnom dochodkovom sporeni. Vyplatene provizie 
sa vykazuju vo vykaze o financnej situacii na riadku ,,Naklady a prijmy buducich obdobi". 
Amortizacia provizii je vykazana vo vykaze ziskov a strat na riadku ,,Naklady 
na poplatky a provizie" a jej vypocet je uvedeny niZSie. Pri vyplateni dodatocnej provizie 
sa tato zacina rozli5ovat v mesiaci jej priznania sprostredkovatef'ovi. 

Od 1. januara 2014 spoloenost prehodnotila casove rozlisovanie provizii a zvolila zrychlene 
odpisovanie. Model rozli5ovania provizii je stanoveny prepoctom pre cele portfolio zmluv na 
obdobie 9 rokov, prifom na kazdu novu zmluvu sa provfzia zaCfna rozli5ovat odo dna 
registracie zmluvy v Socialnej poistovni. Obdobie 9 rokov predstavuje odhadovanu priemernu 
dobu trvania zmluv o starobnom dochodkovom sporenf vypocitanu na zaklade historickych 
skusenosti Spolocnosti. Pri predcasnom ukoncenf zmluvneho vzfahu medzi sporitel'om 
a Spolocnosfou sa cela zostavajuca vyska provizie odpise jednorazovo do nakladov v riadku 
,,Naklady na poplatky a provfzie" . 

v pripade, ze vydavok na provizie nespf na poziadavky na aktivovanie, to znamena 
pravdepodobnost, ze prinesie v buducnosti Spolocnosti ekonomicky uzitok je nfzka, 
je zuctovany priamo do nakladov. 

Spolocnost pravidelne (ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka) testuje casovo 
rozlisene naklady na obstaranie zmluv na znfzenie hodnoty (angl. impairment test) . 
Pri teste na znizenie hodnoty majetku sa uskutocnuje tzv. test navratnosti (angl. recoverability 
test), pri ktorom sa posudzuje, ci vydavky, vynalozene na jednu zmluvu o starobnom 
dochodkovom sporeni budu v buducnosti pokryte prijmami, vyplyvajucimi z tejto zmluvy, 
prifom pri teste sa vychadza z diskontovanych odhadovanych buducich penafoych tokov 
(vratane administratfvnych nakladov), suvisiacich s touto zmluvou. v suvislosti so zmenou 
doby casoveho rozlisovania vyplatenych provizii na obdobie 9 rokov pre vsetky zmluvy 
rovnako, spolocnost testuje pokrytie vynalozenych vydavkov s ich prijmami na celkovom 
portf61iu zmluv - vid' bod (s). 

{q) Cisty zisk alebo strata z finanenych operadi 

Cisty zisk alebo strata z financnych operadi zahfna zisky a straty z nakupu a predaja cennych 
papierov. Tiez zahfna vysledok zo vsetkych transakci f v cudzej mene. 
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(r) Zamestnanecke pozitky 

Zamestnanecke pozitky predstavuju plnenia priebefoe poskytnute zamestnancom. Zdrojom 
zamestnaneckych pozitkov je aj mofoost' vyuzfvania prostriedkov zo socialneho fondu. Zdroje 
socialneho fondu su uctovane v ramci zavazkov Spoloenosti. Spolocnost' poskytuje 
zamestnancom prostriedky na zabezpecenie stravovania a regeneraciu pracovnej sily. 

Socialny fond vytvara Spolocnost' v sulade s poziadavkami zakona c. 152/1994 Z. z. 
o socialnom fonde v znenf neskorsfch predpisov povinnym prfdelom z nakladov. 

(s) Vyznamne posudenia a odhady 

Zostavenie uctovnej zavierky podl'a Medzinarodnych standardov financneho vykaznfctva 
v zneni prijatom EU si vyfaduje pouzitie urcitych zasadnych uctovnych odhadov. Takisto 
si vyfaduje, aby manazment v procese aplikacie uctovnych zasad Spolocnosti pouzil svoj 
usudok. Tieto uctovne odhady budu preto zakonite iba zriedka zhodne so skutocnymi 
vysledkami. Odhady a predpoklady, ktore nesu znacne riziko sposobenia vyznamnej upravy 
uctovnej hodnoty majetku a zavazkov v buducom uctovnom obdobf, SU opfsane v d'alfom 
texte. Odhady a predpoklady su priebefoe prehodnocovane. Ak sa prehodnotenie uctovnych 
odhadov vzt'ahuje len k jednemu uctovnemu obdobiu, vykafo sa v tom obdobf, 
ak prehodnotenie ovplyvnf sucasne aj buduce uctovne obdobia, vykaze sa v obdobf, kedy doslo 
k prehodnoteniu a aj v buducich obdobiach. 

Odhady sa tykaju najma stanovenf realnych hodnot financnych nastrojov a urcenie spatne 
zfskatel'nej hodnoty casovo rozlisenych provfzif. 

Vzhl'adom na zmenu v legislative a prijatie novely zakona, ktor'{m vlada schvalila 
znovuotvorenie druheho piliera, Spoloenost' k 31. decembru 2014 pristupila k tvorbe opravnej 
polozky z dovodu rizika vyssieho odchodu sporitel'ov oproti pouzitym predpokladom v teste 
primeranosti DAC. Predpokladom pre tvorbu opravnej polozky bolo riziko v'{stupu sporitel'ov, 
as tym suvisiaci jednorazovy odpis zostatkovej vysky vyplatenej provfzie. 

Ako prve kriterium pre v'{pocet opravnej polozky bol zvoleny priemerny pocet odchadzajucich 
sporitel'ov, ktory vychadzal z historickych vysledkov pocas predchadzajucich otvorenf systemu 
starobneho dochodkoveho systemu (SOS). Priemerny pocet odfdenych sporitel'ov pocas 
predchadzajucich otvorenf druheho piliera predstavoval 5 198 sporitel'ov a priemerna vyska 
nakladov buducich obdobf na sporitel'a prestavovala 41,5 tis. EUR. Tate cast' opravnej polozky 
predstavovala hodnotu 216 tis. EUR. Druhe kriterium predstavovala vykazana vyska nakladov 
buducich obdobf k 31. decembru 2014 na najstarsfch sporitel'ov (roenfk narodenia 1963 
a vyssie), kde riziko vystupu z dovodu medializovanej nevyhodnosti zotrvania je vysoke. Tate 
cast' opravnej polozky predstavovala hodnotu 208 tis. EUR. 

Opravna polozka bola v roku 2015 v celej vyske pouzita, celkova suma provfzif na odfdenych 
sporitel'ov predstavovala sumu 453 tis. EUR. 
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K 31.decembru 2015 Spolocnost' posudila vsetky casovo rozlifovane naklady na obstaranie 
zmluv a pristupila k jedno razovemu odpisu tej casti zmluv, ktore Spoloenosti doteraz 
nepriniesli ziadne alebo len minimalne uzitky a existuje riziko, ze ich ani v buducnosti 
neprinesu. Trvaly odpis predstavoval sumu 216 tis. EUR. 

Sucasna hodnota casovo rozlisenych provlzii v teste uskutocnenom k 31. decembru 2015 
predstavovala 13 962 tis . EUR. 

Najvyznamnejsie predpoklady pouzite v teste na urcenie spatne zlskatel'nej hodnoty 
su diskontna sadzba, inflacia, odhad narastu roenych prfspevkov a stornokv6ta. Spolocnost' 
pouzila pri diskontovanf penafoych tokov pri aktualnom vypocte spatne zfskatel'nej hodnoty 
sadzbu 8,61% (2014: 7,86%). Spolocnost' aplikovala inflaciu vo vyske 0,7% (2014: 1,1%) 
a pri kalkulacii uvafovala s trojpercentnym narastom rocnych prfspevkov (2014: 3,00%). 
Stornokv6ta pouzita pri diskontovanl penafoych tokov bola vo vyske 1,3% fo predstavuje 
priemer stornokv6ty za roky 2010 az 2015 (2014: 1%). 

Spolocnost' k 31. decembru 2015 vykonala analyzu citlivosti najvyznamnejsfch predpokladov 
pouzitych v teste na spatne zfskaternu hodnotu casovo rozlifovanych provfzif. Jednotlive 
scenare boli uskutoenene nezavisle jeden od druheho. Pri zvysenf diskontnej sadzby 
o 1 percentualny bod by sa sucasna hodnota buducich penafoych tokov znfzila o 1 316 tis. EUR 
a pri aplikacii scenara narastu nakladov o 4 EUR by sa sucasna hodnota buducich penafoych 
tokov znfzila o 3 965 tis. EUR. Pri znffonf narastu rocnych prfspevkov z 3% na 1,50% by sa 
sucasna hodnota buducich penafoych tokov znfzila o 8%. Znffonie v'/nosov fondov o 1 
percentualny bod by znamenal znffonie sucasnej hodnoty buducich penafoych tokov 
Spolocnosti o 43%. Z uvedeneho vyplyva, ze v ziadnom z tychto uvedenych scenarov 
by neprislo k zauctovaniu straty zo znfzenia hodnoty casovo rozlisenych provfzii. 

2. PENIAZE A PENAZNE EKVIVALENTY 

k 31. decembru k 31. decembru 

Peniaze a penafoe ekvivalenty 2015 2014 

Peniaze v hotovosti 0 0 

Befoe ucty 8 395 5 425 

Spolu 8 395 5 425 

Uctami v bankach m6fo Spolocnost' vol'ne disponovat'. 
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3. FINANCNY MAJETOK NA PREDAJ 

I. Finaneny majetok na predaj k 31. decembru k 31. decembru 

podra druhu 2015 2014 

Statne dlhopisy s kup6nmi 539 1288 

Ostatne dlhopisy s kup6nmi 707 1025 

Spolu 1246 2 313 

II. Financny majetok na predaj k 31. decembru k 31. decembru 

podl'a zostatkovej doby splatnosti 2015 2014 

do 1 mesiaca 0 730 

do 6 mesiacov 24 26 

do 1 roka 0 0 

do 2 rokov 524 505 

do 5 rokov 698 1052 

nad 5 rokov 0 0 

Spolu 1246 2 313 

4. POHt:ADAVKA DANE Z PRIJMOV A DANOVE ZAVAZKY 

Pohl'adavka dane z prfjmov a danove k 31. decembru k 31. decembru 

zavazky 2015 2014 

Splatna dan 93 164 

Zaplatene preddavky na dan z prfjmov (164) 0 

Spolu {71) 164 

5. ODLOZENA DANOVA POHt:ADAVKA 

k 31. decembru k 31. decembru 

1. Odlozena dariova pohl'adavka 2015 2014 

Odlozena danova pohl'adavka 92 83 

Spolu 92 83 
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Prepocet odlofonej danovej pohl'adavky je v nasledujucej tabu l'ke: 

11. Odlozena danova pohl'adavka k 31. decembru k 31. decembru 
2015 

Docasne rozdiely medzi uctovnou hodnotou 
majetku a uctovnou hodnotou zavazkov a ich 
danovou zakladnou, z toho: 

- financny majetok na predaj 28 

- rezerva na odmeny (23) 
- ostatne docasne rozdiely (109) 

Danova strata (314) 

Spolu {418) 

Sadzba dane 22% 

Odlozena danova pohl'adavka, netto 92 

- Uctovana cez vykaz ziskov a strat 0 

- Uctovana cez vlastne imanie (9) 

6. PREHt:.AD POHYBU NEHMOTNEHO MAJETKU, POHYBU STROJOV, 

PRfSTROJOV A ZARIADENf 

2014 

67 

(36) 

0 

(410) 

{379} 

22% 

83 

99 

(16) 

Prehl'ad o pohybe nehmotneho majetku, strojov, pristrojov a zariadenf k 31. decembru 2015 
a k 31. decembru 2014 sa nachadza na stranach 22 a 23. 

Pre ucely poistenia dlhodobeho majetku vyuzfva Spolocnost poistenie prenajatych nebytovych 
priestorov, ku ktoremu sa zaviazal vlastnfk budovy, a to poistenie rizika kradeze vlamanf m, 
lupeze a vandalizmu VO vnutri budovy ako aj k zivelnemu poisteniu kancelarskych priestorov. 
Poisten ie majetku je sucastou ceny najmu. 

Na nehmotny majetok a stroje, pristroje a zariadenia nebolo zriadene za lofoe pravo ani ine 
formy vecnych prav k cudzej veci. 
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Nehmotny majetok, stroje 

prlstroje a zariadenia 

Softver 

Licencie 

Ostatny nehmotny majetok 
Obstaranie nehmotneho 
majetku 

Nehmotny majetok spolu 

Dopravne prostriedky 

lne stroje a zariadenia 

Drobny hmotny majetok 

Stroje, prlstroje a zariadenia 
spolu 

Prehl'ad o pohybe nehmotneho majetku, strojov, prlstrojov a zariadenl 
k 31. decembru 2015 

Obstaravacia cena Opravky/Opravne polozky 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

2014 Prlrastky Presuny Ubytky 2015 2014 Prlrastky Ubytky 2015 

292 25 0 0 317 150 82 0 232 

32 0 0 -19 13 20 3 -12 11 

16 0 0 0 16 16 0 0 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

340 25 0 -19 346 186 85 -12 259 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 10 9 1 0 10 

23 7 0 0 30 16 5 0 21 

33 7 0 0 40 25 6 0 31 

Zostatkova cena 

31.12. 31.12. 

2014 2015 

142 85 

12 2 

0 0 

0 0 

154 87 

0 0 

1 0 

7 9 

8 9 
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Nehmotny majetok, stroje 

pristroje a zariadenia 

Softver 

Licencie 

Ostatny nehmotny majetok 
Obstaranie nehmotneho 
majetku 

Nehmotny majetok spolu 

Dopravne prostriedky 

lne stroje a zariadenia 

Drobny hmotny majetok 

Stroje, pristroje a zariadenia 
spolu 

Prehl'ad o pohybe nehmotneho majetku, strojov, pristrojov a zariadeni 
k 31. decembru 2014 

Obstaravacia cena Opravky/Opravne polozky 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

2013 Prirastky Presuny Ubytky 2014 2013 Prirastky Ubytky 2014 

1191 10 0 (909) 292 980 79 (909) 150 

63 0 0 {31) 32 40 11 {31) 20 

16 0 0 0 16 15 1 0 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1270 10 0 (940) 340 1035 91 {940) 186 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 (2) 10 7 4 (2) 9 

24 0 0 (1) 23 13 4 (1) 16 

35 1 0 {3} 33 20 8 {3} 25 

Zostatkova cena 

31.12. 31.12. 

2013 2014 

211 142 

23 12 

1 0 

0 0 

235 154 

0 0 

4 1 

11 7 

15 8 
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7. OSTATNY MAJETOK 

k 31. decembru k 31. decembru 

Ostatny majetok 2015 2014 

Pohl'adavka voci d6chodkovym fondom 227 553 

Ostatne pohl'adavky 28 29 

Spolu 255 582 

Vsetky pohl'adavky vykazane v majetku spolocnosti su do splatnosti, z d6vodu eoho nebolo 
potrebne uctovat 0 opravnej polozke. 

8. NAKLADY A PRfJMY BUDUCICH OBDOBf 

k 31. decembru k 31. decembru 

Naklady buducich obdobf 2015 2014 

Provf zie za zf skanie sporitel'ov a s tym 
suvisiace poplatky 3 339 4 561 

Opravna polozka k provfziam 0 (424) 

Najomne platene vopred 18 18 

Benefit statutarnemu organu 14 20 

Ostatne 11 9 

Spolu 3 382 4184 

9. OSTATNE ZAVAZKY 

k 31. decembru k 31. decembru 

I. Ostatne zavazky podl'a druhu 2015 2014 

Zavazky voci dodavatel'om 145 104 

Zavazky voci zamestnancom 111 97 

Zavazok voci danovemu uradu - preddavok na dan 
z prfjmu fyzickych os6b 3 3 

Zavazky voci socialnej, zdravotnej poistovni + zavazky 
z ostatnych odvodov (doplnkove d6chodkove poistenie, 
zivotne poistenie, ucelove sporenie) 11 22 

Spolu 270 226 
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k 31. decembru k 31. decembru 

II. Ostatne zavazky podra splatnosti 2015 2014 

do splatnosti 265 226 

po splatnosti do 30 dnf 5 0 

Spolu 270 226 

v ramci zavazkov voci zamestnancom SU vykazane aj zavazky zo socialneho fondu VO vyske 
3 tis. EUR. Prehl'ad o tvorbe a cerpani socialneho fondu je v nasledujucej tabul'ke: 

k 31. decembru k 31. decembru 

Socialny fond 2015 2014 

Pociatocny stav 4 4 

Tvorba 1 2 

Cerpanie (2) (2) 

Konecny stav 3 4 

Spoloenost' nemala k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014 ziadne podriadene zavazky. 

10. VLASTNE IMANIE 

Zakladne imanie Spolocnosti k 31. decembru 2015 bolo v plnej vyske splatene a zapfsane 
do Obchodneho registra. Zakladne imanie pozostava z 36 akcii, prifom menovita hodnota 
jednej akcie je 332 tis. EUR. Celkova vyska zakladneho imania k 31. decembru 2015 
je 11 950 tis. EUR (k 31. decembru 2014: 11 950 tis. EUR). Vlastnfkom vsetkych akcii je Postova 
banka, a.s., Dvorakovo nabrezie 4, Bratislava, ktora ma zaroven 100%-ny podiel 
na hlasovacich pravach. 

lnformacia o pohybe vo vlastnom imanf je v prehl'ade o zmenach vo vlastnom imanf, ktory 
je sucasfou tejto uctovnej zavierky. 

Uctovny zisk za uctovne obdobie 2014 VO vyske 1 441 tis. EUR bol na zaklade rozhodnutia 
valneho zhromazdenia Spolocnosti rozdeleny takto: 

Tvorba rezervneho fondu (144 tis. EUR) 
Vykrytie neuhradenych strat minulych rokov (1 084 tis. EUR) 
Prevedenie na zisk minulych rokov po splneni zakonnej poziadavky na tvorbu 
rezervneho fondu a vykrytia neuhradenych strat minulych rokov (13 tis. EUR) 
Vyplata dividend akcionarovi (200 tis. EUR) 

0 rozdeleni vysledku hospodarenia - zisku za uctovne obdobie 2015 VO vyske 1140 tis. EUR 
rozhodne valne zhromazdenie. Navrh statutarneho organu valnemu zhromazdeniu 
predstavuje: 

Tvorba rezervneho fondu (114 tis. EUR) 
Prevedenie na zisk minulych rokov po splnenf zakonnej poziadavky na tvorbu 
rezervneho fondu (26 tis. EUR) 
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Vyplata dividend akcionarovi (1 000 tis. EUR} 

11. ROZPIS UROKOVYCH VYNOSOV A NAKLADOV 

Urokove V'{nosy 2015 2014 

Uroky z terminovanych vkladov 71 17 

Uroky z dlhopisov 92 103 

Spolu 163 120 

12. ROZPIS POPLATKOV A PROVfZlf PODL:A CINNOSTf A SLUZIEB, ZA KTORE 

SU PLATENE A PRIJATE 

Ciste V'{nosy z poplatkov a provf zif 2015 2014 

Vynosy z poplatkov za vedenie uctov 262 258 

Vynosy z poplatky za spravu 1065 1018 

Vynosy z poplatkov za zhodnotenie majetku 
fondu 1699 2 262 

Spolu 3 026 3 538 

Bankove poplatky (2) (2) 

Poplatky za operacie s cennymi papiermi (4) (4) 

Casovo rozlfsene provizie na ziskanie sporitel'ov (702} (652} 

Trvaly odpis provizii na neaktivne zmluvy (216} 0 

Ostatne (34} (28} 

Spolu (958) (686) 

13. ROZPIS PERSONALNYCH NAKLADOV 

Personalne naklady 2015 2014 

Mzdy a odmeny zamestnancov 238 240 

Socialne poistenie a zdravotne 
poistenie 104 111 
Mzdy a odmeny clenov 
statutarneho organu 138 110 

Ostatne osobne naklady 5 4 

Spolu 485 465 

27 



Dochodkova spravcovska spoloenost Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov financneho 
vykaznictva v zneni prijatom Eur6pskou uniou 

14. ROZPIS OSTATNYCH VSEOBECNYCH PREVADZKOvYCH NAKLADOV 

Prevadzkove naklady 2015 2014 

Reklama, propagacia, marketing 44 15 

Najomne 69 72 

IT podpora a softverove sluzby 128 125 

Spotreba materialu a tlaciv 5 7 

Dane a poplatky 0 1 

Audit 60 68 

Poradenstvo 1 1 

Spoje a postovne 70 55 

Operativny leasing 0 2 

Prispevok Asociacii d6chodkovych spravcovskych spol. 5 1 

lne prevadzkove naklady 24 14 

Spolu 406 362 

Spolocnost vyuziva sluzby auditorskej spolocnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. Za rok 2015 
predstavovali naklady na overenie individualnej uctovnej zavierky sumu 59 tis. EUR (za rok 
2014 sumu 66 tis. EUR). KPMG Slovensko spol. s r.o . neposkytovalo Spolocnosti ine sluzby. 

15. DANE Z PRfJMOV 

Prechod od teoretickej k vykazanej dani z prijmov je uvedeny v nasledujucej tabul'ke: 

k 31. decembru 2015 k 31. decembru 2014 

Zaklad dane Dan 22% Zaklad dane Dan 22% 

Zisk/(Strata) pred zdanenim 1246 1622 

z toho teoreticka dan (274) (357) 
Danovo neuznane naklady (okrem tych, 
ku ktorym bola zauCtovana odlozena dan) 70 (15) 48 (11) 

Docasne rozdiely, ku ktorym nebola 
zauctovana odlozena dan (424) 93 424 (93} 
Umorenie danovej straty, ku ktorej nebola 
vykazana odlozena dan 409 90 1340 295 
Douctovanie odlozenej dane k stratam 
minulych obdobi 96 21 7 (2) 

Ostatne zmeny v docasnych rozdieloch 97 (21) 36 (8) 
Zmena odlozenej dane z d6vodu zmeny 
danovej sadzby - - 20 (S) 
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Celkova vykazana dan {106) {181) 

Splatna dan (106) {167) 

Odlozena dan (naklad)/v'{nos 0 {14) 

v nasledovnej tabul'ke je vykazana dan, ktora bola zauctovana priamo do vlastneho imania. 

2015 2014 

Pred Danovy dopad 
Netto 

Pred Danovy dopad 
Netto 

danou {22%) danou {22%} 

Zmena v ocenovacfch 
rozdieloch z 
financneho majetku 
na predaj 29 (9) 20 67 (16} 51 

Spolu 29 {9) 20 67 (16) 51 

16. INFORMACIE 0 VZTAHOCH SO SPRIAZNENYMI OSOBAMI 

ldentifikacia spriaznenych osob 

Spoloenost je vo vztahu spriaznenej osoby ku svojmu akcionarovi, ktory ma v Spoloenosti 
podstatny vplyv a k inym stranam, k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 alebo pocas 
obdobia od 1. januara 2015 do 31. decembra 2015 a 1. januara 2014 do 31. decembra 2014, 
ako je uvedene niZSie. 

(1) Koneenf vlastnfci a spoloenosti nimi ovladane. 

(2) Spolocnosti, ktore Spolocnost ovladaju, spolocne ovladaju alebo maju podstatny vplyv 
na uctovnu jednotku. 

(3) Spolocne ovladane spolocnosti, v ktorych je Spolocnost spolocnfkom, resp. 
d6chodkove fondy spravovane spolocnosfou . 

(4) Pridruzene spolocnosti 

(5) Clenovia vrcholoveho manazmentu spolocnosti 

lnformacie 0 odmenach clenov statutarnych organov a vrcholoveho manazmentu 
su uvedene v bode 12 - Rozpis personalnych nakladov. 

Spriaznene osoby: 

• Materska spolocnost: 

Postova banka, a.s., Bratislava 
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• Ostatne spriaznene strany: 

J& T FINANCE GROUP SE 

PRVA PENZUNA SPRAVCOVSKA SPOLOCNOST POSTOVEJ BANKY, sprav. spol., a.s. 
(d'alej ,,PPSS, a.s. ") 

POBA Servis, a.s. 

PB PARTNER, a.s. 
PB Financne sluzby, a.s. 
Postova poist'ovna, a.s. 

PB IT, a.s. 

SPPS, a.s. 
Nadacia Postovej banky 

Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisovy 
garantovany d.f. (d'alej ,,STABILITA dlhopisovy garantovany d.f.") 
Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiesany 

negarantovany d.f. (d'alej 11 BENEFIT zmiesany negarantovany d.f.") 

Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciovy 
negarantovany d.f. (d'alej ,, PROSPERITA akciovy negarantovany d.f. " ) 

Dochodkova spravcovska spolocnost Postovej banky, d .s.s., a.s., PERSPEKTfVA 
indexovy negarantovany d.f. (d'alej ,,PERSPEKTfVA negarantovany d.f. " ) 

Spolocnost uskutocnovala transakcie so spriaznenymi stranami za befoych trhovych 

podmienok. Rozpis poloziek je na nasledujucich stranach. 

Vyska pohl'adavok a zavazkov voci spriaznenym osobam 

• Materska spolocnost: 

k 31. decembru k 31. decembru 

zavazky 2015 2014 

Postova banka, a.s. 8 7 

• Ostatne spriaznene strany: 

k 31. decembru k 31. decembru 

Pohl'adavky a majetok 2015 2014 

STABILITA dlhopisovy garantovany d.f. 181 401 

BENEFIT zmiesany negarantovany d.f. 10 29 

PROSPERITA akciovy negarantovany d.f. 29 116 

PERSPEKTIVA indexovy negarantovany d.f. 7 7 

POBA Servis, a.s. 45 45 
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k 31. decembru k 31. decembru 

zavazky 2015 2014 

PPSS, sprav. spol., 7 7 

PB PARTNER, a.s. 4 6 

• Manazment a im blfzke osoby 

k 31. decembru k 31. decembru 

Pohradavky popis operacie 2015 2014 

Predstavenstvo benefit stat. org. 14 20 

k 31. decembru k 31. decembru 

zavazky 2015 2014 

Predstavenstvo mzdy a odmeny 61 47 

Prehl'ad nakladov a yYnosov z operadi uskutocnenych so spriaznenymi osobami: 

• Materska spolocnost: 

Naklady popis operacie 2015 2014 

Postova banka, a.s. IT sluzby 5 5 
oper. najom 0 2 
ostatne 8 9 

• Ostatne spriaznene strany: 

Naklady popis operacie 2015 2014 

PPSS, a.s. IT sluzby 7 7 

POBA Servis, a.s. najom 70 72 

Vy nosy popis operacie 2015 2014 

popl. za spravu, 

vedenie a zhod. 

STABILITA dlhopisovy garantovany d.f. majetku v d.f. 1979 2 771 
popl. za spravu, 

vedenie a zhod. 

BENEFIT zmie5any negarantovany d.f. majetku v d.f. 174 170 
popl. za spravu, 

PROSPERITA akciovy negarantovany vedenie a zhod. 

d.f. majetku v d.f. 693 544 
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popl. za spravu, 
PERSPEKTfVA indexovy negarantovany vedenie a zhod. 
d.f. majetku v d.f. 180 53 

• Manazment a im blizke osoby 

Naklady popis operacie 2015 2014 

prfjmy zo zavislej 
Predstavenstvo cinnosti, z toho 138 110 

odmeny 122 100 
nepenafoy 
prfjem 0 3 

Spoloenost' nevydala ziadne zaruky za spriaznene osoby. Spolocnost' neprijala ziadne zaruky 
od spriaznenych os6b. 

17. IDENTIFIKACIA A RIADENIE RIZIK 

Spolocnost' identifikovala v ramci svojej cinnosti nasledovne rizika : 

Uverove riziko 

Uverove riziko predstavuje potencialnu stratu pre Spolocnost', ktora suvisf s neschopnosfou 
alebo neochotou dlfofka plnit' si svoje zavazky voci Spolocnosti v stanovenom case a rozsahu . 
Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadreny uctovnou hodnotou tohto majetku v suvahe, 
ktora vyjadruje najvyssiu mofou uctovnu stratu, ktora by musela byt' zauctovana v prf pade, 
ze protistrana uplne zlyha pri plnenf svojich zmluvnych zavazkov a vsetky zabezpeky a zaruky 
by mali nulovu hodnotu. Tato hodnota preto vysoko prevysuje ocakavane straty. Uverove 
riziko je spojene tiez so zmenou trhoveho vnf mania uverovej bonity dll.nika/emitenta. 
s poklesom bonity klesa aj hodnota investicnych nastrojov dll.nfka/emitenta. 

Vedenie Spoloenosti zhodnotilo uverove riziko za akceptovatel'ne, nakol'ko Spolocnost' 
neposkytla za rok konciaci 31. decembra 2015 ziadne livery a neeviduje pohl'adavky 
po splatnosti voCi tretfm osobam. Majetok Spolocnosti je zhodnocovany formou depozitnych 
operadi u svojho depozitara, spolocnosti Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. Statny dlhopis 
Slovenskej republiky ma investicny rating A2 podl'a medzinarodnej ratingovej agentury 
Moody's Investors Service. Ostatne podnikove dlhopisy vzhl'adom na podstupene uverove 
riziko hodnotf Spolocnost' ako akceptovatel'ne. 

Trhove rizika 
Trhove riziko vyplyva zo zmien urokovej sadzby, kurzoveho vyvoja, vyvoja trhovych cien 
cennych papierov, z komoditnych a inych rizfk, okrem uveroveho. v zavislosti od vyvoja na 
financnom trhu m6ze aktualna hodnota d6chodkovych jednotiek spravovanych fondov 
kolisat', to znamena, ze maze stupat' i klesat'. z toho vyplyva, ze spravca si vzhl'adom na 
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predchadzajuci vyvoj dochodkovej jednotky a vzhl'adom na aktualny vyvoj na f inancnych 
trhoch maze alebo nemoze uctovat poplatok za zhodnotenie majetku fondov a z toho dovodu 
existuje riziko, ze jej Vynosy z poplatkov za zhodnotenie majetku fondov nemusi dosahovat 
planovanu uroven. Spravca sa snazi vyberat take investicne prilezitosti, ktore v maximalne 
moinej miere zniiuju zname existujuce rizika na prijatel'nu uroven a pritom zabezpecia 
primerane vynosy v prospech sporitel'ov. 

Urokove riziko 

Urokove riziko znamena riziko straty vyplyvajuce zo zmien urokovych mier a ich vplyvu 
na hodnotu majetku Spolocnosti. 

Uroceny majetok Spoloenosti zahrna beine ucty VO vyske 8 395 tis. EUR (2014: 5 425 t is. EUR) 
- urok je nevyznamny a financny majetok urceny na predaj vo vyske 1 246 tis. EUR (2014: 2 
313 tis . EUR). Cenne papiere v majetku spolocnosti maju stanoveny fixny urok az do splatnosti 
jednotlivych dlhopisov. Z tohto dovodu moie byt Spoloenost vystavena urokovemu riziku pri 
cennych papieroch, nakol'ko pri zmene trhovych urokovych sadzieb pride k naslednej zmene 
realnej hodnoty tychto cennych papierov. 

Spolocnost nema ziadne zavazky, ktore by boli urocene. 

Vedenie Spoloenosti sa domnieva, ze na zaklade vyssie uvedeneho vyplyva, ie Spolocnost 
nie je vystavena vyznamnemu urokovemu riziku. 

Zmena urokovej sadzby ma vyznamny vplyv na vysledok testu na znizenie hodnoty casovo 
rozlisenych obstaravacich nakladov, kedze sa test vykonava prostrednictvom diskontovanych 
odhadovanych buducich penafoych tokov. Analyza citlivosti pre tento majetok je uvedena 
vyssie v poznamkach. 

Menove riziko 

Menove riziko znamena riziko straty vyplyvajuce zo zmien vymennych kurzov mien a ich vplyvu 
na hodnotu majetku Spolocnosti. 

K 31. decembru 2015 bol majetok a zavazky Spoloenosti denominovane iba v EUR. 
K 31. decembru 2014 bol majetok a zavazky Spolocnosti denominovane iba v EUR. 

Z uvedeneho vyplyva, ie Spoloenost nie je vystavena vyznamnemu menovemu riziku. 

Operacne riziko 

Spoloenost je vystavena riziku legislativnych zmien z dovodu zmeny politickej situacie. Zakon 
0 sds bol od svojej ucinnosti viackrat novelizovany. 

Zmenou v legislative a prijatie novely zakona, ktorym vlada schvalila znovuotvorenie druheho 
piliera, Spolocnost pristupila k 31. decembru 2014 k tvorbe opravnej polozky 
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z d6vodu rizika vyssieho odchodu sporitel'ov oproti pouzitym predpokladom v teste 
primeranosti DAC. Predpokladom pre tvorbu opravnej polozky bolo riziko vystupu sporitel'ov, 
a s tym suvisiaci jednorazovy odpis zostatkovej vysky vyplatenej provizie. Ako kriterium pre 
vypocet opravnej polozky bol zvoleny priemerny pocet odchadzajucich sporitel'ov, ktory 
vychadzal z historickych vysledkov pocas predchadzajucich otvoreni systemu starobneho 
d6chodkoveho systemu (SDS) a najstarsi sporitelia, kde riziko vystupu z d6vodu 
medializovanej nevyhodnosti zotrvania je vysoke. Pre viac detailov vid' bod 1 (s). K 31. 
decembru 2015 bola cela vyska opravnej polozky pouzita. 

Riziko likvidity 

Riziko likvidity vznika v ramci vseobecneho financovania cinnosti Spolocnosti a riadenia 
jej financnej situacie. Zahfna riziko neschopnosti financovat majetok v dohodnutej dobe 
splatnosti a taktiez riziko neschopnosti realizovat majetok za rozumnu cenu v primeranom 
casovom horizonte. 

V nasledovnej tabul'ke je uvedena analyza financneho majetku a zavazkov Spolocnosti 
zoskupenych podl'a zostatkovej doby splatnosti. Tato analyza predstavuje najopatrnejsf 
variant zostatkovych d6b splatnosti bez zahrnutia urokov. Preto v prfpade zavazkov 
je vykazane najskorsie mofoe splatenie a pre majetok najneskorsie mofoe splatenie. Majetok 
a zavazky, ktore nemaju stanovenu splatnost, su vykazane spolu v kateg6rii 11 nespecifikovane". 

k 31. decembru 2015: 

do3 dos nad 5 
Financny majetok mesiacov do 1 roka rokov rokov nespecif. Spolu 

Peniaze a penafoe ekvivalenty 8 395 0 0 0 0 8 395 

Finaneny majetok na predaj 33 29 1313 0 0 1375 

Ostatny majetok 227 0 0 0 28 255 

Spolu 8655 29 1313 0 28 10025 

Finanene zavazky 

Ostatne zavazky 99 0 0 0 171 270 

Spolu 99 0 0 0 171 270 

Cista v'/ska finaneneho 
majetku a zavazkov 8 556 29 1313 0 (143) 9 755 
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k 31. decembru 2014: 
do3 do do nad 

Financny majetok mesiacov 1 roka 5 rokov 5 rokov nespecif. Spolu 

Peniaze a penafoe ekvivalenty 5 425 0 0 0 0 5 425 

Financny majetok na predaj 747 70 1674 0 0 2 491 

Ostatny majetok 553 0 0 0 29 582 

Spolu 6 725 70 1674 0 29 8498 

Finanene zavazky 

Ostatne zavazky 53 0 0 0 173 226 

Danove zavazky 164 0 0 0 0 164 

Spolu 217 0 0 0 173 390 
Cista yYska financneho 
majetku a zavazkov 6 508 70 1674 0 (144) 8108 

Ostatne zavazky k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 predstavuju hlavne zavazky voci 
dodavatel'om, zamestnancom, statnemu rozpoctu a verejnym poisfovniam. Nediskontovana 
hodnota tychto zavazkov je zhodna s ich uctovnou hodnotou. 

Spolocnost ma dostatok financnych zdrojov na svoju cinnosf, a z toho dovodu 
nie je k 31. decembru 2015, ani v strednodobom horizonte (5 rokov) ohrozena jej likvidita. 

Kapitalova primeranost 

Spolocnost podlieha zakonnym poziadavkam na potrebu kapitalovej primeranosti vlastnych 
zdrojov, prifom na jej posudenie sa pouzfva niekol'ko hradfsk v sulade s platnym zakonom 
o starobnom dochodkovom sporeni a vyhlaskou NBS c. 101/2008. 
Spolocnost k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014, aj pocas rokov konciacich sa tymito 
datumami, spf nala vsetky poziadavky na kapitalovu primeranost. 
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Tabul'ka nizsie zobrazuje strukturu kapitalovej primeranosti Spolocnosti v zmysle platnej 
legislativy k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014: 

k 31. decembru k 31. decembru 
2015 2014 

Zakladne vlastne zdroje 13 247 13 391 

Polozky znifojuce zakladne vlastne zdroje (87} (1 238} 
Vlastne zdroje celkom 13160 12153 

Likvidny majetok dochodkovej spravcovskej 
spolocnosti 8 934 7 738 

Hodnota majetku v dochodkov'(ch fondoch spolu 347 230 361519 
x vseobecnych prevadzkov'(ch v'(davkov za predch. 
obd. 403 866 

A. Minimalny limit likvidneho majetku (odvodeny od 
prevadzkovych vydavkov) 403 866 

Udaj o splnenl 13160 12153 

B. Minimalny limit vlastnych zdrojov (odvodeny od 
majetku v spravovanych fondoch) 0,005 0,005 

Udaj o splneni 0,026 0,022 

18. REALNA HODNOTA FINANCNEHO MAJETKU 

Vzhl'adom na skutocnost, ze financny majetok a financne zavazky vykazane v suvahe 
k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014, okrem financneho majetku vykazaneho v realnej 
hodnote, predstavuju najma zostatky na befoych uctoch, kratkodobe pohl'adavky 
a kratkodobe zavazky, mofoo konstatovat, Ze realna hodnota tohto majetku a zavazkov 
nie je vyznamne odlisna od ich uctovnej hodnoty. 

Realna hodnota je cena, ktora by sa ziskala za predaj majetku alebo ktora by bola zaplatena 

za prevod zavazku pri befoej transakcii medzi ucastnikmi trhu ku dnu ocenenia. 

Spolocnost urcuje realnu hodnotu cenneho papiera ako trhovu cenu vyhlasenu najneskorsie 
ku dnu ocenenia, ak je nesporne, ze za trhovu cenu mofoo cenny pa pier predat; pri dlhovom 
cennom papieri je tato cena vratane skutocneho casovo rozlfseneho uroku do datumu 
ocenenia. 

Spolocnost pouziva nasledovnu hierarchiu ocenovacich technik pre urcenie a vykazovanie 
realnej hodnoty financnych nastrojov: 

Uroven 1: trhove (neupravene) ceny na aktivnych trhoch pre identicky majetok a zavazky; 
Uroven 2: ine techniky, u ktorych su priamo alebo nepriamo na trhu pozorovatel'ne vsetky 
vstupy s vyznamnym efektom na realnu cenu; 
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Uroven 3: techniky, u ktorych nie SU pozorovatel'ne trhove udaje s vyznamnym efektom 

na realnu cenu. 

Nizsie uvedena tabul'ka priblifoje met6dy ocenovania pouzfvane pri urfovani realnej hodnoty 

financnych nastrojov ocenovanych realnou hodnotou: 

k 31. decembru 2015 

Trhova 
Nazov CP Oroven 1 Oroven 2 Oroven 3 hodnota spolu 

Statne dlhopisy SR 0 539 0 539 

Ostatne dlhopisy 0 0 707 707 

Celkom 0 539 0 1246 

k 31. decembru 2014 

Trhova 
Nazov CP Oroven 1 Uroven 2 Uroven 3 hodnota spolu 

Statne dlhopisy SR 0 1288 0 1288 

Ostatne dlhopisy 0 519 506 1025 

Celkom 0 1807 506 2 313 

Odsuhlasenie pociatocnych a konecnych zostatkov realnych hod not jednotlivych urovni 

finaneneho majetku : 

Precenenie cez 
Precenenie ostatne sucasti 

Zostatok Prirastok/ cez v'fkaz komplexneho Zostatok 
Nazov CP k 31.12.2014 (Ubytok) ziskov a strat vysledku k 31.12.2015 

Statne dlhopisy SR 1288 (700) (23) (26) 539 

Ostatne dlhopisy 1025 (300) (3) (15) 707 

19. KONCENTRACIA MAJETKU A ZAVAZKOV 

Spoloenost ma vyznamnu koncentraciu majetku k 31. decembru 2015 voci Ceskoslovenskej 

obchodnej banke, a.s., ktora je depozitarom fondov v sprave Spolocnosti a to z dovodu 

ustanoveni §101 ods. 3 zakona o sds. Zavedenie postupov pre zabezpecenie akceptovanej 

koncentracie uveroveho rizika nebolo z tychto dovodov realizovane. 

37 



Dochodkova spravcovska spoloenost' Postovej banky, d.s.s., a.s. 
Uctovna zavierka za rok konciaci 31. decembra 2015 zostavena podra Medzinarodnych standardov financneho 
vykaznfctva v zneni prijatom Eur6pskou uniou 

20. PREHL:AD 0 PODMIENENYCH AKTfVACH PREVZATYCH NA SPRAVU A 

RIADENIE A 0 INYCH AKTfVACH A PASfVACH 

Podsuvahove polozky k 31. decembru 2015 tvoria portfolia dochodkovych fondov v cistej 
hodnote 346 747 tis. EUR, k 31. decembru 2014 boli vo vyske 360 869 tis. EUR. 

Spoloenost nema ziadne d'alsie zavazky, ktore sa nesleduju v befoom uctovnfctve 
a neuvadzaju sa v suvahe. 

Nakol'ko mnohe oblasti slovenskeho danoveho prava doteraz nebol i dostatoene overene 
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budu danove organy aplikovat. Mieru tejto neistoty 
nie je mofoe kvantifikovat a zanikne az potom, ked' budu k dispozfcii pravne precedensy, 
prfpadne oficialne interpretacie prfslusnych organov. 

21. OSTATNE INFORMACIE 

Dna 5. juna 2014 vstupil do platnosti zakon c. 183, ktorym sa novelizoval zakon o starobnom 
d6chodkovom sporenf. Zakonom sa upravili pravidla na vyplacanie d6chodkov z II. piliera 
po 1. januari 2015. Druhy pilier bol otvoreny v case od 15. marca 2015 do 15. juna 2015. 
Pocas tohto obdobia vystupilo z d6chodkovych fondov 11196 sporitel'ov, ktorf si odniesli 
majetok vo vyske 36 734 tis. EUR. 

z d6chodkove fondu STABILITA dlhopisovy garantovany d.f. odisiel majetok vo vyske 31506 
tis. EUR, z d6chodkoveho fondu BENEFIT zmiesany negarantovany d.f. majetok vo vyske 
1 786 tis. EUR, z d6chodkoveho fondu PROSPERITA akciovy negarantovany d.f. majetok vo 
vyske 3 060 tis. EUR a z d6chodkoveho fondu PERSPEKTfVA indexovy negarantovany d.f. 
odisiel majetok vo vyske 382 tis . EUR. 

22. UDAJE 0 UDALOSTIACH, KTORE NASTALI MEDZI DNOM, KU KTOREMU SA 

ZOSTAVUJE UCTOVNA ZAVIERKA A DNOM ZOSTAVENIA UCTOVNEJ 

ZAVIERKY 

Po 31. decembri 2015 nenastali take udalosti, ktore by si vyfadovali zverejnenie alebo 
vykazanie v tejto uctovnej zavierke. 

23.2.2016 

Datum Ing. Vladimir Salkovic 
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