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Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu 
 

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

a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období   

 

Svetové akciové trhy si prešli mimoriadne turbulentným rokom. Zatiaľ čo v úvode roka sa im pod vplyvom 
doznievajúcej eufórie z uvoľnenej menovej politiky a prvej fázy obchodnej dohody darilo prepisovať historické 
maximá, už koncom februára počítali najvyššie sedemdňové straty od finančnej krízy v roku 2008. Skutočné 
panické výpredaje nastali v marci, keď šírenie ochorenia nadobudlo rozmery globálnej pandémie, ktorá postupne 
uzavrela ekonomiky krajín na celom svete. Akciové trhy poklesli v doteraz najkratšom čase o viac ako 20%. 
Centrálne banky a vlády reagovali okamžitým prísunom bezprecedentného objemu likvidity, ktorý zafungoval a 
vyústil do historicky najrýchlejšieho zotavenia akciových trhov. Už v júni sme preto boli svedkami toho, ako sa 
americké akciové indexy približovali ku svojim predchádzajúcim maximám alebo ich dokonca prekonali. Rýchly 
vývoj vakcín a nádej na porazenie pandémie zaočkovaním populácie už len ďalej podporili rastúci trend. K 
optimizmu prispeli aj geopolitické udalosti ako výmena v prezidentskom kresle USA, či na poslednú chvíľu 
odvrátený scenár tvrdého brexitu. Ani to však akciovým indexom zo starého kontinentu nestačilo k úplnému 
vymazaniu marcových strát. Rozvinuté trhy na zotavenie počas roka reagovali vo všeobecnosti lepšie ako 
rozvojové. Zo sektorového hľadiska sa vďaka digitalizácií a prosperujúcemu e-commerce darilo technologickému 
sektoru. Energetický sektor naopak zaostával najmä z dôvodu poklesu cien ropy. Májové kontrakty na ropu WTI 
sa prvýkrát v histórii dočasne ocitli v zápornom pásme, keď zásobníky ropy pretekali a nebolo kde surovinu 
uskladniť. 

 

Napriek globálnej pandémií koronavírusu, ktorá uvrhla svetovú ekonomiku do najhlbšej recesie od druhej 

svetovej vojny, dokázal indexový dôchodkový fond PERSPEKTÍVA v úvode roka niekoľkokrát prekonať historicky 

najvyššiu hodnotu dôchodkovej jednotky a do konca roka poskytnúť svojim sporiteľom kladné zhodnotenie ich 

úspor vo výške +0,88%.  

Očakávaný vývoj 

Finančné trhy vstúpili do nového roka 2021 na vlne optimizmu. Pozitívne vyhliadky boli spojené s celosvetovou 
vakcináciou priživujúcou nádej na návrat ekonomík do normálu. Bezprecedentný prílev likvidity zo strany vlád a 
centrálnych bánk dali trhom oporné body pre ďalší rast cien aktív. Trhy však v súčasnosti natoľko počítajú s 
víťazstvom v boji s globálnou pandémiou, že akákoľvek odchýlka od tohto scenáru môže viesť k nárastu volatility. 
Pandémia stále nie je pod kontrolou najmä kvôli mutáciám koronavírusu a otáznou je tiež rýchlosť a účinnosť 
vakcinácie obyvateľstva, či efektívnosť fiškálnych a menových opatrení. Určité riziká so sebou prináša aj príliš 
rýchle zotavenie svetovej ekonomiky, ktoré pri súčasnom tempe pumpovania peňazí môže mať za následok 
prudší nárast inflácie. Inflácia môže následne prinútiť centrálne banky utiahnuť svoje doterajšie nastavenie 
menových politík, čo môže mať negatívny vplyv nielen na rizikové aktíva (akciové trhy), ale aj na výnosy 
dlhopisov, ktoré by vplyvom spomalenia programu nákupov dlhopisov rástli. Americká centrálna banka Fed však 
už v minulosti potvrdila, že je ochotná pri ceste za ekonomickým oživením na určitú dobu akceptovať infláciu 
vyššou ako 2%. Hoci v roku 2021 neočakávame prepady a výkyvy finančných trhov podobné tým z roku 2020, 
súčasná deformácia cien spôsobená záplavou likvidity a historicky najvyššie valuácie aktív môžu ubrať z rozsahu 
budúcich potencionálnych výnosov. Ak by však došlo k naplneniu nepriaznivých scenárov, centrálne banky sú 
pripravené reagovať opätovným zvýšením tempa tlačenia peňazí, čo trhy upokojí. Výhľad pre aktíva, a tým 
pádom aj  pre zhodnotenie úspor v druhom pilieri, je preto v súčasnosti naďalej pozitívny. 
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2) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 
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Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde 
 

  

Členenie podľa trhov

Druh majetku Členenie č.r.
Hodnota 

v tis. eur

Podiel na majetku v 

dôchodkovom fonde v % 

a b c 1 2

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 

sídlom v členskom štáte
2 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 

hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
3 0,00

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o 

prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že 

sa toto prijatie uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov

4 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 

sídlom v členskom štáte
6 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 

hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
7 0,00

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o 

prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že 

sa toto prijatie uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov

8 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 

sídlom v členskom štáte
10 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 

hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
11 50 262,00 98,07

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o 

prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že 

sa toto prijatie uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov

12 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13 0,00

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 

sídlom v členskom štáte
14 0,00

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho 

hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
15 0,00

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o 

prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že 

sa toto prijatie uskutoční do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov

16 0,00

Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17 0,00

Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18 0,00

Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19 0,00

Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20 0,00

Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, 

MIGA
21 0,00

Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu
22 0,00

Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; 

to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia
23 0,00

na bežnom účete u depozitára 24 987,00 1,93

na vkladovom účete u depozitára 25 0,00

na bežnom účte v banke alebo zahraničnej  banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej 

banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná 

banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky  podlieha dohľadu

26 0,00

prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej  banke konajúcej prostredníctvom pobočky 

zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo 

zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky  podlieha dohľadu

27 0,00

28 0,00

29 0,00

30 0,00

31 0,00

32 0,00

33 0,00

34 51 249,00 100,00

35 19,00 0,04

36 51 230,00 99,96 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom

 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde

 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom

 Iný majetok

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

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

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika podľa § 81 

ods. 1 písm. g) zákona

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

trhu do 1 roka  

Peňažné prostriedky na bežných účtoch  a 

vkladových účtoch  podľa § 81 ods. 1 písm. 

f) zákona

Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 

písm. e) zákona

Cenné papiere iných zahraničných 

subjektov kolektívneho investovania 

podľa § 81 ods. 1 písm d) zákona

Podielové listy otvorených podielových 

fondov a cenné papiere zahraničných 

subjektov kolektívneho investovania 

podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona

Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere

Kapitálové cenné papiere a obdobné 

cenné papiere
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Členenie podľa emitentov

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

 v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %
objem v tis. eur podiel v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

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

CELKOM

ČSOB, A.S. 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00

INVESCO GS EQ FACTOR WORLD 50 262,00 98,07 0,00 0,00 50 262,00 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emitenti/Banky

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

fondu
Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri 

obchodoch určených výlučne na 

obmedzenie úrokového rizika, 

menového rizika alebo iného rizika

Peňažné prostriedky na BÚ a 

VÚ
NPT

Členenie podľa sektorového hľadiska

Sekcie klasifikácie 

ekonomických činností

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

reálna hodnota v 

tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

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

CELKOM

6499 51 249,00 100,00 0,00 0,00 50 262,00 98,07 0,00 0,00 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00

Pohľadávky dôchodkového 

fondu
Dlhopisy a iné dlhové CPKapitálové CP a obdobné CPSpolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT

Peňažné prostriedky na BÚ a 

VÚ

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri 

obchodoch určených výlučne na 

obmedzenie úrokového rizika, 

menového rizika alebo iného rizika

Iný majetok

Členenie podľa geografického hľadiska

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %
reálna hodnota v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

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

Členské štáty 51 249,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 262,00 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CELKOM

IE 50 262,00 98,07 0,00 0,00 50 262,00 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SK 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00

Iný majetok
Pohľadávky 

dôchodkového fondu
Dlhopisy a iné dlhové CP

Kapitálové CP a obdobné 

CP
Spolu

Štáty

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT
Peňažné prostriedky na 

BÚ a VÚ

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri 

obchodoch určených výlučne na 

obmedzenie úrokového rizika, menového rizika 

alebo iného rizika

Členenie podľa menového hľadiska 

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

reálna hodnota 

v tis. eur

 hodnota 

podkladového 

nástroja v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

objem

v tis. eur

podiel

v %

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

CELKOM EUR 51 249,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 262,00 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

EUR NA 51 249,00 100,00 0,00 0,00 50 262,00 98,07 0,00 0,00 987,00 1,93 0,00 0,00 0,00

Zostatková fixácia úrokových 

mier
Mena

CP IZSKIPL OPF a CP ZSKI
Dlhopisy a iné dlhové 

CP

Kapitálové CP a 

obdobné CP
Spolu

Pohľadávky 

dôchodkového fondu
Iný majetok

Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri 

obchodoch určených výlučne na 

obmedzenie úrokového rizika, menového rizika 

alebo iného rizika

Peňažné prostriedky 

na BÚ a VÚ
NPT
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Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde 
 

 
 

 
Výkaz pasív dôchodkového fondu 
 

prírastky úbytky prírastky úbytky

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

26 494 7 766 718 1 13 600 12 894 20 752 5 742 648 325 848 867 5

úmrtia
z DSS do inej DSSmedzi DF vrámci DSS

pasívny

Zmena stavov sporiteľov
Počet sporiteľov podľa 

spôsobu prispievaniaPočet 

sporiteľov 

spolu

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov 

aktívnyženymuži

Počet sporiteľov podľa 

pohlaviaObjem penále 

v eurách spolu

Objem 

príspevkov 

v eurách spolu
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Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Označenie Položka č. r. Hodnota   v tis. eur

a b c 1

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 0,00
a)    z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2
b)    z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3
c)    z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4
d)    z nástrojov peňažného trhu 5
2. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy 6
3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku 7
4. Výnosy z operácií s cennými papiermi a podielmi 8 9 989,00
a)    z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9
b)    z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10
c)    z nástrojov peňažného trhu 11
d)    z podielových listov a obdobných cenných papierov 12 9 989,00
5. Náklady na operácie s cennými papiermi a podielmi 13 8 416,00
a)    kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14
b)    dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15
c)    nástroje peňažného trhu 16
d)    podielové listy a obdobné cenné papiere 17 8 416,00
6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 18 1 573,00
7. Zisk/strata z operácií s devízami 19
8. Zisk/strata z derivátov 20
9. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 21
10. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 22
I. Výnos z majetku 23 1 573,00
11. Transakčné náklady 24 25,00
a)    náklady na transakcie s CP platené depozitárovi 25 25,00
b)    poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strane 26

12. Bankové a iné poplatky 27 1,00
a)    bankové odplaty a poplatky 28 1,00
b)    burzové odplaty a poplatky 29
II. Čistý výnos z majektu vo fonde 30 1 547,00
13. Náklady na financovanie dôchodkového fondu 31

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku 32 1 547,00

14. Iné výnosy 33

15. Náklady na odplaty 34 337,00

a)    náklady na odplatu za správu DF 35 129,00

b)    náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF 36 202,00

c)    náklady na iné odplaty 37 6,00

IV. Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 38 1 210,00

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
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Účtovná závierka dôchodkového fondu 
 
 

SÚVAHA K 31.12.2020 
 

Ozna-
čenie 

POLOŽKA 
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

a b 1 2 

x Aktíva x x 

I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 9) 50 261 971 34 557 064 

1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou - - 

a) bez kupónov -  -  

b) s kupónmi -  -  

2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou - - 

a) bez kupónov - - 

b) s kupónmi - - 

3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach - - 

a) obchodovateľné akcie - - 

b) neobchodovateľné akcie -  -  

c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré 
nemajú formu cenného papiera 

-  -  

d) obstaranie neobchodovateľných akcií 
a podielov v obchodných spoločnostiach 

-  -  

4. Podielové listy 50 261 971 34 557 064 

a) otvorených podielových fondov 50 261 971 34 557 064 

b) ostatné - - 

5. Krátkodobé pohľadávky - - 

a) krátkodobé vklady v bankách - - 

b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam,  

v ktorých má fond majetkový podiel 

- - 

c) iné - - 

d) obrátené repoobchody - - 

6. Dlhodobé pohľadávky - - 

a) dlhodobé vklady v bankách - - 

b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, 

v ktorých má fond majetkový podiel 

- - 

7. Deriváty - - 

8. Drahé kovy - - 

9. Komodity - - 

II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 10 a 11) 987 249 4 405 393 

10. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 
prostriedkov  

987 229 4 405 344 

11. Ostatný majetok 20 50 

  
Aktíva spolu 51 249 220 38 962 458 
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Ozna-
čenie 

POLOŽKA 
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

a b 1 2 

x Pasíva x x 

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 8) 19 371 151 559 

1. Záväzky voči bankám -  -  

2. 
Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ 
ukončenia účasti 

3 324 11 947 

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 12 821 137 136 

4. Deriváty  - - 
5. Repoobchody - - 
6. Záväzky z vypožičania finančného majetku - - 
7. Záväzky z vypožičania drahých kovov a komodít - - 
8. Ostatné záväzky 3 226 2 476 

II. Vlastné imanie  51 229 849 38 810 899 

9. 
Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové 
dôchodkové jednotky, z toho 

51 229 849 38 810 899 

a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 1 210 066 5 866 841 

  Pasíva spolu 51 249 220 38 962 458 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 

Ozna-
čenie 

POLOŽKA 
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

a b 1 2 

1. Výnosy z úrokov - - 

1.1. úroky - - 

1.2./a. výsledok zaistenia - - 

1.3./b. 
zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie 

zníženia hodnoty príslušného majetku 

- - 

2. Výnosy z podielových listov  - - 

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

3.1. dividendy a iné podiely na zisku - - 
3.2. výsledok zaistenia - - 

4./c. 
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a 
podielmi  

1 573 131 6 269 073 

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami - - 
6./e. Zisk/strata z derivátov  - - 

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

-  -  

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom - - 
I. Výnos z majetku vo fonde 1 573 131 6 269 073 

h. Transakčné náklady (24 962) (20 057) 

i. Bankové a iné poplatky (1 022) (1 038) 

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 1 547 147 6 247 978 

j. Náklady na financovanie fondu - - 
j.1. náklady na úroky -  -  
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov -  -  
j.3. náklady na dane a poplatky - - 

III.  
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo 

fonde 
1 547 147 6 247 978 

k. Náklady na  (330 474) (373 745) 

k.1. odplatu za správu fondu  (128 612) (99 905) 

k.2. 
odplatu za zhodnotenie majetku v 
dôchodkovom fonde 

(201 862) (273 840) 

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (6 607) (7 392) 

m. Náklady na audit účtovnej závierky   -  

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 1 210 066 5 866 841 
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Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch 
 

 

Ozna-

čenie
Položka

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2020

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2019

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2018

I. Investičný majetok 50 262 34 557 24 904

1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 0 0 0

a)    bez kupónov 0 0 0

b)    s kupónmi 0 0 0

2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 0 0 0

a)    bez kupónov 0 0 0

b)    s kupónmi 0 0 0

3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 0 0 0

a)    obchodovateľné 0 0 0

b)    neobchodovateľné 0 0 0

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

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

4. Podielové listy 50 262 34 557 24 904

a)    otvorených podielových fondov 50 262 34 557 24 904

b)    ostatné 0 0 0

5. Krátkodobé pohľadávky 0 0 0

a)    krátkodobé vklady v bankách 0 0 0

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

c)    iné 0 0 0

d)    obrátené repoobchody 0 0 0

6. Dlhodobé pohľadávky 0 0 0

a)    dlhodobé vklady v bankách 0 0 0

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

7. Deriváty 0 0 0

8. Drahé kovy 0 0 0

II. Neinvestičný majetok 987 4 405 471

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 987 4 405 460

10. Ostatný majetok 20 0 11

Aktíva spolu 51 249 38 962 25 375

I. Záväzky 19 151 249

1. Záväzky voči bankám 0 0 0

2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 12 9

3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 13 137 19

4. Záväzky z derivátových operácií 0 0 0

5. Záväzky z repoobchodov 0 0 0

6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 0 0 0

7. Ostatné záväzky 3 2 221

II. Vlastné imanie 51 230 38 811 25 126

1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho 51 230 38 811 25 126

a)    zisk / strata za účtovné obdobie 1 210 5 867 -1 541

Pasíva spolu 51 249 38 962 25 375

Ozna-

čenie
Položka

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2020

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2019

Hodnota v tis. eur k 

31.12.2018

1. Výnosy z úrokov 0 0 0

2. Výnosy z podielových listov 0 0 0

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

4. Zisk / strata z operácií s cennými papiermi 1 573 6 269 -1 272

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

6. Zisk / strata z derivátov 0 0 0

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

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

I. Výnos z majetku 1 573 6 269 -1 272

9. Transakčné náklady -25 -21 -16

10. Bankové a iné poplatky -1 -1 -1

II. Čistý výnos z majetku 1 547 6 248 -1 289

11. Náklady na financovanie dôchodkového fondu 0 0 0

III. Čistý zisk / strata zo správy majetku 1 547 6 248 -1 289

12. Náklady na odplaty -337 -381 -252

IV. Zisk / strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie 1 210 5 867 -1 541

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

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

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

k 31.12.2020

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 












































