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a) Informácie o najvýznamnejších skuto
dôchodkovom fonde a informácie o jeho o
 
Makroekonomické údaje v eurozóne potvrdili pokračujúce zaostávania európskych
a takzvanú dvojrýchlostnú Európu. Na jednej strane blok s
ekonomiky južnej Európy so svojimi štrukturálnymi problémami, nízkou konkurencieschopnosťou a
aktivity. Európska Centrálna Banka(ECB) ponechala počas roka 2012 hlavnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 
0,75% a trh zalievala dostatočným množstvom likvidity. Taktiež jej vyhlásenia a
k celkovej stabilizácii na trhoch v roku 2012 a
zamestnanosti a v závere roka sa americkí zákonodarci dohodli na zmene daní a
zaťaženia pre americkú strednú triedu obyvateľstva. 
Hlavné svetové akciové indexy vzrástli za rok dvojciferným tempom. Celkové pozitívne zhodnotenie zaznamenali aj dlhopisy 
pretože centrálne banky svojou uvoľnenou politikou stiahli trhové sadzby (merané swapovou krivkou) nižšie o
0,85%. Sadzby na peňažnom trhu ostali na nízkych úrovniach, ročná sadzba Euriboru ukončila rok pod úrovňou 0,55
Slovenské dlhopisy sa tešili záujmu investorov po celý rok a
splatnostiach okolo 10 rokov. Za celý rok tak poklesla krivka slovenských štátnych dlhopisov od 2,4% až po 2,8%. 
Rok 2012 bol tak pozitívnym rokom pre akcie i
 
 
Dodatočné náležitosti podľa §38 ods. 3 a
meraní rizík a výpočte celkového rizika v
 
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, 
ktorému je fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov a to 
vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát, t.j. záväzkovým prístupom. DSS riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, 
ktorému je fond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a 
postupy záväzkového prístupu pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu.
 
b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty

 
 

1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu
 

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

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v 
dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období  

eurozóne potvrdili pokračujúce zaostávania európskych ekonomík v porovnaní s
takzvanú dvojrýchlostnú Európu. Na jednej strane blok s lepšími výsledkami na čele s Nemeckom, na druhej strane 

ekonomiky južnej Európy so svojimi štrukturálnymi problémami, nízkou konkurencieschopnosťou a
aktivity. Európska Centrálna Banka(ECB) ponechala počas roka 2012 hlavnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 

trh zalievala dostatočným množstvom likvidity. Taktiež jej vyhlásenia a nové neštandardné opatrenia pomohli 
roku 2012 a zníženiu rizika extrémnych udalostí. V USA sa po celý rok zlepšoval stav 

závere roka sa americkí zákonodarci dohodli na zmene daní a odvrátili hroziaci výrazný nárast daňového 
nú triedu obyvateľstva.  

Hlavné svetové akciové indexy vzrástli za rok dvojciferným tempom. Celkové pozitívne zhodnotenie zaznamenali aj dlhopisy 
pretože centrálne banky svojou uvoľnenou politikou stiahli trhové sadzby (merané swapovou krivkou) nižšie o
0,85%. Sadzby na peňažnom trhu ostali na nízkych úrovniach, ročná sadzba Euriboru ukončila rok pod úrovňou 0,55
Slovenské dlhopisy sa tešili záujmu investorov po celý rok a výnos požadovaný trhom neustále klesal k
splatnostiach okolo 10 rokov. Za celý rok tak poklesla krivka slovenských štátnych dlhopisov od 2,4% až po 2,8%. 
Rok 2012 bol tak pozitívnym rokom pre akcie i dlhopisy. Hotovosť priniesla veľmi nízke zhodnotenie.

a §38 ods. 3 a ods. 4 Opatrenia NBS č. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia rizík, 
te celkového rizika v dôchodkových fondoch 

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, 
orému je fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov a to 

vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát, t.j. záväzkovým prístupom. DSS riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, 
ond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a 

postupy záväzkového prístupu pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu 

  

s.,  

nostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v 
akávanom vývoji v nasledujúcom období   

porovnaní s inými regiónmi 
Nemeckom, na druhej strane 

ekonomiky južnej Európy so svojimi štrukturálnymi problémami, nízkou konkurencieschopnosťou a poklesom ekonomickej 
aktivity. Európska Centrálna Banka(ECB) ponechala počas roka 2012 hlavnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 

nové neštandardné opatrenia pomohli 
USA sa po celý rok zlepšoval stav 

odvrátili hroziaci výrazný nárast daňového 

Hlavné svetové akciové indexy vzrástli za rok dvojciferným tempom. Celkové pozitívne zhodnotenie zaznamenali aj dlhopisy 
pretože centrálne banky svojou uvoľnenou politikou stiahli trhové sadzby (merané swapovou krivkou) nižšie o približne 
0,85%. Sadzby na peňažnom trhu ostali na nízkych úrovniach, ročná sadzba Euriboru ukončila rok pod úrovňou 0,55%. 

výnos požadovaný trhom neustále klesal k úrovniam pod 3% pri 
splatnostiach okolo 10 rokov. Za celý rok tak poklesla krivka slovenských štátnych dlhopisov od 2,4% až po 2,8%.  

dlhopisy. Hotovosť priniesla veľmi nízke zhodnotenie. 

systéme riadenia rizík, 

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. vypočítava celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, 
orému je fond vystavený, ako dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov a to 

vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát, t.j. záväzkovým prístupom. DSS riadi riziko týkajúce sa finančných derivátov, 
ond vystavený, prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania uvedeného rizika využívajúc metódy a 

postupy záväzkového prístupu pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a tohto štatútu. 



 

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

2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
 

Názov dôchodkového fondu
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

Členenie podľa trhov

Druh majetku

a
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahrani
sídlom v členskom štáte
Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je sú
hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiados
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
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahrani
sídlom v členskom štáte
Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je sú
hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiados
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

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahrani
sídlom v členskom štáte
Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je sú
hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiados
prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa 
toto prijatie uskutoční do  jedného roka od dátumu vyda
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahrani
sídlom v členskom štáte
Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je sú
hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou
Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiados
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
Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska
Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi
Vydané alebo zaručené centrálnou bankou 
Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy 
Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, 
BIS, MIGA
Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu
Vydané alebo zaručené finanč
platí, ak za splatenie nástrojov pe
Peňažné prostriedky na bežnom ú
Peňažné prostriedky na vkladovom ú
Peňažné prostriedky na bežných ú
Slovenskej republike, v inom č
zahraničnej banky podlieha doh
Peňažné prostriedky na vkladových ú
Slovenskej republike, v inom č
zahraničnej banky podlieha doh

Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona
Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov pod

 Iný majetok

 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom

 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde

 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom

 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

Kapitálové cenné 
papiere a obdobné 

cenné papiere

Dlhové cenné papiere

Podielové listy 
otvorených 

podielových fondov a 
cenné papiere 

zahraničných subjektov 
kolektívneho 

investovania podľa § 81 
ods. 1 písm. c) zákona

Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku pod
roka                                                                                                                        

Cenné papiere iných 
zahraničných subjektov 

kolektívneho 
investovania podľa § 81 

ods. 1 písm d) zákona

Nástroje peňažného 
trhu podľa § 81 ods. 1 

písm. e) zákona

Bežné účty  a vkladové 
účty  podľa § 81 ods. 1 

písm. f) zákona

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

 
 
 
 
 

 

stave majetku v dôchodkovom fonde 

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

Členenie č.r.

b c
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 

2

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

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 

ní do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov
4

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5
Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 

6

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

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 

ní do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov
8

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 
10

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

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 

ní do  jedného roka od dátumu vyda
12

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so 
14

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

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 

ní do  jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov

16

ené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18

ené centrálnou bankou členského štátu 19
ené orgánmi miestnej správy členského štátu 20
ené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, 

21

ené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
22

ené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to 
platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia

23

ažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24
ažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25
ažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v 

Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka 
nej banky podlieha dohľadu

26

ažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v 
Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka 

nej banky podlieha dohľadu
27

a § 81 ods. 1 písm. g) zákona 28
 obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona 29

30

31

32

33

34

35

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

  

s.,  

Identifikačný kód 
1903120049
Stav ku dňu 
31.12.2012

Hodnota 
v tis. eur

Podiel na majetku v 
dôchodkovom fonde 

v % 

1 2

260 94,9700

14 5,0300

274 100,0000

0 0,0584

274 99,9416
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PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný dôchodkový fond 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového  fondu Identifikačný kód  
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f. 1903120049

Stav ku dňu  
31.12.2012

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 %

reálna 
hodnota v 

tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 CELKOM 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300

2 BlackRock Inc. 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300

čís.r.

NPT BÚ a VÚ
Obchody na 
obmedzenie 

devízového rizika

Kapitálové CP a obdobné 
CP

Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI
Pohľadávky 

dôchodkového 
fondu

Emitenti/Banky

Spolu Iný majetok

Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód  
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f. 1903120049

Stav ku dňu  
31.12.2012

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r .
Sekcie klasifikácie 
ekonomických činností

Spolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ
Obchody na 
obmedzenie 

devízového rizika
Iný majetok

Pohľadávky 
dôchodkového 

fondu

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis . eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

reálna 
hodnota v 

tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 CELKOM 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300

2 649 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300

Kapitálové CP a 
obdobné CP

Dlhové CP

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde 

Názov dôchodkového  fondu Identifikačný kód  
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f. 1903120049

Stav ku dňu  
31.12.2012

Členenie podľa geografického hľadiska

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ
Obchody na obmedzenie 

devízového rizika
Iný majetok

Pohľadávky 
dôchodkového fondu

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

reálna 
hodnota v tis. 

eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1a Členské štáty 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300
1b Nečlenské štáty
1 CELKOM 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300

2 IE 260 94,96996 0 0 260 94,96996 0 0 0 0 0 0

3 SK 14 5,03004 0 0 0 0 0 14 5,03004 0 0 0

Dlhové CP

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

č.r. Štáty

Spolu
Kapitálové CP a obdobné 

CP

Názov  dôchodkového  fondu Identifikačný kód  
DSS Poštovej banky, d.s.s ., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f. 1903120049

Stav ku dňu  
31.12.2012

Členenie podľa menového hľadiska 

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚ
Obchody na obmedzenie 

devízového rizika

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

reálna 
hodnota v 

tis . eur

 hodnota 
podkladov

ého 
nástroja v 

tis . eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Majetok denominovaný v EUR
2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300
3 od 1 do 3 mesiacov vrátane
4 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
5 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
6 od 1 do 3 rokov vrátane
7 od 3 do 5 rokov vrátane
8 od 5 do 10 rokov vrátane
9 od 10 do 15 rokov vrátane
10 nad 15 rokov
11 nedefinované
12 CELKOM 274 100,0000 260 94,9700 14 5,0300

Iný majetok
Pohľadávky 

dôchodkového fondu

č.r.

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Zostatková fixácia úrokových mier

Spolu
Kapitálové CP a 

obdobné CP
Dlhové CP



 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde

4. Výkaz pasív dôchodkového fondu
 

Názov dôchodkového fondu
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

Ozna-
čenie

a
1. Záväzky
a) záväzky voči bankám 
b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia
c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spolo
d) záväzky z derivátových operácií
e) ostatné záväzky
2. Vlastné imanie
a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových ú
b) dôchodkové jednotky na garanč
3. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom

DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

1 2 3 4
126 15 262 0

Názov dôchodkového fondu

muži
Počet sporiteľov 

spolu
Objem príspevkov v 

eurách spolu
Objem penále v 
eurách spolu

Počet sporite

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sporiteľov v dôchodkovom fonde 

4. Výkaz pasív dôchodkového fondu 

DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

Položka č. r.

b c
1
2

enia dôchodkového sporenia 3
i dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4

záväzky z derivátových operácií 5
6
7

dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8
dôchodkové jednotky na garančnom účte 9
Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10

Výkaz pasív dôchodkového fondu

prírastky úbytky
5 6 7 8 9

75 51 102 24 17

ženy pasívny

et sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu 
medzi DF vrámci DSS

aktívny

  

s.,  

Identifikačný kód
1903120049
Stav ku dňu
31.12.2012

Hodnota 
 v tis. eur

1
0

274
274

274

Identifikačný kód
1903120049
Stav ku dňu
31.12.2012

prírastky úbytky
10 11 12

1 26 1 0

úmrtia

Zmena stavov sporiteľov
z DSS do inej DSS



 

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

Názov dôchodkového fondu
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

Ozna-
čenie

a
1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy
a) z peňažných prostriedkov na bežnom ú
b) z peňažných prostriedkov na vkladovom ú
c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov
d) z nástrojov peňažného trhu
2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy
3. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy
4. Výnosy z operácií s cennými papiermi
a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov
b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov
c) z nástrojov peňažného trhu
d) z podielových listov a obdobných cenných papierov
5. Náklady na operácie s cennými papiermi
a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere
b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere
c) nástroje peňažného trhu
d) podielové listy a obdobné cenné papiere
6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi
7. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika
a) swapy
b) forwardy
c) opcie
8. Zisk/strata z devízových operácií
9. Zisk/strata z predaja iného majetku
10. Iné výnosy
a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garan
b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spolo
c) ostatné výnosy
11. Iné náklady
12. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde
13. Zisk/strata za účtovné obdobie

5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový d.f.

Položka č. r.

b c
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1

ažných prostriedkov na bežnom účte 2
ažných prostriedkov na vkladovom účte 3

z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4
5

Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6
Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy 7
Výnosy z operácií s cennými papiermi 8
z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9
z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10

11
z podielových listov a obdobných cenných papierov 12
Náklady na operácie s cennými papiermi 13
kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15

16
podielové listy a obdobné cenné papiere 17
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18

ených na obmedzenie devízového rizika 19
20
21
22

Zisk/strata z devízových operácií 23
Zisk/strata z predaja iného majetku 24

25
výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26
výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27

28
29

ahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30
31

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

dôchodkového fondu 

  

s.,  

 

Identifikačný kód
1903120049
Stav ku dňu
31.12.2012

č. r.
Hodnota 
 v tis. eur

c 1
1 0
2
3
4
5
6
7 2
8 11
9
10
11
12 11
13 0
14
15
16
17
18 11
19 0
20
21
22
23
24
25 0
26
27
28
29 1
30
31 12



 

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

 
 

Ozna-
čenie

Položka

a

x AKTÍVA
I. Investičný majetok   (súč
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 spolo

a) obchodovateľné akcie

b) neobchodovateľné akcie

c) podiely v obchodných spolo

cenného papiera

d) obstaranie neobchodovateľ

obchodných spoločnostiach

4. Podielové listy 

a) otvorených podielových fondov

b) ostatné

5. Krátkodobé pohľadávky

a) krátkodobé vklady v bankách

b) krátkodobé pôžičky obchodným spolo

má fond majetkový podiel

c) iné

d) obrátené repoobchody

6. Dlhodobé pohľadávky

a) dlhodobé vklady v bankách

b)
dlhodobé pôžičky obchodným spolo

fond majetkový podiel

7. Deriváty

8. Drahé kovy

II. Neinvestičný majetok   (sú
9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty pe

10. Ostatný majetok

Aktíva spolu

dôchodkového fondu k 31. decembru 2012

6. Účtovná závierka dôchodkového fondu
 

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

 
 
 
 
 
 

Položka 31.12.2012

b 1

AKTÍVA x

ný majetok   (súčet položiek 1 až  7) 260 344
ované umorovanou hodnotou

ované reálnou hodnotou

Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach

podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu 

obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v 

nostiach

260 344

otvorených podielových fondov 260 344

krátkodobé vklady v bankách

ky obchodným spoločnostiam, v ktorých 

dlhodobé vklady v bankách

ky obchodným spoločnostiam, v ktorých má 

ný majetok   (súčet položiek 9 a  10) 13 789
ažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

13 789

Aktíva spolu 274 133

SÚVAHA  
dôchodkového fondu k 31. decembru 2012

v eurách

6. Účtovná závierka dôchodkového fondu 

  

s.,  

 

31.12.2011

1

x

260 344 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

260 344 0

260 344 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13 789 0

13 789 0

0

274 133 0



 
 

 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozna-
čenie

POLOŽKA 31.12.2012 31.12.2011

a b 1 2

x PASÍVA x x

I. Záväzky   (súčet položiek 1 až 7) 173 0
1. Záväzky voči bankám 0 0

2. Záväzky z vrátenia podielov/ukončenia sporenia/ukončenia 

účasti 0 0

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 54 0

4. Deriváty 0 0

5. Repoobchody 0 0

6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 0 0

7. Ostatné záväzky 119 0

II. Vlastné imanie 273 960 0
8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové 

dôchodkové jednotky, z toho 273 960 0

a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 11 580 0

Pasíva spolu 274 133 0



 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozna-
čenie

POLOŽKA 31.12.2012 31.12.2011

a b 1 2

1. Výnosy z úrokov 0 0

1.1. úroky 0 0

1.2./a. výsledok zaistenia 0 0

1.3./b.
zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia 

hodnoty príslušného majetku 0 0

2. Výnosy z podielových listov 1 852 0

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

3.1. dividendy a iné podiely na zisku 0 0

3.2. výsledok zaistenia 0 0

4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 10 548

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

6./e. Zisk/strata z derivátov 0 0

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

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

I. Výnos z majetku vo fonde 12 400 0
h. Transakčné náklady (551) 0

i. Bankové poplatky a iné poplatky (157) 0

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 692 0
j. Náklady na financovanie fondu 0 0

j.1. náklady na úroky 0 0

j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 0 0

j.3. náklady na dane a poplatky 0 0

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 11 692 0
k. Náklady na (85) 0

k.1. odplatu za správu fondu (85) 0

k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 0 0

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (27) 0

m. Náklady na audit účtovnej závierky 0 0

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 11 580 0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 12 mesiacov roku 2012

v eurách



 

Dôchodková správcovská 
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný
 
 

 
 
 

 
 

Názov dôchodkového fondu

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu
Ozna-
čenie

Položka

a b
I. Investičný majetok
1. Dlhopisy
a)    bez kupónov
b)    s kupónmi
2. Akcie
3. Podielové listy
a)    otvorených podielových fondov
b)    ostatné 
4. Krátkodobé pohľadávky
5. Dlhodobé pohľadávky
6. Deriváty
I I . Neinvestičný majetok
7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
8. Ostatný majetok

Aktíva v dôchodkovom fonde celkom 
I. Záväzky
1. Záväzky voči bankám 
2. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia
3. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti
4. Záväzky z derivátových operácií
5. Ostatné záväzky
I I . Vlastné imanie
1. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov
2. Dôchodkové jednotky na garančnom účte 

Pasíva v dôchodkovom fonde celkom

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 
Ozna-
čenie

Položka

a b
1. Výnosy z úrokov 
2. Výnosy z podielových listov
3. Výnosy z dividend
4.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi
5.b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií
6.c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií
7.d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom
8.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov
I I . Čistý výnos z majetku vo fonde 
f Náklady na financovanie fondu
I I I . Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 
g Dane 
IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

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

7. Skrátená verzia polročnej správy o
 

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

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Položka č. r.
Hodnota v tis. 

eur k 31.12.2012
Hodnota v tis. 

eur k 31.12.2011
c 1
1 260
2 0
3
4
5
6 260
7
8 260
9

10
11
12 14

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 14
14

Aktíva v dôchodkovom fonde celkom 15 274
16 0
17

Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19

20
21
22 274

Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 274
Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24
Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 25 274

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu 

Položka č. r.
Hodnota v tis. 

eur k 31.12.2012
Hodnota v tis. 

eur k 31.12.2011
c 1
1
2 2
3

Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4
5
6

Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7
Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8 11

9 13
10 -1

Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 11 12
12
13 12

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

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

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

  

s.,  

 

Stav ku dňu
31.12.2012

Hodnota v tis. 
eur k 31.12.2011

Hodnota v tis. 
eur k 31.12.2010

2 3
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

Hodnota v tis. 
eur k 31.12.2011

Hodnota v tis. 
eur k 31.12.2010

2 3

0 0

0 0

0 0

dôchodkových fondoch 


















































