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Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód 
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060014

Stav ku dňu 
31.12.2014

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Jana Gregorová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
+421 2 59 313 838
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Jana Gregorová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 2 59 313 838

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

  Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu 

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

VZOR

Pozitívny trend na dlhopisových trhoch pokračoval aj v priebehu celého roka 2014. Rizikový apetít v podobe searching for yield zo strany investorov
naďalej podporovali centrálne banky a zhoršenie inflačných očakávaní či už v USA alebo eurozóne. Dopyt po bezpečných aktívach zo strany
investorov zvýšilo aj geopolitické napätie na Ukrajine. 
Americká ekonomika pokračovala v rastovom trende. Celkovo boli údaje lepšie ako očakávania, či už na strane HDP, poklesu nezamestnanosti alebo
priemyselnej produkcie. Jediným sklamaním pre investorov boli údaje o inflácii. Ceny tovarov a služieb prekvapivo klesali najmä v druhej polovici
roka až na 0.8 %, ďaleko od inflačného cieľa 2 %. Nízka produktivita práce, minimálny rast miezd, ale najmä významný pokles cien ropy boli
hlavnými dôvodmi klesajúceho trendu rastu cien. Americký FED v priebehu roka pokračoval v znižovaní akomodačnej politiky poklesom
pravidelných nákupov dlhopisov z pôvodných 75 mld. USD na 25 mld. USD. FED definitívne ukončil nákupy v októbri.
V eurozóne sme mali možnosť vidieť len veľmi mierne oživenie hospodárskeho rastu, avšak sprevádzaného poklesom cien. Riziko deflačnej špirály
bolo jednou z hlavných tém v eurozóne počas celého roka. Podobne ako v USA hlavným dôvodom deflačných rizík bol pokles svetových cien ropy.
O elimináciu tohto rizika sa opäť pokúsila ECB, ktorá na svojom júnovom zasadnutí znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 0,15%. Zároveň prezident
ECB Draghi oznámil, že je pripravený podporiť naštartovanie inflácie prostredníctvom dodatočných nástrojov.
V priebehu prvého polroka sme navýšili duráciu fondu prostredníctvom vládnych ako aj korporátnych dlhopisov. Kladná výkonnosť fondu pramenila
najmä z poklesu výnosov z dlhopisov ako aj z uťahovania rizikových prirážok. 

V roku 2015 očakávame pretrvávanie prostredia nízkych výnosov. Myslíme si, že investori sa pri honbe za výnosom budú snažiť investovať do
rizikovejších aktív, čo bude mať za následok vyvolanie dodatočného tlaku na pokles výnosov a zníženie rizikových prirážok. Očakávame, že ECB
bude v priebehu roka nakupovať dlhopisy krajín eurozóny. Prostredie nízkych úrokových sadzieb spolu s podporou zo strany ECB vo forme
kvantitatívneho uvoľňovania budú podporovať investovanie do rizikových aktív, akcií nevynímajúc. Očakávame zrýchlenie ekonomického oživenia v
eurozóne vďaka oslabeniu EUR voči svetovým menám, podpore zo strany ECB a nízkej cene ropy. Ekonomika USA bude naďalej pokračovať vo
výraznom ekonomickom oživení.
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Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód 
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060014

Stav ku dňu 
31.12.2014

Členenie podľa trhov

Členenie č.r. Hodnota 
v tis. eur

Podiel na majetku v 
doplnkovom 

dôchodkovom 
fonde v % 

a b c d 1 2
§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1
§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2
§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 

zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v 
nečlenskom štáte

3

§ 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4
§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 11 748 82,3612
§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6
§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 

zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v 
nečlenskom štáte

7

§ 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8
§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9
§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10
§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 

zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v 
nečlenskom štáte

11

§ 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12
Podielové listy otvorených 
podielových fondov a cenné papiere 
zahraničných subjektov 
kolektívneho investovania 

§ 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev 
a Európskej únie

13

Cenné papiere zahraničných 
subjektov kolektívneho investovania 

§ 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako  uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona 14

Podielové listy § 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností 15

Nástroje peňažného trhu § 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. 
a) zákona

16

Vklady na bežných účtoch a na 
vkladových účtoch

§ 53 ods. 1 písm. e)  zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti  do 12 mesiacov v 
bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo 
nečlenskom štáte

17

2 516 17,6389
Finančné deriváty § 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18
Finančné deriváty § 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie         20
Iný majetok 21
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 14 264 100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 133 0,9324
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 14 131 99,0676

Druh majetku

Akcie

Dlhové cenné papiere

Nástroje peňažného trhu
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Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód  
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Stav ku dňu  

Členenie podľa emitentov

Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového 
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 %

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 21 22
1 CELKOM 14 264 100,0000 11 748 82,3612 2 516,0061 17,6389
2 ANGLIAN WATER SERV FIN 223
3 BELGIUM KINGDOM 2 146
4 CESKA EXPORTNI BANKA AS 881
5 CESKE DRAHY 201
6 CZECH REPUBLIC 416
7 E.ON INTL FINANCE BV 331
8 GE CAPITAL EURO FUNDING 271
9 GOLDMAN SACHS GROUP INC 141
10 ING Bank Bratislava 701,7306
11 MFINANCE FRANCE SA 157
12 NET4GAS SRO 104
13 RABOBANK NEDERLAND 179
14 REPUBLIC OF POLAND 532
15 SLOVAK REPUBLIC 4 828
16 SLOVENSKA SPORITELNA AS 258
17 Slovenská sporiteľňa, a.s. 700,3380
18 SOCIETE GENERALE 200
19 SPP DISTRIBUCIA AS 121
20 TELEFONICA EMISIONES SAU 165
21 VOLKSWAGEN BANK GMBH 239
22 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 199 1 113,9375
23 ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS 156

čís.r. Emitenti/Banky

31.12.2014

0812060014
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Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód  
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Stav ku dňu  

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r . Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového 
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 %

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 21 22
1 CELKOM 14 264 100,0000 11 748 82,3612 2 516,0061 17,6389
1 351 712,0000
2 612 165,0000
3 649 2 748,0000 2 516,0061
4 651 201,0000
5 841 7 922,0000

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 

31.12.2014

0812060014
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Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód  
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Stav ku dňu  

Členenie podľa geografického hľadiska

Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového 
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 %

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 21 22
1a Členské štáty 14 264 100,0000 11 748 82,3612 2 516,0061 17,6389
1b Nečlenské štáty
1 CELKOM 14 264 100,0000 11 748 82,3612 2 516,0061 17,6389

2 BE 2146
3 CZ 1602
4 DE 239
5 ES 165
6 FR 357
7 GB 223
8 IE 271
9 NL 510

10 PL 532
11 SK 5562 2516,00608
12 US 141

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

č.r. Štáty

31.12.2014

0812060014
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Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód  
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Stav ku dňu  

Členenie podľa menového hľadiska 

Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky 
doplnkového 

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 %

reálna 
hodnota v 

tis. eur

 hodnota 
podkladového 

nástroja v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

objem
v tis. eur

podiel
v %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Majetok denominovaný v EUR
2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 514 3,6021 200 1,4021 314 2,1999
3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 700 4,9098 700 4,9098
4 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
5 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane 1 502 10,5291 1 502 10,5291
6 od 1 do 3 rokov vrátane 4 192 29,3887 4 192 29,3887
7 od 3 do 5 rokov vrátane 6 068 42,5406 6 068 42,5406
8 od 5 do 10 rokov vrátane 1 288 9,0297 1 288 9,0297
9 od 10 do 15 rokov vrátane

10 nad 15 rokov
11 nedefinované
12 CELKOM 14 264 100,0000 11 748 82,3612 2 516 17,6389
13 Majetok denominovaný v USD
14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane
15 od 1 do 3 mesiacov vrátane
16 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
17 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
18 od 1 do 3 rokov vrátane
19 od 3 do 5 rokov vrátane
20 od 5 do 10 rokov vrátane
21 od 10 do 15 rokov vrátane
22 nad 15 rokov
23 nedefinované
24 CELKOM
25 Majetok denominovaný v CZK
26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane
27 od 1 do 3 mesiacov vrátane
28 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
29 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
30 od 1 do 3 rokov vrátane
31 od 3 do 5 rokov vrátane
32 od 5 do 10 rokov vrátane
33 od 10 do 15 rokov vrátane
34 nad 15 rokov
35 nedefinované
36 CELKOM
37 Majetok denominovaný v HUF
38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane
39 od 1 do 3 mesiacov vrátane
40 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
41 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
42 od 1 do 3 rokov vrátane
43 od 3 do 5 rokov vrátane
44 od 5 do 10 rokov vrátane
45 od 10 do 15 rokov vrátane
46 nad 15 rokov
47 nedefinované
48 CELKOM
49 Majetok denominovaný v PLN
50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane
51 od 1 do 3 mesiacov vrátane
52 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
53 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
54 od 1 do 3 rokov vrátane
55 od 3 do 5 rokov vrátane
56 od 5 do 10 rokov vrátane
57 od 10 do 15 rokov vrátane
58 nad 15 rokov
59 nedefinované
60 CELKOM
61 Majetok denominovaný v JPY
62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane
63 od 1 do 3 mesiacov vrátane
64 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
65 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
66 od 1 do 3 rokov vrátane
67 od 3 do 5 rokov vrátane
68 od 5 do 10 rokov vrátane
69 od 10 do 15 rokov vrátane
70 nad 15 rokov
71 nedefinované
72 CELKOM

73 Majetok denominovaný v 
ostatných cudzích menách

74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane
75 od 1 do 3 mesiacov vrátane
76 od 3 do 6 mesiacov  vrátane
77 od 6 mesiacov do 1 roka  vrátane
78 od 1 do 3 rokov vrátane
79 od 3 do 5 rokov vrátane
80 od 5 do 10 rokov vrátane
81 od 10 do 15 rokov vrátane
82 nad 15 rokov
83 nedefinované
84 CELKOM

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Jana Gregorova
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu:
Jana Gregorova
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 2 59 313 838 
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 2 59 313 838 

č.r.

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Zostatková fixácia úrokových mier

31.12.2014

0812060014
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Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060014

Stav ku dňu
31.12.2014

Počet účastníkov/poberateľov 
dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku

Počet účastníkov/poberateľov dávok 
podľa spôsobu 

prispievania/poberania dávok

muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 35 446 11 214 528 19 959 15 487 634 1 430 1 941 2 595 2 469 4 637 12 320 9 420 34 459 987

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Jana Krajčovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
02/59 313 641
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Jana Krajčovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
02/59 313 641

Objem 
vyplatených 

dávok v eurách 
spolu

Počet 
účastníkov/ 
poberateľov 

dávok 
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Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 812060014

Stav ku dňu
31.12.2014

Ozna-
čenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur

a b c 1
1. Záväzky 1 133
a) záväzky voči bankám 2
b) záväzky z ukončenia účasti 3 118
c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 9
d) derivátové operácie 5 0
e) repoobchody 6
f) Ostatné záväzky 7 6
2. Vlastné imanie 8 14 131
a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 5
b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 14 126
3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 14 264

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Alžbeta Danovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
+421 2 59 313 841 
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Alžbeta Danovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 2 59 313 841 
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Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 812060014

Stav ku dňu
31.12.2014

Ozna-
čenie Položka č. r. Hodnota 

 v tis. eur
a b c 1

1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 167
a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 6
b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 4
c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 157
d) z nástrojov peňažného trhu 5
2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6
3. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy 7
4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 192
a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9
b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 192
c) z nástrojov peňažného trhu 11
d) z podielových listov a obdobných cenných papierov 12
5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 1
a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14
b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 1
c) nástrojov peňažného trhu 16
d) podielových listov a obdobných cenných papierov 17
6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19 191
7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 0
a) swapy 21
b) forwardy 22
c) opcie 23
d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24
8. Zisk/strata z devízových operácií 25
9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26
10. Iné výnosy 27
11. Iné náklady 28 19
a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29
b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 4

c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie 
bežných účtov a vkladových účtov 31 3

d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32

e) poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo 
osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 5

f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 7
12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 121
13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36 218

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:
Alžbeta Danovičová
Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:
+421 2 59 313 841 
Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:
Alžbeta Danovičová
Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:
+421 2 59 313 841 

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu



Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu Stav ku dňu
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 31.12.2014

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu
Ozna-
čenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur  

k 31.12.2014
Hodnota v tis. eur  

k 31.12.2013
Hodnota v tis. eur  

k 31.12.2012
a b c 1 2 3

I. Investičný majetok 1 13 950 11 191 11 659
1. Dlhopisy 2 11 748 10 491 11 659
a) bez kupónov 3 200 199
b) s kupónmi 4 11 748 10 291 11 460
2. Akcie 5
3. Podielové listy 6
a) otvorených podielových fondov 7
b) ostatné 8
4. Krátkodobé pohľadávky 9 2 202 700
5. Dlhodobé pohľadávky 10
6. Obrátené repoobchody 11
7. Deriváty 12
II. Neinvestičný majetok 13 314 1 291 961
8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 314 1 291 961
9. Ostatný majetok 15

Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 16 14 264 12 482 12 620
I. Záväzky 17 133 182 189
1. Záväzky voči bankám 18
2. Záväzky z ukončenia účasti 19 118 168 171
3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 20 9 10 13
4. Záväzky z derivátových operácií 21
5. Repoobchody 22
6. Ostatné záväzky 23 6 4 5
II. Vlastné imanie 24 14 131 12 300 12 431

1.
Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 
účastníkov/poberateľov dávok 25 14 131 12 300 12 431

Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 14 264 12 482 12 620

Ozna-
čenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur  

k 31.12.2014
Hodnota v tis. eur  

k 31.12.2013
Hodnota v tis. eur  

k 31.12.2012
a b c 1 2 3

1. Výnosy z úrokov 1 167 199 290
2. Výnosy z podielových listov 2
3. Výnosy z dividend 3
4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 191 -1 598
5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5
6./c. Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6
7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7
I. Výnos z majetku vo fonde 8 358 198 888
f. Transakčné náklady 9 3 2 1
g. Bankové a iné poplatky 10 5 5 10
II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 350 191 877
h. Náklady na financovanie fondu 12 7 7 7
III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13 343 184 870
i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 121 130 189
j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 4 4 4
IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 218 50 677

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
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