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Počet podielov podielového fondu v obehu 6 177 517 547 
 
 
 
 
 
 

Čistá hodnota podielu v EUR 0,010179  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) účty v bankách

1. bežný účet

2. vkladové účty

e) celková hodnota majetku

g) čistá hodnota majetku

0

3 092 939

1. akcie

2. dlhopisy
3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere 
iných európskych štandardných fondov, cenné papiere 
iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere 
iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z 
toho:

3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania 
spravovaných správcovskou spoločnosťou

a) prevoditeľné cenné papiere

b) nástroje peňažného trhu

39 185 571

0

62 879 262

219 122

36 092 632

0

3 092 939

23 912 813

7 604 867

16 307 946

0

63 098 384

4. iné cenné papiere

d) iný majetok

f) záväzky

1. Stav majetku v podielovom fonde 

2. Počet podielov podielového fondu v obehu 

3. Čistá hodnota podielu 
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 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2018 
 

 
 
 

 
 

 

0

0

3 092 939

g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov 
kolektívneho investovania

i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom 
regulovanom trhu

a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových 
cenných papierov burzy cenných papierov 

0

c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. d)

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h)

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i)

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

36 092 632

0

0

0

0

Čís. r. ISIN / ID KÓD Mena emisie
Ocenenie 

v EUR

Podiel na 
hodnote 
majetku 

Krajina 
emitenta

Hospodársky sektor 
emitenta CP

1 SKRS35836954 EUR 15 089 965 23,91% SK Nefinančná spoločnosť

2 SKRS47232684 EUR 17 080 767 27,07% SK Nefinančná spoločnosť

3 MUKPNPRR0054 EUR 3 921 900 6,22% SK Nefinančná spoločnosť

4 QSP0615R01SK EUR 3 092 939 4,90% SK Finančné pomocné inštitúcie

23 912 813 37,90%

219 122 0,35%Záväzky

Druh CP

Akcie

Akcie

Názov CP

Dúbravská a.s.

FORESPO DUNAJ 2, a.s.

INGOS PROJEKT a.s. Akcie

KLM real estate fund o.p.f. Podielový fond

Účty v bankách

zmena v stave portfólia

Stav CP k 30.6.2018 39 185 571

10 226

zmena v EUR

16 507 210

22 688 587Prírastky

Úbytky

Stav CP k 1.1.2018

Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov

ISIN / KÓD Názov cenného papiera

- -

4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku 

6. Údaje o vývoji majetku 
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z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií 0

aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde 110 300

ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

u) iné výdavky a poplatky 118 059

v) čistý výnos 1 188 926

w) výplaty podielov na zisku

x) znovu investované výnosy 1 188 926

y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie 
majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti

1 320 745

q) kapitálové výnosy

r) iné výnosy

s) výdavky na správu 447 919

t) výdavky na depozitára 29 843

p) straty z devízových operácií

k) výnosy z vkladových a bežných účtov

l) straty z vkladových a bežných účtov

a) výnosy z akcií

b) straty z akcií

c) výnosy z dlhopisov

1 780 972

87 826

10 226

10 226

d) straty z dlhopisov

e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych 
štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných 
papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: 

ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou 
spoločnosťou

f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných 
fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných 
zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:

14 001

m) výnosy z operácií s derivátmi

n) straty z operácií s derivátmi

o) výnosy z devízových operácií

Vývoj majetku Objem EUR

fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou 
spoločnosťou

g) výnosy z iných cenných papierov

h) straty z iných cenných papierov

i) výnosy z nástrojov peňažného trhu

j) straty z nástrojov peňažného trhu



Office real estate fund o. p. f.  

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 

 

5 
 

 
 
 

 
 

 

počet podielov počet podielov počet podielov

749 793 609 0 0

134 147 197 0 01 348 490

Office real estate fund o.p.f.

0

suma v EUR

0

30.06.2016

0,000000

0

0

suma v EUR

30.06.2017

c) počet podielov v obehu

b) čistá hodnota podielu

a) celková čistá hodnota majetku

e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené

d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané

0

0,000000

0 0

0

30.06.2018

62 879 262

0,010179

6 177 517 547

suma v EUR

7 530 131

Ozna-
čenie

Položka Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016

a b c 1 2 3

x AKTÍVA x x x x

I . Investičný majetok (súčet položiek 1 až 11) 1 55 493 517 16 507 210 0

1. Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach 2

2. Podiely v realitných spoločnostiach 3 36 092 632 14 341 871 0

3. Obstaranie nehnuteľností 4

4. Investície do nehnuteľností 5

5. Pohľadávky z finančného prenájmu 6

6. Pohľadávky voči realitným spoločnostiam 7 0 0 0

a) krátkodobé 8 0 0 0

b) dlhodobé 9 0 0 0

7. Podielové listy otvorených podielových fondov 10 3 092 939 2 165 339 0

8. Dlhopisy 11 0 0 0

a) bez kupónov 12 0 0 0

b) s kupónmi 13 0 0 0

9. Krátkodobé pohľadávky voči bankám 14 16 307 946 0 0

10. Obrátené repoobchody 15

11. Deriváty 16

II . Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13) 17 7 604 867 39 840 702 0

12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 18 7 604 867 39 840 702 0

13. Ostatný majetok 19 0 0 0

Aktíva spolu 20 63 098 384 56 347 912 0

Ozna-
čenie

POLOŽKA Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016

a b c 1 2 3

x PASÍVA x x x x

I . Záväzky (súčet položiek 1 až  8) 21 219 122 839 217 0

1. Krátkodobé úvery 22

2. Záväzky z vrátenia podielov 23

3. Deriváty 24

4. Repoobchody 25

5. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 26 77 120 69 327 0

6. Záväzky voči realitným spoločnostiam 27 0 0 0

a) krátkodobé 28

b) dlhodobé 29

7. Hypotekárne úvery 30

8. Ostatné záväzky 31 142 002 769 890 0

I I . Vlastné imanie 32 62 879 262 55 508 695 0

9. Podielové listy, z toho 33 62 879 262 55 508 695 0

a) fondy z ocenenia 34 0 0 0

b) zisk alebo strata za účtovné obdobie 35 1 188 926 -110 017 0

Pasíva spolu 36 63 098 384 56 347 912 0

Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát 
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V prvom polroku 2018 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného 

podielového fondu. 

 

 

 
 
 
 
 

v eurách
Ozna-
čenie

POLOŽKA Č.r. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016

a b c 1 2 3

1. Výnosy z úrokov 1 14 001 0 0

1.a. úroky z finančného prenájmu 2

1.b. iné úroky 3 14 001 0 0

2. Výnosy z prenájmu 4

3. Výnosy z podielových listov 5

4. Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach 6 1 693 145 0 0

5. Výnosy z predaja nehnuteľností 7

a. Náklady na predané nehnuteľnosti 8

6./b. Zisk alebo strata z cenných papierov 9 77 601 0 0

7./c. Čistý zisk alebo strata z devíz 10 0 0 0

8./d. Čistý zisk alebo strata z predaja iného majetku 11 0 0 0

I . Výnos z majetku vo fonde 12 1 784 747 0 0

e. Transakčné náklady 13 -300 0 0

f. Náklady na odplaty a provízie 14 -115 073 0 0

I I . Čistý výnos z majetku vo fonde 15 1 669 374 0 0

g. Náklady na financovanie fondu 16 0 0 0

g.1. náklady na úroky 17 0 0 0

g.2. výsledok zaistenia úrokov 18

g.3. náklady na dane a poplatky 19

I I I . Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 20 1 669 374 0 0

h. Náklady na odplaty za služby depozitára 21 -29 843 0 0

i. Náklady na odplatu za správu fondu 22 -447 919 0 0

j. Náklady na audit účtovnej závierky 23 -2 686 0 0

A. Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie 24 1 188 926 0 0

Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Záväzky z využívania techník a 
nástrojoch podľa § 100 ods. 2

Celkové záväzky

0

219 122

Záväzky Objem v EUR

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o 
hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov 
z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde 
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PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ako správca otvoreného podielového 

fondu vykonávala hlasovacie práva za Office real estate fund o.p.f.. Samotný výkon hlasovacich práv bol vykonávaný tým, že sa 

zúčastňovala valných zhromaždení resp. prijímala rozhodnutia jediného akcionára.  

 

 

 

a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej hodnota 

K 30.06.2018 sa v majetku podielového fondu Office real estate fund o.p.f. nenachádzali žiadne nehnuteľnosti. 

 

b) údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti 

K 30.06.2018 sa z majetku podielového fondu Office real estate fund o.p.f. nepredávalii žiadne nehnuteľnosti. 

 

c) údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v špeciálnom podielovom 

fonde nehnuteľností  

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. nevyužívala služby realitných 

spoločností. 

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku 
v podielovom fonde 

10. Údaje týkajúce sa verejného podielového fondu nehnuteľností 



16.8.2018

23.8.2018
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