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Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifikačný kód 

Stav ku dňu 

Členenie podľa trhov

Druh majetku Členenie č. r.
Hodnota 

v tis. eur

Podiel 

na majetku 

v  % 

prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1

prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2

prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy 

cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte
3

z nových emisií cenných papierov 4

prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5

prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6

prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy 

cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte
7

z nových emisií cenných papierov 8

prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9

prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10

prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy 

cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte
11

z nových emisií cenných papierov 12

štandardných podielových fondov 13

európskych štandardných fondov 14

špeciálnych podielových fondov 15

zahraničných subjektov kolektívneho investovania 16

iných subjektov kolektívneho investovania 17

Prevoditeľné cenné papiere a nástroje 

peňažného trhu
neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 18

Vklady na bežných účtoch a na 

vkladových účtoch

splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti  do 12 mesiacov v bankách so 

sídlom na území SR alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo 

nečlenskom štáte

19

obchodované na regulovanom trhu 20

uzatvárané  mimo regulovaného trhu 21

obchodované na regulovanom trhu 22

obchodované na komoditnej burze 23

obchodované na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte 24

 Cenné papiere z nových emisií neprijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie                                                                                                                                                                    25

 Iný majetok 26

27

28

29

30

 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom

 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Akcie

Dlhové cenné papiere

VZOR

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 

Podielové listy a cenné papiere 

Nástroje peňažného trhu

 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom

Finančné deriváty,

ktorých podkladovým nástrojom  sú 

prevoditeľné cenné papiere a nástroje 

peňažného trhu, finančné indexy, úrokové 

miery, výmenné kurzy a meny  

Finančné deriváty, ktorých podkladovým 

aktívom  sú komodity alebo komoditné 

indexy


