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Záväzky na štatistické účely

Stavy a úpravy vyplývajúce z 

precenenia (vrátane úprav 

výmenného kurzu), úpravy 

vyplývajúce z reklasifikácie

EZ0010

Ostatní 

rezidenti - 

celkom

Investičné 

fondy iné ako 

fondy 

peňažného 

trhu (S.124)

Ostatní finanční 

sprostredkovatelia 

(S.125), finančné 

pomocné inštitúcie 

(S.126), kaptívne 

finančné inštitúcie a 

požičiavatelia peňazí 

(S.127)

Poisťovacie 

spoločnosti 

(S.128)

Dôchodkové 

fondy (S.129)

Nefinančné 

spoločnosti 

(S.11)

Domácnosti + 

neziskové 

inštitúcie 

slúžiace 

domácnostiam 

(S.14 + S.15)

Ostatní 

rezidenti - 

celkom

Investičné 

fondy iné ako 

fondy 

peňažného 

trhu (S.124)

Ostatní finanční 

sprostredkovatelia 

(S.125), finančné 

pomocné inštitúcie 

(S.126), kaptívne 

finančné inštitúcie a 

požičiavatelia peňazí 

(S.127)

Poisťovacie 

spoločnosti

Dôchodkové 

fondy (S.129)

Nefinančné 

spoločnosti 

(S.11)

Domácnosti + 

neziskové 

inštitúcie 

slúžiace 

domácnostia

m (S.14 + 

S.15)

EC0010 EC0020 EC0030 EC0040 EC0050 EC0060 EC0070 EC0080 EC0090 EC0100 EC0110 EC0120 EC0130 EC0140 EC0150 EC0160 EC0170 EC0180 EC0190 EC0200 EC0210 EC0220 EC0230 EC0240

Záväzky na štatistické účely ER0010

Prijaté úvery 

(ESA 2010: F.4)
ER0020

do 1 roka vrátane ER0030

nad 1 rok do 5 rokov vrátane ER0040

nad 5 rokov ER0050

Vydané dlhové cenné pepiere 

(ESA 2010: F.3)
ER0060

Majetkové účasti 

(ESA 2010: F.5, F.519)
ER0070

Technické rezervy (ESA 2010: F.6) ER0080

z toho nároky na dôchodok 

(ESA 2010: F.63)
ER0090

Nároky na dôchodok, z toho 

príspevkovo definované 

dôchodkové schémy

ER0100

Nároky na dôchodok, z toho 

dávkovo definované dôchodkové 

schémy

ER0110

z toho nároky doplnkových 

dôchodkových fondov voči 

manažérom 

(ESA 2010: F.64)

ER0120

z toho nároky na nedôchodkové 

fondy 

(ESA 2010: F.71)

ER0130

Finančné deriváty

(ESA 2010: F.71)
ER0140

Ostatné pohľadávky/záväzky 

(ESA 2010: F.8)
ER0150

Čistý majetok 

(ESA 2010: B.90)
ER0160

Peňažné 

finančné 

inštitúcie 

(S.121 + S.122 

+ S.123)

Nepeňažné finančné inšitúcie - celkom

Nepeňažné 

finančné 

inšitúcie - 

celkom

Verejná 

správa (S.13)

Ostatní rezidenti - celkom

Nepeňažné 

finančné 

inšitúcie - 

celkom

Verejná správa 

(S.13)

Ostatní rezidenti - celkom

VZOR

Celkom

Celkom

Tuzemsko Eurozóna okrem tuzemska - celkom

Zahraničie 

okrem EMÚ 

(celkom)
Tuzemsko

Peňažné 

finančné 

inštitúcie 

(S.121 + S.122 

+ S.123)

Nepeňažné finančné inšitúcie - celkom

Eurozóna 

okrem 

tuzemska - 

celkom
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Metodika na vypracúvanie výkazu EP_03_01_30 
Záväzky na štatistické účely  

 

1. Dátový popis výkazu pre jeho elektronické spracovanie a obsahová náplň položiek výkazu 
sú zverejnené v IS ŠZP v časti  Výkazy / Vzory výkazov / Verzia vzoru výkazu / Metodické 
informácie.  

2. Údaje sa uvádzajú v jednotkách meny euro, údaje v inej mene sa vo výkaze uvádzajú 
prepočítané výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou 
platným ku dňu zostavenia výkazu. 

3. V riadku EZ0010 „Stavy a úpravy vyplývajúce z precenenia (vrátane úprav výmenného 
kurzu), úpravy vyplývajúce z reklasifikácie“ sa uvádza „1“, ak ide o stavy, „5“, ak ide 
o úpravy vyplývajúce z reklasifikácie a „8“, ak ide o úpravy vyplývajúce z precenenia 
(vrátane úprav výmenného kurzu).   

4. V riadkoch ER0020 až ER0050 „Prijaté úvery (ESA 2010: F.4)“ sa uvádzajú sumy, ktoré 
doplnkový dôchodkový fond dlhuje veriteľom, iné ako sumy vyplývajúce z emisie cenných 
papierov, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch. Prijaté úvery sa klasifikujú podľa 
metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch.  

5. V riadku ER0060 „Vydané dlhové cenné papiere (ESA 2010: F.3)“ sa uvádzajú vydané 
dlhové cenné papiere, ktoré sa klasifikujú podľa metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do 
príslušných sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch. 

6. V riadku ER0070 „Majetkové účasti (ESA 2010: F.5, F.519)“ sa uvádzajú finančné aktíva 
reprezentujúce vlastnícke práva v spoločnostiach alebo kvázikorporáciách, ktoré sa 
klasifikujú podľa metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré sú 
uvedené v stĺpcoch. 

7. V riadku ER0080  „Technické rezervy (ESA 2010: F6)“ sa uvádzajú technické rezervy, 
ktoré sa klasifikujú podľa metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré 
sú uvedené v stĺpcoch. 

8. V riadku ER0090  „z toho nároky na dôchodok (ESA 2010: F63)“ sa uvádza výška 
kapitálu, ktorý doplnkový dôchodkový fond drží na účely uspokojenia budúcich nárokov 
vyplývajúcich z jeho dôchodkových schém. Nároky na dôchodok sa klasifikujú podľa 
metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch. 

9. V riadku ER0100  „Nároky na dôchodok, z toho príspevkovo definované dôchodkové 
schémy“ sa uvádza výška kapitálu, ktorý doplnkový dôchodkový fond drží na účely  
uspokojenia budúcich nárokov na dôchodok členov jeho príspevkovo definovaných 
dôchodkových schém.  

10. V riadku ER0110  „Nároky na dôchodok, z toho dávkovo definované dôchodkové 
schémy“ sa uvádza výška kapitálu, ktorý doplnkový dôchodkový fond drží na účely  
uspokojenia budúcich nárokov na dôchodok členov jeho dávkovo definovaných 
dôchodkových schém.  

11. V riadku ER0120 „z toho nároky doplnkových dôchodkových fondov voči manažérom 
(ESA 2010: F65)“ sa uvádzajú nároky doplnkových dôchodkových fondov voči manažérom 
doplnkových dôchodkových fondov, ktoré sa klasifikujú podľa metodiky ESA 2010 a 
zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch. 

12. V riadku ER0130  „z toho nároky na nedôchodkové dávky (ESA 2010: F65)“ sa uvádza 
prebytok čistých príspevkov nad dávkami, ktorý predstavuje zvýšenie záväzkov poistného 
systému voči oprávneným osobám. Nároky na nedôchodkové dávky sa, klasifikujú podľa 
metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch. 
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13. V riadku ER0140  „Finančné deriváty (ESA 2010: F71)“ sa uvádzajú finančné deriváty, 
ktoré sa klasifikujú podľa metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných sektorov, ktoré 
sú uvedené v stĺpcoch. 

14. V riadku ER0150  „Ostatné pohľadávky/záväzky (ESA 2010: F8)“ sa uvádzajú technické 
rezervy, ktoré sa klasifikujú podľa metodiky ESA 2010 a zatrieďujú sa do príslušných 
sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch. 

15. V riadku ER0160 „Čistý majetok (ESA 2010: B90)“ sa uvádza bilančná položka súvahy, 
ktorá sa klasifikuje podľa metodiky ESA 2010 a zatrieďuje sa do príslušných sektorov, ktoré 
sú uvedené v stĺpcoch. 

16. Použité skratky : 
 
ESA 2010 európsky systém národných a regionálnych účtov 
EMÚ  Európska menová únia 
IS ŠZP  informačný systém Štatistický zberový portál 
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