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PF_51_01_24

Príspevky, vyplatené dávky a prevody

DB DC Spolu

C0010 C0020 C0040

Príspevky

Celkové hrubé prijaté príspevky R0010

Príspevky účastníkov R0020

Príspevky zamestnávateľov R0030

Zaistenie postúpených príspevkov R0040

Celkové čisté prijaté príspevky R0050

Vyplatené dávky

Celkové hrubé vyplatené dávky R0060

z toho dôchodkové dávky R0070

z toho iné vyplatené dávky R0080

Zaistenie vyplatených dávok R0090

Celkové čisté vyplatené dávky R0100

Prevody

prevody do R0110

prevody z R0120
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Metodika na vypracúvanie výkazu PF_51_01_24  
Príspevky, vyplatené dávky a prevody 

 

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. Údaje sa vypĺňajú  iba do stĺpcov s označením C0020 a C0040.  

4. V riadku R0010 „Celkové hrubé prijaté príspevky“ sa uvádza celková hodnota prijatých 
hrubých príspevkov vo vykazovanom období, ktorou je súčet príspevkov účastníkov a príspevkov 
zamestnávateľov. 

5. V riadku R0020 „Príspevky účastníkov“ sa uvádzajú všetky  príspevky prijímané od účastníkov, 
ktoré sú splatné v hospodárskom roku podľa účastníckych zmlúv, vrátane všetkých povinných 
príspevkov, iných pravidelných príspevkov a dobrovoľných príspevkov.  

6. V riadku R0030 „Príspevky zamestnávateľov“ sa uvádzajú všetky  príspevky prijímané od 
zamestnávateľov, ktoré sú splatné v hospodárskom roku podľa zamestnávateľských zmlúv, 
vrátane všetkých povinných príspevkov, iných pravidelných príspevkov a dobrovoľných 
príspevkov.  

7. Riadok R0040 „Zaistenie postúpených príspevkov“ sa nevypĺňa.   

8. V riadku R0050 „Celkové čisté prijaté príspevky“ sa uvádza celková hodnota  prijatých 
príspevkov vo vykazovanom  období po odpočítaní pohľadávok na zaistenie postúpených 
príspevkov; uvádza sa rovnaká hodnota ako v riadku R0010. 

9. V riadku R0060 „Celkové hrubé vyplatené dávky“ sa uvádza celková hodnota vyplatených 
dávok vrátane plnenia na zaistenie vyplatených dávok. 

10. V riadku R0070 „z toho dôchodkové dávky“ sa uvádza celková hodnota vyplatených 
dôchodkových dávok; uvádza sa rovnaká hodnota ako v riadku R0060. 

11. Riadok R0080 „z toho iné vyplatené dávky“ sa nevypĺňa.  

12. Riadok  R0090 „Zaistenie vyplatených dávok“ sa nevypĺňa. 

13. V riadku R0100 „Celkové čisté vyplatené dávky“ sa uvádza celková čistá hodnota vyplatených 
dávok očistená o platby prijaté zo zaistenia vyplatených dávok; uvádza sa rovnaká hodnota ako 
v riadku R0060.  

14. V riadku R0110 „prevody do“ sa uvádzajú všetky prijaté prevody majetku, ktoré sa prijímajú z 
iných doplnkových dôchodkových fondov.  

15. V riadku R0120 „prevody  z“ sa uvádzajú všetky odoslané prevody majetku, ktoré obvykle 
predstavujú sumu dôchodkových nárokov prevádzanú na iné doplnkové dôchodkové fondy alebo 
poisťovne.  

16. Použité skratky : 
 
DB dávkovo definovaná dôchodková schéma 
DC príspevkovo definovaná dôchodková schéma 
IS ŠZP informačný systém Štatistický zberový portál 
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