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Informácie o cezhraničnej činnosti 

DB DC Spolu

C0010 C0020 C0040

Aktívne hostiteľské krajiny R0010

Počet zamestnávateľov R0020

Aktíva

Aktíva celkom R0040

Záväzky

Technické rezervy R0050

Údaje o účastníkoch

Aktívni účastníci R0060

Účastníci s pozastaveným členstvom R0070

Poberatelia dávok R0080
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Metodika na vypracúvanie výkazu PF_04_03_24  

Informácie o cezhraničnej činnosti 
 

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. Vo výkaze sa vypĺňajú iba stĺpce s označením C0020 a C0040. 

4. V riadku R0010 „Aktívne hostiteľské krajiny“ sa uvádza kód krajiny, kde doplnková 
dôchodková spoločnosť pôsobí mimo svojej domovskej krajiny;  uvádza sa  2 - miestny kód 
krajiny, ktorý sa nachádza v číselníku v IS ŠZP. Aktívny znamená, že doplnková dôchodková 
spoločnosť je oprávnená na cezhraničnú činnosť, ukončila oznamovací postup s touto 
krajinou a vlastní aktíva a pasíva súvisiace s cezhraničnou činnosťou v  hostiteľskej krajine. 
Ak je doplnková dôchodková spoločnosť aktívna vo viac ako jednej hostiteľskej krajine, 
kódy krajín sa oddelia čiarkou. 

5. V riadku R0020 „Počet zamestnávateľov“ sa uvádza počet zamestnávateľov hostiteľského 
členského štátu, ktorí prispievajú do doplnkového dôchodkového fondu na území 
hostiteľského členského štátu.  

6. V riadku R0040 „Aktíva celkom“ sa uvádza celková hodnota aktív držaných v súvislosti 
s cezhraničnými činnosťami.  

7. V riadku R0050 „Technické rezervy“ sa uvádza celková hodnota technických rezerv 
držaných v súvislosti s cezhraničnými činnosťami.  

8. V riadku R0060 „Aktívni účastníci“ sa uvádzajú účastníci, ktorí v súvislosti s cezhraničnými 
činnosťami aktívne prispievajú do doplnkového dôchodkového fondu. 

9. V riadku R0070 „Účastníci s pozastaveným členstvom“ sa uvádzajú účastníci, ktorí 
v súvislosti s cezhraničnými činnosťami neprispievajú do doplnkového dôchodkového 
fondu,  ale nie sú im ešte vyplácané dávky.  

10. V riadku R0080 „Poberatelia dávok“ sa uvádza počet poberateľov dávok, ktorí v súvislosti 
s cezhraničnými činnosťami sú poberateľmi  dávok.   

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