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Metodika na vypracúvanie výkazu EP_02_01_30 
Rezervy dôchodkových fondov 

 

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. Ak sa výkaz vypracúva k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, do IS ŠZP sa 
predkladá s označením EP_02_01_30_01, ak sa výkaz vypracúva k poslednému dňu 
kalendárneho štvrťroka, do IS ŠZP sa predkladá s označením  EP_02_01_30_04.  

3. 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. 

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

5. V riadku ER0250 „Rezervy dôchodkových fondov (ESA 2010: F.6)“ sa uvádzajú nároky 
dôchodkových fondov voči manažérom dôchodkových fondov a finančné nároky 
dôchodkových fondov voči zaisťovacím spoločnostiam v spojitosti s rezervami 
dôchodkových fondov (pohľadávky zo zaistenia) podľa metodiky ESA 2010 zatriedené do 
príslušných sektorov, ktoré sú uvedené v stĺpcoch.   

6. V riadku ER0260 „Nároky dôchodkových fondov voči manažérom dôchodkových 
fondov (ESA 2010: F.64)“ sa uvádzajú nároky dôchodkových fondov voči manažérom 
dôchodkových fondov podľa metodiky ESA 2010 zatriedené do príslušných sektorov, ktoré 
sú uvedené v stĺpcoch. 

7. V riadku ER0270 „Pohľadávky zo zaistenia (ESA 2010: F.61)“ sa uvádzajú finančné 
nároky dôchodkových fondov voči zaisťovacím spoločnostiam v súvislosti s rezervami 
dôchodkových fondov podľa metodiky ESA 2010 zatriedené do príslušných sektorov, ktoré 
sú uvedené v stĺpcoch. 

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