
V Z O R

HLÁSENIE O DOSTATOÈNEJ VÝ�KE VLASTNÝCH ZDROJOV FINANÈNÉHO KONGLOMERÁTU
ZA � POLROK

Rok

IÈO

Obchodné meno (pois�ovne alebo zais�ovne, zmie�anej finanènej holdingovej spoloènosti alebo regulovanej oso-
by urèenej orgánom doh¾adu nad finanèným trhom)

Ulica a èíslo

PSÈ Názov obce

Èíslo telefónu Èíslo faxu

e-mail

Odoslané dòa: Meno, priezvisko a podpis
èlena (èlenov) �tatutárneho
orgánu

Meno, priezvisko a podpis
zamestnanca zodpovedného
za vypracovanie hlásenia



Èas� A

ku dòu:

(v tis. Sk)

È. r. Sektor Vlastné zdroje Minimálna vý�ka
vlastných zdrojov

Rozdiel

a b 1 2 3

Sektor pois�ovníctva

Sektor investièných
slu�ieb

Bankový sektor

Zmie�aná finanèná
holdingová spoloènos�

Finanèný konglomerát
spolu

Èas� B

ku dòu:

(v tis. Sk)

È. r. Sektor pois�ovníc-
tva

Typ vz�ahu Vlastné zdroje Minimálna
vý�ka

vlastných zdrojov

Rozdiel

a b c 1 2 3

Èas� C

ku dòu:

(v tis. Sk)

È. r. Sektor investièných
slu�ieb

Typ vz�ahu Vlastné zdroje Minimálna
vý�ka vlastných

zdrojov

Rozdiel

a b c 1 2 3



Èas� D

ku dòu:

(v tis. Sk)

È. r. Bankový sektor Typ vz�ahu Vlastné zdroje Minimálna
vý�ka vlastných

zdrojov

Rozdiel

a b c 1 2 3

Èas� E

ku dòu:

(v tis. Sk)

È. r. Zmie�aná finanèná
holdingová
spoloènos�

Typ vz�ahu Vlastné zdroje Minimálna
vý�ka vlastných

zdrojov

Rozdiel

a b c 1 2 3

Pou�ité skratky:

È. r. � èíslo riadku.

Poznámky:

1. V èasti A sa vykazujú vlastné zdroje a minimálna vý�ka vlastných zdrojov pod¾a jednotlivých finanèných sektorov
zastúpených vo finanènom konglomeráte.

2. V ståpci 1 sa uvádza vý�ka vlastných zdrojov vypoèítaná za jednotlivé sektory jednou z ustanovených metód.
3. V ståpci 2 sa uvádza minimálna vý�ka vlastných zdrojov vypoèítaná za jednotlivé sektory jednou z ustanovených

metód.
4. V ståpci 3 sa uvádza rozdiel medzi údajom v ståpci 1 a 2.
5. V èasti B ståpci b sa uvádzajú názvy osôb, ktoré patria do sektora pois�ovníctva.
6. V ståpci c sa uvádza vz�ah medzi osobami vo finanènom konglomeráte v tvare NN/XXX, kde prvá èas� znaku NN vy-

jadruje kód vz�ahu osoby k ostatným osobám v rámci sektora, kde znak
01 vyjadruje materskú spoloènos�,
02 vyjadruje dcérsku spoloènos�,
03 vyjadruje spoloèný podnik,
04 vyjadruje ovládanú osobu pod¾a § 43 ods. 5 písm. l) tretieho bodu zákona.
Druhá èas� znaku XXX vyjadruje percentuálny podiel osoby, ktorý vstupuje do výpoètu vlastných zdrojov a mini-
málnej vý�ky vlastných zdrojov. Percentuálny podiel sa uvádza zaokrúhlený na celé èíslo.

7. Pre ståpce 1, 2 a 3 platia analogicky body 2, 3 a 4 poznámok.
8. Pre èasti C, D a E platia analogicky body 5, 6 a 7 poznámok.


