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3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. marca 2008
o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely

Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade
nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§1
(1) Výkazy predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 1 ) a doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou 2 ) sú tieto:
Označenie výkazu
a) F (NBS) 24-04
b) F (NBS) 25-04

Názov výkazu
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy,
Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – transakcie.

(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 a 2; súčasťou príloh je aj
metodika na vypracúvanie týchto výkazov.
§2
Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:
a) dôchodková správcovská spoločnosť za dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
b) dôchodková správcovská spoločnosť za jednotlivé dôchodkové fondy, 3 ) ktoré vytvára
a spravuje,
c) doplnková dôchodková spoločnosť za doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
d) doplnková dôchodková spoločnosť za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, 4 ) ktoré
vytvára a spravuje.

1

) § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
2
) § 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
3
) § 72 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.
4
) § 43 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z.
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§3
(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa vypracúvajú štvrťročne a predkladajú sa do konca mesiaca
nasledujúceho po uplynutí prvého, druhého a tretieho kalendárneho štvrťroka.
(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa za posledný kalendárny štvrťrok predkladajú takto:
a) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka zostavené podľa predbežných údajov
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, upravené o účtovné prípady, o ktorých
sa účtovalo od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b) do 31. marca kalendárneho roka zostavené z údajov ročnej účtovnej závierky.

(3) Ak sa spoločnosti uvedenej v § 1 ods. 1 ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži
lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, 5 ) predkladajú sa výkazy
podľa odseku 2 písm. b) bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky; v takomto prípade
sa predloží
k 31. marcu kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie
daňového priznania a výkazy podľa odseku 2 písm b) sa predkladajú aj k 31. marcu
kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania,
záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktoré sú spoločnosti známe k 31. marcu kalendárneho roka s tým, že ide
o predbežné údaje.
(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú elektronicky. Elektronickým predkladaním
výkazov na účely tohto opatrenia sa rozumie elektronický prevod dát prostredníctvom
aplikačného programového systému STATUS-DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie
údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.

§4
Výkaz za štvrtý kalendárny štvrťrok 2007, ktorý sa predkladá do 31.marca 2008, sa
zostaví podľa predpisu účinného do 28. marca 2008.
§5
Toto opatrenie sa po prvýkrát použije pri predkladaní výkazov za prvý kalendárny
štvrťrok 2008.

§6
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2006 č. 5/2006
o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými
dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 553/2006 Z. z.).

5

) § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 688/2006 Z. z.
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§7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 28. marca 2008.

Ivan Šramko v. r.
guvernér
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