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Metodické usmernenie
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 15. júna 2015 č. 5/2015
k predkladaniu informácií správcami alternatívnych investičných fondov
na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

Národná banka Slovenska Útvar dohľadu nad finančným trhom na základe
ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) bodu 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
metodické usmernenie:

ČASŤ I
Základné ustanovenia
1. Predmet úpravy a účel
1. Toto metodické usmernenie je určené pre osoby uvedené v § 1 ods. 1 (ďalej len
„správcovia AIF“) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 17. februára 2015
č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov
na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika (ďalej len „opatrenie
č. 1/2015“).
2. Účelom metodického usmernenia je zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné
plnenie si informačnej povinnosti správcami AIF voči Národnej banke Slovenska
podľa § 189a a 192a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
zákona č. 206/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“).
3. Cieľom metodického usmernenia je napomôcť správcom AIF k správnemu vypĺňaniu
dátových polí výkazu, ktorého konsolidovaný obsah, vrátane metodiky na jeho
vypracúvanie je uvedený v prílohe opatrenia č. 1/2015.
4. Predmetom metodického usmernenia je aj usmernenie, ako postupovať pri
identifikácii rozsahu predkladaných informácií, identifikácii periodicity predkladania
informácií, a tiež ako postupovať pri ich zmene.
5. Základné dokumenty súvisiace s predkladaním informácií správcami AIF, ktoré boli
vydané a zverejnené na európskej, ako aj národnej úrovni, sú uvedené v prílohe č. 1.
2. Definície pojmov a skratiek
1. Na účely tohto metodického usmernenia sa používajú nasledujúce definície pojmov
a skratky. Definície ďalších pojmov a skratiek môžu byť uvedené priamo v texte, ak je
to v danom prípade účelnejšie.
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AIFMD

delegované
nariadenie (EÚ)
č. 231/2013
ZKI
ESMA
usmernenie ESMA
stanovisko ESMA

správca AIF

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna
2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o
zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení
(ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19.
decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky,
všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový
efekt, transparentnosť a dohľad
zákon o kolektívnom investovaní
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Usmernenia o ohlasovacej povinnosti podľa čl. 3 ods. 3 písm. d)
a čl. 24 ods. 1, 2 a 4 smernice AIFMD
Opinion on collection of information for the effective monitoring
of systemic risk under Article 24(5), first sub-paragraph, of the
AIFMD (Stanovisko k zberu informácií na účinné
monitorovanie systémového rizika podľa článku 24 ods. 5 prvý
pododsek AIFMD)
správca alternatívneho investičného fondu – spoločné označenie
pre osoby uvedené v § 1 ods. 1 opatrenia č. 1/2015
správca AIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 28a
zákona o kolektívnom investovaní

správca AIF,
ktorému bolo
udelené povolenie
správca AIF, ktorý je správca AIF, ktorý je zapísaný do registra správcov podľa § 31b
zapísaný do registra zákona o kolektívnom investovaní
správcov
AIF
alternatívny investičný fond a/alebo zahraničný alternatívny
investičný fond
zberný AIF
AIF podľa § 3 písm. ai) a/alebo podľa § 3 písm. aj) zákona
o kolektívnom investovaní
hlavný AIF
AIF podľa § 3 písm. ai) prvého bodu zákona o kolektívnom
investovaní
strešný AIF
AIF podľa § 6 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní
podfond
podfond podľa § 6 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní
AIFM file 24(1)
označenie záložky výkazu v prílohe opatrenia č. 1/2015, ktorá
obsahuje súbor informácií predkladaných za správcu AIF podľa
§ 189a ods. 1 a § 192a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní
AIF file 24(1)
označenie záložky výkazu v prílohe opatrenia č. 1/2015, ktorá
obsahuje súbor informácií predkladaných za AIF podľa § 189a
ods. 1 a § 192a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní
AIF file 24(2)
označenie záložky výkazu v prílohe opatrenia č. 1/2015, ktorá
obsahuje súbor informácií predkladaných za AIF podľa § 189a
ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní
AIF file 24(4)
označenie záložky výkazu v prílohe opatrenia č. 1/2015, ktorá
obsahuje súbor informácií predkladaných za AIF podľa § 189a
ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní
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2. S
Skratky uvvedené v názvoch
n
jeddnotlivých dátových polí výkaazu sú vy
ysvetlené
v metodike na vypracú
úvanie výkazzu v prílohee opatrenia č. 1/2015.

Č A S Ť II
Rozsa
ah informáácií, periodicita a ich zmeny
1. Iden
ntifikácia roozsahu info
ormácií preedkladanýcch správcom
m AIF

Informácie za správcu AIF

Základný rozsah
r
inform
mácií
podľa § 189a
1
ods. 1 ZK
KI
podľa § 192a
1
ods. 1 ZK
KI

Informácie
I
pre
redkladá správ
vca
AIF
A
a)
a ktorému bbolo udelené
povolenie,,
b)
b ktorý bol zzapísaný do
registra spprávcov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inform
mácie za AIF
F

Základný rozsah
r
inform
mácií
podľa § 189a
1
ods. 1 ZK
KI
podľa § 192a
1
ods. 1 ZK
KI

Detailnejší rozsah
r
inform
mácií
podľa § 189a
1
ods. 2 ZK
KI
podľa § 189a
1
ods. 4 ZK
KI

R
Rozsah dodattočných inforrmácií
podľa § 1889a ods. 5 ZK
KI

Informácie
I
pre
redkladá správ
vca
AIF
A
a)
a ktorému bbolo udelené
povolenie,,
b)
b ktorý bol zzapísaný do
registra spprávcov.
Informácie
I
pre
redkladá správ
vca
AIF,
A ktorému bolo udelenéé
povolenie.
p

Informácie
I
pre
redkladá správ
vca
AIF,
A ktorému bolo udelenéé
povolenie.
p

1. Poodľa § 1899a ods. 1 a § 192a oods. 1 záko
ona o kolek
ktívnom invvestovaní v spojení
s ččlánkom 110 ods. 1 delegovanného nariaadenia (EÚ
Ú) č. 231/22013 správ
vca AIF
prravidelne prredkladá Náárodnej bannke Slovensska správu o hlavnýchh trhoch, na ktorých
obbchoduje a o nástrojoch, s ktorým
mi vykonávaa obchody pri správe AIF. Tieto
o správy
obbsahujú infformácie o hlavných
h
nnástrojoch, s ktorými obchoduje,
o
trhoch, kto
orých je
čleenom aleboo na ktorých
h aktívne obbchoduje a o hlavných expozíciácch a najdôleežitejších
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koncentráciách rizík za každý spravovaný AIF. Súčasťou správ je aj rozpis finančných
nástrojov a iných aktív vrátane investičných stratégií AIF a ich geografického
a odvetvového investičného zamerania.
2. Tento základný rozsah informácií sa predkladá za každého správcu AIF a za každý AIF.
Vo výkaze v prílohe opatrenia č. 1/2015 je to súbor informácií za správcu AIF
nachádzajúci sa v záložke označenej AIFM file 24(1) (dátové polia 1 až 38) a súbor
informácií za AIF nachádzajúci sa v záložke označenej AIF file 24(1) (dátové polia 1
až 120).
Základný rozsah informácií za správcu AIF a za AIF
Záložka výkazu označená AIFM file 24(1) Záložka výkazu označená AIF file 24(1)
 Hlavička súboru (1 až 3)
 Hlavička súboru (1 až 3)
 Hlavička výkazu (4 až 13)
 Hlavička výkazu (4 až 13)
 Popis predpokladu (14 a 15)
 Popis predpokladu (14 a 15)
 Identifikačné údaje správcu AIF
 Identifikačný údaj správcu AIF (16)
(16 až 25)
 Identifikačné údaje AIF / Identifikačné kódy
AIF (17 až 32)
 Päť hlavných trhov, na ktorých správca AIF
obchoduje v mene AIF, ktoré spravuje (26 až
 Identifikačné kódy triedy akcií (33 až 40)
29)
 Štruktúra hlavný fond a zberný fond (41 až
 Päť hlavných nástrojov, s ktorými správca AIF
44)
obchoduje v mene AIF (30 až 32)
 Identifikácia primárneho brokera (45 až 47)
 Hodnota spravovaných aktív všetkých
 Celková hodnota spravovaných aktív AIF/

spravovaných AIF v eurách a v základnej
mene (33 a 34)
 Základná mena a výmenný kurz (35 až 38)

Základná mena a výmenný kurz (48 až 52)
 Celková čistá hodnota aktív AIF (53)
 Jurisdikcia troch hlavných zdrojov
financovania (54 až 56)
 Prevažujúci druh AIF (57)
 Rozdelenie investičných stratégií (58 až 61)
 Počet transakcií podľa HFT / Trhová
hodnota nákupov a predajov v základnej
mene podľa HFT (62 a 63)
 Hlavné nástroje, s ktorými AIF obchoduje
(64 až 77)
 Geografické zameranie (78 až 93)
 Desať hlavných expozícií AIF k dátumu
vypracovania výkazu (94 až 102)
 Päť najdôležitejších koncentrácií v portfóliu
(103 až 112)
 Charakteristická veľkosť obchodu / pozície
(113)
 Hlavné trhy, na ktorých AIF obchoduje (114
až 117)
 Koncentrácia investorov (118 až 120)

Poznámka: Číslo v zátvorke označuje číslo dátového poľa vo výkaze v prílohe opatrenia č. 1/2015.
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3. Podľa § 189a ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní v spojení s článkom 110 ods. 2
delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 správca AIF pravidelne predkladá Národnej
banke Slovenska za každý spravovaný AIF alebo európsky AIF a za každý AIF, ktorého
cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo
iného členského štátu tieto informácie:
 percentuálny podiel aktív AIF, na ktoré sa vzťahujú osobitné nástroje riadenia
likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy,
 každý nový mechanizmus riadenia likvidity AIF,
 aktuálny rizikový profil AIF a systémy riadenia rizík, ktoré správca AIF používa na
riadenie trhového rizika, rizika likvidity, rizika protistrany a iných rizík, vrátane
operačného rizika,
 informácie o hlavných kategóriách aktív, do ktorých je investovaný majetok AIF,
 výsledky stresového testovania vykonaného podľa § 37a ods. 4 písm. b) a § 37b
ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní.
Aktuálny rizikový profil zahŕňa aj profil trhového rizika investícií AIF vrátane
očakávanej návratnosti a volatility AIF v bežných trhových podmienkach a profil
likvidity investícií AIF vrátane profilu likvidity aktív AIF, profilu podmienok
vyplácania a podmienok financovania poskytnutého protistranami AIF.
4. Podľa § 189a ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní v spojení s článkom 110 ods. 5
delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 správca AIF, ktorý vo významnej miere
využíva pákový efekt, pravidelne predkladá Národnej banke Slovenska informácie
o celkovej úrovni pákového efektu využívaného každým spravovaným AIF, rozpis
v členení na pákový efekt vyplývajúci z vypožičania peňažných prostriedkov alebo
cenných papierov a pákový efekt založený na finančných derivátoch a rozsah, v akom sa
aktíva AIF opätovne použili v rámci dojednaní založených na pákovom efekte, najmä
identifikáciu piatich najväčších zdrojov vypožičaných peňažných prostriedkov alebo
cenných papierov za každý spravovaný AIF a objemy získané od každého z týchto
zdrojov pre každý AIF.
5. Detailnejší rozsah informácií uvedený v odsekoch 3 a 4 sa predkladá za AIF v závislosti
od posúdenia viacerých faktorov (napríklad aká je celková hodnota spravovaných aktív
v portfóliách AIF, či využíva pákový efekt, či využíva pákový efekt vo významnej
miere, či investuje do nekótovaných spoločností a emitentov s cieľom získať kontrolu
a podobne) a ich porovnania s prahovými hodnotami. Vo výkaze v prílohe opatrenia
č. 1/2015 je to súbor informácií za AIF nachádzajúci sa v záložke označenej AIF
file 24(2) (dátové polia 121 až 280) a súbor informácií za AIF nachádzajúci sa v záložke
AIF file 24(4) (dátové polia 281 až 301).
6. Správca AIF, ktorý spravuje jeden alebo viac AIF, ktoré využívajú pákový efekt
vo významnej miere, predkladá Národnej banke Slovenska súčasne súbor informácií
za AIF nachádzajúci sa v záložke označenej AIF file 24(2) (okrem dátových polí 281 až
295, ktoré sa vypĺňajú len v tom prípade, ak ich správca AIF nevyplnil v záložke AIF
file 24(4)) a súbor informácií za AIF nachádzajúci sa v záložke označenej AIF file
24(4). Kedy sa pákový efekt považuje za pákový efekt vo významnej miere, je
ustanovené v článku 111 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
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Detailnejší rozsah informácií za AIF
Záložka výkazu označená AIF file 24(2)
Záložka výkazu označená AIF file 24(4)
 Obchodované nástroje a jednotlivé expozície
 Opakovaná účelová viazanosť (281)
(121 až 124)
 Percentuálny podiel zo sumy kolaterálu
a inej kreditnej podpory, ktorý bol znovu
 Hodnota obratu v každej triede aktív za






















vykazované mesiace (125 až 127)
Mena a hodnota expozície (128 až 130)
Rozhodujúci vplyv (131 až 136)
Profil trhového rizika (137 až 147)
Profil rizika protistrany (148 až 156)
Hodnota kolaterálu a iná kreditná podpora,
ktorú AIF zložil pre všetky protistrany (157 až
159)
Päť najväčších expozícií voči protistranám
(okrem CCP) (160 až 171)
Priame zúčtovanie prostredníctvom centrálnych
zúčtovacích protistrán (172 až 177)
Profil likvidity portfólia (178 až 184)
Hodnota nezaťažených peňažných prostriedkov
(185)
Profil likvidity investora (186 až 192)
Vyplatenie investorov (193 až 196)
Osobitný režim a prednostné zaobchádzanie
(197 až 207)
Rozdelenie vlastníctva podielových listov
v AIF podľa skupiny investorov (208 a 209)
Likvidita financovania (210 až 217)
Operačné riziká a ostatné rizikové aspekty/
Celkový počet otvorených pozícií (218)
Historický rizikový profil – hrubé výnosy
z investícií alebo IRR AIF (219 až 230)
Historický rizikový profil – čisté výnosy
z investícií alebo IRR AIF (231 až 242)
Zmena čistej hodnoty aktív AIF za vykazované
obdobie (243 až 254)
Upísania za vykazované obdobie (255 až 266)
Vyplatenia za vykazované obdobie (267 až
278)
Výsledky stresových testov (279 a 280)

účelovo viazaný protistranami (282)

 Hodnota prijatých hotovostných pôžičiek





alebo prijatých pôžičiek cenných papierov
(283 až 286)
Hodnota prijatej pôžičky vloženej do
finančných nástrojov (287 až 289)
Hrubá expozícia finančných a/alebo
právnych štruktúr kontrolovaných AIF (290
až 293)
Pákový efekt AIF vypočítaný podľa Hrubej
metódy a podľa Záväzkovej metódy (294
a 295)
Päť najväčších zdrojov požičanej si
hotovosti alebo cenných papierov (krátke
pozície) (296 až 301)

Poznámky: Číslo v zátvorke označuje číslo dátového poľa vo výkaze v prílohe opatrenia č. 1/2015.
Dátové polia 281 až 295 sa nachádzajú aj v záložke výkazu označenej AIF file 24(2).

7. Podľa § 189a ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska je
oprávnená periodicky alebo jednorazovo požadovať informácie nad rámec ustanovený
v odsekoch 1 až 4 § 189a zákona o kolektívnom investovaní, ak je to potrebné na účinné
monitorovanie systémového rizika (ďalej len „dodatočné požiadavky“). ESMA
za účelom spoločného prístupu členských štátov v tejto oblasti podľa článku 29 ods. 1
písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra
2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a
trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie
Komisie 2009/77/ES, poskytol stanovisko, v ktorom špecifikoval tieto dodatočné
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poožiadavky vo
v forme dodatočnýchh informácií relevantný
ých pre účiinné monito
orovanie
syystémového rizika, priččom ich zaakomponovaal aj do ko
onsolidovanného vzoru hlásenia
zvverejnenom na webov
vom sídle ESMA. Národná ban
nka Slovennska zahrnu
ula tieto
doodatočné innformácie obsiahnuté
o
v stanovisk
ku ESMA do
d výkazu v prílohe opatrenia
o
č. 1/2015. Dátové po
olia s dodaatočnými informáciam
i
mi sú vo výkaze označené
o
hvviezdičkou (*) a predk
kladajú sa N
Národnej baanke Sloven
nska na perriodickej bááze. Ide
o nnepovinný údaj,
ú
to znaamená, že saa informácie predkladaajú, ak sú k ddispozícii.
Ro
ozsah dodaatočných in
nformácií za
z AIF
Zááložka výkaazu označeená AIF filee 24(1)
Záložka
Z
vý
ýkazu označčená AIF file
f 24(2)
 Poočet transak
kcií podľa HFT
H
* (62)
 Druh mieery rizika * (138)
Vega expozzícia *
 Trrhová hodnoota nákupovv a predajovv
v zzákladnej mene
m
podľa HFT
H
* (63)
 Heedžing v % pre krátku pozíciu * (777)
 Geeografické rozdelenie
r
in
nvestícií v drržbe
AIIF podľa peercentuálneh
ho podielu n
na
ceelkovej hodn
note spravov
vaných aktívv *

VAR *
Net FX Delta *
Net Commodity Delta *

 Hodnota miery rizikaa pre Vega
expozíciu na príslušnné úrovne * (143 až
145)
 Hodnota VAR
V
* (3022)
 Druh kód
du metódy ppre výpočet VAR
V
*
(146)

Affrika * (86)
Ázzia a Tichý occeán (okrem Blízkeho
B
výchoodu) *
(877)
Euurópa (okrem EHP) * (88)
Euurópa (EHP) * (89)
Bllízky východ * (90)
Seeverná Amerikka * (91)
Južžná Amerika * (92)
Naadnárodný / viiac regiónov * (93)
Poznáámka: Číslo v zátvorke oznaačuje číslo dáátového poľa vo
v výkaze v prrílohe opatrennia č. 1/2015.

2. Iden
ntifikácia, ktoré úda
aje v dátoových polia
ach výkazu sú
podm
mienené allebo sa nevypĺňajú

povvinné, nep
povinné,

Každé dátovvé pole výk
kazu obsahhuje inform
máciu, či úd
daj, ktorý saa v nich vy
ypĺňa, je
1. K
ppovinný, nepovinný, po
odmienený alebo sa dátové
d
pole nevypĺňa. Táto inform
mácia sa
nnachádza aj
a v popiise dátovýých polí v metodik
ke na vyppracúvanie výkazu
v prílohe oppatrenia č. 1/2015.
1
M = Mandatorry

údaj
ú sa vypĺňňa povinne

O = Optionall

údaj sa vypĺňa, akk je k dispozícii

C = Condition
nal

údaj sa vy
ypĺňa v nadvääznosti na in
ný údaj

M
Mandatory

O
Optionnal

F
Forrbidden
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Ak je údajj v príslušn
nom dátovvom poli povinný
p
(M
M – Manddatory), vy
ypĺňa sa
2. A
ppožadovaná informáciaa za správcuu AIF alebo
o za AIF povinne, okreem prípadu, ktorý je
uuvedený v bode
b
8 v časti III S
Spôsob predkladania informácií
i
tohto meto
odického
uusmernenia.
3. A
Ak je údaj v príslušnom
m dátovom ppoli nepovin
nný (O – Op
ptional), zna
namená to, že
ž
aa) správcaa AIF vyp
plní požadoovanú info
ormáciu za seba alebbo za AIF
F, ak je
k dispoozícii,
bb) správcaa AIF vypln
ní dátové poole, označen
né hviezdičk
kou (*), obssahujúce do
odatočnú
informááciu, ktorú Národná banka Slov
venska požžaduje preddkladať za AIF na
periodiickej báze podľa
p
§ 1899a ods. 5 záákona o koleektívnom innvestovaní v spojení
so stanooviskom ES
SMA, ak je k dispozícii.
4. A
Ak je údaj v príslušno
om dátovom
m poli pod
dmienený (C
( – Condditional), vy
ypĺňa sa
ppožadovaná informáciaa v závislossti od inforrmácie vyk
kázanej v innom dátovo
om poli.
N
Napríklad, ak sa v prííslušnom ddátovom po
oli vyberie z číselníkaa kód s výzznamom
„„áno“, vypllnia sa aj ďalšie odppovedajúcee dátové po
olia. Naoppak, ak sa vyberie
z číselníka kód
k s význam
mom „nie“,, ďalšie odp
povedajúce dátové poliaa sa nevypĺňajú.
m dátovom
5. V nadväznosti na podm
mienený úddaj (C – Co
onditional) v príslušnom
m poli sa
ď
ďalej upresňňuje, či požžadovaná innformácia je
j povinná (M – Manndatory), neepovinná
(O – Optional) alebo saa dátové polle nevypĺňa (F – Forbid
dden).

O = Optional

Inform
mácie, ktorré správca A
AIF predk
kladá za seb
ba, ak sú k dispozícii
Zálložka výkazzu označen
ná AIFM fille 24(1)





Zmena kódu
k
pre frekv
venciu povinnee vykazovaný
ých údajov (10
0)
Zmena kódu
k
pre obsah
h povinne vykkazovaných úd
dajov (11)
LEI kód správcu AIF (22)
(
BIC kód správcu AIF (23)
 Vnútrošttátny identifikátor predchoddcu správcu AIF
A – vykazujú
úci členský štáát (24)
Poznáámka: Číslo v zátvorke oznaačuje číslo dáátového poľa vo
v výkaze v prrílohe opatrennia č. 1/2015.

Inform
mácie, ktorré správca AIF predk
kladá za AIF, ak sú k ddispozícii
Záloožka výkazu
u označená
AIF
F file 24(1)

Záložkaa výkazu ozn
načená
AIF file 24(2)

Záložkaa výkazu ozn
načená
AIF filee 24(4)

 Zm
mena kódu pree frekvenciu
poovinne vykazoovaných údajo
ov
(10)
mena kódu pree obsah
 Zm
poovinne vykazoovaných údajo
ov
(11)
 LE
EI kód AIF (224)
 IS
SIN kód AIF (225)
 CU
USIP kód AIF
F (26)
 SE
EDOL kód AIIF (27)
 Blloomberg kódd AIF (28)

 Trhovvá hodnota (126)
 Menaa expozície (128)
 Obchhodné a zúčtov
vacie
mechhanizmy / Odh
had v %
obchoodovaných CP
P (148 a 149))
 Obchhodné a zúčtov
vacie
mechhanizmy / Odh
had v %
obchoodovaných deerivátov (150 a
151)
 Obchhodné a zúčtov
vacie
mechhanizmy / Odh
had v %

 Nezaaistené prijaté
hotovvostné pôžičk
ky (283)
 Prijat
até hotovostné pôžičky
zabezzpečené kolatterálom /
zaisteené prijaté hotovostné
pôžiččky - prostred
dníctvom
primá
márneho brokerra (284)
 Prijat
até hotovostné pôžičky
zabezzpečené kolatterálom /
zaisteené prijaté hotovostné
pôžiččky - prostred
dníctvom
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 Reuters kód AIF (29)
 ECB kód AIF (30)
 Názov primárneho brokera
(45)
 LEI kód primárneho brokera
(46)
 BIC kód primárneho brokera
(47)
 Krajina prvého hlavného
zdroja financovania (54)
 Krajina druhého hlavného
zdroja financovania (55)
 Krajina tretieho hlavného
zdroja financovania (56)
 Názov protistrany (100)

(reverznej) repo transakcie
zúčtovaných derivátových
(285)
transakcií (152 a 153)
 Prijaté hotovostné pôžičky
 Obchodné a zúčtovacie
zabezpečené kolaterálom /
mechanizmy / Odhad v %
zaistené prijaté hotovostné
zúčtovaných repo obchodov (154
pôžičky - inak (286)
až 156)
 Deriváty obchodované na
 Hodnota kolaterálu zloženého vo
burze: hrubá expozícia
forme hotovosti a peňažných
mínus zaznamenaná marža
ekvivalentov (157)
(287)
 Hodnota kolaterálu zloženého vo
 OTC deriváty: hrubá
forme iných cenných papierov
expozícia mínus
(okrem hotovosti a peňažných
zaznamenaná marža (288)
ekvivalentov) (158)
 Hodnota cenných papierov
 Hodnota iného zloženého
v rámci prijatej pôžičky na
kolaterálu a kreditnej podpory
krátke pozície (289)
(vrátane nominálnej sumy na
akreditívoch a podobnej kreditnej  Názov kontrolovanej
štruktúry (290)
podpory tretej strany) (159)
 LEI kód kontrolovanej
 Hodnota nezaťažených
štruktúry (291)
peňažných prostriedkov (185)
 Poskytnutie práva investorom na  BIC kód kontrolovanej
štruktúry (292)
stiahnutie ponuky /vyplatenie
v rámci bežného postupu (193)
 Odkladanie do bočných vreciek
(197)
 Obmedzenie vyplácania (198)
 Pozastavenie obchodovania (199)
 Osobitný režim ako % z čistej
hodnoty aktív (202)
 Investori, ktorým sa poskytuje
prednostné zaobchádzanie alebo
právo na prednostné
zaobchádzanie (203)
 Týkajúce sa odlišného
poskytovania
informácií/podávania správ
investorom (204)
 Týkajúce sa odlišných
podmienok likvidity investorov
(205)
 Týkajúce sa odlišných poplatkov
pre investorov (206)
 Iné prednostné zaobchádzanie
(207)
 Súhrnná výška pôžičiek pre AIF
a hotovostného financovania
dostupného pre AIF (210)
 Celkový počet otvorených pozícií
(218)
 Hrubé výnosy z investícií alebo
IRR AIF (219 až 230)
 Čisté výnosy z investícií alebo
IRR AIF (231 až 242)
 Zmena čistej hodnoty aktív AIF
(243 až 254)
 Upísania (255 až 266)
 Vyplatenia (267 až 278)
Poznámky: Číslo v zátvorke označuje číslo dátového poľa vo výkaze v prílohe opatrenia č. 1/2015.
V tabuľke nie sú zahrnuté dodatočné informácie podľa § 189a ods. 5 ZKI, označené (*).
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3. Identifikácia periodicity predkladania informácií a lehoty na predkladanie výkazu
1. Informácie sa predkladajú za príslušné obdobia podľa kalendára Transeurópskeho
automatizovaného systému hrubého zúčtovania expresných transferov v reálnom čase
(TARGET), ktoré sa končia každý rok v poslednom pracovnom dni v mesiacoch
marec, jún, september a december.
2. Ak je posledný pracovný deň obdobia podľa tohto kalendára štátnym sviatkom alebo
dňom pracovného pokoja a k tomuto dňu nie sú k dispozícii žiadne údaje, použijú sa
informácie z predchádzajúceho pracovného dňa, avšak dátum vykazovania zostáva
posledný deň v súlade s týmto kalendárom.
3. Správca AIF, ktorý má povinnosť predkladať informácie raz za rok, vypracúva výkaz
k poslednému pracovnému dňu mesiaca december. Správca AIF, ktorý má povinnosť
predkladať informácie raz za polrok, vypracúva výkaz dvakrát do roka, a to vždy
k poslednému pracovnému dňu v mesiacoch jún a december. Správca AIF, ktorý má
povinnosť predkladať informácie raz za štvrťrok, vypracúva výkaz štyrikrát do roka,
a to vždy k poslednému pracovnému dňu mesiaca marec, jún, september a december.

Správca AIF, ktorý je
zapísaný do registra
správcov

Informácie predkladá:
raz za rok (k poslednému
pracovnému dňu mesiaca december)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správca AIF, ktorému bolo
udelené povolenie

V závislosti od
- celkovej hodnoty spravovaných
aktív (AUM),
- využívania pákového efektu,
- využívania pákového efektu vo
významnej miere,
- investovania do nekótovaných
spoločností a emitentov
s cieľom získať kontrolu atď.
a ich porovnania s prahovými
hodnotami.

Informácie predkladá:
a) raz za rok (k poslednému
pracovnému dňu mesiaca
december), alebo
b) raz za polrok (k poslednému
pracovnému dňu mesiacov jún
a december), alebo
c) raz za štvrťrok (k poslednému
pracovnému dňu mesiacov marec,
jún, september a december).
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4. Správca AIF postupuje pri určení rozsahu a periodicity predkladania informácií podľa
článku 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 v spojení s diagramom
na identifikáciu periodicity predkladania informácií a rozsahu predkladaných
informácií, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto metodického usmernenia. Z dôvodu,
že diagram je prevzatý z prílohy č. I usmernenia ESMA, a teda odvoláva sa na články
smernice, v prílohe č. 3 sa ako pomôcka nachádza tabuľka zhody článkov AIFMD
s ustanoveniami zákona o kolektívnom investovaní.
5. Periodicita predkladania informácií za správcu AIF a periodicita predkladania
informácií za príslušný AIF môže byť rozdielna.
6. Podmienky, na základe ktorých správca AIF stanovil periodicitu predkladania
informácií za seba a za AIF, ktoré spravuje, sa môžu meniť, čo môže viesť k zmene
periodicity predkladania informácií a/alebo k zmene rozsahu predkladaných informácií.
7. Za správne určenie periodicity predkladania informácií a rozsahu predkladaných
informácií zodpovedá správca AIF.
8. Výkaz sa prvýkrát predkladá za obdobie začínajúce prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho štvrťroka, ak správca AIF má k dispozícii informácie, ktoré môže
vykázať až do konca prvého vykazovacieho obdobia. To znamená, že ak správca AIF
prvýkrát predkladá výkaz Národnej banke Slovenska, začiatok vykazovaného obdobia
sa počíta od prvého dňa kalendárneho štvrťroka, ktorý nasleduje po štvrťroku,
v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení povolenia pre správcu AIF
podľa § 28a zákona o kolektívnom investovaní, alebo v ktorom Národná banka
Slovenska zapísala správcu AIF do registra správcov alternatívnych investičných
fondov podľa § 31b zákona o kolektívnom investovaní.
9. Usmernenie ako postupovať pri predkladaní výkazu prvýkrát, je uvedené v prílohe č. 4.
10. Informácie za príslušné obdobie sa predkladajú Národnej banke Slovenska čo najskôr,
najneskôr však jeden mesiac po skončení tohto obdobia. To znamená, že napríklad, ak
správca AIF predkladá informácie k 30. septembru, výkaz je potrebné predložiť
Národnej banke Slovenska najneskôr do 31. októbra. Ak sa informácie predkladajú
za fond fondov, správca AIF môže toto obdobie predĺžiť o 15 dní.
4. Zmena rozsahu predkladaných informácií a/alebo zmena periodicity predkladania
informácií
1. Ak dôjde k zmene podmienok, na základe ktorých bola stanovená periodicita
predkladania informácií alebo rozsah predkladaných informácií, správca AIF postupuje
v súlade s prípadmi uvedenými v tabuľkách č. 8, 9 a 10 prílohy č. II usmernenia
ESMA. Tieto prípady reprezentujú rôzne typy zmien aké môžu nastať.
2. Pri príslušných typoch zmien uvedených v tabuľkách podľa odseku 1 sa predpokladá,
že ak správcovi AIF bolo udelené povolenie podľa § 28a zákona o kolektívnom
investovaní, spĺňa všetky podmienky pre nové informačné povinnosti.
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3. Ak správca AIF predkladá informácie prvýkrát po zmene periodicity predkladania
informácií alebo rozsahu predkladaných informácií, oznámi túto zmenu Národnej
banke Slovenska, a to tak, že v príslušnom dátovom poli výkazu uvedie kód, ktorý sa
vyberá zo zoznamu kódov uvedených v tabuľkách č. 8, 9 a 10 prílohy č. II usmernenia
ESMA.
4. Ak správca AIF predkladá informácie prvýkrát po zmene periodicity predkladania
informácií a výkaz pokrýva niekoľko vykazovaných období, predloží Národnej banke
Slovenska len jeden výkaz, a nie niekoľko výkazov za každé obdobie osobitne.
5. Príklady ako postupovať pri zmene rozsahu predkladaných informácií a/alebo pri
zmene periodicity predkladania informácií, sú uvedené v prílohe č. 5.

Č A S Ť III
Spôsob predkladania informácií
1.

Výkaz sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Register
správcov alternatívnych investičných fondov.

2.

Aktívny prístup do registra správcov je predkladateľovi výkazu umožnený
prostredníctvom https://regsaif.nbs.sk s
použitím prihlasovacieho mena
a prihlasovacieho hesla prideleného Národnou bankou Slovenska.

3.

Prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo správcovi AIF prideľuje Národná banka
Slovenska po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa
§ 28a zákona o kolektívnom investovaní alebo po zapísaní správcu AIF do registra
správcov podľa § 31b zákona o kolektívnom investovaní.

4.

Správca AIF predkladá výkaz Národnej banke Slovenska
a) v súbore vo formáte XML (.xml), ktorého opis dátového rozhrania definovaný
príslušnou XSD schémou je sprístupnený v registri správcov na webovom sídle
Národnej banky Slovenska, alebo
b) ak technické prostriedky subjektu neumožňujú predloženie výkazu vo formáte
podľa písmena a), môže sa výkaz predložiť vo formáte Office Open XML (.xlsx),
ktorého vzor je sprístupnený v registri správcov na webovom sídle Národnej
banky Slovenska, alebo
c) v inom formáte, ak sa na tom subjekt vopred s Národnou bankou Slovenska
dohodne.

5.

Ak správca AIF predkladá výkaz vo formáte XML (.xml)
 Národná banka Slovenska akceptuje len formát XML definovaný príslušnou XSD
schémou tak, ako ho zverejnil na svojom webovom sídle ESMA.
 Na predloženie informácií za správcu AIF sa použije XML Dokument vytvorený
na základe aktuálnej xsd schémy AIFMD_DATMAN.xsd (ku dňu zverejnenia
tohto metodického usmernenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska je platná
xsd schéma AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd).
 Na predloženie informácií za AIF sa použije XML Dokument vytvorený
na základe aktuálnej xsd schémy AIFMD_DATAIF.xsd (ku dňu zverejnenia
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tohto metodického
m
o usmernennia vo Vestn
níku Národnej banky SSlovenska je
j platná
xsd schhéma AIFM
MD_DATA
AIF_V1.2.xssd).
6.

A
Ak správca AIF predklladá výkaz vvo formáte Office Open XML (.xllsx)
 Národnná banka Sllovenska akkceptuje len
n formát s rovnakou štruktúrou,, ako ho
zverejnnila na svo
ojom webovvom sídle (to znameená, že je potrebné zachovať
z
záložkyy súboru v tomto
t
poraddí: Techniccal guidancee / AIFM R
Reporting fiile / AIF
Reportiing file).
 Pri predkladaní in
nformácií zaa viacero AIF
A (s rovnaakou perioddicitou a s rovnakou
lehotouu na predlo
oženie), sprrávca AIF môže predlložiť inform
mácie za tiieto AIF
v jednoom súbore alebo jednnotlivo vo viacerých súboroch.. Ak správ
vca AIF
predklaadá informáácie za viaccero AIF v jednom sú
úbore, poraddie záložiek
k súboru
musí byť
b
nasledo
ovné: Techhnical guid
dance / AIF
FM Reporrting file / AIF 1
Reportiing file / AIIF 2 Reportting file / AIIF 3 Reportting file atď
ď.
 Záložkyy AIFM Reporting
R
ffile a AIF Reporting file obsahuujú okrem názvov
položieek a polí urččených na vvypĺňanie aj
a doplňujúcce informáccie (v stĺpco
och C až
F), ktorré nie sú zob
brazené priaamo, ale sú
ú uložené ak
ko skryté.
 Záložkyy AIFM Reporting
R
fille a AIF Reporting
R
file obsahujúú farebne označené
o
polia – oranžová farba znam
mená, že údaj
ú
sa vyp
pĺňa povinnne (M), bieela farba
znamenná, že údaj sa
s vypĺňa, aak je k dispo
ozícii (O), svetlo
s
oranžžová farba znamená,
z
že údaj sa vypĺňa v nadväzno sti na iný úd
daj (C).

7.

K
Každý výkaaz predložen
ný za správccu AIF aleb
bo za AIF jee jednoznačn
čne identifik
kovaný.
IIdentifikáciia výkazu jee nevyhnutnná pre vytvorenie výkaazu, ako aj pre zrušen
nie (resp.
oopravu) chhybného vý
ýkazu. Z uvvedeného dôvodu je potrebné, aby správ
vca AIF
ddôsledne vyypĺňal údajee v dátovýcch poliach, ktoré slúžiaa na identiffikáciu konk
krétneho
vvýkazu.
Informáccie za správccu AIF

Informáciie za AIF

K
Každý výkaz je jednoznaččne identifikoovaný údajmii vyplnenými v týchto dátoových poliach
h:
Zálložka výkazu označená AIF
FM file 24(1)

Záložk
ka výkazu oznnačená AIF file 24(1)
Vykazzujúci
členský štát (1)

Vyk
kazujúci
člensský štát (1)
Typ vykazovaného
obdobiia (8)
Rok, za ktorý sa
R
úd
daje vykazujú
ú (9)
Vnú
útroštátny
identifikačný kód
správ
vcu AIF (18)

Ty
yp vykazovanného
obdobia (8))
Rok, zaa ktorý sa
údaje vykkazujú (9)
Vnútroštáttny
iidentifikačný
ý kód
správcu AIF
F (16)
Vnútrroštátny
identifik
kačný kód
AIF
F (17)
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8.

Ak správca AIF nemá k dispozícii žiadne informácie, ktoré je možné vykázať za
spravovaný AIF, napríklad z dôvodu časového rozdielu medzi udelením povolenia
alebo registráciou a skutočným začatím vykonávania činnosti alebo medzi vytvorením
AIF a prvou investíciou, aj v takomto prípade predkladá správca AIF výkaz Národnej
banke Slovenska, pričom postupuje nasledovne:
Informácie za správcu AIF
1. V záložke výkazu označenej AIFM file 24(1) správca AIF vyplní údaje
v dátových poliach 1 až 21 (vrátane).
2. V dátovom poli 21 „Informácia o nevykazovaní údajov za správcu
AIF“ sa uvedie kód „true“.
3. Všetky ostatné dátové polia nasledujúce za dátovým poľom 21 sa
nevypĺňajú.
Informácie za AIF
1. V záložke výkazu označenej AIF file 24(1) správca AIF vyplní údaje
v dátových poliach 1 až 23 (vrátane).
2. V dátovom poli 23 „Informácia o nevykazovaní údajov za AIF“ sa
uvedie kód „true“.
3. Všetky ostatné dátové polia nasledujúce za dátovým poľom 23 sa
nevypĺňajú.

9.

V dátovom poli výkazu s názvom „Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF“ sa
uvádza identifikačné číslo organizácie (IČO).

10. V dátovom poli výkazu s názvom „Vnútroštátny identifikačný kód AIF“ sa uvádza
číselný kód podielového fondu (ČKPF), ktorý bol fondu pridelený pri predkladaní
výkazov Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému
STATUS-DFT – Zber, spracovávanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov
finančného trhu Slovenskej republiky, alebo identifikačné číslo organizácie (IČO), ak
ide o osobu s právnou subjektivitou.
11. Ak sa v príslušnom dátovom poli výkazu vypĺňa dátum, údaj sa uvádza v tvare
YYYY-MM-DD.
12. V dátovom poli výkazu, v ktorom sa údaj vypĺňa ako voľný text, správca AIF
informáciu vypĺňa v anglickom jazyku.

Č A S Ť IV
Osobitné ustanovenia
1. Osobitné pravidlá pri predkladaní informácií, ak nastane zmena správcu AIF,
zlúčenie správcu AIF, zlúčenie AIF alebo likvidácia AIF
1. Ak medzi dvoma lehotami na predloženie informácií podľa § 189a zákona
o kolektívnom investovaní dôjde k zmene správcu AIF, na podávanie informácií
za obdobie, v ktorom došlo k zmene správcu AIF, je príslušný nový správca AIF,
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pričom pokryje celé obdobie, za ktoré sa predkladajú informácie. Predchádzajúci
správca AIF poskytne novému správcovi AIF všetky informácie potrebné na splnenie
vykazovacej povinnosti podľa prvej vety.
2. Ustanovenie odseku 1 sa použije rovnako aj pri zlúčení správcu AIF s iným správcom,
pričom predchádzajúci správca AIF zlúčením zanikne.
3. Správca AIF je povinný predložiť informácie podľa § 189a zákona o kolektívnom
investovaní bez zbytočného odkladu po skončení likvidácie AIF alebo po zlúčení
spravovaného AIF. V prípade ustanovenia likvidátora AIF je správca AIF povinný
predložiť informácie podľa prvej vety pred ustanovením likvidátora do funkcie.
2.

Predkladanie informácií za niektoré typy AIF
1. Ak správca AIF spravuje viacero zberných AIF rovnakého hlavného AIF, výkaz sa
predkladá osobitne za každý zberný AIF. Správca AIF, ktorý spravuje hlavný AIF,
predkladá osobitne výkaz za tento fond.
2. Ak správca AIF spravuje fond fondov, nevykazuje informácie na úrovni investícií,
ktoré sú držané v podkladových fondoch.
3. Ak správca AIF spravuje strešný AIF, ktorý sa skladá z viacerých podfondov, výkaz
sa vypracúva a predkladá za každý podfond samostatne.

ČASŤ V
Záverečné ustanovenia
1.

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení vyplývajúcich z právnych
predpisov Európskej únie, ako aj z usmernení európskeho orgánu dohľadu, Európska
komisia a ESMA zverejňujú na svojich webových sídlach otázky a odpovede súvisiace
s predmetom tohto metodického usmernenia. Tieto dokumenty sa priebežne dopĺňajú
a aktualizujú.

Európska komisia

ESMA

Your Questions On Legislation (YQOL)
http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=legislation.show&lid=9
Questions and Answers on Application of the AIFMD (Q&A)
http://www.esma.europa.eu/documents/overview/10
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2.

Toto metodické usmernenie sa uplatňuje odo dňa jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej
banky Slovenska.

Vladimír Dvořáček v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ
útvaru dohľadu nad finančným trhom

Príloha č. 1

Základné dokumenty
vydané a zverejnené pre oblasť predkladania informácií správcami AIF
1.

Pre oblasť predkladania informácií správcami AIF príslušnému orgánu svojho
domovského členského štátu boli na úrovni európskych orgánov vydané a zverejnené
tieto základné dokumenty:
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch
alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES
a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (tzv. AIFMD),
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky,
všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť
a dohľad,
 Questions and Answers (Q&A) on the application of the AIFMD,
 AIFMD reporting IT technical guidance (rev 4) [updated],
 Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of
the AIFMD,
 Usmernenia o ohlasovacej povinnosti podľa čl. 3 ods. 3 písm. d) a čl. 24 ods. 1, 2 a 4
smernice AIFMD,
 AIFMD Reporting - Annex 2 -Tables 1-7,
 Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on AIFMD reporting obligation
(revised),
 Consolidated AIFMD reporting template (revised),
 ESMA’s opinion on collection of information for the effective monitoring of
systemic risk under Article 24(5), first sub-paragraph, of the AIFMD.

2.

Na úrovni národnej legislatívy problematiku predkladania informácií správcami AIF
Národnej banke Slovenska na pravidelnej báze upravujú tieto základné dokumenty:
 Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
zákona
č. 206/2013 Z. z.,
 Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. februára 2015 č. 1/2015 o predkladaní
informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu
a monitorovanie systémového rizika.

3.

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle vytvorila stránku zameranú
na problematiku predkladania informácií správcami AIF na účely dohľadu
a monitorovanie
systémového
rizika
(http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnymtrhom/dohlad-nad-trhom-cennych-papierov/kolektivne-investovanie/ohlasovacia-povinnostpodla-smernice-aifmd). Na tejto stránke sa nachádzajú linky na aktuálne verzie

dokumentov uvedených v odsekoch 1 a 2.
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Príloha č. 3

Tabuľka zhody na účely metodického usmernenia

AIFMD

Zákon o kolektívnom investovaní

Článok 3

§ 31b

Článok 3 ods. 3 písm. d)

§ 192a ods. 1

Článok 7

§ 28a

Článok 15 ods. 3 písm. b)

§ 37a ods. 4 písm. b)

Článok 16 ods. 1

§ 37b ods. 2

Článok 24 ods. 1

§ 189a ods. 1

Článok 24 ods. 2

§ 189a ods. 2

Článok 24 ods. 4

§ 189a ods. 4

Článok 24 ods. 5

§ 189a ods. 5
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1. 7. 2015 – 30. 9. 2015
1. 10. 2015 – 31. 12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 3. 2016
1. 4. 2015 – 30. 6. 2015
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

1. 4. 2015 – 30. 6. 2015

1. 7. 2015 – 30. 9. 2015

1. 10. 2015 – 31. 12. 2015

1. 1. 2015 – 31. 3. 2015

1. 4. 2015 – 30. 6. 2015

štvrťročná

štvrťročná

štvrťročná

polročná

polročná

1. 4. 2015 – 31. 12. 2015
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
1. 10. 2015 – 31. 12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

1. 1. 2015 – 31. 3. 2015

1. 4. 2015 – 30. 6. 2015

1. 7. 2015 – 30. 9. 2015

1. 10. 2015 – 31. 12. 2015

ročná

ročná

ročná

ročná

2

najneskôr do 31. 1. 2017

najneskôr do 31. 1. 2016

najneskôr do 31. 1. 2016

najneskôr do 31. 1. 2016

najneskôr do 31. 7. 2016

najneskôr do 31. 1. 2016

počnúc 1. 7. 2015 pravidelne za
každý kalendárny štvrťrok
počnúc 1. 10. 2015 pravidelne za
každý kalendárny štvrťrok
počnúc 1. 1. 2016 pravidelne za
každý kalendárny štvrťrok
počnúc 1. 4. 2016 pravidelne za
každý kalendárny štvrťrok
počnúc 1. 7. 2015 pravidelne za
každý kalendárny polrok
počnúc 1. 1. 2016 pravidelne za
každý kalendárny polrok
počnúc 1. 1. 2016 pravidelne za
každý kalendárny polrok
počnúc 1. 7. 2016 pravidelne za
každý kalendárny polrok
počnúc 1. 1. 2016 pravidelne za
každý kalendárny rok
počnúc 1. 1. 2016 pravidelne za
každý kalendárny rok
počnúc 1. 1. 2016 pravidelne za
každý kalendárny rok
počnúc 1. 1. 2017 pravidelne za
každý kalendárny rok

Ďalšie predkladanie výkazov na
pravidelnej báze 2

V ktorom štvrťroku sa nachádza deň, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení povolenia podľa § 28a zákona o kolektívnom investovaní /
V ktorom štvrťroku sa nachádza deň, kedy Národná banka Slovenska zapísala správcu AIF do registra správcov podľa § 31b zákona o kolektívnom
investovaní.
Pokiaľ nedôjde k zmene periodicity predkladania informácií.

1. 1. 2016 – 30. 6. 2016

1. 10. 2015 – 31. 12. 2015

polročná

5

1. 10. 2015 – 31. 12. 2015

1. 7. 2015 – 30. 9. 2015

polročná

najneskôr do 31. 1. 2016

najneskôr do 31. 7. 2015

najneskôr do 30. 4. 2016

najneskôr do 31. 1. 2016

najneskôr do 31. 10. 2015

najneskôr do 31. 7. 2015

1. 4. 2015 – 30. 6. 2015

štvrťročná

Lehota na predloženie výkazu
Národnej banke Slovenska

Obdobie, za ktoré sa predkladá
výkaz prvýkrát

Udelenie povolenia podľa § 28a
ZKI / registrácia podľa § 31b
ZKI 5
1. 1. 2015 – 31. 3. 2015

Periodicita
predkladania údajov

Usmernenie k predkladaniu informácií prvýkrát

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príklady
ako postupovať pri zmene rozsahu predkladaných informácií
a/alebo pri zmene periodicity predkladania informácií

Príklad č. 1
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 1 v tabuľke č. 8 prílohy č. II usmernenia ESMA
zo správcu AIF, ktorý je zapísaný do na správcu AIF, ktorému bolo udelené
registra správcov (to znamená s ročnou povolenie, so štvrťročnou vykazovacou
povinnosťou
vykazovacou povinnosťou)

(1) Ak sa správca AIF, ktorý je zapísaný do registra správcov, zmení na správcu AIF,
ktorému bolo udelené povolenie s tým, že okamžite podlieha vykazovacej povinnosti
na základe štvrťročnej periodicity, prvý výkaz po tejto zmene vypracúva
k poslednému pracovnému dňu prvého úplného štvrťroka nasledujúceho po
uskutočnenej zmene. Vo výkaze predkladá informácie za celé obdobie od predloženia
posledného výkazu Národnej banke Slovenska podľa požiadaviek na vykazovanie
vyplývajúcich správcu pre AIF, ktorý je zapísaný do registra správcov.
(2) Ak sa zmena podľa odseku 1 uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF
vypracúva výkaz a predkladá Národnej banke Slovenska v súlade s periodicitou
platnou pre správcu AIF, ktorý je zapísaný do registra správcov (to znamená ročná
periodicita), avšak na rozsah predkladaných informácií sa vzťahujú ustanovenia
zákona o kolektívnom investovaní v spojení s článkom 110 delegovaného nariadenia
(EÚ) č. 231/2013 vyplývajúce pre správcu AIF, ktorému bolo udelené povolenie.
(3) Ak sa zmena uskutoční v prvom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu druhého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá výkaz na
základe štvrťročnej periodicity, to znamená za obdobie tretieho štvrťroka a ďalej za
obdobie štvrtého štvrťroka.
(4) Ak sa zmena uskutoční v druhom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu tretieho štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
až tretí štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá výkaz na
základe štvrťročnej periodicity, to znamená za obdobie štvrtého štvrťroka.
(5) Ak sa zmena uskutoční v treťom štvrťroku, správca AIF vypracúva výkaz
k poslednému pracovnému dňu štvrtého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
až štvrtý štvrťrok.
(6) Ak sa zmena uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF vypracúva výkaz
k poslednému pracovnému dňu štvrtého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
až štvrtý štvrťrok.
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Príklad č. 2
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 9 v tabuľke č. 8 prílohy č. II usmernenia ESMA
zo správcu AIF, ktorému bolo udelené
povolenie, so štvrťročnou vykazovacou
povinnosťou

na správcu AIF, ktorému bolo udelené
povolenie, s polročnou vykazovacou
povinnosťou

(1) Ak sa zmena uskutoční v prvom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu prvého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF vypracúva výkaz na
základe polročnej periodicity k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, za
obdobie, ktoré pokrýva tretí a štvrtý štvrťrok.
(2) Ak sa zmena uskutoční v druhom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu prvého polroka, avšak len za obdobie druhého
štvrťroka. Po predložení prvého výkazu správca AIF vypracúva výkaz na základe
polročnej periodicity k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, za obdobie,
ktoré pokrýva tretí a štvrtý štvrťrok.
(3) Ak sa zmena uskutoční v treťom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva tretí
a štvrtý štvrťrok.
(4) Ak sa zmena uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva len
štvrtý štvrťrok.
Príklad č. 3
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 10 v tabuľke č. 8 prílohy č. II usmernenia ESMA
zo správcu AIF, ktorému bolo udelené
povolenie, so štvrťročnou vykazovacou
povinnosťou

na správcu AIF, ktorý je zapísaný do
registra správcov (to znamená s ročnou
vykazovacou povinnosťou)

(1) Ak sa správca AIF, ktorému bolo udelené povolenie, predkladajúci informácie
Národnej banke Slovenska so štvrťročnou periodicitou, zmení na správcu AIF, ktorý je
zapísaný do registra správcov, predkladajúceho informácie Národnej banke Slovenska
s ročnou periodicitou, prvý výkaz po tejto zmene vypracúva k poslednému
pracovnému dňu kalendárneho roka, a to za celé obdobie od predloženia posledného
výkazu Národnej banke Slovenska podľa požiadaviek vyplývajúcich pre správcu AIF,
ktorému bolo udelené povolenie.
(2) Na rozsah informácií predkladaných po tejto zmene sa vzťahujú ustanovenia
§ 192a zákona o kolektívnom investovaní v spojení s článkom 110 delegovaného
nariadenia (EÚ) č. 231/2013 vyplývajúce pre správcu AIF, ktorý je zapísaný do
registra správcov.
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Príklad č. 4
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 17 v tabuľke č. 8 prílohy č. II usmernenia ESMA
zo správcu AIF, ktorému bolo udelené
povolenie, s polročnou vykazovacou
povinnosťou

na správcu AIF, ktorému bolo udelené
povolenie, so štvrťročnou vykazovacou
povinnosťou

(1) Pri tejto zmene rozsah informácií predkladaných Národnej banke Slovenska sa
nemení, mení sa len polročná periodicita predkladania informácií na štvrťročnú
periodicitu.
(2) Ak sa zmena uskutoční v prvom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu druhého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá výkaz na
základe štvrťročnej periodicity, to znamená za obdobie tretieho štvrťroka a ďalej za
obdobie štvrtého štvrťroka.
(3) Ak sa zmena uskutoční v druhom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu prvého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá výkaz na
základe štvrťročnej periodicity, to znamená za obdobie tretieho štvrťroka a ďalej
za obdobie štvrtého štvrťroka.
(4) Ak sa zmena uskutoční v treťom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva tretí a
štvrtý štvrťrok.
(5) Ak sa zmena uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva tretí
a štvrtý.
Príklad č. 5
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 35 v tabuľke č. 8 prílohy č. II usmernenia ESMA
zo správcu AIF, ktorému bolo udelené na správcu AIF, ktorému bolo udelené
povolenie, nevyužívajúceho pákový efekt povolenie, so štvrťročnou vykazovacou
pri správe AIF a investujúceho do povinnosťou
nekótovaných spoločností a emitentov
s cieľom získať kontrolu (to znamená s
ročnou vykazovacou povinnosťou)

(1) Ak sa zmena uskutoční v prvom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu prvého polroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá výkaz
na základe štvrťročnej periodicity, to znamená za obdobie tretieho štvrťroka a ďalej
za obdobie štvrtého štvrťroka.
(2) Ak sa zmena uskutoční v druhom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu tretieho štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
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až tretí štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá výkaz
na základe štvrťročnej periodicity, to znamená za obdobie štvrtého štvrťroka.
(3) Ak sa zmena uskutoční v treťom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu štvrtého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
až štvrtý.
(4) Ak sa zmena uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu štvrtého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré pokrýva prvý
až štvrtý štvrťrok.
Príklad č. 6
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 3 v tabuľke č. 8 prílohy č. II usmernenia ESMA
zo správcu AIF, ktorý je zapísaný do na správcu AIF, ktorému bolo udelené
s
ročnou
vykazovacou
registra správcov (to znamená s ročnou povolenie,
povinnosťou
vykazovacou povinnosťou)

(1) Ak sa registrovaný správca AIF rozhodne, že nebude podliehať režimu registrácie
podľa § 31b zákona o kolektívnom investovaní, ale režimu povolenia podľa § 28a
tohto zákona za účelom využitia práva na cezhraničné vykonávanie činností
a na cezhraničnú distribúciu podľa zákona o kolektívnom investovaní, periodicita
predkladania informácií sa nemení (ročná vykazovacia povinnosť). Mení sa však
rozsah predkladaných informácií, pretože správca AIF s režimom povolenia podlieha
informačnej povinnosti podľa § 189a zákona o kolektívnom investovaní v spojení
s článkom 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
(2) Ak sa uskutoční zmena podľa odseku 1, správca AIF vypracúva prvý výkaz
k poslednému pracovnému dňu kalendárneho roka, a to za obdobie, ktoré pokrýva celé
obdobie od posledného predloženia výkazu Národnej banke Slovenska podľa
požiadaviek pre správcu AIF, ktorý je zapísaný do registra správcov, pričom správca
AIF s režimom povolenia predkladá nový rozsah informácií.
Príklad č. 7
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 1116 v tabuľke č. 9 prílohy č. II usmernenia ESMA
z AIF z EÚ nevyužívajúceho pákový na AIF z EÚ nevyužívajúci pákový efekt
efekt, ktorý investuje do nekótovaných s AUM nad prahovou hodnotou, ktorý
spoločností a emitentov s cieľom získať neinvestuje do nekótovaných spoločností
kontrolu a ktorý je spravovaný správcom a emitentov s cieľom získať kontrolu
AIF investujúcim len do nekótovaných a ktorý je spravovaný správcom AIF,
bolo
udelené
povolenie,
spoločností a emitentov s cieľom ktorému
získať kontrolu (to znamená s ročnou so štvrťročnou vykazovacou povinnosťou
vykazovacou povinnosťou)

(1) Pri tejto zmene rozsah informácií predkladaných Národnej banke Slovenska sa
nemení, mení sa len ročná periodicita predkladania informácií na štvrťročnú
periodicitu.
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(2) Ak sa zmena uskutoční v prvom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu prvého polroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá
výkaz za AIF za obdobie tretieho štvrťroka a ďalej za obdobie štvrtého štvrťroka.
(3) Ak sa zmena uskutoční v druhom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu tretieho štvrťroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý až tretí štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá
výkaz za AIF za obdobie štvrtého štvrťroka.
(4) Ak sa zmena uskutoční v treťom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu štvrtého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý až štvrtý štvrťrok.
(5) Ak sa zmena uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu štvrtého štvrťroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý až štvrtý štvrťrok.
Príklad č. 8
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 200 v tabuľke č. 9 prílohy č. II usmernenia ESMA
z
AIF
z
krajiny
mimo
EÚ na AIF z EÚ nevyužívajúci pákový efekt,
AUM pod prahovou hodnotou,
nevyužívajúceho pákový efekt, s AUM s
pod
prahovou
hodnotou, distribuovaný na trh v Únii, ktorý
distribuovaného na trh v Únii, ktorý neinvestuje do nekótovaných spoločností
neinvestuje do nekótovaných spoločností a emitentov s cieľom získať kontrolu
a emitentov s cieľom získať kontrolu a ktorý je spravovaný správcom AIF,
bolo
udelené
povolenie,
a ktorý je spravovaný správcom AIF, ktorému
ktorému bolo udelené povolenie „opt-in“ s polročnou vykazovacou povinnosťou
(to znamená s ročnou vykazovacou
povinnosťou)

(1) Pri tejto zmene rozsah informácií predkladaných Národnej banke Slovenska sa
nemení, mení sa len ročná periodicita predkladania informácií na polročnú periodicitu.
(2) Ak sa zmena uskutoční v prvom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu prvého polroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý a druhý štvrťrok. Po predložení prvého výkazu správca AIF predkladá
výkaz za tento AIF k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie,
ktoré pokrýva tretí a štvrtý štvrťrok.
(3) Ak sa zmena uskutoční v druhom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý a druhý polrok.
(4) Ak sa zmena uskutoční v treťom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF k poslednému pracovnému dňu druhého polroka, a to za obdobie, ktoré
pokrýva prvý a druhý polrok.
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(5) Ak sa zmena uskutoční vo štvrtom štvrťroku, správca AIF vypracúva prvý výkaz
za tento AIF podľa periodicity platnej pred udelením povolenia, to znamená s ročnou
periodicitou (k poslednému pracovnému dňu kalendárneho roka).
Príklad č. 9
Ak dôjde k zmene podľa prípadu 1180 v tabuľke č. 9 prílohy č. II usmernenia ESMA
z
AIF
z
krajiny
mimo
EÚ na AIF z krajiny mimo EÚ využívajúci
nevyužívajúceho
pákový
efekt, pákový efekt, distribuovaný na trh v Únii
distribuovaného na trh v Únii, ktorý a ktorý je spravovaný správcom AIF,
bolo
udelené
povolenie,
neinvestuje do nekótovaných spoločností ktorému
a emitentov s cieľom získať kontrolu so štvrťročnou vykazovacou povinnosťou
a ktorý je spravovaný správcom AIF,
ktorému
bolo
udelené
povolenie,
so
štvrťročnou
vykazovacou
povinnosťou

(1) Pri tejto zmene sa periodicita predkladania informácií nemení (zostáva štvrťročná),
mení sa však rozsah predkladaných informácií. Správca AIF predkladá za tento AIF
informácie podľa § 189a ods. 2 a 4 zákona o kolektívnom investovaní v spojení
s článkom 110 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.
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