
Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska

 do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Vykazované obdobie ─ mesiac/rok

Údaje o vykazujúcej jednotke

IČO

Obchodné meno

Sídlo

Obec

PSČ

Okres ─ 3-miestny numerický kód

Hlásenie vyplnil

Obchodné meno spracovateľskej jednotky

Meno a priezvisko vyhotoviteľa

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Dátum odoslania

Podpis vyhotoviteľa

DEV─MAJ(NBS)1─12

VZOR

Mesačné hlásenie o majetkových účastiach



Majetková účasť 10 % a viac ─ Aktíva

Obdobie

IČO

Por. číslo PPI

Obchodné meno

Kód krajiny

Mesto

SK NACE Rev.2

SPE

č.r.

Údaje o majetkovej účasti vykazujúcej jednotky na podniku priamej investície v zahraničí, o dividendách, 

tantiémoch, podieloch na zisku a o zisku alebo strate organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku a o reverznej 

investícii

Podiel na ZI      

v %

Transakcia 

zvyšujúca

Transakcia 

znižujúca

Transakcia 

netto

Kurzové 

rozdiely
Reklasifikácie Precenenie Ostatné

Stav ku koncu 

vykazovaného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Majetková účasť vykazujúcej jednotky v zahraničí ─ 10% a viac

800 Majetková účasť splatená 

801 Majetková účasť splatená v percentách

802 Dividendy, tantiémy, podiely na zisku ─ priznané a vyplatené  

803 Prevedený zisk alebo strata organizačnej zložky  

Reverzná investícia ─ majetková účasť PPI do 10% na základnom imaní vykazujúcej jednotky

810 Majetková účasť reverzná splatená 

811 Majetková účasť reverzná v percentách

812 Dividendy, tantiémy, podiely na zisku ─ priznané a vyplatené  

813 Prevedený zisk alebo strata organizačnej zložky  

DEV─MAJ(NBS)1─12

údaje v tis. eur, podiel na ZI v % na dve desatinné miesta



Majetková účasť 10 % a viac ─ Pasíva

Obdobie

IČO

Por. číslo PI

Obchodné meno

Kód krajiny

Mesto

č.r.
Údaje o majetkovej účasti priameho investora zo zahraničia vo vykazujúcej jednotke, o dividendách, tantiémoch, 

podieloch na zisku a o zisku alebo strate organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku a o reverznej investícii

Podiel na ZI     

v %

Transakcia 

zvyšujúca

Transakcia 

znižujúca

Transakcia 

netto

Kurzové 

rozdiely
Reklasifikácie Precenenie Ostatné

Stav ku koncu 

vykazovaného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Majetková účasť vo vykazujúcej jednotke zo zahraničia ─ 10% a viac

900 Majetková účasť splatená

901 Majetková účasť splatená v percentách

902 Dividendy, tantiémy, podiely na zisku ─ priznané a vyplatené  

903 Prevedený zisk alebo strata organizačnej zložky  

Kapitálové fondy vykazujúcej jednotky 

910 Kapitálové fondy ─ účty: 412,413

Reverzná investícia ─ majetková účasť vykazujúcej jednotky do 10% na základnom imaní PI

920 Majetková účasť reverzná splatená

921 Majetková účasť reverzná v percentách

922 Dividendy, tantiémy, podiely na zisku ─ priznané a vyplatené  

923 Prevedený zisk alebo strata organizačnej zložky  

údaje v tis. eur, podiel na ZI v % na dve desatinné miesta

DEV─MAJ(NBS)1─12



Majetková účasť do 10 % ─ Pasíva 

Obdobie

IČO

Kód krajiny 

protistrany

v tis. eur

č.r.
Údaje o majetkovej účasti zahraničného investora vo vykazujúcej jednotke do 10 % , o dividendách, tantiémoch, 

podieloch na zisku a o zisku alebo strate organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku

Transakcia 

zvyšujúca

Transakcia 

znižujúca

Transakcia                     

netto

Kurzové 

rozdiely
Reklasifikácie Precenenie Ostatné

Stav ku koncu 

vykazovaného 

obdobia

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

Majetková účasť vo vykazujúcej jednotke zo zahraničia do 10 %

930 Majetková účasť splatená 

931 Dividendy, tantiémy, podiely na zisku ─ priznané a vyplatené

DEV─MAJ(NBS)1─12


