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III. Rozpis majetkovej úèasti, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedelite¾ného
fondu) z kapitálových vkladov a emisného áia
(z riadkov èíslo 115, 116, 204a, 211, 212 èastí 2 a 3 tohto hlásenia)
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IV. Poznámky:

Zniujúce aktíva, pasíva

Metodika na vypracúvanie Hlásenia o zahranièných aktívach a pasívach

Hlásenie ku koncu vykazovaného obdobia
Uvádza sa rok, mesiac a posledný deò mesiaca, za ktorý sa hlásenie predkladá (napríklad hlásenie predkladané za
mesiac máj 2007 bude ma na tlaèive v záhlaví dátum 2007 05.31.).
IÈO
Uvádza sa osemmiestne identifikaèné èíslo vykazujúcej jednotky tak, aby posledná èíslica IÈO bola na poslednej pozícii vpravo. Vo¾né pozície z¾ava sa doplnia nulami do celkového poètu osem èíslic (napríklad 00681253).
Okres
Uvádza sa èíselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka.
Vykazujúca jednotka
Uvádza sa obchodné meno vykazujúcej jednotky pod¾a výpisu z prísluného registra alebo evidencie, sídlo alebo
miesto podnikania, meno a priezvisko èlena tatutárneho orgánu, èíslo telefónu.
Zostavil  obchodné meno spracovate¾skej jednotky
Uvádza sa obchodné meno spracovate¾skej jednotky pod¾a výpisu z prísluného registra alebo evidencie alebo meno a
priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, èíslo telefónu, èíslo faxu, e-mailová adresa. Spracovate¾skou jednotkou sa
rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplni hlásenie o zahranièných aktívach a pasívach.
Priame zahranièné investície sa uskutoèòujú medzi týmito subjektmi:
Priamy investor  zahranièný subjekt  predstavuje zahranièný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %.
Priamy investor  vykazujúca jednotka  predstavuje domáci subjekt, ktorého podiel na základnom imaní zahranièného subjektu je najmenej 10 %.
Podnik priamej investície v zahranièí  predstavuje taký zahranièný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podie¾a vykazujúca jednotka najmenej 10 %.
Podnik priamej investície  vykazujúca jednotka  predstavuje taký domáci subjekt (vykazujúcu jednotku), na
ktorého základnom imaní sa priamy investor  zahranièný subjekt podie¾a najmenej 10 %.
Pre potreby hlásenia DEV (NBS) 1  12 sa uvádzajú vzahy:
1. vykazujúca jednotka a skupina úètovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahranièí,
2. vzahy skupiny úètovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike (pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoloènosou), ak boli úverové vzahy prijaté alebo poskytnuté do zahranièia v rámci vzahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.
V èasti I. A sa kríikom vyznaèuje, èi vykazujúca jednotka predkladá hlásenia o zahranièných aktívach alebo pasívach, prípadne oboje.
V èasti I. B sa uvádza kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (ïalej len OKEÈ) vykazujúcej jednotky.
V èasti I. C sa uvádzajú údaje o splatenom peòanom a nepeòanom majetkovom podiele vrátane vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov priameho investora  zahranièného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky v èlenení: majetkový podiel na upísanom základnom imaní vyjadrený v percentách, kód krajiny, v ktorej má
sídlo priamy investor  zahranièný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód pod¾a medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v slovenských korunách (skutoène zaplatená alebo vloená).

V prípade existencie viacerých priamych investorov  zahranièných subjektov sa uvádza rozpis pod¾a jednotlivých
krajín v èasti IV  Poznámky.
V èasti I. D sa uvádzajú údaje o celkovom podiele vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahranièí v èlenení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo podnik priamej investície v zahranièí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód pod¾a medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v slovenských
korunách (prepoèítaná k ultimu mesiaca pod¾a metodických pokynov), OKEÈ zahranièného subjektu  podniku priamej investície v zahranièí. V prípade existencie viacerých zahranièných subjektov  podnikov priamej investície v zahranièí sa uvádza ich rozpis pod¾a jednotlivých krajín v èasti IV  Poznámky.
V èasti II. tvrroèné hlásenie
Uvádza sa celkový poèet listov predkladaného hlásenia.
Dátum odoslania:
Vyhotovil:
Podpis vyhotovite¾a:

skutoèný dátum odoslania (predloenia) hlásenia.
meno a priezvisko pracovníka vykazujúcej jednotky alebo
spracovate¾skej jednotky zodpovedajúceho za správnos údajov.
vlastnoruèný podpis vyhotovite¾a.

Odtlaèok peèiatky vyhotovite¾a:

úradná peèiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovate¾skej jednotky.

V èasti III.  Rozpis majetkovej úèasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204a, 211, 212)
Uvádzajú sa údaje o majetkovej úèasti v zahranièí a zo zahranièia z riadkov 115, 116 z Mesaèného hlásenia o zahranièných aktívach a z riadkov 204a, 211, 212 z Mesaèného hlásenia o zahranièných pasívach pod¾a poiadaviek, v èlenení: èíslo riadka, dátum zvýenia a zníenia majetkovej úèasti (rok/mesiac), hodnota zvýenia a zníenia majetkovej
úèasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková úèas smerovala, kód OKEÈ subjektu, ktorý majetkovú úèas prijal. Rovnaký postup sa pouije aj v prípade emisného áia, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedelite¾ného fondu) z kapitálových vkladov vytvoreného pri zaloení spoloènosti z riadku 204a
 Kapitálové fondy z Mesaèného hlásenia o zahranièných pasívach.
Hodnoty zvýenia a zníenia majetkovej úèasti a kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, keï zmena
nastala.
V èasti IV  Poznámky
Uvádzajú doplòujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami v hlásení.
Pouité skratky:
mil. Sk
v Sk
IÈO
PSÈ

milión slovenských korún
v slovenských korunách
identifikaèné èíslo organizácie
potové smerovacie èíslo

