
istina po lehote 
splatnosti

úrok po lehote 
splatnosti

 (1)  (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Typ verite a 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Typ verite a 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 20..

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky: 

íslo faxu:
íslo telefónu:

z toho:

20.. a alej

2. Typ dlžníka

Kurzový 
rozdiel

st . 13 = st . 2 + 
st . 3 - st . 5 - st . 

9 

(13)

Ostatní

z toho: Stav dlhodobých
úrokov (napríklad
z úveru a pôži ky)

nesplatených
k 31. 12.

vykazovaného roka

Spolu

                    Stav dlhu na konci vykazovaného obdobia          
(kurz k 31.12. vykazovaného roka alebo aktuálna hodnota v tis. USD)

Stav dlhu – istiny
(napríklad úveru

a pôži ky)
k 31.12. 

vykazovaného roka

Oficiálne orgány a organizácie

Oficiálne orgány a organizácie

Banky a ostatné finan né inštitúcie

Zahrani né materské a pripojené spolo nosti

Stav dlhu (napríklad 
úver, pôži ka) na 

konci 
predchádzajúceho 

obdobia – istina 
(kurz k 31. 12. 

predchádzajúceho 
obdobia alebo 

aktuálna hodnota    
v tis. USD)

Exportér a iné súkromné zdroje

Typ verite a

Banky a ostatné finan né inštitúcie

Exportér a iné súkromné zdroje

     Transakcie po as vykazovaného obdobia                                         
(priemerný kurz vo vykazovanom roku alebo aktuálne hodnoty v tis. USD)

Zaplatený dlhodobý 
úrok (napríklad     

z úveru a pôži ky) 
vo vykazovanom 

roku

Úrok – novo-
rozvrhnuté

splátky

Úrok – novo-
rozvrhnuté

splátky

Zaplatený dlh – 
istina (napríklad 
dlhodobý úver      
a pôži ka) vo 

vykazovanom roku

Predpis 
dlhodobých úrokov 

(napríklad         
z úveru a pôži ky) 

do nákladov vo 
vykazovanom roku

Spolu

Exportér a iné súkromné zdroje

erpanie dlhu – 
istiny (napríklad 

dlhodobého úveru  
a pôži ky) vo 

vykazovanom roku

Zahrani né materské a pripojené spolo nosti

Spolu

as  B.  Budúce splátky istín a úrokov Istina z asti A. Stav dlhu a transakcie uskuto nené po as vykazovaného obdobia zo st pca 9                                       
(kurz k 31. 12. vykazovaného obdobia alebo aktuálne hodnoty v tis. USD)

20.. a alej

Úroky z asti A. Stav dlhu a transakcie uskuto nené po as vykazovaného obdobia zo st pca 11                                      
(kurz k 31. 12. vykazovaného obdobia alebo aktuálne hodnoty v tis. USD)

Oficiálne orgány a organizácie

 Odtla ok pe iatky a podpis spracovate a hlásenia: I O: Meno a priezvisko spracovate a hlásenia:

Banky a ostatné finan né inštitúcie

Zahrani né materské a pripojené spolo nosti

FORM 4:    Dlhodobé negarantované dlhy vo i zahrani iu
             ( v tis. USD )

1. Vykazujúci štát     

2008

SR

3. Vykazované obdobie 
as  A. Stav dlhu a transakcie uskuto nené po as vykazovaného obdobia

Podnik so zahrani nou majetkovou ú as ou

                                              Banka


