
������ ���� 
����� ������� �� �����	�� ������� ��

Časť 2

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA AKTÍVA      DEV (NBS)  1 –  12

Mesiac

MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH
(v tis. eur na celé čísla)

TRANSAKCIE Kurzové Stav

Stav zvyšujúce znižujúce netto a iné ku koncu Výnosy

Číslo k  1. januáru aktíva aktíva zmena rozdiely obdobia

riadka  1  2  3  4  5  6  7

Vývozné pohľadávky krátkodobé 101

         z toho: krajiny eurozóny

Vývozné pohľadávky dlhodobé 103

         z toho: krajiny eurozóny

Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124 105

Aktíva na účtoch v zahraničných bankách 107

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné úvery krátkodobé 109

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné úvery dlhodobé 110

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné deriváty 114

         z toho: krajiny eurozóny

Maj. účasť najmenej 10 % – podnik pr. investície v zahr. 115

         z toho: krajiny eurozóny

Maj. účasť do 10 % – priamy investor – zahr. subjekt 116

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery krátk. – podnik pr. investície v zahraničí 117

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery krátk. – priamy investor – zahraničný subjekt 118

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery dlh. – podnik pr.  investície v zahraničí 119

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery dlh. – priamy investor – zahraničný subjekt 120

         z toho: krajiny eurozóny

Krátkodobé aktíva – podnik pr. investície v zahraničí 121

         z toho: krajiny eurozóny

Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahr. subjekt 122

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhodobé aktíva – podnik pr. investície v zahraničí 123

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahr. subjekt 124

         z toho: krajiny eurozóny

Kontrolný riadok 133

Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska                                      
do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

Členské štáty eurozóny – Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, 
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, 
Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, 
Slovenská republika.

IČO

OBCHODNÉ MENO VYKAZUJÚCEJ JEDNOTKY

Rok




