
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA      DEV (NBS)  1 – 12
Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia IČO

Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska

do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky

E-mailová adresa:

Predkladané hlásenie aktíva pasíva Štatistická klasifikácia ekonomickej činnosti

NACE (4-miestny kód)

Podiel v % Hodnota v eurách

Podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí (aktíva)

Podiel v % Hodnota v eurách

Počet listov hlásenia

D

Podpis vyhotoviteľa

II. Štvrťročné hlásenie

Dátum odoslania

Meno a priezvisko

I. Mesačné hlásenie

B

Sídlo zahraničného subjektu 
alfabetický kód krajiny

(2-miestny)

Splatený podiel priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky (peňažný a nepeňažný)
vrátane vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (pasíva)

A

C

OKRES:

Číslo telefónu:

Člen štatutárneho 
orgánu:

OBCHODNÉ
MENO:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

Odtlačok pečiatky vyhotoviteľavyhotoviteľa

Sídlo zahraničného subjektu 
alfabetický kód krajiny

(2-miestny)

NACE zahraničného subjektu
(4-miestny kód)

OKRES

SÍDLO:

OBEC A PSČ:

Vykazujúca jednotka

rok mesiac deň

Hlásenie predkladané tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku (ďalej len „vykazujúca jednotka“), na ktorého sa vzťahuje
povinnosť ohlásiť údaje týkajúce sa aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom (ďalej len „zahraničný subjekt“) okrem
aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, a ktorého zahraničné aktíva alebo pasíva majú k dátumu zostavenia hlásenia
hodnotu 1 000 000,- eur a viac. 



    (z riadkov číslo 115, 116, 204a, 211, 212 častí 2 a 3 tohto hlásenia)

1

IV. Poznámky

III. Rozpis majetkovej účasti, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedeliteľného
fondu) z kapitálových vkladov a emisného ážia

2 3 4

NACE
prijímateľa

kapitálukód krajinyhodnota v tis. eurkód krajiny

Znižujúce aktíva, pasívaZvyšujúce aktíva, pasíva

75 6

Číslo riadka 
hodnota v tis. eur

Dátum zvýšenia, 
zníženia

rok/mesiac



METODIKA NA VYPRACÚVANIE HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH 
A PASÍVACH 

Hlásenie ku koncu vykazovaného obdobia  
Uvádza sa rok, mesiac a posledný deň  mesiaca, za ktorý sa hlásenie predkladá (napríklad 
hlásenie predkladané za mesiac máj 2011 bude mať na tlačive v záhlaví dátum 2011  05  31). 

IČO
Uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky tak, aby posledná číslica IČO
bola na poslednej pozícii vpravo. Voľné pozície zľava sa doplnia nulami do celkového počtu
osem číslic (napríklad 00681253). 

Okres
Uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka. 

Vykazujúca jednotka  
Uvádza sa obchodné meno vykazujúcej jednotky podľa výpisu z príslušného registra  
alebo evidencie, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko člena štatutárneho orgánu, 
číslo telefónu. 

Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky 
Uvádza sa obchodné meno spracovateľskej jednotky podľa výpisu z príslušného registra  
alebo evidencie alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, číslo telefónu, číslo 
faxu, e-mailová adresa. Spracovateľskou jednotkou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie o zahraničných aktívach 
a pasívach. 

Priame zahraničné investície sa uskutočňujú medzi nasledujúcimi subjektmi: 
Priamy investor – zahraničný subjekt predstavuje zahraničný subjekt, ktorého podiel 
na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %. 

Priamy investor – vykazujúca jednotka predstavuje tuzemca, ktorého podiel na základnom 
imaní zahraničného subjektu je najmenej 10 %. 

Podnik priamej investície v zahraničí predstavuje taký zahraničný subjekt, na ktorého 
základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %. 

Podnik priamej investície – vykazujúca jednotka predstavuje tuzemca (vykazujúcu jednotku), 
na ktorého základnom imaní sa priamy investor – zahraničný subjekt podieľa najmenej 10 %. 

V časti I A sa krížikom vyznačuje, či vykazujúca jednotka predkladá hlásenia o zahraničných
aktívach, alebo pasívach, alebo oboje. 
V časti I B sa uvádza kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 
(ďalej len „NACE“) vykazujúcej jednotky. 



V časti I C sa uvádzajú údaje o splatenom peňažnom a nepeňažnom majetkovom podiele vrátane 
vlastných akcií a vlastných obchodných podielov priameho investora – zahraničného
subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky v členení: majetkový podiel na upísanom 
základnom imaní vyjadrený v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo priamy investor 
– zahraničný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa
medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v eurách (skutočne zaplatená alebo vložená).  
Ak je viac priamych investorov – zahraničných subjektov, uvádza sa rozpis podľa jednotlivých 
krajín v časti IV – Poznámky. 
Ak vo vykazujúcej jednotke neexistuje podiel priameho investora – zahraničného subjektu 
(priamy investor je subjekt so sídlom v Slovenskej republike), ale vykazujúca jednotka má 
napriek tomu povinnosť vykazovať vzťahy s priamym investorom – zahraničným subjektom (ide 
o vzťahy so subjektmi so sídlom v zahraničí v rámci podnikov v skupine), v časti I C sa vykazujú 
nulové hodnoty. 

V časti I D sa uvádzajú údaje o celkovom podiele vykazujúcej jednotky na základnom imaní 
podniku priamej investície v zahraničí v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má 
sídlo podnik priamej investície v zahraničí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický 
kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v eurách prepočítaná minimálne raz ročne
ku dňu zostavenia účtovnej závierky podľa metodických pokynov, kód NACE zahraničného
subjektu – podniku priamej investície v zahraničí. V prípade existencie viacerých zahraničných
subjektov – podnikov priamej investície v zahraničí sa uvádza ich rozpis podľa jednotlivých 
krajín v časti IV – Poznámky. 
Ak vykazujúca jednotka nevlastní podiel v podniku priamej investície v zahraničí (vlastní podiel 
v podniku priamej investície v Slovenskej republike), ale vykazujúca jednotka má napriek tomu 
povinnosť vykazovať vzťahy s podnikom priamej investície v zahraničí (ide o vzťahy
so subjektmi so sídlom v zahraničí v rámci podnikov v skupine), v časti I D sa vykazujú nulové 
hodnoty.

Podniky v skupine – predstavujú všetky podniky v skupine s úzkymi väzbami pod kontrolou 
a vplyvom spoločného vlastníka. Podniky v skupine môžu, ale nemusia podliehať konsolidácii. 
Do hlásenia vstupujú len údaje z účtovníctva vykazujúcej jednotky vedené voči podnikom 
v skupine, ktorých sídlo je v zahraničí, nie v Slovenskej republike. 

V časti II – Štvrťročné hlásenie  
Uvádza sa celkový počet listov predkladaného hlásenia. 

Dátum odoslania:   dátum odoslania (predloženia) hlásenia 
Meno a priezvisko   meno a priezvisko zamestnanca vykazujúcej jednotky 
vyhotoviteľa:  alebo spracovateľskej jednotky, zodpovedajúceho 

za správnosť údajov 
Podpis vyhotoviteľa:   vlastnoručný podpis vyhotoviteľa
Odtlačok pečiatky vyhotoviteľa: úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej
   jednotky 
Ak je pri elektronickom spôsobe predkladania zrejmý vyhotoviteľ hlásenia, nevyžaduje sa jeho 
podpis a úradná pečiatka.



V časti III – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 
204a, 211, 212)  
Uvádzajú sa údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia z riadkov 115, 116 
z Mesačného hlásenia o zahraničných aktívach a z riadkov 204a, 211, 212 z Mesačného hlásenia 
o zahraničných pasívach podľa požiadaviek v členení: číslo riadka, dátum zvýšenia a zníženia 
majetkovej účasti (rok/mesiac), hodnota zvýšenia a zníženia majetkovej účasti, kód krajiny, 
z ktorej a do ktorej majetková účasť smerovala, kód NACE subjektu, ktorý majetkovú účasť
prijal. Rovnaký postup sa použije aj v prípade emisného ážia, ostatných kapitálových 
fondov, zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov 
vytvoreného pri založení spoločnosti z riadka 204a – Kapitálové fondy z Mesačného 
hlásenia o zahraničných pasívach. 
Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne 
v mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

V časti IV – Poznámky
Uvádzajú sa doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách 
v súvislosti s hodnotami v hlásení. 

Použité skratky: 
tis.       tisíc 
IČO       identifikačné číslo organizácie 
PSČ       poštové smerové číslo




