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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA      DEV (NBS)  1 - 12
Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia I O

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

HLÁSENIE O ZAHRANI NÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Zostavil - obchodné meno spracovate skej jednotky

E-mailová adresa:

Predkladané hlásenie aktíva pasíva Štatistická klasifikácia ekonomickej innosti
2

NACE (4 -miestny kód)

Podiel v % Hodnota v eurách

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

Podiel v % Hodnota v eurách

Po et listov hlásenia

Vykazujúca jednotka

2009
rok mesiac de

OBEC A PS :

SÍDLO:

OKRES

Odtla ok pe iatky vyhotovite avyhotovite a

Sídlo zahrani ného subjektu 
alfabetický kód krajiny        

(2-miestny)

NACE zahrani ného subjektu       
(4 -miestny kód)

íslo telefónu:

íslo faxu:

Hlásenie predkladané tuzemcom - podnikate om a organiza nou zložkou cudzozemca v tuzemsku ( alej len „vykazujúca jednotka“), na ktorého sa
vz ahuje povinnos ohlási údaje týkajúce sa aktív a pasív vo vz ahu k tuzemcom v zahrani í a vo vz ahu k cudzozemcom ( alej len „zahrani ný subjekt“)
okrem aktív a pasív vo vz ahu k organiza nej zložke cudzozemca v tuzemsku a ktorého zahrani né aktíva alebo pasíva majú k dátumu zostavenia
hlásenia hodnotu 700 000,- eur a viac. 

OBCHODNÉ 
MENO:

OKRES:

íslo telefónu:

len štatutárneho 
orgánu:

I. mesa né hlásenie

B

Sídlo zahrani ného subjektu 
alfabetický kód krajiny        

(2-miestny)

Splatený podiel priameho investora - zahrani ného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky (pe ažný a nepe ažný)                          
vrátane vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (pasíva)

A

C

D

Podpis vyhotovite a

II. štvr ro né hlásenie

Dátum odoslania

Meno a priezvisko



    (z riadkov íslo 115, 116, 204a, 211, 212 astí 2 a 3 tohto hlásenia)

1

IV. poznámky:

íslo riadku 
hodnota v tis. eur

Dátum zvýšenia, 
zníženia         

rok/mesiac

5 6 72 3 4

NACE     
prijímate a 

kapitálukód krajinyhodnota v tis. eurkód krajiny

Znižujúce aktíva, pasívaZvyšujúce aktíva, pasíva

III. rozpis majetkovej ú asti, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedelite ného 
fondu) z kapitálových vkladov a emisného ážia


