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O P A T R E N I E

Národnej banky Slovenska

z 20. decembra 2005,

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska è. 613/2003 Z. z., ktorým sa
ustanovuje �truktúra, rozsah, obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto

predkladania niektorých ohlasovaných skutoèností pod¾a § 8 Devízového zákona
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska è. 708/2004 Z. z.

Národná banka Slovenska pod¾a § 8 ods. 8 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zá-
kon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskor�ích predpisov, v znení zákona
è. 602/2003 Z. z. ustanovuje:

Èl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska è. 613/2003
Z. z., ktorým sa ustanovuje �truktúra, rozsah, obsah,

èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto
predkladania niektorých ohlasovaných skutoèností
pod¾a § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národ-
nej banky Slovenska è. 708/2004 Z. z. sa mení takto:

Príloha è. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatre-
niu.

Èl. II

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan �ramko v. r.
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Príloha è. 3 k opatreniu è. 613/2003 Z. z.

Príloha k opatreniu è. 656/2005 Z. z.



Strana 5764 Zbierka zákonov è. 656/2005 Èiastka 258

III. Úvery - aktíva (z riadkov 109, 110, 117, 118, 119, 120)
Krajina
dlžníka

1

IV. Úvery - pasíva (z riadkov 205, 206, 213, 214, 215, 216)

Krajina
verite a

1

V. Rozpis majetkovej ú asti a ostatných kapitálových fondov 
    (z riadkov 115, 116, 204, 211, 212)

1

VI. Poznámky:

Riadok
hlásenia .

hodnota v mil. Sk

Dátum prílevu, 
odlevu

rok/mesiac

5 6 7

5

2 3 4

OKE
prijímate a

kapitálukód krajinyhodnota v mil. Skkód krajiny

Znižujúce aktíva, pasívaZvyšujúce aktíva, pasíva

2 6

Dátum prijatia 
rok/mesiac

Verite :
B=banky      O=ostatní

5

Riadok hlásenia
.

Doba splatnosti 
rok/mesiac

3 4

Dátum poskytnutia 
rok/mesiac

3 42

Riadok hlásenia
.

Doba splatnosti 
rok/mesiac

Hodnota poskytnutia
v mil. Sk

Hodnota prijatia
v mil. Sk



Metodika na vypracúvanie hlásenia o zahranièných aktívach a pasívach

Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia � uvádza sa rok, mesiac a posledný deò v mesiaci, t. j. obdobie, za ktoré
sa hlásenie predkladá (hlásenie predkladané za mesiac máj 2006 bude ma� na tlaèive v záhlaví dátum 2006 05.31.).

IÈO � osemmiestne identifikaèné èíslo vykazujúcej jednotky sa vyplní tak, aby posledná èíslica IÈO bola na poslednej
pozícii vpravo. Vo¾né pozície z¾ava sa doplnia nulami do celkového poètu osem èíslic (napríklad 00681253).

Okres � èíselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka pod¾a osobitného predpisu.3)

Vykazujúca jednotka � obchodné meno pod¾a výpisu z príslu�ného registra alebo evidencie, sídlo alebo miesto pod-
nikania, èlen �tatutárneho orgánu (meno a priezvisko a kontakt), èíslo telefónu.

Zostavil � obchodné meno spracovate¾skej jednotky � obchodné meno pod¾a výpisu z príslu�ného registra alebo
evidencie, meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, èíslo telefónu, èíslo faxu, e-mail. Spracovate¾skou jed-
notkou 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 vyka-
zujúcej jednotky je najmenej 10 %.

Priamy investor � vykazujúca jednotka � predstavuje domáci subjekt, ktorého podiel na základnom imaní zahra-
nièného subjektu je najmenej 10 %.

Podnik priamej investície v zahranièí � predstavuje taký zahranièný subjekt, na ktorého základnom imaní sa po-
die¾a 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 vz�ahy:

1) vykazujúca jednotka a skupina úètovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahranièí,
2) vz�ahy skupiny úètovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike (pre ktoré je vy-

kazujúca jednotka materskou spoloènos�ou), ak boli úverové vz�ahy prijaté alebo poskytnuté do zahranièia v rám-
ci vz�ahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.

V èasti I. A sa vyznaèuje, èi vykazujúca jednotka odovzdáva hlásenia o zahranièných aktívach alebo pasívach, prí-
padne oboje.

V èasti I. B sa uvádza kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností (ïalej len �OKEÈ�) vykazujúcej jednotky
pod¾a osobitného predpisu.2)

V èasti I. C bode 1 sa uvádza peòa�ný a nepeòa�ný podiel priameho investora � zahranièného subjektu na základ-
nom imaní vykazujúcej jednotky vrátane emisného á�ia v èlenení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo
priamy investor � zahranièný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód pod¾a medzinárodnej
normy ISO 3166 uvedený v prílohe è. 9 prvej èasti � èíselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota
v slovenských korunách (skutoène zaplatená alebo vlo�ená).
V bode 2 sa uvádza hodnota ostatných kapitálových fondov v slovenských korunách súvisiaca s podielom priameho
zahranièného investora � zahranièného subjektu.
V bode 3 sa uvádza súèet hodnôt z bodu 1 a 2 v slovenských korunách.
V prípade existencie viacerých priamych investorov � zahranièných subjektov sa uvádza rozpis pod¾a jednotlivých
krajín v èasti VI. � Poznámky.

V èasti I. D sa uvádza celkový podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahrani-
èí 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 uvedený v prílohe è. 9 prvej èasti � èí-
selník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutoène zaplatená alebo vlo-
�ená), OKEÈ zahranièného subjektu � podniku priamej investície v zahranièí. V prípade existencie viacerých zahra-
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nièných subjektov � podnikov priamej investície v zahranièí sa uvádza ich rozpis pod¾a jednotlivých krajín v èasti VI.
� Poznámky.

V èasti II. �tvr�roèné hlásenie � uvádza sa celkový poèet listov predkladaného hlásenia.

Dátum odoslania: skutoèný dátum odoslania (predlo�enia) hlásenia.
Vyhotovil: meno a priezvisko pracovníka vykazujúcej jednotky alebo spracovate¾skej jednotky

zodpovedajúceho za správnos� údajov.
Podpis vyhotovite¾a: vlastnoruèný podpis vyhotovite¾a.
Odtlaèok peèiatky: úradná peèiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovate¾skej jednotky.

V èasti III. � Úvery � aktíva (z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120) sa uvádzajú údaje o poskytnutých úveroch
do zahranièia z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120. Rozpisujú sa len novoposkytnuté úvery (èasti úverov) v mesia-
ci, v ktorom sa realizovali.

V èasti IV. � Úvery � pasíva (z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216) sa uvádzajú údaje o prijatých úveroch zo za-
hranièia z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216. Rozpisujú sa len novoprijaté úvery (èasti úverov) v mesiaci, v kto-
rom ich vykazujúca jednotka prijala. V ståpci èíslo 3 sa oznaèí verite¾ pod¾a èlenenia:

B � banky,
O � ostatní.

V èasti V. � Rozpis majetkovej úèasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204, 211, 212) sa
uvádzajú údaje o majetkovej úèasti v zahranièí a zo zahranièia z riadkov115, 116, 204, 211, 212 pod¾a po�iadaviek,
a to: èíslo riadka, dátum zvý�enia a zní�enia majetkovej úèasti (rok/mesiac), hodnota zvý�enia a zní�enia majetkovej
úèasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková úèas� smerovala, kód OKEÈ subjektu, ktorý majetkovú úèas� pri-
jal. Rovnaký postup sa pou�ije aj v prípade ostatných kapitálových fondov z riadka 204 � Ostatné kapitálové
fondy.
Hodnoty zvý�enia a zní�enia majetkovej úèasti a ostatných kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci,
keï zmena nastala.

V èasti VI. � Poznámky sa uvádzajú doplòujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách
v súvislosti s hodnotami v hlásení.
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Metodika na vypracúvanie mesaèného hlásenia o zahranièných aktívach

Údaje v záhlaví hlásenia sa vypåòajú takto:
rok � 2006,
mesiac � poradové èíslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,
IÈO � osemmiestne identifikaèné èíslo vykazujúcej jednotky.
Obchodné meno vykazujúcej jednotky � pod¾a výpisu z príslu�ného registra alebo evidencie.

Èíselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé milióny slovenských korún bez desatinného miesta, napríklad
suma 1 542 221,20 Sk sa v hlásení vyjadrí èíslom 2, suma 500 000 Sk sa v hlásení vyjadrí èíslom 1.

Oceòovanie a prepoèet aktív

Oceòovanie cenných papierov

Cenné papiere sa oceòujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov dr�aných do
splatnosti, cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurèených na obchodovanie, podielov na základ-
nom imaní v obchodných spoloènostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoloènos�ou alebo v ktorých
má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsa�percentný podiel na jej hlasovacích
právach, a cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou. Podiely na základnom imaní obchodných spoloè-
ností sa oceòujú obstarávacou cenou prípadne metódou vlastného imania (podiely na základnom imaní v obchod-
ných spoloènostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoloènos�ou alebo v ktorých má vykazujúca jed-
notka podstatný vplyv).

Prepoèet aktív
a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (ståpec 1)

Poèiatoèné stavy aktív, t. j. koneèné stavy aktív z predchádzajúceho roka, sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Ná-
rodnou bankou Slovenska príslu�nej cudzej meny platným k 31. decembru predchádzajúceho roka. Poèiatoèný
stav k 1. januáru vykazovaného roka sa rovná koneènému stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka
s výnimkou poèiatoèného stavu k 1. januáru 2006, keï nastáva zmena v spôsobe vykazovania úrokov. Èa-
sovo rozlí�ené úroky k 31. decembru 2005 sa pripoèítajú k poèiatoèným stavom vykázaným pre potreby
Národnej banky Slovenska k 1. januáru 2006.
Ak sa zistia po definitívnom uzavretí úètovných kníh a predlo�ení úètovnej závierky na daòový úrad rozdiely medzi
údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v úètovníctve, spätne sa opravia.
Ka�dá polo�ka, ktorá vstupuje do príslu�ného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 � 12 sa rozdelí pod¾a jednotlivých
mien, tieto súèty sa prepoèítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslu�-
nej meny a nakoniec sa sèítajú korunové ekvivalenty za v�etky prepoèítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpí�e
do príslu�ného riadka hlásenia.

b) Prepoèet transakcií (ståpce 2 a 3)
Transakcie zvy�ujúce aktíva sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dòu uskutoène-
nia úètovného prípadu (predaj zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, predpísaná hod-
nota úrokov a podobne). Transakcie zni�ujúce aktíva budú v prípade úhrady zaznamenané korunovým kurzom
banky alebo poboèky zahraniènej banky, v prípade vzájomného zápoètu sa pou�ije kurz Národnej banky Sloven-
ska platný v deò uskutoènenia úètovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodno-
tám v úètovníctve.

c) Prepoèet stavu na konci sledovaného obdobia (ståpec 6)
Koneèné stavy aktív sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslu�nej cudzej meny plat-
ným k poslednému dòu vykazovaného mesiaca, kore�pondujú s koneènými stavmi v úètovníctve vykazujúcej jed-
notky.
Ka�dá polo�ka, ktorá vstupuje do príslu�ného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 � 12 sa rozdelí pod¾a jednotlivých
mien, tieto súèty sa prepoèítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslu�-
nej meny a nakoniec sa sèítajú korunové ekvivalenty za v�etky prepoèítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpí�e
do príslu�ného riadka hlásenia.

d) Prepoèet výnosov a nákladov (ståpec 7)
V èlenení pod¾a jednotlivých druhov aktív, t. j. pod¾a jednotlivých riadkov, sa uvádza predpísaná hodnota výnoso-
vých úrokov z aktív do obdobia, s ktorým èasovo a vecne súvisia. Úroky z ome�kania, penále z titulu nedodr�ania
splatnosti faktúry, úroky z úverov a pô�ièiek, poplatky a provízie spojené s poskytnutím úveru sa prepoèítajú kur-
zom Národnej banky Slovenska platným v deò uskutoènenia úètovného prípadu.
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 111 � Majetková úèas� do 10 %, 115 � Majetková úèas� najmenej 10 %
� podnik priamej investície v zahranièí, 116 � Majetková úèas� do 10 % � priamy investor � zahranièný sub-
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jekt sa prepoèítajú kurzom banky alebo poboèky zahraniènej banky v deò pripísania peòa�ných prostried-
kov na bankový úèet vykazujúcej jednotky.

Ståpec 1 � STAV K 1. JANUÁRU
Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých poh¾adávok z predchádzajúceho úètovného obdobia (z 31. decembra), po-
diely v obchodných spoloènostiach v zahranièí voèi
1) priamym zahranièným investorom � zahranièným subjektom,
2) podnikom priamej investície v zahranièí,
3) ostatným subjektom v zahranièí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája �iadna majetková úèas�.

Výpoèet ståpca 1 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené poh¾adávky zahranièných odberate¾ov k 1. januáru oèistené o neuhradené faktúry za slu�by,
+ èasové rozlí�enie u� uskutoènených a prevzatých dodávok odberate¾om, ktoré neboli vyfakturované ku dòu

uzatvárania úètovných kníh,
� zostatok vystavených dobropisov,
� zostatok prijatých preddavkov od zahranièných odberate¾ov,
+ èasové rozlí�enie úrokov k 31. decembru 2005.

Slu�by nie sú náplòou ani jednej z polo�iek.

Ak sú prijaté preddavky od zahranièných odberate¾ov (úèet 324 � Prijaté preddavky) vy��ie ako koneèný stav vývoz-
ných poh¾adávok (úèet 311 � Odberatelia), tak sa v riadku vývozných poh¾adávok vykazuje znamienko (�). Hodnota
prijatých a nevyúètovaných preddavkov sa uvedie v riadku 105 � Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.

Hodnoty v tomto ståpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí úètovných kníh
a predlo�ení úètovnej závierky na daòový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska
a hodnotami v úètovníctve, spätne sa opravia.
V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Ståpec 2 � TRANSAKCIE ZVY�UJÚCE AKTÍVA
Transakciami zvy�ujúcimi aktíva sú predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku, èasové rozlí�enie u� uskutoènených a prevzatých dodávok odberate¾om, ktoré neboli vyfakturo-
vané ku dòu uzatvárania úètovných kníh, poskytnutie úverov a pô�ièiek (vrátane predpísanej hodnoty úrokov),
vystavené dobropisy, reklamácie, vyúètovanie prijatých preddavkov, obstaranie podielov na základnom imaní ob-
chodných spoloèností v zahranièí a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Výpoèet ståpca 2 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahranièným
odberate¾om (napríklad strana MD úètu 311 � Odberatelia),

+ èasové rozlí�enie u� uskutoènených a prevzatých dodávok odberate¾om, ktoré neboli vyfakturované ku dòu
uzatvárania úètovných kníh (napríklad strana MD úètu 385 � Príjmy budúcich období),

+ vyúètované prijaté preddavky zo zahranièia (napríklad strana MD úètu 324 � Prijaté preddavky),
� vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana D úètu 311 � Odberatelia, strana D úètu 325 � Ostatné záväzky).

Slu�by nie sú náplòou ani jednej z polo�iek.

V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Ståpec 3 � TRANSAKCIE ZNI�UJÚCE AKTÍVA
Transakciami zni�ujúcimi aktíva sú predov�etkým úhrady zahranièných odberate¾ských faktúr, prijaté preddavky,
úhrady poskytnutých úverov a pô�ièiek (vrátane úrokov), zní�enie podielov na základnom imaní v obchodných spo-
loènostiach v zahranièí, ktoré sa uskutoènili od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ïal�ie operácie, ktoré
majú za následok zní�enie aktív, sú vzájomné zápoèty poh¾adávok a záväzkov vrátane zapoèítania poh¾adávok a zá-
väzkov slu�bami.

Výpoèet ståpca 3 (úhrada be�ných odberate¾ských faktúr):

= úhrada odberate¾ských faktúr na be�ný úèet, vzájomným zapoèítaním poh¾adávok a záväzkov (napríklad strana D
úètu 311 � Odberatelia),

+ prijaté preddavky od zahranièných odberate¾ov (napríklad strana D úètu 324 � Prijaté preddavky),
� úhrady za vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD úètu 325 � Ostatné záväzky),
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� zúètovanie èasového rozlí�enia u� uskutoènených a prevzatých dodávok odberate¾om, ktoré neboli vyfakturované
ku dòu uzatvárania úètovných kníh (napríklad strana D úètu 385 � Príjmy budúcich období).

V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Ståpec 4 � NETTO ZMENA
Vyjadruje rozdiel (saldo) medzi transakciami zvy�ujúcimi aktíva a transakciami zni�ujúcimi aktíva v sledovanom
období.

Výpoèet ståpca 4:

= transakcie zvy�ujúce aktíva (ståpec 2),
� transakcie zni�ujúce aktíva (ståpec 3).

Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v ståpci 2 < hodnoty v ståpci 3), znamienko (�) sa uvádza, znamienko (+) sa
neuvádza (hodnoty v ståpci 2 > hodnoty v ståpci 3).

Ståpec 5 � KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY
Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (pod¾a ïalej uvedeného výpoètu), rozdiely spôsobené zaokrúh¾ovaním, reklasifikácie
krátkodobých poh¾adávok a záväzkov na dlhodobé poh¾adávky a záväzky a naopak, predaj vývozných poh¾adávok
inému tuzemcovi � podnikate¾ovi alebo organizaènej zlo�ke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finanènej investí-
cie pri zvý�ení (najmenej 10 %) alebo zní�ení (do 10 %) percentuálnej majetkovej úèasti v u� evidovanom podniku v za-
hranièí a iné rozdiely súvisiace s transakciami.

Výpoèet ståpca 5 (pri kurzových a iných rozdieloch):

= stav ku koncu obdobia (ståpec 5),
� stav k 1. januáru (ståpec 1),
� netto zmena (ståpec 4).

Ak je výsledok výpoètu záporný, znamienko (�) sa uvádza.

Výpoèet ståpca 5 (pri reklasifikácii poh¾adávok z krátkodobých na dlhodobé):

Pri reklasifikácii krátkodobých poh¾adávok na dlhodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v príslu�nom riadku krátkodobých poh¾adávok a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými po-
h¾adávkami v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.
Zmena splatnosti z dlhodobých poh¾adávok na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.

Ståpec 6 � STAV KU KONCU OBDOBIA
Vykazuje sa tu koneèný stav krátkodobých a dlhodobých poh¾adávok, podiely na základnom imaní v obchodných
spoloènostiach v zahranièí. Je to hodnota, ktorú vykazujúcej jednotke dlhujú
1) priami zahranièní investori � zahranièné subjekty,
2) podniky priamej investície v zahranièí,
3) ostatné zahranièné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája �iadna majetková úèas�.

Výpoèet ståpca 6 (predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené poh¾adávky zahranièných odberate¾ov k poslednému dòu vykazovaného obdobia oèistené
o neuhradené faktúry za slu�by,

+ èasové rozlí�enie u� uskutoènených a prevzatých dodávok odberate¾om, ktoré neboli vyfakturované ku dòu
uzatvárania úètovných kníh,

� zostatok vystavených dobropisov,
� zostatok prijatých preddavkov od zahranièných odberate¾ov,
+ èasové rozlí�enie úrokov.

Slu�by nie sú náplòou ani jednej z polo�iek.

Ak sú prijaté preddavky od zahranièných odberate¾ov (úèet 324 � Prijaté preddavky) vy��ie ako koneèný stav vývoz-
ných poh¾adávok (úèet 311 � Odberatelia), v riadku vývozných poh¾adávok sa vykazuje znamienko (�). Hodnota prija-
tých a nevyúètovaných preddavkov sa uvádza v riadku 105 � Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
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Ståpec 7 � VÝNOSY
Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri predaji materiálu, zásob vlastnej výroby, to-
varu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z ome�kania, úroky z úverov a pô�ièiek).
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 111 � Majetková úèas� do 10 %, 115 � Majetková úèas� najmenej 10 %
� podnik priamej investície v zahranièí, 116 � Majetková úèas� do 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt
sa uvádzajú iba vtedy, keï boli skutoène pripísané na bankový úèet vykazujúcej jednotky.

Údaje sa prepoèítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo poboèky zahraniènej banky a sú zhodné s úè-
tovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Riadok 101 � VÝVOZNÉ POH¼ADÁVKY KRÁTKODOBÉ
Poh¾adávka voèi zahraniènému odberate¾ovi vzniká v okamihu, keï vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene
(priamy vývoz) do zahranièia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úro-
ky, vystaví dobropis alebo prijme preddavok. Doba splatnosti poh¾adávok je krat�ia ako jeden rok vrátane. Krátkodo-
bé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku
sa vykazujú v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt a krátkodobé poh¾adávky voèi
podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 � Krátkodobé aktíva
� podnik priamej investície v zahranièí.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúètovania prijatých preddavkov zo zahranièia (úèet 324 � Prijaté preddavky)
sa zaznamenajú ako transakcie zvy�ujúce aktíva. Poh¾adávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov. Po-
h¾adávky vznikajúce pri vývoze slu�ieb nie sú predmetom zis�ovania.
Úhrady odberate¾ských faktúr, vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a zá-
väzkov slu�bami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie zni�ujúce aktíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 105 � Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123,124.
Vystavené dobropisy (úèet 311 � Odberatelia, úèet 325 � Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvy-
�ujúcich aktíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce aktíva so zápor-
ným znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých poh¾adávok na dlhodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové
a iné rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 101 � Vývozné poh¾adávky krátkodobé a kladným znamienkom (+)
v rovnakom ståpci v riadku 103 � Vývozné poh¾adávky dlhodobé v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 103 � VÝVOZNÉ POH¼ADÁVKY DLHODOBÉ
Vývozné poh¾adávky dlhodobé vznikajú, ak vykazujúca jednotka predáva do zahranièia materiál, zásoby vlastnej vý-
roby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, poskytuje dlhodobý prenájom (finanèný lízing) alebo
prijme preddavok a súèasne doba splatnosti je nad jeden rok. Dlhodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi priame-
mu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 � Dlhodobé aktíva
� priamy investor � zahranièný subjekt a dlhodobé poh¾adávky voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsoli-
dovanému celku sa vykazujú v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí.

Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúètovania prijatých preddavkov zo zahranièia (úèet 324 � Prijaté preddavky)
sa zaznamenajú ako transakcie zvy�ujúce aktíva. Poh¾adávky vznikajúce pri vývoze slu�ieb nie sú predmetom
zis�ovania.
Úhrady odberate¾ských faktúr, vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a zá-
väzkov slu�bami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie zni�ujúce aktíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 105 � Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (úèet 311 � Odberatelia, úèet 325 � Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvy-
�ujúcich aktíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce aktíva so zápor-
ným znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých poh¾adávok na krátkodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové
a iné rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 103 � Vývozné poh¾adávky dlhodobé a kladným znamienkom (+)
v rovnakom ståpci v riadku 101 � Vývozné poh¾adávky krátkodobé v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 105 � PREDDAVKY Z RIADKOV 101, 103, 121, 122, 123, 124
Vykazuje sa tu èistá hodnota preddavkov od zahranièných odberate¾ov (z úètu 324 � Prijaté preddavky) k 1. januáru
vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa v�dy kladným èíslom.
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Riadok 107 � AKTÍVA NA ÚÈTOCH V ZAHRANIÈNÝCH BANKÁCH
Poèiatoèné stavy na úètoch vedených v zahranièných bankách v ståpci 1 sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Národ-
nou bankou Slovenska k poslednému dòu predchádzajúceho vykazovaného obdobia. Koneèné stavy v ståpci 6 sa pre-
poèítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k poslednému dòu vykazovaného obdobia.
Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú v�etky prírastky, transakcie zni�ujúce aktíva v�etky úbytky na bankovom
úète. Transakcie zvy�ujúce aktíva (ståpec 2) a transakcie zni�ujúce aktíva (ståpec 3) sa prepoèítavajú kurzom vyhláse-
ným Národnou bankou Slovenska platným v deò uskutoènenia transakcie (úètovného prípadu).
Výnosové úroky pripisované na bankový úèet v zahranièí sa uvádzajú samostatne v ståpci 7 kumulatívne od zaèiatku
do konca vykazovaného obdobia. Prepoèet sa vykonáva kurzom Národnej banky Slovenska platným v deò pripísania
úrokov na bankový úèet.

Riadok 109 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) so splatnos�ou do jedného roka
vrátane poskytnuté zahranièným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi � zahraniènému subjektu
a konsolidovanému celku sa uvádzajú v riadku 118 � Finanèné úvery krátkodobé � priamy investor � zahranièný
subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riad-
ku 117 � Finanèné úvery krátkodobé � podnik priamej investície v zahranièí.

Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôso-
bom od zaèiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie zni�ujúce aktíva. Transak-
ciu zni�ujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úve-
rov sa evidujú aj samostatne v ståpci 7 a zároveò ako súèas� riadka 132 � Úroky z riadkov 101, 103, 107, 109, 110,
ståpec 7.

Riadok 110 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) so splatnos�ou nad jeden rok poskytnuté za-
hranièným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému cel-
ku sa uvádzajú v riadku 120 � Finanèné úvery dlhodobé � priamy investor � zahranièný subjekt, úvery poskytnuté
podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 119 � Finanèný úver dlhodo-
bý � podnik priamej investície v zahranièí.

Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôso-
bom od zaèiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie zni�ujúce aktíva. Transak-
ciu zni�ujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úve-
rov sa evidujú aj samostatne v ståpci 7 a zároveò ako súèas� riadka 132 � Úroky z riadkov 101, 103, 107, 109, 110,
ståpec 7.

Riadok 111 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� DO 10 %
Vykazuje sa tu podiel vykazujúcej jednotky na celkovom základnom imaní ka�dého zahranièného subjektu ni��í ako
10 %.
Urèité �pecifické prípady napriek tomu, �e spåòajú uvedenú charakteristiku, sa nevykazujú v riadku 111� Majetková
úèas� do 10 %. V tomto riadku sa nevykazuje majetková úèas� , ktorá je ni��ia ako 10 % u priameho investora � zahra-
nièného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %. Tieto skutoènosti tvoria náplò
riadka 116 � Majetková úèas� do 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt.
Výnosy � dividendy sa vykazujú iba zaplatené, a to v ståpci 7 a súèasne v riadku 126 � Dividendy z riadka 111, stå-
pec 7.

Riadok 112 � DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu nákup a predaj zahranièných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetko-
vej povahy emitovaných zahranièným subjektom (uskutoènený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papier-
mi) znejúcich na cudziu menu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnos�ou dlh�ou ako jeden rok.
Vo v�eobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú dr�ite¾ovi
bezvýhradné právo na pevný peòa�ný príjem, ktorý nie je závislý na príjmoch emitenta, t. j. zahranièného subjektu.
Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifiká-
ty, obchodovate¾né vkladové certifikáty a podobne. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú úèas�, sem nepatria.

Zápis sa uskutoèòuje v momente prevodu finanèných prostriedkov.

Riadok 113 � NÁSTROJE PEÒA�NÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu nákup a predaj zahranièných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) nemajetko-
vej povahy emitovaných zahranièným subjektom (uskutoènený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi)
znejúcich na cudziu menu alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnos�ou menej ako jeden rok vrátane.
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Tieto krátkodobé cenné papiere spravidla dávajú dr�ite¾ovi bezvýhradné právo dosta� stanovenú sumu pri splatnos-
ti. Zvyèajne sú obchodovate¾né na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peòa�ného trhu patria �tátne pokladnièné
pouká�ky, krátkodobé obchodovate¾né vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú
úèas�, sem nepatria.

Zápis sa uskutoèòuje v momente prevodu finanèných prostriedkov.

Riadok 114 � FINANÈNÉ DERIVÁTY
Vykazujú sa tu v�etky transakcie s finanènými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvo-
dzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finanèných derivátov: pevné ter-
mínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opèné termínové kontrakty (opcie).

Pevné termínové kontrakty sú prís¾uby na dodanie alebo prijatie dodávky �pecifikovaného mno�stva �tandardnej
jednotky urèitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za stanovenú cenu k stanovenému dátumu alebo
v stanovenom období.
Opcia dáva svojmu majite¾ovi � kupujúcemu opciu � právo kúpi� alebo preda� urèitú hodnotu v urèitom èase alebo do
urèitého èasu za vopred dohodnutú � realizaènú cenu.

Uvedené prís¾uby alebo práva sú zakotvené v kontraktoch, ktoré v prípade, ak sú obchodovate¾né alebo zúètované na
trhu, sa mô�u pova�ova� za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahranièia, dostane prémiu za závä-
zok preda� alebo kúpi� stanovený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje be�né náklady
emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.

Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:
Transakciu zvy�ujúcu aktíva predstavuje nákup derivátu emitovaného zahranièným subjektom priamo od emitenta
alebo od iného zahranièného subjektu.

Transakciu zni�ujúcu aktíva predstavuje predaj derivátu emitovaného zahranièným subjektom dr�aného domácim
subjektom do zahranièia.

Do finanèných derivátov sa zahàòa okrem obchodovania s kontraktmi aj èistá hodnota finanèného vyrovnania ako
rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a preva�ujúcou trhovou cenou. Èistá hodnota finanèného vyrovnania
sa zaznamenáva po skonèení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, prièom dosiahnutý zisk alebo
strata z derivátov emitovaných zahranièným subjektom je súèas�ou transakcií zni�ujúcich aktíva.

Riadok 115 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� NAJMENEJ 10 % � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková úèas� (finanèná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investí-
cie v zahranièí najmenej 10 % (napríklad úèet 061 � Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej úètovnej jednotke,
062 � Podielové cenné papiere a podiely v spoloènosti s podstatným vplyvom).
Uvádza sa tu iba hodnota, ktorú vykazujúca jednotka za získaný podiel skutoène zaplatila.
Prevedené výnosy z majetkových úèastí (dividendy, rozdelený zisk) sa evidujú iba zaplatené a �pecifikujú sa v riadku
127 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, ståpec 7.
Zvý�enie podielu vykazujúcej jednotky v zahranièí predstavuje transakciu zvy�ujúcu aktíva, zní�enie podielu vyka-
zujúcej jednotky sa uvádza ako transakcia zni�ujúca aktíva. Stav ku koncu obdobia sa uvádza pod¾a zvolenej me-
tódy oceòovania vykazujúcej jednotky.

Kurzové a iné rozdiely
Ak nastane prípad zvý�enia percentuálnej úèasti v podniku priamej investície v zahranièí a zároveò sa preklasifikuje
hodnota finanènej investície z riadka 111 � Majetková úèas� do 10 % do riadka 115 � Majetková úèas� najmenej 10 %
� podnik priamej investície v zahranièí, zmena sa uvedie záporným znamienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely
v riadku 111 � Majetková úèas� do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 115 � Majetková úèas� najmenej 10 % �
podnik priamej investície v zahranièí v rovnakom ståpci (pri zní�ení percentuálnej úèasti v podniku priamej investície
v zahranièí zmena sa zaznamenáva obdobne a pou�ijú sa znamienka s opaènou polaritou).

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahranièí a súèasne sa
hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v èasti I. D. Teritoriálne zmeny nie sú sú-
èas�ou transakcií a kurzových a iných rozdielov.

Riadok 116 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� DO 10 % � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu majetková úèas� do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora � zahranièné-
ho subjektu, ktorý má majetkovú úèas� najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej úèasti vyka-
zujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 � Majetková úèas� najmenej
10 % � podnik priamej investície v zahranièí.
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Prevedené výnosy � dividendy, rozdelený zisk � zo ståpca 7 sa vykazujú iba zaplatené a bli��ie sa �pecifikujú v riadku
127 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, ståpec 7.

Riadok 117 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté podniku priamej investície v za-
hranièí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 %, so splatnos-
�ou do jedného roka vrátane.

Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôso-
bom od zaèiatku roka, splátky úverov sa zaznamenajú (vrátane úrokov) ako transakcie zni�ujúce aktíva. Transak-
ciu zni�ujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úve-
rov sa evidujú aj samostatne v ståpci 7 a zároveò aj ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadkov 117 a� 124, ståpec 7.

Riadok 118 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté priamemu investorovi � zahra-
niènému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, so
splatnos�ou do jedného roka vrátane.

Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôso-
bom od zaèiatku roka, splátky úverov sa zaznamenajú (vrátane úrokov) ako transakcie zni�ujúce aktíva. Transak-
ciu zni�ujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úve-
rov sa evidujú aj samostatne v ståpci 7 a zároveò aj ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadkov 117 a� 124, ståpec 7.

Súèas�ou riadka je aj KONTO POOLING � prevody a preúètovanie kreditných zostatkov z be�ného úètu vykazujúcej
jednotky na be�ný úèet priameho investora � zahranièného subjektu alebo na be�né úèty spoloèností (zahranièných
subjektov) s majetkovým vz�ahom k priamemu investorovi � zahraniènému subjektu.
Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z be�ného úètu vykazujúcej jednotky, transakcie zni-
�ujúce aktíva opätovné vrátenie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej be�ný úèet.

Riadok 119 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté podniku priamej investície v za-
hranièí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 %, so splatnos-
�ou nad jeden rok.
Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôso-
bom od zaèiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie zni�ujúce aktíva. Transak-
ciu zni�ujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úve-
rov sa evidujú aj samostatne v ståpci 7 a zároveò aj ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadka 117 a� 124, ståpec 7.

Riadok 120 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) poskytnuté priamemu investorovi � zahra-
niènému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, so
splatnos�ou nad jeden rok.
Transakcie zvy�ujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery s predpísanou hodnotou úrokov narastajúcim spôso-
bom od zaèiatku roka, splátky úverov (vrátane úrokov) sa zaznamenajú ako transakcie zni�ujúce aktíva. Transak-
ciu zni�ujúcu aktíva predstavuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami. Úroky, provízie a poplatky týkajúce sa úve-
rov sa evidujú aj samostatne v ståpci 7 a zároveò aj ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadka 117 a� 124, ståpec 7.

Riadok 121 � KRÁTKODOBÉ AKTÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Poh¾adávka voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku vzniká, keï vykazujúca jednotka
vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) podniku priamej investície v zahranièí (spoloènosti so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku ma-
teriál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok.
Splatnos� poh¾adávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emi-
tovaných podnikom priamej investície v zahranièí so splatnos�ou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidované-
mu celku sa vykazujú v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt a krátkodobé poh¾a-
dávky voèi ostatným zahranièným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazu-
jú v riadku 101 � Vývozné poh¾adávky krátkodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúètovania prijatých preddavkov zo zahranièia (úèet 324 � Prijaté preddavky)
sa zaznamenajú ako transakcie zvy�ujúce aktíva. Poh¾adávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie
v�ak pri vývoze slu�ieb.
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Úhrady odberate¾ských faktúr, zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�-
bami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie zni�ujúce aktíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 105 � Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (úèet 311 � Odberatelia, úèet 325 � Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvy-
�ujúcich aktíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce aktíva so zápor-
ným znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých poh¾adávok na dlhodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové
a iné rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 121 � Krátkodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí
a kladným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí
v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 122 � KRÁTKODOBÉ AKTÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Poh¾adávka voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku vzniká, keï vykazujúca
jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) priamemu investorovi � zahraniènému subjektu (spoloènosti so síd-
lom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %) a konso-
lidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo
prijme preddavok. Splatnos� poh¾adávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cen-
ných papierov emitovaných priamym investorom � zahranièným subjektom so splatnos�ou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku
sa vykazujú v riadku 121 � Krátkodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí a krátkodobé poh¾adávky voèi
ostatným zahranièným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku
101 � Vývozné poh¾adávky krátkodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúètovania prijatých preddavkov zo zahranièia (úèet 324 � Prijaté preddavky)
sa zaznamenajú ako transakcie zvy�ujúce aktíva. Poh¾adávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie
v�ak pri vývoze slu�ieb.
Úhrady odberate¾ských faktúr, zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�-
bami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie zni�ujúce aktíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 105 � Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (úèet 311 � Odberatelia, úèet 325 � Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvy-
�ujúcich aktíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce aktíva so zápor-
ným znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých poh¾adávok na dlhodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové
a iné rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt
a kladným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 124 � Dlhodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt
v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 123 � DLHODOBÉ AKTÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlho-
dobého prenájmu (finanèného lízingu), fakturácia úrokov alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície
v zahranièí (spoloènosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel
najmenej 10 %) a konsolidovanému celku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj nákup a predaj ne-
majetkových cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahranièí so splatnos�ou nad jeden rok.
Dlhodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému
celku sa vykazujú v riadku 124 � Dlhodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt a dlhodobé poh¾adávky voèi
ostatným zahranièným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riad-
ku 103 � Vývozné poh¾adávky dlhodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúètovania prijatých preddavkov zo zahranièia (úèet 324 � Prijaté preddavky)
sa zaznamenajú ako transakcie zvy�ujúce aktíva. Poh¾adávky vznikajúce pri vývoze slu�ieb nie sú predmetom
zis�ovania.
Úhrady odberate¾ských faktúr, zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�-
bami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie zni�ujúce aktíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 105 � Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (úèet 311 � Odberatelia, úèet 325 � Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvy-
�ujúcich aktíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce aktíva so zápor-
ným znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých poh¾adávok na krátkodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové
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a iné rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí
a kladným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 121 � Krátkodobé aktíva � podnik priamej investície v zahrani-
èí v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 124 � DLHODOBÉ AKTÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, fakturácia úro-
kov, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finanèného lízingu) priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a kon-
solidovanému celku, prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj nákup a pre-
daj nemajetkových cenných papierov emitovaných priamym investorom � zahranièným subjektom so splatnos�ou
nad jeden rok.
Dlhodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa
vykazujú v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí a dlhodobé poh¾adávky voèi ostat-
ným zahranièným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 �
Vývozné poh¾adávky dlhodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúètovania prijatých preddavkov zo zahranièia (úèet 324 � Prijaté preddavky)
sa zaznamenajú ako transakcie zvy�ujúce aktíva. Poh¾adávky vznikajúce pri vývoze slu�ieb nie sú predmetom
zis�ovania.
Úhrady odberate¾ských faktúr, zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�-
bami) a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie zni�ujúce aktíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 105 � Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (úèet 311 � Odberatelia, úèet 325 � Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvy-
�ujúcich aktíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce aktíva so zápor-
ným znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých poh¾adávok na krátkodobé poh¾adávky sa skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové
a iné rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 124 � Dlhodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt
a kladným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný sub-
jekt v dohodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

V riadkoch 126 a� 132 nemá umiestnenie jednotlivých údajov v ståpcoch vecnú súvislos� so záhlavím v týchto
ståpcoch.

Riadok 126 � DIVIDENDY Z RIADKA 111, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, ktoré boli skutoène prevedené (vyplatené) na úèet vykazujúcej jednotky zo za-
hranièia v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 127 � DIVIDENDY � ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 115 A 116, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutoène prevedené (vyplatené) na úèet vykazujúcej
jednotky zo zahranièia v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 129 � ÚROKY Z RIADKOV 117 A� 124, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky zo vz�ahov voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidované-
mu celku a voèi priamemu zahraniènému investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku, ktoré èa-
sovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 130 � ÚROKY Z RIADKA 112, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z dlhodobých zahranièných cenných papierov (dlhopisy a zmenky), ktoré
èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 131 � ÚROKY Z RIADKOV 113 A 114, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z krátkodobých cenných papierov (nástroje peòa�ného trhu, finanèné
deriváty), ktoré èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 132 � ÚROKY Z RIADKOV 101, 103, 107, 109, 110, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky voèi subjektom, v ktorých nemá vykazujúca jednotka majetkovú úèas�
a ktoré èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 133 � KONTROLNÝ RIADOK
Kontrolný riadok vyjadruje súèet hodnôt v príslu�ných ståpcoch. Ak je výsledná hodnota v ståpci kladná, znamien-
ko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súèet ståpca záporný, znamienko (�) sa uvádza.
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Metodika na vypracúvanie mesaèného hlásenia o zahranièných pasívach

Údaje v záhlaví hlásenia sa vypåòajú takto:
rok � 2006,
mesiac � poradové èíslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,
IÈO � osemmiestne identifikaèné èíslo vykazujúcej jednotky,
Obchodné meno vykazujúcej jednotky � pod¾a výpisu z príslu�ného registra alebo evidencie.

Èíselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé milióny slovenských korún bez desatinného miesta, napríklad
suma 1 542 221,20 Sk sa v hlásení vyjadrí èíslom 2, suma 500 000 Sk sa v hlásení vyjadrí èíslom 1.

Oceòovanie a prepoèet pasív

Oceòovanie cenných papierov

Cenné papiere sa oceòujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom.

Prepoèet pasív
a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (ståpec 8)

Poèiatoèné stavy pasív, t. j. koneèné stavy pasív z predchádzajúceho roka sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Ná-
rodnou bankou Slovenska príslu�nej cudzej meny platným k 31. decembru predchádzajúceho roka. Poèiatoèný
stav k 1. januáru vykazovaného roka sa rovná koneènému stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka
s výnimkou poèiatoèného stavu k 1. januáru 2006, keï nastáva zmena v spôsobe vykazovania úrokov. Èa-
sovo rozlí�ené úroky k 31. decembru 2005 sa pripoèítajú k poèiatoèným stavom vykázaným pre potreby
Národnej banky Slovenska k 1. januáru 2006.
Ak sa zistia po definitívnom uzavretí úètovných kníh a predlo�ení úètovnej závierky daòovému úradu rozdiely
medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v úètovníctve, spätne sa opravia.
Ka�dá polo�ka, ktorá vstupuje do príslu�ného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 � 12, sa rozdelí pod¾a jednotlivých
mien, tieto súèty sa prepoèítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslu�-
nej meny a nakoniec sa sèítajú korunové ekvivalenty za v�etky prepoèítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpí�e
do príslu�ného riadka hlásenia.

b) Prepoèet transakcií (ståpce 9 a 10)
Transakcie zvy�ujúce pasíva sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska ku dòu uskutoène-
nia úètovného prípadu (obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku, predpísaná hodnota úrokov a po-
dobne).
Transakcie zni�ujúce pasíva sa v prípade úhrady zaznamenajú korunovým kurzom banky alebo poboèky zahra-
niènej banky, v prípade vzájomného zápoètu sa pou�ije kurz Národnej banky Slovenska platný v deò
uskutoènenia úètovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v úètovníc-
tve.

c) Prepoèet stavu na konci sledovaného obdobia (ståpec 13)
Koneèné stavy pasív sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslu�nej cudzej meny
platným k poslednému dòu vykazovaného mesiaca, kore�pondujú s koneènými stavmi v úètovníctve vykazujúcej
jednotky.
Ka�dá polo�ka, ktorá vstupuje do príslu�ného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 � 12, sa rozdelí pod¾a jednotlivých
mien, tieto súèty sa prepoèítajú na slovenskú korunu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska príslu�-
nej meny a nakoniec sa sèítajú korunové ekvivalenty za v�etky prepoèítané cudzie meny a súhrnný údaj sa vpí�e
do príslu�ného riadka hlásenia.

d) Prepoèet výnosov a nákladov (ståpec 14)
Vykazuje sa tu predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobé-
ho hmotného a nehmotného majetku, úroky z ome�kania).
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 207 � Majetková úèas� do 10 %, 211 � Majetková úèas� najmenej 10 %
� priamy investor � zahranièný subjekt, 212 � Majetková úèas� do 10 % � podnik priamej investície v zahra-
nièí sa uvádzajú iba vtedy, keï boli skutoène zaplatené z bankového úètu vykazujúcej jednotky.
Úroky sa prepoèítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo poboèky zahraniènej banky a sú zhodné
s úètovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Ståpec 8 � STAV K 1. JANUÁRU
Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých záväzkov z predchádzajúcich úètovných období, základné imanie, ostatné
kapitálové fondy, ktoré sa previedli do be�ného roka. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahranièným
dodávate¾om, a to:
1. priamym zahranièným investorom � zahranièným subjektom,
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2. podnikom priamej investície v zahranièí,
3. ostatným subjektom v zahranièí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája �iadna majetková úèas�.

Výpoèet ståpca 8 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= neuhradené záväzky voèi zahranièným dodávate¾om k 1. januáru, oèistené o neuhradené faktúry za slu�by,
+ nevyfakturované dodávky zo zahranièia,
� zostatok prijatých dobropisov,
� zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahranièným dodávate¾om,
+ èasové rozlí�enie úrokov k 31. 12. 2005.

Slu�by nie sú náplòou ani jednej z polo�iek.

Ak sú poskytnuté preddavky zahranièným dodávate¾om (úèet 314 � Poskytnuté preddavky, 051 � Poskytnuté pred-
davky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vy��ie ako koneè-
ný stav dovozných záväzkov (úèet 321 � Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (�).
Hodnota poskytnutých a nevyúètovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 � Preddavky z riadkov 201, 202, 217,
218, 219, 220.
Hodnoty v tomto ståpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí úètovných kníh
a predlo�ení úètovnej závierky daòovému úradu rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska
a hodnotami v úètovníctve, spätne sa opravia.

V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Ståpec 9 � TRANSAKCIE ZVY�UJÚCE PASÍVA
Transakcie zvy�ujúce pasíva od 1. januára do konca vykazovaného obdobia predstavujú obstaranie zásob, dlhodobé-
ho hmotného a nehmotného majetku, nevyfakturované dodávky, odkúpené zahranièné záväzky, prijatie úverov a pô-
�ièiek, prijaté dobropisy, reklamácie, predpísaná hodnota úrokov, vyúètovanie poskytnutých preddavkov, splate-
nie upísaného základného imania a podobne.

Výpoèet ståpca 9 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):

= obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od zahranièných dodávate¾ov (napríklad strana D
úètu 321 � Dodávatelia),

+ nevyfakturované dodávky zo zahranièia (napríklad strana D úètu 326 � Nevyfakturované dodávky),
+ vyúètované poskytnuté preddavky zo zahranièia (napríklad strana D úètu 314 � Poskytnuté preddavky),
� prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD úètu 321 � Dodávatelia, strana MD úètu 315 � Ostatné

poh¾adávky).

Slu�by nie sú náplòou ani jednej z polo�iek.

V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Ståpec 10 � TRANSAKCIE ZNI�UJÚCE PASÍVA
Transakciami zni�ujúcimi pasíva sú predov�etkým úhrady zahranièných dodávate¾ských faktúr, poskytnuté pred-
davky zahranièným dodávate¾om, úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie, úhrady prijatých úverov a pô�ièiek (vrá-
tane úrokov), zní�enie základného imania a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ïal�ie operá-
cie, ktoré majú za následok zní�enie pasív, sú vzájomné zápoèty poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania
poh¾adávok a záväzkov slu�bami), kompenzácie bartrových obchodov vývozom tovaru.

Výpoèet ståpca 10 (úhrada be�ných dodávate¾ských faktúr):

= úhrada dodávate¾ských faktúr z be�ného úètu vzájomným zapoèítaním poh¾adávok a záväzkov (napríklad strana
MD úètu 321 � Dodávatelia),

+ vyúètovanie nevyfakturovaných dodávok zo zahranièia (napríklad strana MD úètu 326 � Nevyfakturované dodávky),
+ poskytnuté preddavky zahranièným dodávate¾om (napríklad strana MD úètu 314 � Poskytnuté preddavky),
� úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana D úètu 315 � Ostatné poh¾adávky).

V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.
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Ståpec 11 � NETTO ZMENA
Vyjadruje rozdiel (saldo) medzi transakciami zvy�ujúcimi pasíva a transakciami zni�ujúcimi pasíva v sledovanom
období.

Výpoèet ståpca 10:

= transakcie zvy�ujúce pasíva (ståpec 9),
� transakcie zni�ujúce pasíva (ståpec 10).

Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v ståpci 9 < hodnoty v ståpci 10), znamienko (�) sa uvádza, znamienko (+) sa
neuvádza (hodnoty v ståpci 9 > hodnoty v ståpci 10).

Ståpec 12 � KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY
Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (pod¾a ïalej uvedeného výpoètu), rozdiely spôsobené zaokrúh¾ovaním, reklasifikácia
krátkodobých poh¾adávok a záväzkov na dlhodobé poh¾adávky a záväzky a naopak, predaj dovozných záväzkov iné-
mu tuzemcovi � podnikate¾ovi a organizaènej zlo�ke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finanènej investície pri
zvý�ení (najmenej 10 %) alebo zní�ení (do 10 %) percentuálnej majetkovej úèasti u� evidovaného zahranièného inves-
tora vo vykazujúcej jednotke, emisné á�io a iné rozdiely súvisiace s transakciami.

Výpoèet ståpca 12 (pri kurzových a iných rozdieloch):

= stav ku koncu obdobia (ståpec 13),
� stav k 1. januáru (ståpec 8),
� netto zmena (ståpec 11).

Ak je výsledok výpoètu záporný, znamienko (�) sa uvádza.

Ståpec 12 sa vypåòa aj v týchto prípadoch:

� Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky:

Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa skutoènos� zaznamenáva záporným znamienkom
(�) v príslu�nom riadku krátkodobých záväzkov a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými záväzkami v do-
hodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.
Zmena splatnosti z dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa uvedie obdobným spôsobom.

� Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloèností:

Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloèností dochádza k výmazu zanikajúcej spoloènosti z príslu�ného registra
alebo evidencie, poh¾adávky a záväzky zväè�a prechádzajú na nastupujúcu spoloènos�. Zanikajúca spoloènos� za-
znamenáva túto skutoènos� záporným znamienkom (�) (koneèný stav poh¾adávok a záväzkov bude nulový), v nastu-
pujúcej spoloènosti sa údaje (prevzaté poh¾adávky a záväzky) doplnia do rovnakého ståpca kladným znamienkom (+).
Zmena prebehne v oboch spoloènostiach v jednom vykazovanom období.

� Pri kapitalizácii úveru:

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej
10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204 � Ostatné kapitálové fondy, prípadne v riadku 207
� Majetková úèas� do 10 %.

Ståpec 13 � STAV KU KONCU OBDOBIA
Vykazuje sa tu koneèný stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), základ-
né imanie, ostatné kapitálové fondy. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahranièným dodávate¾om,
a to:
1. priamym zahranièným investorom � zahranièným subjektom,
2. podnikom priamej investície v zahranièí,
3. ostatným zahranièným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája �iadna majetková úèas�.

Výpoèet ståpca 13 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené záväzky voèi zahranièným dodávate¾om k poslednému dòu vykazovaného obdobia oèistené

o neuhradené faktúry za slu�by,
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+ nevyfakturované dodávky zo zahranièia,
� zostatok prijatých dobropisov,
� zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahranièným dodávate¾om,
+ èasové rozlí�enie úrokov.

Slu�by nie sú náplòou ani jednej z polo�iek.

Ak sú poskytnuté preddavky zahranièným dodávate¾om (úèet 314 � Poskytnuté preddavky, 051 � Poskytnuté pred-
davky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vy��ie ako koneè-
ný stav dovozných záväzkov (úèet 321 � Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (�).
Hodnota zaplatených a nevyúètovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 � Preddavky z riadkov 201, 202, 217,
218, 219, 220.

V�etky uvádzané hodnoty sa posudzujú z èasového h¾adiska ako krátkodobé alebo dlhodobé.

Ståpec 14 � NÁKLADY
Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (vznikajúcich pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu,
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z ome�kania).
Podiely na zisku a dividendy z riadkov 207 � Majetková úèas� do 10 %, 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % �
priamy investor � zahranièný subjekt, 212 � Majetková úèas� do 10 % � podnik priamej investície v zahranièí
sa uvádzajú iba vtedy, keï boli skutoène zaplatené z bankového úètu vykazujúcej jednotky.

Údaje sa prepoèítajú kurzom Národnej banky Slovenska, banky alebo poboèky zahraniènej banky a sú zhodné s úè-
tovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.

Riadok 201 � DOVOZNÉ ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté krátkodobé preddavky zahranièným dodá-
vate¾om, prijaté dobropisy a nevyfakturované dodávky.
Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný mate-
riál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou slu�ieb.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného cel-
ku sa vykazujú v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a krátkodobé záväzky voèi
podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 218 � Krátkodobé pasíva �
podnik priamej investície v zahranièí.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transak-
ciu zvy�ujúcu pasíva, úhrada sa uvedie ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predstavuje
aj vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�bami). Prijaté dob-
ropisy (úèet 321 � Dodávatelia, úèet 315 � Ostatné poh¾adávky) sa zaznamenajú do transakcií zvy�ujúcich pasíva
so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce pasíva so záporným znamienkom
(�).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem be�ných záväzkov uhradí aj preddavky (úèet 314 � Poskytnu-
té preddavky, 051� Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. V období, keï vykazujúca jednot-
ka dostane vyúètovanie zaplatenej zálohovej faktúry, táto skutoènos� sa zaznamenáva ako transakcia zvy�ujúca pa-
síva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 203 � Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa skutoènos� zaznamenáva záporným znamienkom
(�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 201 � Dovozné záväzky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 202 � Dovozné záväzky dlhodobé v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 202 � DOVOZNÉ ZÁVÄZKY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté dlhodobé preddavky zahranièným dodávate-
¾om. Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný
materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku, finanèného lízingu s výnimkou slu�ieb. Ak vykazujúca jednot-
ka v prípade finanèného lízingu získa finanèné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finanènej
in�titúcie) so sídlom v zahranièí, vyká�e sa dl�ná suma súèasne v riadku 206 � Finanèné úvery dlhodobé s podrobnej-
�ím opisom v èasti IV � Úvery � pasíva.
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Ak finanèné prostriedky èerpá priamy investor � zahranièný subjekt (materská spoloènos� a konsolidovaný celok)
a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, uvedie sa táto skutoènos� súèasne do riadka 215 � Fi-
nanèné úvery dlhodobé � priamy investor � zahranièný subjekt s podrobnej�ím opisom v èasti IV � Úvery.

Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného celku
sa vykazujú v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a dlhodobé záväzky voèi podniku
priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik pria-
mej investície v zahranièí.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transak-
ciu zvy�ujúcu pasíva, úhrada sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva pred-
stavuje aj vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�bami).
Prijaté dobropisy (úèet 321 � Dodávatelia, úèet 315 � Ostatné poh¾adávky) sa zaznamenajú do transakcií zvy�ujú-
cich pasíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce pasíva so záporným
znamienkom (�).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem be�ných záväzkov uhradí aj preddavky (úèet 314 � Poskytnu-
té preddavky, 051� Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. V období, keï vykazujúca jednot-
ka dostane vyúètovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva sa táto skutoènos� ako transakcia zvy�ujúca pa-
síva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 203 � Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa skutoènos� zaznamenáva záporným znamienkom
(�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 202 � Dovozné záväzky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 201 � Dovozné záväzky krátkodobé v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 203 � PREDDAVKY Z RIADKOV 201, 202, 217, 218, 219, 220
Vykazuje sa tu èistá hodnota preddavkov voèi zahranièným dodávate¾om (z úètu 314 � Poskytnuté preddavky, 051 �
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok)
k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa v�dy kladným èíslom.

Riadok 204 � OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
Vykazuje sa tu len tá hodnota ostatných kapitálových fondov, ktorá súvisí s priamym investorom � zahranièným sub-
jektom. Kapitálové fondy vytvorené u� pred vstupom priameho investora � zahranièného subjektu sa v hlásení ne-
uvádzajú, podobne ako odpustené dane z príjmov právnických osôb. Pohyby v riadku 204 � Ostatné kapitálové fondy
sa podrobnej�ie opí�u v èasti VI � Poznámky.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v ståpci kurzo-
vé a iné rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku
204 � Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 205 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu prijaté finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) zo zahranièia so splatnos-
�ou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného cel-
ku sa uvádzajú v riadku 213 � Finanèný úver krátkodobý � priamy investor � zahranièný subjekt, úvery prijaté od
podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 214 � Finanèný úver krátko-
dobý � podnik priamej investície v zahranièí.
Prijatý úver sa zaznamenáva vrátane predpísanej hodnoty úrokov ako transakcia zvy�ujúca pasíva, zároveò sa vy-
plnia podrobnej�ie informácie o prijatých peòa�ných prostriedkoch v èasti IV � Úvery � pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predsta-
vuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami.

Úroky z úverov sa evidujú aj osobitne v ståpci 14 � Náklady a súèasne v riadku 228 � Úroky z riadkov 201, 202, 205,
206, ståpec 14.

Riadok 206 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu prijaté finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) zo zahranièia so splatnos-
�ou viac ako jeden rok. Ak vykazujúca jednotka, v prípade finanèného lízingu, získa finanèné prostriedky na financo-
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vanie od tretej osoby (napríklad od finanènej in�titúcie) so sídlom v zahranièí, vyká�e sa dl�ná suma v riadku 206 � Fi-
nanèné úvery dlhodobé s podrobnej�ím opisom v èasti IV � Úvery � pasíva.
Ak prostriedky na financovanie lízingu èerpá priamy investor � zahranièný subjekt (materská spoloènos� a konsoli-
dovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky, uvedie sa táto skutoènos� do riadka 215 �
Finanèné úvery dlhodobé � priamy investor � zahranièný subjekt s podrobnej�ím opisom v èasti IV � Úvery.
Hodnota samotného finanèného prenájmu sa vykazuje v riadku 202 � Dovozné záväzky dlhodobé.

Úvery prijaté od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 �
Finanèný úver dlhodobý � priamy investor � zahranièný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahra-
nièí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 216 � Finanèný úver dlhodobý � podnik priamej investície v za-
hranièí.

Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvy�ujúca pasíva, zároveò sa
vyplnia podrobnej�ie informácie o prijatých peòa�ných prostriedkoch v èasti IV � Úvery � pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predsta-
vuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami.

Úroky z úverov sa evidujú osobitne v ståpci 14 � Náklady a súèasne aj v riadku 228 � Úroky z riadkov 201, 202, 205,
206, ståpec 14.

Riadok 207 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� DO 10 %
Vykazuje sa tu hodnota majetkovej úèasti zahranièného subjektu na celkovom základnom imaní vykazujúcej jednot-
ky, ak je jeho podiel men�í ako 10 %.
Ak má zahranièný subjekt majetkovú úèas� men�iu ako 10 % a súèasne vykazujúca jednotka vlastní najmenej 10 %
majetkovej úèasti zahranièného subjektu, hodnoty sa vykazujú v riadku 212 � Majetková úèas� do 10 % � podnik
priamej investície v zahranièí.
Náklady � dividendy � sa vykazujú len skutoène zaplatené, a to v ståpci 14 � Náklady a súèasne v riadku 222 � Divi-
dendy z riadka 207, ståpec 14. Prepoèítavajú sa kurzom platným v deò uskutoènenia prevodu finanèných prostried-
kov do zahranièia.
Zápis sa uskutoèní v momente prevodu finanèných prostriedkov.
Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutoènený prostredníctvom obchodníka s cennými
papiermi na území Slovenskej republiky.

Kurzové a iné rozdiely
Ak nastane prípad zvý�enia percentuálnej úèasti priameho zahranièného investora a zároveò sa preklasifikuje vklad
do základného imania z riadka 207 � Majetková úèas� do 10 % do riadka 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � pria-
my investor � zahranièný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku
207 � Majetková úèas� do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy
investor � zahranièný subjekt v rovnakom ståpci (pri zní�ení percentuálnej úèasti priameho zahranièného investora
zmena sa zaznamenáva obdobne a pou�ijú sa znamienka s opaènou polaritou).

Riadok 208 � DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu hodnota nákupu (zo zahranièia) a predaja (do zahranièia) tuzemských cenných papierov (vrátane
predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu
menu s pôvodnou zmluvnou splatnos�ou viac ako jeden rok. Vo v�eobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku
predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú dr�ite¾ovi bezvýhradné právo na pevný peòa�ný príjem, ktorý nie
je závislý od príjmov emitenta. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibil-
né dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovate¾né vkladové certifikáty a iné.
Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú úèas�, sem nepatria.
Zápis sa uskutoèní v momente prevodu finanèných prostriedkov.
Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutoènený prostredníctvom obchodníka s cennými
papiermi na území SR.

Riadok 209 � NÁSTROJE PEÒA�NÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu hodnota nákupu (zo zahranièia) a predaja (do zahranièia) tuzemských cenných papierov (vrátane
predpísanej hodnoty úrokov) nemajetkovej povahy emitovaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu
alebo slovenskú menu s pôvodnou zmluvnou splatnos�ou ni��ou ako jeden rok vrátane. Tieto krátkodobé cenné pa-
piere dávajú dr�ite¾ovi bezvýhradné právo získa� stanovenú sumu pri splatnosti a obvykle sú obchodovate¾né na or-
ganizovaných trhoch. Medzi nástroje peòa�ného trhu patria �tátne pokladnièné pouká�ky, krátkodobé obchodova-
te¾né vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky a iné.
Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú úèas�, sem nepatria.
Zápis sa uskutoèní v momente prevodu finanèných prostriedkov.

Èiastka 258 Zbierka zákonov è. 656/2005 Strana 5783



Nepatrí sem nákup a predaj majetkových cenných papierov uskutoènený prostredníctvom obchodníka s cennými
papiermi na území Slovenskej republiky.

Riadok 210 � FINANÈNÉ DERIVÁTY
Patria sem v�etky transakcie s finanènými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje
od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finanèných derivátov: pevné termínové
kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opèné termínové kontrakty (opcie).
Pevné termínové kontrakty sú prís¾uby na dodanie alebo prijatie dodávky �pecifikovaného mno�stva �tandardnej
jednotky urèitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za stanovenú cenu k stanovenému dátumu alebo
v stanovenom období.
Opcia dáva svojmu majite¾ovi � kupujúcemu opciu � právo kúpi� alebo preda� urèitú hodnotu v urèitom èase alebo do
urèitého èasu za vopred dohodnutú � realizaènú cenu.

Uvedené prís¾uby alebo práva sú zakotvené v kontraktoch, ktoré v prípade, ak sú obchodovate¾né alebo zúètované na
trhu, sa mô�u pova�ova� za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahranièia, dostane prémiu za závä-
zok preda� alebo kúpi� stanovený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje be�né náklady
emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.

Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:

Transakciu zvy�ujúcu pasíva predstavuje predaj derivátu emitovaného domácim subjektom do zahranièia.

Transakciu zni�ujúcu pasíva predstavuje nákup derivátu emitovaného domácim subjektom zo zahranièia.

Do finanèných derivátov sa zahàòa okrem obchodovania s kontraktmi aj èistá hodnota finanèného vyrovnania ako
rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a preva�ujúcou trhovou cenou (ak nie je mo�né preceni� deriváty trho-
vou cenou, pou�ije sa kvalifikovaný odhad). Èistá hodnota finanèného vyrovnania sa zaznamenáva po skonèení doby
splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, prièom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných domá-
cim subjektom je súèas�ou transakcií zni�ujúcich pasíva.

Riadok 211 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� NAJMENEJ 10 % � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov � zahranièných subjektov � ak ich peòa�ný a nepeòa�ný po-
diel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a je skutoène splatený.
Súèasne sem patrí aj nákup a predaj majetkových cenných papierov (akcií) emitovaných vykazujúcou jednotkou,
uskutoènený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
Emisné á�io ako rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) alebo
vkladov pri zvy�ovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov, je súèas�ou riadka 211 � Majetková
úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt.
Ak v priebehu fungovania vykazujúcej jednotky dochádza k navý�eniu základného imania, prípadne k jeho zní�eniu,
zmena sa zaznamenáva pomocou transakcií alebo kurzových a iných rozdielov.
K transakciám zvy�ujúcim pasíva dochádza vtedy, ak skutoène nastal prílev peòa�ných a nepeòa�ných (v prípade
nepeòa�ných vkladov) prostriedkov na územie Slovenskej republiky a vklad bol splatený (pred zápisom do príslu�né-
ho registra alebo evidencie je údaj evidovaný na úète 419 � Zmeny základného imania).
Ak sa podiel priameho zahranièného investora zní�i, podiel je vyplatený (pred výmazom z príslu�ného registra alebo
evidencie), ide o transakcie zni�ujúce pasíva.
Ka�dú zmenu uvedenú v transakciách zvy�ujúcich pasíva alebo transakciách zni�ujúcich pasíva sa zaznamenáva
v èasti V � Rozpis majetkovej úèasti.

Kurzové a iné rozdiely
Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloèností dochádza k výmazu zanikajúcej spoloènosti z príslu�ného registra
alebo evidencie, poh¾adávky a záväzky zväè�a prechádzajú na nastupujúcu spoloènos�. Zanikajúca spoloènos� za-
znamenáva túto skutoènos� záporným znamienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely (koneèný stav poh¾adávok a zá-
väzkov bude nulový), v nastupujúcej spoloènosti sa údaje (prevzaté poh¾adávky a záväzky) doplnia do rovnakého
ståpca kladným znamienkom (+). Zmena sa zaznamenáva v èasti VI � Poznámky, aby prebehla v oboch spoloènostiach
v jednom vykazovanom období.

Ak nastane prípad zvý�enia percentuálnej úèasti priameho zahranièného investora a zároveò sa preklasifikuje vklad
do základného imania z riadka 207 � Majetková úèas� do 10 % do riadka 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � pria-
my investor � zahranièný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku
207 � Majetková úèas� do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy
investor � zahranièný subjekt v rovnakom ståpci (pri zní�ení percentuálnej úèasti priameho zahranièného investora
zmena sa zaznamenáva obdobne a pou�ijú sa znamienka s opaènou polaritou).
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Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v ståpci kurzo-
vé a iné rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku
204 � Ostatné kapitálové fondy.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora � zahranièného subjektu a súèasne
sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v èasti I C bod 1. Teritoriálne zmeny nie
sú súèas�ou transakcií a kurzových a iných rozdielov.

Náklady � dividendy, rozdelený zisk sa vykazujú len skutoène zaplatené, sú súèas�ou ståpca 14 � Náklady a súèasne
riadka 223 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, ståpec 14.

Riadok 212 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� DO 10 % � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazuje sa tu majetková úèas� zahranièného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej
úèasti na základnom imaní najmenej 10 %.
Ak je podiel majetkovej úèasti zahranièného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 � Majet-
ková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt.
Náklady � dividendy, rozdelený zisk � prevedené do zahranièia sa vykazujú len skutoène zaplatené, sú súèas�ou ståp-
ca 14 � Náklady a súèasne v riadku 223 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, ståpec 14.

Riadok 213 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) od priameho in-
vestora � zahranièného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a kon-
solidovaného celku so splatnos�ou do jedného roka vrátane.
Prijatý úver sa zaznamenáva vrátane predpísanej hodnoty úrokov ako transakcia zvy�ujúca pasíva, zároveò sa vy-
plnia podrobnej�ie informácie o prijatých peòa�ných prostriedkoch v èasti IV � Úvery � pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predsta-
vuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami.

Úroky z úverov sa evidujú osobitne v ståpci 14 � Náklady a súèasne v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, ståpec
14.

Súèas�ou riadku je aj KONTO POOLING � prevody a preúètovanie peòa�ných prostriedkov na be�ný úèet vykazujúcej
jednotky od priameho investora � zahranièného subjektu alebo od spoloèností (zahranièných subjektov) s majetko-
vým vz�ahom k priamemu investorovi � zahraniènému subjektu na úèely vykrytia debetného zostatku. Transakcie
zvy�ujúce pasíva predstavujú prevod prostriedkov na be�ný úèet vykazujúcej jednotky, transakcie zni�ujúce pasíva
vrátenie týchto prostriedkov priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v ståpci kurzo-
vé a iné rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku
204 � Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 214 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu prijaté finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) od podniku priamej investí-
cie v zahranièí a konsolidovaného celku so splatnos�ou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investo-
ra � zahranièného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 � Finanèný úver krátkodobý � pria-
my investor � zahranièný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahranièných subjektov sa uvádzajú v riadku 205
� Finanèné úvery krátkodobé.

Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvy�ujúca pasíva, zároveò sa
vyplnia podrobnej�ie informácie o prijatých peòa�ných prostriedkoch v èasti IV � Úvery � pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predsta-
vuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami.

Úroky z úverov sa evidujú osobitne v ståpci 14 � Náklady a súèasne aj v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, stå-
pec 14.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-

Èiastka 258 Zbierka zákonov è. 656/2005 Strana 5785



mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v ståpci kurzo-
vé a iné rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku
204 � Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 215 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Patria sem prijaté dlhodobé finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úverov) od priameho investora
� zahranièného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolido-
vaného celku so splatnos�ou nad jeden rok. V prípade finanèného lízingu, ak prostriedky na jeho financovanie èerpá
priamy investor � zahranièný subjekt (materská spoloènos� a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v ma-
jetku vykazujúcej jednotky, táto skutoènos� sa uvádza v riadku 215 � Finanèné úvery dlhodobé � priamy investor �
zahranièný subjekt s podrobnej�ím opisom v èasti IV � Úvery.
Ak vykazujúca jednotka získa finanèné prostriedky na financovanie od tretej osoby (napríklad od finanènej in�titú-
cie) so sídlom v zahranièí, vyká�e sa dl�ná suma v riadku 206 � Finanèné úvery dlhodobé s podrobnej�ím opisom
v èasti IV � Úvery � pasíva.
Hodnota samotného finanèného prenájmu sa vykazuje v riadku 202 � Dovozné záväzky dlhodobé.

Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvy�ujúca pasíva, zároveò sa
vyplnia podrobnej�ie informácie o prijatých peòa�ných prostriedkoch v èasti IV � Úvery � pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predsta-
vuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami.

Úroky z úverov sa evidujú osobitne v ståpci 14 � Náklady a súèasne aj v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, stå-
pec 14.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v ståpci kurzo-
vé a iné rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku
204 � Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 216 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu prijaté finanèné úvery a pô�ièky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) od podniku priamej investí-
cie v zahranièí a konsolidovaného celku so splatnos�ou nad jeden rok. Úvery prijaté od priameho investora � zahra-
nièného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 � Finanèný úver dlhodobý � priamy investor �
zahranièný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahranièných subjektov sa uvádzajú v riadku 206 � Finanèné úvery
dlhodobé.

Prijatý úver sa zaznamenáva (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) ako transakcia zvy�ujúca pasíva, zároveò sa
vyplnia podrobnej�ie informácie o prijatých peòa�ných prostriedkoch v èasti IV � Úvery � pasíva.
Splátka úveru (vrátane úrokov) sa uvádza ako transakcia zni�ujúca pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predsta-
vuje aj splatenie úveru zásobami a slu�bami.

Úroky z úverov sa evidujú osobitne v ståpci 14 � Náklady a súèasne aj v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, stå-
pec 14.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v ståpci kurzo-
vé a iné rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku
204 � Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 217 � KRÁTKODOBÉ PASÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voèi priamemu inves-
torovi � zahraniènému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, a voèi konsoli-
dovanému celku (prijatý záväzok od materskej spoloènosti priameho zahranièného investora, prípadne poskytnutý
preddavok materskej spoloènosti priameho zahranièného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou slu�ieb. Súèas�ou tohto riadka sú aj obchody s krátkodo-
bým finanèným majetkom � cenné papiere emitované vykazujúcou jednotkou so splatnos�ou do jedného roka vráta-
ne. V ka�dom prípade ide o vz�ah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) � vykazujúca jednotka.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovaného celku sa vy-
kazujú v riadku 218 � Krátkodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí a krátkodobé záväzky voèi ostatným
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zahranièným dodávate¾om, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku 201
� Dovozné záväzky krátkodobé.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transak-
cie zvy�ujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami zni�ujúcimi pasíva. Transakcie zni�ujúce pasíva predstavujú aj
vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�bami).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem be�ných záväzkov uhradí aj preddavky (úèet 314 � Poskytnu-
té preddavky, 051� Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. V období, keï vykazujúca jednot-
ka dostane vyúètovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutoènos� ako transakciu zvy�ujúcu pasí-
va.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 203 � Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (úèet 321 � Dodávatelia, úèet 315 � Ostatné poh¾adávky) sa zaznamenajú do transakcií zvy�ujú-
cich pasíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakcie zni�ujúce pasíva so záporným
znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a klad-
ným znamienkom (+) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný
subjekt v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 218 � KRÁTKODOBÉ PASÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voèi podniku priamej
investície v zahranièí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spo-
loènosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoloènosti), a voèi konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou slu�ieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cen-
ných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou s podnikom priamej investície v zahranièí, so splatnos�ou do jed-
ného roka vrátane.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného cel-
ku sa vykazujú v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a krátkodobé záväzky voèi
ostatným zahranièným dodávate¾om, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riad-
ku 201 � Dovozné záväzky krátkodobé.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transak-
cie zvy�ujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami zni�ujúcimi pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva predstavuje aj
vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�bami).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem be�ných záväzkov uhradí aj preddavky (úèet 314 � Poskytnu-
té preddavky, 051� Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. V období, keï vykazujúca jednot-
ka dostane vyúètovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutoènos� ako transakciu zvy�ujúcu pasí-
va.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 203 � Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (úèet 321 � Dodávatelia, úèet 315 � Ostatné poh¾adávky) sa zaznamenajú do transakcií zvy�ujú-
cich pasíva so záporným znamienkom (�), ich úhrady predstavujú transakcie zni�ujúce pasíva so záporným
znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 � Krátkodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí a klad-
ným znamienkom (+) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik priamej investície v za-
hranièí v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 219 � DLHODOBÉ PASÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voèi priamemu investoro-
vi � zahraniènému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, a voèi konsolidova-
nému celku (prijatý záväzok voèi materskej spoloènosti priameho zahranièného investora, prípadne poskytnutý
preddavok materskej spoloènosti priameho zahranièného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou slu�ieb. Súèas�ou tohto riadka sú aj obchody s nemajetko-
vými cennými papiermi emitovanými vykazujúcou jednotkou so splatnos�ou vy�e jedného roka.
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V ka�dom prípade ide o vz�ah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) � vykazujúca jednotka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovaného celku sa vy-
kazujú v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí a dlhodobé záväzky voèi ostatným za-
hranièným dodávate¾om, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku 202
� Dovozné záväzky dlhodobé.

Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transak-
cie zvy�ujúce pasíva, úhrady sa zaznamenajú ako transakcie zni�ujúce pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva pred-
stavuje aj vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�bami).
Ak podnikate¾ská jednotka vo vykazovanom období okrem be�ných záväzkov uhradí aj preddavky (úèet 314 � Poskyt-
nuté preddavky, 051� Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlho-
dobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. V období, keï vykazujúca
jednotka dostane vyúètovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutoènos� ako transakciu zvy�ujúcu
pasíva.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 203 � Preddavky 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (úèet 321 � Dodávatelia, úèet 315 � Ostatné poh¾adávky) sa zaznamenajú do transakcií zvy�ujú-
cich pasíva so záporným znamienkom (�), ich úhrady predstavujú transakcie zni�ujúce pasíva so záporným
znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a klad-
ným znamienkom (+) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný
subjekt v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 220 � DLHODOBÉ PASÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voèi podniku priamej in-
vestície v zahranièí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spo-
loènosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoloènosti) a konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) s výnimkou slu�ieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cen-
ných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou so splatnos�ou nad jeden rok.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného celku
sa vykazujú v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a dlhodobé záväzky voèi ostat-
ným zahranièným dodávate¾om, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, uvádzajú sa v riadku
202 � Dovozné záväzky dlhodobé.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transak-
cie zvy�ujúce pasíva, úhrady sa zaznamenávajú ako transakcie zni�ujúce pasíva. Transakciu zni�ujúcu pasíva pred-
stavuje aj vzájomné zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov (vrátane zapoèítania poh¾adávok a záväzkov slu�bami).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem be�ných záväzkov uhradí aj preddavky (úèet 314 � Poskytnu-
té preddavky, 051� Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 � Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia zni�ujúca pasíva. V období, keï vykazujúca jednot-
ka dostane vyúètovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutoènos� ako transakciu zvy�ujúcu pasí-
va.
Èisté preddavky sa evidujú v riadku 203 � Preddavky 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (úèet 321 � Dodávatelia, úèet 315 � Ostatné poh¾adávky) sa zaznamenajú do transakcií zvy�ujú-
cich pasíva so záporným znamienkom (�), ich úhrada predstavuje transakciu zni�ujúcu pasíva so záporným
znamienkom (�).

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii dlhodobých záväzkov na krátkodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí a klad-
ným znamienkom (+) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 � Krátkodobé pasíva � podnik priamej investície v za-
hranièí v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

V riadkoch 222 a� 228 nemá umiestnenie jednotlivých údajov v ståpcoch vecnú súvislos� so záhlavím v týchto
ståpcoch.

Riadok 222 � DIVIDENDY Z RIADKA 207, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, ktoré boli skutoène prevedené (vyplatené) do zahranièia z bankového úètu vyka-
zujúcej jednotky.
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Riadok 223 � DIVIDENDY � ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 211 A 212, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutoène prevedené (vyplatené) do zahranièia z banko-
vého úètu vykazujúcej jednotky.

Riadok 225 � ÚROKY Z RIADKOV 213 A� 220, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z úverov a pô�ièiek prijatých od priameho zahranièného investora � za-
hranièného subjektu (konsolidovaného celku) a od podnikov priamej investície v zahranièí (konsolidovaného celku),
ktoré èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 226 � ÚROKY Z RIADKA 208, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z dlhodobých cenných papierov emitovaných vykazujúcou jednotkou,
ktoré èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 227 � ÚROKY Z RIADKOV 209 A 210, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z krátkodobých cenných papierov (nástroje peòa�ného trhu, finanèné
deriváty), ktoré èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 228 � ÚROKY Z RIADKOV 201, 202, 205, 206 STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky voèi subjektom, v ktorých nemá vykazujúca jednotka majetkovú úèas�
a ktoré èasovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Riadok 229 � KONTROLNÝ RIADOK
Kontrolný riadok vyjadruje súèet hodnôt v príslu�ných ståpcoch. Ak je výsledná hodnota v ståpci kladná, znamienko
(+) sa neuvádza. Ak je výsledný súèet ståpca záporný, znamienko (�) sa uvádza.
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VZOR

Èas� 4

Strana 5790 Zbierka zákonov è. 656/2005 Èiastka 258

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Po et listov výkazu

ŠTVR RO NÉ HLÁSENIE

o priamych zahrani ných investíciách

Teritoriálna a odvetvová štruktúra

ROK MESIAC I O

OKRES

íslo riadku Kód OKE Stav k 1.1. Netto zmena Kurzové Stav ku koncu obdobia

DEV 1-12 krajiny rozdiely

1 2 3 4 5 6 7

Hodnotové údaje v tis. SK

OKE

 List .

OBCHODNÉ MENO VYKAZUJÚCEJ JEDNOTKY

Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska do 15. 

kalendárneho d a po sledovanom období.



Metodika na vypracúvanie �tvr�roèného hlásenia o priamych
zahranièných investíciách pod¾a teritoriálnej a odvetvovej �truktúry

�tvr�roèné hlásenie úzko nadväzuje na vybrané údaje mesaèného hlásenia DEV (NBS) 1 � 12 o zahranièných aktí-
vach a pasívach. Jeho �truktúra zabezpeèuje podrobnej�ie sledovanie priamych zahranièných investícií v Slovenskej
republike a investícií Slovenskej republiky v zahranièí.
Sledované údaje priamych zahranièných investícií v �tvr�roènom hlásení kore�pondujú s údajmi mesaèného hláse-
nia. Hodnotové údaje sa uvádzajú v tisícoch Sk. Vz�ahuje sa na tieto údaje:
a) na strane aktív v riadkoch 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
b) výnosy (ståpec 7) z priamych investícií v zahranièí v riadkoch 127, 129,
c) na strane pasív v riadkoch 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
d) náklady (ståpec 14) z priamych zahranièných investícií v Slovenskej republike v riadkoch 223, 225.

Ak v mesaènom hlásení o zahranièných aktívach alebo pasívach nie sú riadky 115, 211 vyplnené, preto�e hodnota
majetkovej úèasti je ni��ia ako 500 tisíc slovenských korún, v �tvr�roènom hlásení o priamych zahranièných investí-
ciách sa riadky vypåòajú.
Stavové hodnoty v príslu�ných riadkoch zahranièných aktív a pasív sa prepoèítajú kurzom vyhláseným Národnou
bankou Slovenska ku koncu príslu�ného �tvr�roka a kore�pondujú s hodnotami vykázanými v mesaènom hlásení
aktív a pasív s prihliadnutím na rozdielne pou�ívanú mernú jednotku (zaokrúh¾ovanie).
Hodnotové údaje sledovaných priamych zahranièných investícií na strane aktív a strane pasív s rovnakými charakte-
ristikami, t. j. rovnakým èíslom riadka, kódom �tátu a OKEÈ, sa spoèítajú a zapí�u v jednom riadku.

V záhlaví ka�dého listu �tvr�roèného hlásenia sa vypåòajú nasledujúce identifikaèné údaje:
Poèet listov hlásenia = poèet vyplnených listov
List èíslo = poradie listu
Obchodné meno
vykazujúcej jednotky = pod¾a výpisu z príslu�ného registra alebo evidencie
OKEÈ = �tvormiestny èíselný kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností
Rok = 2006
Mesiac = 03, 06, 09, 12
IÈO = osemmiestne identifikaèné èíslo vykazujúcej jednotky
OKRES = èíselný kód okresu sídla vykazujúcej jednotky

�tvr�roèné hlásenie obsahuje tieto ståpce:

Ståpec 1: èíslo riadka týkajúceho sa priamych zahranièných investícií na strane aktív aj pasív.
Ståpec 2: kód krajiny � pou�ije sa dvojmiestny alfabetický kód krajiny priameho investora � zahranièného subjektu
(pri operáciách s priamym zahranièným investorom a konsolidovaným celkom sa údaje uvádzajú len pod kódom kra-
jiny priameho investora � zahranièného subjektu) alebo kód krajiny podniku priamej investície v zahranièí (pri ope-
ráciách s podnikom priamej investície v zahranièí a konsolidovaným celkom sa pou�ije len kód krajiny podniku pria-
mej investície v zahranièí).
Ståpec 3: OKEÈ � �tvormiestny èíselný kód ekonomických èinností vykazujúcej jednotky (v prípade operácií s pria-
mym zahranièným investorom � zahranièným subjektom a konsolidovaným celkom) alebo podniku priamej investí-
cie v zahranièí (v prípade operácií s podnikom priamej investície v zahranièí a konsolidovaným celkom).
Ståpec 4: hodnota stavu priamych zahranièných investícií k 1. januáru be�ného roka v tisícoch slovenských korún
(zo ståpca 1 a 8 mesaèného hlásenia).
Ståpec 5: netto zmena � rozdiel transakcií uskutoènených v priebehu sledovaného obdobia v tisícoch slovenských
korún (zo ståpca 4 a 11 mesaèného hlásenia).
Ståpec 6: hodnota kurzových rozdielov v tisícoch slovenských korún (zo ståpca 5 a 12 mesaèného hlásenia).
Ståpec 7: hodnota stavu priamych zahranièných investícií ku koncu sledovaného �tvr�roka v tisícoch slovenských
korún (zo ståpca 6 a 13 mesaèného hlásenia).

Aktíva �tvr�roèného hlásenia
�truktúru sledovaných údajov �tvr�roèného hlásenia na strane aktív tvoria:

Riadok 115 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� NAJMENEJ 10 % � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková úèas� (finanèná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investí-
cie v zahranièí najmenej 10 % (napríklad úèet 061 � Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej úètovnej jednotke,
062 � Podielové cenné papiere a podiely v spoloènosti s podstatným vplyvom).
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Uvádza sa tu iba hodnota, ktorú vykazujúca jednotka za získaný podiel skutoène zaplatila.
Prevedené výnosy z majetkových úèastí (dividendy, rozdelený zisk) sa evidujú iba zaplatené a �pecifikujú sa v riadku
127 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, ståpec 7.
Zvý�enie podielu vykazujúcej jednotky v zahranièí predstavuje transakciu zvy�ujúcu aktíva, zní�enie podielu vyka-
zujúcej jednotky sa uvádza ako transakcia zni�ujúca aktíva. Stav ku koncu obdobia sa uvádza pod¾a zvolenej me-
tódy oceòovania vykazujúcej jednotky.

Kurzové a iné rozdiely
Ak nastane prípad zvý�enia percentuálnej úèasti v podniku priamej investície v zahranièí a zároveò sa preklasifikuje
hodnota finanènej investície z riadka 111 � Majetková úèas� do 10 % do riadka 115 � Majetková úèas� najmenej 10 %
� podnik priamej investície v zahranièí, zmena sa uvedie záporným znamienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely
v riadku 111 � Majetková úèas� do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 115 � Majetková úèas� najmenej 10 %
� podnik priamej investície v zahranièí v rovnakom ståpci (pri zní�ení percentuálnej úèasti v podniku priamej investí-
cie v zahranièí zmena sa zaznamenáva obdobne a pou�ijú sa znamienka s opaènou polaritou).

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahranièí a súèasne sa
hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v èasti I D. Teritoriálne zmeny nie sú sú-
èas�ou transakcií a kurzových a iných rozdielov.

Riadok 116 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� DO 10 % � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu majetková úèas� do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora � zahraniè-
ného subjektu, ktorý má majetkovú úèas� najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej úèasti vy-
kazujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 � Majetková úèas� najme-
nej 10 % � podnik priamej investície v zahranièí.
Prevedené výnosy � dividendy, rozdelený zisk � zo ståpca 7 sa vykazujú iba zaplatené a bli��ie sa �pecifikujú v riadku
127 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 115 a 116, ståpec 7.

Riadok 117 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky poskytnuté podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku, v kto-
rom má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 %, so splatnos�ou do jedného roka vrátane.

Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadkov 117 a� 124,
ståpec 7.

Riadok 118 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky poskytnuté priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému
celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, so splatnos�ou do jedného roka vrátane.

Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadkov 117 a� 124,
ståpec 7.

Súèas�ou riadka je aj KONTO POOLING � prevody a preúètovanie kreditných zostatkov z be�ného úètu vykazujúcej
jednotky na be�ný úèet priameho investora � zahranièného subjektu alebo na be�né úèty spoloèností s majetkovým
vz�ahom k priamemu investorovi � zahraniènému subjektu.

Riadok 119 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky poskytnuté podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku, v kto-
rom má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 %, so splatnos�ou vy�e jedného roka.

Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadka 117 a� 124,
ståpec 7.

Riadok 120 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pô�ièky poskytnuté priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému
celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, so splatnos�ou vy�e jedného roka.

Úroky, prijaté provízie a poplatky týkajúce sa úverov sa evidujú ako súèas� riadka 129 � Úroky z riadka 117 a� 124,
ståpec 7.

Riadok 121 � KRÁTKODOBÉ AKTÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Poh¾adávka voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku vzniká, keï vykazujúca jednotka
vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) podniku priamej investície v zahranièí (spoloènosti so sídlom mimo územia
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Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %), a konsolidovanému celku ma-
teriál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok alebo prijme preddavok. Splatnos� poh¾adávok je
do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných podnikom pria-
mej investície v zahranièí so splatnos�ou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidované-
mu celku sa vykazujú v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové a iné
rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 121 � Krátkodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí a klad-
ným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí v do-
hodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 122 � KRÁTKODOBÉ AKTÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Poh¾adávka voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku vzniká, keï vykazujúca
jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) priamemu investorovi � zahraniènému subjektu (spoloènosti so síd-
lom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %), a konso-
lidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok alebo prijme preddavok.
Splatnos� poh¾adávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emi-
tovaných priamym investorom � zahranièným subjektom so splatnos�ou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku
sa vykazujú v riadku 121 � Krátkodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové a iné
rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt a klad-
ným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 124 � Dlhodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt v do-
hodnutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 123 � DLHODOBÉ AKTÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlho-
dobého prenájmu (finanèného lízingu) alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície v zahranièí (spoloènos-
ti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a kon-
solidovanému celku. Doba splatnosti aktív je vy�e jedného roka. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových
cenných papierov emitovaných podnikom priamej investície v zahranièí so splatnos�ou vy�e jedného roka.
Dlhodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému
celku sa vykazujú v riadku 124 � Dlhodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové a iné
rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí a kladným
znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 121 � Krátkodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí v dohod-
nutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 124 � DLHODOBÉ AKTÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazuje sa tu predaj materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlho-
dobého prenájmu (finanèného lízingu) priamemu investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku,
prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je vy�e jedného roka. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových
cenných papierov emitovaných priamym investorom � zahranièným subjektom so splatnos�ou vy�e jedného roka.
Dlhodobé poh¾adávky vznikajúce vývozom voèi podniku priamej investície v zahranièí a podniku priamej investície
sa vykazujú v riadku 123 � Dlhodobé aktíva � podnik priamej investície v zahranièí.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva v ståpci kurzové a iné
rozdiely záporným znamienkom (�) v riadku 124 � Dlhodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt a kladným
znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 122 � Krátkodobé aktíva � priamy investor � zahranièný subjekt v dohod-
nutej vý�ke reklasifikovanej poh¾adávky.

Riadok 127 � DIVIDENDY � ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 115 A 116, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutoène prevedené (vyplatené) na úèet vykazujúcej
jednotky zo zahranièia.
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Riadok 129 � ÚROKY Z RIADKOV 117 A� 124, STÅPEC 7
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky zo vz�ahov voèi podniku priamej investície v zahranièí a konsolidované-
mu celku a voèi priamemu zahraniènému investorovi � zahraniènému subjektu a konsolidovanému celku, ktoré èa-
sovo a vecne súvisia s vykazovaným obdobím.

Pasíva �tvr�roèného hlásenia
�truktúru sledovaných údajov �tvr�roèného hlásenia na strane pasív tvoria:

Riadok 204 � OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY
Vykazuje sa tu len tá hodnota ostatných kapitálových fondov, ktorá súvisí s priamym investorom � zahranièným sub-
jektom. Kapitálové fondy vytvorené u� pred vstupom priameho investora � zahranièného subjektu sa v hlásení ne-
uvádzajú, podobne ako odpustené dane z príjmov právnických osôb.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204
� Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 211 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� NAJMENEJ 10 % � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov � zahranièných subjektov � ak ich peòa�ný a nepeòa�ný po-
diel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a je skutoène splatený.
Súèasne sem patrí aj nákup a predaj majetkových cenných papierov (akcií) emitovaných vykazujúcou jednotkou,
uskutoènený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
Emisné á�io ako rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) alebo
vkladov pri zvy�ovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov je súèas�ou riadka 211 � Majetková
úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt.

Kurzové a iné rozdiely
Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloèností dochádza k výmazu zanikajúcej spoloènosti z príslu�ného registra
alebo evidencie, poh¾adávky a záväzky zväè�a prechádzajú na nastupujúcu spoloènos�. Zanikajúca spoloènos� za-
znamenáva túto skutoènos� záporným znamienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely (koneèný stav poh¾adávok a zá-
väzkov bude nulový), pri nastupujúcej spoloènosti sa údaje (prevzaté poh¾adávky a záväzky) doplnia do rovnakého
ståpca kladným znamienkom (+). Zmena prebehne v oboch spoloènostiach v jednom vykazovanom období.

Ak nastane prípad zvý�enia percentuálnej úèasti priameho zahranièného investora a zároveò sa preklasifikuje vklad
do základného imania z riadka 207 � Majetková úèas� do 10 % do riadka 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � pria-
my investor � zahranièný subjekt, zmena sa uvedie záporným znamienkom v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku
207 � Majetková úèas� do 10 % a kladným znamienkom v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy in-
vestor � zahranièný subjekt v rovnakom ståpci (pri zní�ení percentuálnej úèasti priameho zahranièného investora
zmena sa zaznamenáva obdobne a pou�ijú sa znamienka s opaènou polaritou).

Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom v ståpci kurzové a iné
rozdiely v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204
� Ostatné kapitálové fondy.

Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora � zahranièného subjektu a súèasne
sa hodnota majetkového podielu nezmení, v �tvr�roènom hlásení sa uvedie aktuálny kód krajiny. Teritoriálne zmeny
nie sú súèas�ou transakcií a kurzových a iných rozdielov.

Náklady � dividendy, rozdelený zisk sa vykazujú len skutoène zaplatené, sú súèas�ou riadka 223 � Dividendy � roz-
delený zisk z riadkov 211 a 212, ståpec 14.

Riadok 212 � MAJETKOVÁ ÚÈAS� DO 10 % � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazuje sa tu majetková úèas� zahranièného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej
úèasti na základnom imaní najmenej 10 %.
Ak je podiel majetkovej úèasti zahranièného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 � Ma-
jetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt.
Náklady � dividendy, rozdelený zisk � prevedené do zahranièia sa vykazujú len skutoène zaplatené, sú súèas-
�ou riadka 223 � Dividendy � rozdelený zisk z riadkov 211 a 212, ståpec 14.
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Riadok 213 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finanèné úvery a pô�ièky od priameho investora � zahranièného subjektu, ktorý
má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnos�ou do
jedného roka vrátane.

Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, ståpec 14.

Súèas�ou riadka je aj KONTO POOLING � prevody a preúètovanie peòa�ných prostriedkov na be�ný úèet vykazujúcej
jednotky od priameho investora � zahranièného subjektu alebo od spoloèností s majetkovým vz�ahom k priamemu
investorovi � zahraniènému subjektu na úèely vykrytia debetného zostatku.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204
� Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 214 � FINANÈNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu prijaté finanèné úvery a pô�ièky od podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovaného celku
so splatnos�ou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolido-
vaného celku sa uvádzajú v riadku 213 � Finanèný úver krátkodobý � priamy investor � zahranièný subjekt, úvery
prijaté od ostatných zahranièných subjektov sa uvádzajú v riadku 205 � Finanèné úvery krátkodobé.

Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, ståpec 14.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204
� Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 215 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Patria sem prijaté dlhodobé finanèné úvery a pô�ièky od priameho investora � zahranièného subjektu, ktorý má vo
vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 % a konsolidovaného celku so splatnos�ou vy�e
jedného roka. V prípade finanèného lízingu, ak prostriedky na jeho financovanie èerpá priamy investor � zahranièný
subjekt (materská spoloènos� a konsolidovaný celok) a predmet lízingu je vedený v majetku vykazujúcej jednotky,
táto skutoènos� sa uvádza v riadku 215 � Finanèné úvery dlhodobé � priamy investor � zahranièný subjekt.

Úroky z úverov sa evidujú v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, ståpec 14.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204
� Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 216 � FINANÈNÉ ÚVERY DLHODOBÉ � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu prijaté finanèné úvery a pô�ièky od podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovaného celku
so splatnos�ou vy�e jedného roka. Úvery prijaté od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného
celku sa uvádzajú v riadku 215 � Finanèný úver dlhodobý � priamy investor � zahranièný subjekt. Úroky z úverov sa
evidujú v riadku 225 � Úroky z riadkov 213 a� 220, ståpec 14.

Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným zna-
mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely, v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v rovnakom
ståpci v riadku 211 � Majetková úèas� najmenej 10 % � priamy investor � zahranièný subjekt alebo v riadku 204
� Ostatné kapitálové fondy.

Riadok 217 � KRÁTKODOBÉ PASÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voèi priamemu inves-
torovi � zahraniènému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, a voèi konsoli-
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dovanému celku (prijatý záväzok od materskej spoloènosti priameho zahranièného investora, prípadne poskytnutý
preddavok materskej spoloènosti priameho zahranièného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku s výnimkou slu�ieb. Súèas�ou tohto riadka sú aj obchody s krátkodobým finanèným majetkom � cenné papiere
emitované vykazujúcou jednotkou so splatnos�ou do jedného roka vrátane. V ka�dom prípade ide o vz�ah priamy in-
vestor (prípadne konsolidovaný celok) � vykazujúca jednotka.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovanému celku sa
vykazujú v riadku 218 � Krátkodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a klad-
ným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt v do-
hodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 218 � KRÁTKODOBÉ PASÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voèi podniku priamej
investície v zahranièí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spo-
loènosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoloènosti), a voèi konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku s výnimkou slu�ieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou
jednotkou s podnikom priamej investície v zahranièí so splatnos�ou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného celku
sa vykazujú v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 � Krátkodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí a klad-
ným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí v do-
hodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 219 � DLHODOBÉ PASÍVA � PRIAMY INVESTOR � ZAHRANIÈNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voèi priamemu investoro-
vi � zahraniènému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú úèas� najmenej 10 %, a voèi konsolidova-
nému celku (prijatý záväzok voèi materskej spoloènosti priameho zahranièného investora, prípadne poskytnutý
preddavok materskej spoloènosti priameho zahranièného investora).
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku s výnimkou slu�ieb. Súèas�ou tohto riadka sú aj obchody s nemajetkovými cennými papiermi emitovanými vy-
kazujúcou jednotkou so splatnos�ou vy�e jedného roka.

V ka�dom prípade ide o vz�ah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) � vykazujúca jednotka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahranièí a konsolidovaného celku sa vy-
kazujú v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným znamien-
kom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt a klad-
ným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 217 � Krátkodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt
v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 220 � DLHODOBÉ PASÍVA � PODNIK PRIAMEJ INVESTÍCIE V ZAHRANIÈÍ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vz�ahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voèi podniku priamej in-
vestície v zahranièí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú úèas� najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spo-
loènosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoloènosti) a konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majet-
ku s výnimkou slu�ieb. Patrí sem aj nákup a predaj nemajetkových cenných papierov emitovaných vykazujúcou
jednotkou so splatnos�ou vy�e jedného roka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora � zahranièného subjektu a konsolidovaného celku
sa vykazujú v riadku 219 � Dlhodobé pasíva � priamy investor � zahranièný subjekt.

Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii krátkodobých záväzkov na dlhodobé záväzky sa táto skutoènos� zaznamenáva záporným zna-
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mienkom (�) v ståpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 � Dlhodobé pasíva � podnik priamej investície v zahranièí
a kladným znamienkom (+) v rovnakom ståpci v riadku 218 � Krátkodobé pasíva � podnik priamej investície v zahrani-
èí v dohodnutej vý�ke reklasifikovaného záväzku.

Riadok 223 � DIVIDENDY � ROZDELENÝ ZISK Z RIADKOV 211 A 212, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne dividendy, rozdelený zisk, ktoré boli skutoène prevedené (vyplatené) do zahranièia z banko-
vého úètu vykazujúcej jednotky.

Riadok 225 � ÚROKY Z RIADKOV 213 A� 220, STÅPEC 14
Vykazujú sa tu sumárne predpísané úroky z úverov a pô�ièiek prijatých od priameho zahranièného investora � za-
hranièného subjektu (konsolidovaného celku) a od podnikov priamej investície v zahranièí, ktoré èasovo a vecne sú-
visia s vykazovaným obdobím.
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