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Metodika na vypracúvanie Hlásenia o zahraničných aktívach a pasívach


Hlásenie k (dátum k ultimu vykazovaného obdobia) – uvádza sa rok, mesiac a posledný deň v mesiaci, t. j. obdobie, za ktoré sa hlásenie predkladá (hlásenie predkladané za mesiac máj bude mať na tlačive "Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach" v záhlaví dátum 2006 05.31. a nie 2006 06.15., kedy je termín predloženia hlásenia).

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

Okres – číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka podľa osobitného predpisu.3)

Názov vykazujúcej jednotky – presný názov (podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie), adresa, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, telefón.

Názov spracovateľskej jednotky – presný názov, meno, telefón, fax, e–mail. Spracovateľskou jednotkou sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach.

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

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

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

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

Konsolidovaný celok – predstavuje skupinu účtovných jednotiek, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka.

Pre potreby hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa uvádzajú vzťahy: 

	vykazujúca jednotka a skupina účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí,

vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike (pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou), ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.

V časti I. A sa vyznačí, či vykazujúca jednotka odovzdáva hlásenia o zahraničných aktívach, alebo pasívach, prípadne oboje.

V časti I. B sa uvedie kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len "OKEČ") vykazujúcej jednotky podľa osobitného predpisu.2)

V časti I. C bod 1 sa vyznačí peňažný a nepeňažný podiel priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky, vrátane emisného ážia, v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo priamy investor – zahraničný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedený v prílohe č. 9 prvá časť – číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutočne zaplatená alebo vložená). 
V bode 2 sa uvedie hodnota ostatných kapitálových fondov v slovenských korunách, súvisiaca s podielom priameho zahraničného investora – zahraničného subjektu.
V bode 3 sa zaznamená súčet hodnôt z bodu 1 a 2 v slovenských korunách.
V prípade existencie viacerých priamych investorov – zahraničných subjektov sa uvádza rozpis podľa jednotlivých krajín v časti VI. – Poznámky.

V časti I. D sa vyznačí celkový podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí, v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo podnik priamej investície v zahraničí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedený v prílohe č. 9 prvá časť – číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií), hodnota v slovenských korunách (skutočne zaplatená alebo vložená), OKEČ zahraničného            subjektu – podniku priamej investície v zahraničí. V prípade existencie viacerých zahraničných  subjektov – podnikov priamej investície v zahraničí sa uvádza ich rozpis podľa jednotlivých krajín v časti VI. – Poznámky.

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

Dátum odoslania:	skutočný dátum odoslania (predloženia) hlásenia.
Zodpovedá:	meno kompetentného pracovníka vykazujúcej jednotky alebo 
	spracovateľskej jednotky, zodpovedajúceho za správnosť údajov.
Podpis:	vlastnoručný podpis.
Odtlačok pečiatky:	úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky.

V časti III. – Úvery – aktíva (z riadkov 109, 110, 117, 118, 119 a 120) sa uvádzajú údaje o poskytnutých úveroch do zahraničia z vyššie uvedených riadkov. Rozpisujú sa len novoposkytnuté úvery (časti úverov) v mesiaci, v ktorom sa realizovali.

V časti IV. – Úvery – pasíva (z riadkov 205, 206, 213, 214, 215 a 216) sa vypĺňajú údaje o prijatých úveroch zo zahraničia z vyššie uvedených riadkov. Rozpisujú sa len novoprijaté úvery (časti úverov) v mesiaci, v ktorom ich vykazujúca jednotka prijala. V stĺpci číslo 3 sa označí veriteľ podľa členenia: 

B – banky,
O – ostatní.

V časti V. – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204, 211, 212) sa uvádzajú údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia (z vyššie uvedených riadkov) podľa požiadaviek, a to: číslo riadku, dátum zvýšenia a zníženia majetkovej účasti (rok / mesiac), hodnota zvýšenia a zníženia majetkovej účasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková účasť smerovala, kód OKEČ subjektu, ktorý majetkovú účasť prijal. Rovnaký postup sa použije aj v prípade ostatných kapitálových fondov z riadku 204 – Ostatné kapitálové fondy.
Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, kedy zmena nastala.

V časti VI. – Poznámky sa uvádzajú doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami v hlásení a iných skutočnostiach.


