
pôžičky prijaté od subjektov verejnej správyenergetických služieb (EPC)

1413

Úrokhodnota
Nesplatená menovitá

Vybrané záväzky a prijaté preddavky

121110987

6543

a

2

Úrok

ÚrokÚrok

ÚrokÚrok

Úrok

hodnota
Nesplatená menovitá

hodnota
Nesplatená menovitá

hodnota
Nesplatená menovitá

hodnota
Nesplatená menovitá

hodnota
Nesplatená menovitá

hodnota
Nesplatená menovitá

Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke Návratné finančné výpomoci a ostatné

Prijaté zábezpekyOstatné nebankové pôžičkyFinančný prenájom

Úvery od enviromentálneho fondu

( 2. časť )

FIN 4 - 04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

1

Č.r.

VYBRANÉ  PASÍVA

 1
I.  Stav k 1. januáru vykazovaného obdobia

r.2+r.3+r.6+r.10 až r.12

       50296,49

 2
a) nefinančné korporácie

       39158,23

 3
b) finančné korporácie

 4
    z toho poisťovacie spoločnosti

 5
               penzijné fondy

 6
c) verejná správa spolu (r. 07 až  r. 12)

 7
    ústredná  správa

 8
    územná samospráva



 9
    fondy sociálneho a zdravotného poistenia

10
d) domácnosti

       11138,26

11
e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

12
f) zahraničie

13
Zvýšenie stavu aktív (r.14+r.15+r.18+r.22 až r.24)

      945746,49

14
a) nefinančné korporácie

      720197,22

15
b) finančné korporácie

16
    z toho poisťovacie spoločnosti

17
              penzijné  fondy

18
c) verejná správa spolu r.19 až r.21

19
    ústredná  správa

20
    územná samospráva

21
    fondy sociálneho a zdravotného poistenia



22
d) domácnosti

      225549,27

23
e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

24
f) zahraničie

25
Zníženie stavu aktív r.26+r.27+r.30+r.34 až r.36

      937120,54

26
a) nefinančné korporácie

      717907,04

27
b) finančné korporácie

28
    z toho poisťovacie spoločnosti

29
               penzijné fondy

30
c) verejná správa spolu r.31 až r.33

31
     ústredná  správa

32
     územná samospráva

33
     fondy sociálneho a zdravotného poistenia

34
d) domácnosti

      219213,50



35
e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

36
f) zahraničie

37
III . Zmeny v ocenení (+/-)

38
IV.  Ostatné zmeny  (+/-)

39
V. Stav k poslednému dňu vykazovaného obdobia

kumulativne r.1+r.13-r.25+r.37+r.38

       58922,44

40
a) nefinančné korporácie

       41448,41

41
b) finančné korporácie

42
    z toho poisťovacie spoločnosti

43
               penzijné fondy

44
c) verejná správa spolu r.45 až r.47

45
     ústredná  správa

46
     územná samospráva

47
     fondy sociálneho a zdravotného poistenia



48
d) domácnosti

       17474,03

49
e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

50
f) zahraničie


