
FORM 1A:
VZOR

Príloha č. 9
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Rozvrh Ëerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé

 ötátne, ötátom garantované a garantované dlhy voËi zahraniËiu

1. Vykazujúca krajina
2. IdentifikaËné Ëíslo dlhu

3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje
4. Typ zasielaného výkazu

         A. Originál  ¨         B.
Oprava  ¨

Dátum

Mesiac
(1)

Rok
(2)

Rozvrh splátok
pri

reötrukturalizácii

Istina
(4)Úrok

(5)
Poznámky:

dlhu
(3)

Rozvrh budúcich platieb

Poznámka:  PreËítajte si inötrukcie na zadnej strane tohto výkazu
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FORM 1A

(Podrobné vysvetlenie je v metodických pokynoch, ktoré na vyžiadanie predkladate¾a poskytnú pobočky NBS.)

Vo výkaze FORM 1A sa vykazuje rozvrh budúcich platieb, ak podmienky splácania nie sú adekvátne popísané vo výkaze
FORM 1, a platieb pri reštrukturalizácii dlhu, ak budúce splátky, ktoré sú zahrnuté v dohode o reštrukturalizácii dlhu, sú
rozvrhnuté inak. Všetky sumy sa uvádzajú zaokrúhlené na tisíc jednotiek (len japonské jeny a talianske líry sa uvádzajú
zaokrúhlené na milióny).
2. Identifikačné číslo dlhu. Uvádza sa rovnaké číslo, ktoré sa záväzku pridelilo, pri vypĺňaní výkazu FORM 1.
3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje. Mena uvedená na tomto mieste je zhodná s menou vo výkaze FORM 1 v bode

17.1.
4. Typ zasielaného výkazu. Ak sa predloží výkaz FORM 1A prvýkrát pre určitý záväzok, označí sa slovom „ORIGINÁL“.

Ak práve predložený výkaz nahrádza už skôr odoslaný výkaz FORM 1A, označí sa slovom „OPRAVA“.
Stĺpce 1 a 2 Dátum (mesiac, rok). Uvádzajú sa termíny (mesiac, rok) splátok, ktorých výška je uvedená v stĺpci 4 alebo 5,

a splátok pri reštrukturalizácii dlhu (stĺpec 3).
Stĺpec 3 Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu. Vypĺňa sa iba v prípade, ak sa uzavrela zmluva o novom režime

splátok. Uvádzajú sa sumy záväzkov splatné v jednotlivých rokoch. Súčet súm uvedených v tomto stĺpci sa musí
rovna� sume vo výkaze FORM 1 v bode 16. Pozri ïalšie vysvetlenie v metodických pokynoch (kapitola IV).

Stĺpec 4 Istina. Uvádzajú sa splátky istín, ktorých termíny sú uvedené v stĺpcoch 1 a 2. Súčet súm v stĺpci sa musí rovna�
sume vo výkaze FORM 1 v bode 16. Ak nie je možné oddeli� v jednotlivých splátkach istinu od úroku a ak súčty
istiny a úroku v jednotlivých splátkach nie sú totožné a vo výkaze FORM 1 je označený ako bod 18.2., potom sa
uvádza celá splátka v stĺpci 4. Stĺpec 5 ostáva prázdny.

Stĺpec 5 Úroky. Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok úrokov nepravidelný. Uvádzajú sa splátky úrokov
a iných poplatkov, ktorých termíny sú v stĺpcoch 1 a 2.

Poznámka: Výkazy Svetovej banky označené ako FORM 1—4 je Slovenská republika povinná predklada� spôsobom,
v rozsahu, štruktúre a lehotách určených Svetovou bankou.
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