VZOR

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1
Popis jednotlivých dlhodobých dlhov tátu, tátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voèi zahranièiu
Hlásenie FORM 1 sa zasiela Národnej banke Slovenska po skonèení vykazovacieho obdobia, to znamená do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára.
V tomto hlásení (alebo v prípade potreby aj vo FORM 1A) sa ako nové záväzky uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú
v èase, keï dlník a verite¾ platne uzatvoria zmluvu.
Za dlhodobý dlh sa povauje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnos odo dòa podpísania zmluvy do dòa poslednej splátky je dlhia ako jeden rok.
1.

Vykazujúci tát
Uvádza sa Slovenská republika.

2.

Èíslo dlhu
Uvádza sa identifikaèné èíslo pridelené Národnou bankou Slovenska.
2a.

Èíslo dlhu vo vykazujúcom táte
Uvádza sa, ak nie je totoné s bodom 2, èíslo záväzku pod¾a interného kódovania vykazujúcej
jednotky.

3.

Obchodné meno dlníka
Uvádza sa obchodné meno dlníka, ktorý voèi zahraniènému subjektu vystupuje ako dlník
zodpovedný za splácanie záväzkov.

4.

Typ dlníka
Na úèely tohto hlásenia sú dlníci klasifikovaní takto:
4.1. Vláda Slovenskej republiky
Patrí sem vláda Slovenskej republiky vrátane ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej
republiky.
4.2. Centrálna banka
Patrí sem Národná banka Slovenska.
4.4. Územná samospráva
Patrí sem obec alebo vyí územný celok.
4.6. Verejná právnická osoba
Patrí sem právnická osoba verejného sektora, ak kryje väèinu svojich výdavkov
podnikate¾skou èinnosou.
4.7. Právnická osoba s majetkovou úèasou verejného sektora
Patria sem finanèné právnické osoby a nefinanèné právnické osoby, v ktorých verejný sektor
má majetkovú úèas viac ako 50 %, ale menej ako 100 %.
4.8. Banka
Patria sem banky a poboèky zahranièných bánk nezahrnuté v bode 4.6.
4.9. Súkromný
Patria sem vetci dlníci nezahrnutí v bodoch 4.1. a 4.8., ak sú záväzky dlníkov garantované
intitúciou verejného sektora.

5.

Názov ruèite¾a
Uvádza sa názov intitúcie verejného sektora vykazujúceho tátu, ktorý splácanie dlhu garantuje.

6.

Financovanie zo tátneho rozpoètu
Ak sú splátky financované zo tátneho rozpoètu, oznaèí sa áno. V ostatných prípadoch sa oznaèí nie.

7.

Sektor ekonomiky a úèel
Uvádza sa, na aký úèel bol úver alebo pôièka poskytnutá, napríklad financovanie konkrétneho
projektu, refinancovanie existujúceho dlhu, úver na platby za dovozy, dodávate¾ský úver na dovoz
urèitého tovaru, struèný názov tovaru. Ïalej sa uvádza sektor ekonomiky, pre ktorý je úver alebo
pôièka urèený. Tento text sa uvádza aj v anglickom jazyku.

8.

Typ zmluvy
Na úèely tohto hlásenia sa zmluvy o dlhu delia do týchto kategórií:
8.0. Bený úver alebo pôièka
Patrí sem pôièka alebo úver na urèitý úèel s urèenou úrokovou sadzbou (alebo sadzbami)
a urèeným termínom splatnosti.
8.1. Refinancovanie dlhu
Patrí sem nová pôièka, ktorá je poskytnutá na zaplatenie jedného predtým uzatvoreného
záväzku alebo nieko¾kých predtým uzatvorených záväzkov.
8.2. Retrukturalizácia dlhu  nový reim splátok dlhu
Patria sem vetky opatrenia na u¾ahèenie pôvodne rozvrhnutých platieb, ktoré sú po lehote
splatnosti alebo sú splatné v budúcnosti. Nový systém splácania sa vykazuje rovnako ako
ostatné nové záväzky a k tomuto hláseniu sa prikladá kópia zmluvy.
8.3. Ostatné
Ostatné typy zmlúv sa opíu v bode 22, napríklad leasing.

9.

Platby istiny
9.1. Rozvrh splátok
9.1.1. Rovnaké splátky
Oznaèí sa, ak je výka vetkých splátok istiny totoná.
9.1.2. Anuita
Oznaèí sa, ak sa kadý rok spláca rovnaká, pevne urèená suma.
9.1.3. Jediná splátka
Oznaèí sa, ak sa celý úver spláca naraz.
9.1.4. Ostatné
Oznaèí sa, ak je rozvrhnutie splátok iné ako v bodoch 9.1.1. a 9.1.3., súèasne sa
vyplní aj hlásenie FORM 1A.
9.2. Splátky závisia od:
9.2.1. Celkový záväzok
Oznaèí sa, ak sa prvá splátka istiny uskutoèní napríklad a po dodaní vetkého tovaru
pod¾a kontraktu alebo po vyèerpaní celého úveru.
9.2.2. Kadé èerpanie
Oznaèí sa, ak je dodávka tovaru rozdelená na nieko¾ko èastí a po kadej èiastoènej
dodávke sa uskutoèòuje urèitý poèet splátok alebo sa zaèína spláca po èerpaní èasti
úveru.
9.3. Ak je platba závislá od èerpania
Uvádza sa, ak sa oznaèil bod 9.2.2.
9.3.1. Poèet mesiacov od èerpania úveru do prvej splátky istiny
Uvádza sa poèet mesiacov od èerpania úveru do prvej splátky istiny.
9.3.2. Poèet splátok istiny po kadom èerpaní
Uvádza sa poèet splátok istiny po kadom èerpaní, to znamená po kadej èiastoènej
dodávke tovaru alebo èerpaní èasti úveru.

10.

Dátum splátok istiny
Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok. Ak nie sú v èase vypåòania tohto hlásenia známe
presné údaje splátok, uvádzajú sa predpokladané údaje.
10.1. Prvý
Uvádza sa dátum prvej splátky istiny.
10.2. Posledný
Uvádza sa dátum poslednej splátky istiny.
10.3. Poèet splátok za rok
Uvádza sa poèet splátok za kalendárny rok.

11.

Obdobie konsolidácie od  do
Uvádza sa, ak sa oznaèil bod 8.2. Ak obdobie konsolidácie presahuje hranicu kalendárneho roka,
uvádza sa dátum zaèiatku a konca tohto obdobia. Súèasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.

12.

Názov verite¾a
Ak je viacero verite¾ov, uvádza sa názov hlavného verite¾a a v bode 22 sa doplní, èi verite¾om sú
organizácie z jedného tátu alebo z viacerých tátov.
12.a Intitúcia garantujúca verite¾a
Uvádza sa názov intitúcie, ktorá je garantom verite¾a v jeho táte.

13.

tát verite¾a
Uvádza sa celý názov tátu v anglickom jazyku, prièom nejde vdy o krajinu pôvodu, napríklad
japonské banky vo Ve¾kej Británii sú klasifikované ako Ve¾ká Británia, nie ako Japonsko. Ak sú
v jednom záväzku zapojení veritelia z viac ako jedného tátu, uvedie sa Multiple. Ak je verite¾om
medzinárodná organizácia, uvedie sa tát, v ktorej má táto intitúcia sídlo.

14.

Typ verite¾a
14.1. Vývozca
Oznaèí sa, ak je úver poskytnutý priamo dodávate¾om tovaru, dodávate¾ský úver.
14.2. Banka alebo iná finanèná intitúcia
Patria sem vetky banky a poboèky zahranièných bánk a ostatné finanèné intitúcie, napríklad
investièné spoloènosti, poisovne.
14.4. Medzinárodné organizácie
Patria sem medzinárodné organizácie iné ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond.
14.5. Vláda alebo verejná intitúcia
Patria sem úvery poskytnuté vládou, územnou samosprávou, centrálnou bankou a verejnou
právnickou osobou.
14.6. Dlhopisy (obligácie)
Patria sem vetky druhy vydávaných dlhopisov (obligácií) verejne ponúkaných alebo
umiestnených súkromne.

15.

Dátum vzniku záväzku
Uvádza sa právne záväzný dátum, deò, mesiac, rok uzatvorenia kontraktu na dovoz tovaru na
dlhodobý úver, dátum uzatvorenia leasingovej zmluvy, dátum vydania dlhopisov (obligácií), dátum
uzatvorenia úverovej zmluvy a podobne.

16.

Suma záväzku
Uvádza sa záväzok, ak ide o pôièky od vlády, medzinárodných organizácií, bánk a ostatných
finanèných intitúcií. Ak ide o dodávate¾ský úver, táto suma predstavuje len to, èo je financované
z úveru, to znamená, e od celkovej hodnoty úveru sa odpoèítajú vetky hotovostné platby
kupujúceho. Ak ide o dlhopisy (obligácie), uvádza sa nominálna hodnota celkovej emisie,
nezapoèítavajú sa rôzne zráky a sprostredkovate¾ské odmeny. Budúce platby úrokov sa do celkovej
sumy záväzku nezaratúvajú. Celková suma sa uvádza, ak sa urèité hotovostné pôièky (stand by
credits) v skutoènosti nevyèerpajú. Suma záväzku sa zaokrúh¾uje na tisíce jednotiek cudzej meny
bez desatinného miesta. Japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch. Ak sa toto hlásenie vypåòa z toho
dôvodu, e bola uzatvorená dohoda o novom reime splátok o u poskytnutej pôièke, a nejde teda
o nový dlh, vypåòajú sa body 16.1. a 16.6.

17.

Mena
Mena sa oznaèuje trojmiestnym alfabetickým kódom pouívaným v kurzovom lístku Národnej banky
Slovenska.
Vypåòajú sa obidva body 17.1. a 17.2., aj ak bol záväzok uzatvorený a bude sa spláca v rovnakej
mene.
Ak je celkový dlh rozdelený do nieko¾kých èastí a kadá èas je splatná v inej mene, vykoná sa
prepoèet k dátumu vzniku záväzku a jednotlivé sumy sa spoèítajú. Ak môe by dlh splácaný
v akejko¾vek mene urèenej verite¾om, uvedie sa v bode 17.2. slovo Multiple a dohoda sa opíe
v bode 22.
Ak sa dlh spláca tovarom, uvádza sa táto skutoènos v bode 22, kde sa vysvetlí, ako sa na tento
úèel tovar oceòuje. Ak je pôièka uzatvorená v urèitej mene, ale cenová dohoda je viazaná na inú
menu alebo komoditu, opíe sa dohoda v bode 22.

18.

Typ úroku alebo bázy
18.2. Úrok zahrnutý v istine
Oznaèí sa, ak nemono zisti výku úroku v jednotlivých splátkach. Ak v jednotlivých
splátkach nemono od seba oddeli úrok a istinu a celkové sumy splátok sa líia rôznou

výkou úroku, potom sa vyplní hlásenie FORM 1A. Výka záväzku v bode 16 sa uvádza vrátane
úroku.
18.3. Pevná úroková sadzba
Oznaèí sa, ak je známa pevná úroková sadzba. V sume záväzku v bode 16 nie je zahrnutý
úrok.
18.4. Pohyblivá úroková sadzba
Oznaèí sa, ak sa viae na sadzby niektorého finanèného trhu, napríklad London interbank
offer rate-LIBOR, New York prima. Ak je väzba pohyblivá, vypåòajú sa body 18.6. a 18.7.
18.5. Ostatné
Oznaèí sa bod 18.5. a súèasne sa vyplní hlásenie FORM 1A.
19.

Úrokové sadzby alebo rozpätie
Oznaèia sa pevné úrokové sadzby alebo rozpätie pohyblivých sadzieb.
Ak sa pouije jedna pevná úroková sadzba alebo dve pevné úrokové sadzby, vypåòajú sa body 19.1.
a 19.3. Ak je dohodnutých viac sadzieb, ako sú dve sadzby, uvádzajú sa tieto ïalie v bode 22.
Rovnako sa uvádza rozpätie pohyblivých sadzieb v bodoch 19.2., 19.4. a ïalie v bode 22.

20.

Dátum platieb úrokov
Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok.

21.

Záväzkové poplatky
Uvádza sa roèná sadzba v percentách, ak je urèený poplatok z neèerpanej èasti záväzku. Ak sú
súhrnne urèené poplatky za vedenie, úèas, právne, registraèné a iné podobné poplatky, ktoré hradí
dlník, uvádza sa ich celková dohodnutá výka a opíe sa v bode 22.

