VZOR

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 2
Jednotlivé dlhodobé dlhy tátu, tátom garantované dlhy a garantované dlhy voèi zahranièiu  stav a transakcie poèas vykazovaného obdobia
V tomto hlásení sa uvádzajú vetky transakcie, ktoré sa uskutoènili v priebehu vykazovaného obdobia a vzahovali
sa na urèité záväzky. Zároveò sa uvádza stav kadého existujúceho dlhu na konci sledovaného obdobia.
Za dlhodobý dlh sa povauje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnos odo dòa podpísania zmluvy do dòa poslednej splátky je dlhia ako jeden rok.
Hlásenie FORM 2 sa predkladá NBS po skonèení kalendárneho roka vdy do 15. februára.
Hlásenia FORM 1 uvádzajú informácie o èerpaní úveru a splácaní dlhu tak, ako sú uvedené v dokumentoch o záväzkoch, a musia sa povaova len za pribliný opis týchto transakcií. Toto hlásenie uvádza len transakcie, ktoré sa u
uskutoènili a ktoré sa preto môu uvádza presne.
1.

Vykazujúci tát
Uvádza sa Slovenská republika.

2.

Koniec obdobia (mesiac, rok)
Vykazovaným obdobím je kalendárny rok. Koncom obdobia je posledný deò prísluného roka.
Kadému záväzku vykázanému v hlásení FORM 1 prináleí v tomto hlásení jeden ståpec.

Riadok 02

Èíslo dlhu
Èíslo kadého dlhu je zhodné s èíslom prísluného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

Riadok 03

Vykazovaná mena
Mena je zhodná s prísluným hlásením FORM 1 v bode 17.1. V tomto hlásení sa pouíva
trojmiestny alfabetický kód meny.
Vetky sumy sa vykazujú zaokrúhlene na tisíce bez desatinného miesta. Japonské jeny sa
vykazujú v miliónoch.

Riadok 010

Stav èerpaného dlhu (k 31. 12. vykazovaného roka)
Uvádza sa tá èas záväzku, ktorá predstavuje dosia¾ nezaplatenú sumu dlhu. Ak ide o dlhopisy
(obligácie), uvádza sa ich nominálna hodnota. Vykazovaná suma zahàòa aj nedoplatky istiny,
ak existujú (riadok 200). Okrem záväzkov uvádzaných v tomto hlásení prvýkrát, existuje
nasledujúca väzba na hodnoty uvedené v tomto hlásení v predchádzajúcom roku.
Riadok 010 = riadok 010 predchádzajúceho roka + riadok 500  riadok 800  riadok 700.

Riadok 100

Neèerpaný zostatok
Neèerpaný zostatok predstavuje tú èas záväzku, ktorý sa bude èerpa v budúcom období.
Pri dodávate¾ských úveroch to predstavuje tovar alebo len jeho èas, ktorý ete nebol dodaný.
Okrem záväzkov uvádzaných prvýkrát je väzba na hlásenie FORM 2 predchádzajúceho roka
takáto:
Riadok 100 = riadok 100 predchádzajúceho roka + riadok 400  riadok 500  riadok 600.

Riadok 200

Istina po lehote splatnosti
Uvádza sa kumulatívna suma istiny, ktorá sa mala zaplati do konca vykazovaného obdobia, ale
nebola zaplatená, a teda zostáva dlhom. Táto suma sa neodpoèítava od nesplatenej sumy
v riadku 010.

Riadok 300

Úrok po lehote splatnosti
Uvádza sa kumulatívna suma nesplatených úrokov na konci vykazovaného obdobia.

Riadok 400

Nové záväzky
Suma uvádzaná v riadku 400 je zhodná so sumou v hlásení FORM 1 v bode 16. Tento riadok
sa vypåòa len v tom roku, keï bol uzatvorený záväzok, v ïalích rokoch zostáva prázdny.
Okrem toho sa tu v príslunom roku uvádza zvýenie skôr vykázaných záväzkov.

Riadok 500

Èerpanie
Èerpaním sa rozumejú prevody finanèných prostriedkov pri pôièkách, dodávky tovaru
pri dodávate¾ských úveroch alebo iné transakcie, ktoré menia záväzok na dlh. Uvádza sa
skutoène poskytnutá suma. Ak sa pri dlhopisoch (obligáciách) táto suma líi od nominálnej
hodnoty, uvedie sa rozdiel v poznámke na okraji hlásenia.

Riadok 600

Storná neèerpanej sumy
Kadý zápis v tomto riadku predstavuje zníenie neèerpaného zostatku záväzku v riadku 100.

Riadok 700

Odpísané nesplatené dlhy
Odpísané dlhy predstavujú zníenie èerpaného nezaplateného dlhu v riadku 010.

Riadok 800

Zaplatená istina
Uvádza sa suma istiny skutoène zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia, nie sumy
zaplatené v predchádzajúcich rokoch. Ak sú dlhopisy (obligácie) alebo dlhy splatené alebo
odkúpené za inú ako nominálnu hodnotu, uvádza sa tu skutoène zaplatená suma a nominálna
hodnota sa uvedie v poznámke na okraji hlásenia.

Riadok 900

Zaplatený úrok
Uvádza sa suma úrokov a iných poplatkov súvisiacich s úverom zaplatených v priebehu
vykazovaného obdobia.

Nasledujúce poloky sa vzahujú len na retrukturalizované dlhy, to znamená, ak sa uzatvorila zmluva o novom reime
splácania:
Riadok 01R

Retrukturalizácia: Stav dlhu
Uvádza sa suma zo stavu dlhu, ktorá bola predmetom retrukturalizácie vo vykazovanom období.

Riadok 20R

Retrukturalizácia: Istina nezaplatená v lehote
Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho
vykazovaného obdobia, ktorá bola retrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 30R

Retrukturalizácia: Úrok po lehote splatnosti
Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho
vykazovaného obdobia, ktorá bola retrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 80R

Retrukturalizácia: Istina splatná
Uvádza sa suma istiny, ktorá mala by zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo
vykazovanom období retrukturalizovaná.

Riadok 90R

Retrukturalizácia: Úrok splatný
Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali by zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo
vykazovanom období retrukturalizované.

Riadok 20W

Odpísaná: Istina nezaplatená v lehote
Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti, naakumulovaná do konca predchádzajúceho
vykazovaného obdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 30W

Odpísaný: Úrok po splatnosti
Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti, naakumulovaných do konca predchádzajúceho
vykazovaného obdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 80W

Odpísaná: Istina splatná
Uvádza sa suma istiny, ktorá mala by zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo
vykazovanom období odpísaná.

Riadok 90W

Odpísaný: Úrok splatný
Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali by zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo
vykazovanom období odpísané.

Riadok 40R

Konsolidovaná suma v rámci retrukturalizácie
Uvádza sa suma zahrnutá do zmluvy o retrukturalizácii.

Riadok 50R

Suma èerpaná v rámci retrukturalizácie
Uvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej do konca vykazovaného obdobia, ktorá sa stala
predmetom retrukturalizácie.

Riadok 10R

Suma neèerpaná v rámci retrukturalizácie
Uvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej po konci vykazovaného obdobia, ktorá sa stala
predmetom retrukturalizácie.

