VZOR

FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu,
štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

1. Vykazujúci štát

2. Číslo dlhu

3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje

4. Typ zasielaného hlásenia

A. Originál

B. Oprava

Rozvrh budúcich platieb
Rozvrh splátok
Mesiac

Rok

pri reštrukturalizácii dlhu

Istina

Úrok

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Poznámky:

Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:

Odtlačok pečiatky
a podpis spracovateľa hlásenia:

IČO:

číslo telefónu:
číslo faxu:

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1A

Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom
garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu
Hlásenie dopĺňa informácie uvedené v hlásení FORM 1 tak, aby sa mohla určiť budúca výška
splátok istiny a úroku v tých prípadoch, keď režim splátok nemožno z hlásenia FORM 1 získať
automaticky.
Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania
zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.
Všetky sumy sa uvádzajú zaokrúhlene na tisíc jednotiek, len japonské jeny sa uvádzajú
v miliónoch.
Vypĺňa sa, ak
a) záväzok má nepravidelný režim splácania, to znamená v hlásení FORM 1 sa označili body
9.1.4. alebo 18.5.,
b) dodatočne dochádza k podstatným zmenám v rozvrhu splátok alebo ak je potrebné
nahradiť nepresné alebo chybné údaje už skôr uvedené v hlásení FORM 1A,
c) je uzatvorená dohoda o novom režime splátok, celková suma sa rozdelí do jednotlivých
rokov v tomto hlásení.
1.

Vykazujúci štát
Uvádza sa Slovenská republika.

2.

Číslo dlhu
Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

3.

Mena, v ktorej sa dlh vykazuje
Mena uvádzaná na tomto mieste je zhodná s menou v hlásení FORM 1 v bode 17.1. Mena
sa označuje trojmiestnym alfabetickým kódom používaným v kurzovom lístku Národnej
banky Slovenska.

4.

Typ zasielaného hlásenia
A.

Originál
Označí sa vtedy, ak sa predkladá hlásenie FORM 1A prvýkrát pre určitý záväzok.

B.

Oprava
Označí sa vtedy, ak toto predkladané hlásenie nahrádza už skôr odoslané hlásenie
FORM 1A.

Stĺpce 1, 2

Mesiac
Rok
Uvádzajú sa termíny splátok pri reštrukturalizácii dlhu v stĺpci 3 a
výška splátok v stĺpcoch 4 alebo 5.

Stĺpec 3

Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu
Vypĺňa sa, iba ak bola uzavretá zmluva o novom režime splátok.
Uvádzajú sa sumy záväzkov splatné v jednotlivých rokoch. Súčet súm,
uvedených v tomto stĺpci, sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16.

Rozvrh budúcich platieb
Stĺpec 4

Istina
Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok nepravidelný, to
znamená v hlásení FORM 1 je označený bod 9.1.4. Súčet súm v stĺpci 4
sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16. Ak nemožno oddeliť
v jednotlivých splátkach istinu od úroku a ak súčty istiny a úroku
v jednotlivých splátkach nie sú rovnaké, v hlásení FORM 1 je označený
bod 18. 2. Potom sa celá splátka uvádza v stĺpci 4. Stĺpec 5 ostáva
prázdny.

Stĺpec 5

Úrok
Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok úrokov
nepravidelný, to znamená v hlásení FORM 1 je označený bod 18.5., ale
sumy splátok úrokov sú známe.

