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IAS v prostredí SAP
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S blíiacim sa vstupom Slovenska do EÚ ako aj s rastúcim poètom zahranièných investícií na Slovensku sa
pre mnoho firiem stáva nevyhnutným vies svoje úètovníctvo nie len v zmysle legislatívy Slovenskej
republiky, ale aj pod¾a medzinárodných úètovných tandardov (IAS). Pod¾a nariadenia EC 1606/2002
musia vetky európske spoloènosti, ktorých cenné papiere sú verejne obchodovate¾né na svetových
finanèných trhoch, vies úètovníctvo v súlade s medzinárodnými úètovnými tandardami a to poènúc
rokom 2005. Pod¾a predbených odhadov má toto nariadenie priamy vplyv pribline na 7 000 koncernov
a nadnárodných spoloèností, ktoré budú predklada konsolidovanú úètovnú závierku v súlade s IAS. Toto
opatrenie bude de facto záväzné aj pre ve¾kú väèinu spoloèností na Slovensku, ktoré majú svoju materskú
spoloènos v zahranièí. Tieto firmy budú musie pripravi podklady v súlade s IAS pre konsolidovanú
uzávierku materskej spoloènosti.
PONUKA ZO SLOVAKOslovenských úètov DATY, A. S. Slovakodata,
tu sú úètované len
a. s., v rámci svojich sluobchodné prípady
ieb ponúka klientom riepod¾a slovenskej leenie IAS, ktoré v prostregislatívy a IAS úètov
dí informaèného systému
- tu sa úètujú tie obSAP zabezpeèí vedenie
chodné prípady, na
paralelného úètovníctva
ktoré sa vzahuje iba
pod¾a medzinárodných Miroslav Spruanský metodika IAS.
úètovných tandardov pri plnom
dodraní legislatívnych noriem, PARALELNÉ ÚÈTOVNÉ KNIHY.
ktoré platia pre Slovenskú re- Rieenie vyuíva tandardnú
publiku. Implementácia IAS funkènos SAP Special Ledger,
predstavuje celý rad overených ktorá umoòuje na základe subrieení, ktoré v spolupráci so zá- stituèných pravidiel transformokazníkom na projekte realizuje- va doklady vzniknuté v slovenme tak, aby sme zabezpeèili pa- skom úètovníctve do úètovnícralelné spracovanie ekonomic- tva IAS.
kej agendy pod¾a legislatívnych
poiadaviek SR a súèasne pod¾a PARALELNÉ ÚÈTOVNÉ OKRUIAS. Koneèným výstupom spra- HY. V samostatných úètovných
covania sú najmä výkazy: súva- okruhoch je moné sledova dve
ha, výsledovka, výkaz zmien vo úètovníctva pod¾a rôznych úèvlastnom imaní, cash flow a iné. tovných tandardov.
Vetky rieenia vyuívajú tanTRI ZÁKLADNÉ RIEENIA. Slovakodata ponúka implementáciu
Produktu IAS v troch základných
rieeniach. Sú to paralelné úèty,
paralelné úètovné knihy a paralelné úètovné okruhy.
PARALELNÉ ÚÈTY. Rieenie je
zaloené na princípe rozdelenia úètovného rozvrhu do troch
samostatne vybilancovaných
oblastí, a to: spoloèných úètov v tejto oblasti sú úètované obchodné prípady rieené pod¾a
oboch metodík rovnako, ïalej
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dardnú funkènos systému a jeho nástroje bez nevyhnutnosti
modifikova tandardné objekty
systému, prípadne bez nevyhnutnosti vyvíja nové zákaznícke
objekty.
USKUTOÈNENÉ RIEENIA. Firmy, ktoré chcú by vèas a dobre
pripravené na IAS, zaèali svoje
systémy prispôsobova v roku
2003. V závere roka 2003 Slovakodata, a. s., realizovala potrebné úpravy v systémoch týchto spoloèností na projektoch implementácie IAS, US GAAP
a odtartovali sme realizáciu
projektov harmonizácie tandardov EÚ.
V súèasnosti má Slovakodata,
a. s., za sebou tyri úspené implementácie IAS. Z toho tri projekty sa uskutoènili s vyuitím
rieenia formou paralelných úètov a na jednom projekte sa rea-

lizovali paralelné úètovné okruhy. Na základe znalostí a skúseností naich konzultantov sme
optimalizovali postupy a zefektívnili aktivity na naich projektoch.
PREDNOSOU JE OSVEDÈENÁ
METODOLÓGIA. Slovakodata,
a. s., vytvorila osvedèenú metodológiu zaloenú na tandardizovaných postupoch a má odborníkov s výbornou znalosou
IAS a vlastnou skúsenosou
z prechodu na IAS v slovenských
podmienkach. Slovakodata, a. s.
vám ponúka úèinný a nákladovo efektívny prechod na IAS
a tandardy EÚ. Pracujeme v súèinnosti a s aktívnou úèasou
pracovníkov zákazníka, èo je
zárukou rieenia, ktoré zoh¾adòuje pecifické podmienky a individuálne potreby kadého klienta.

