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Spremembe računovodenja prinašajo več vlaganj v IT
Standardi Pri razvrščanju in merjenju finančnih instrumentov bo začel veljati nov model določanja, ki temelji na lastnostih denarnih tokov
Prvega januarja prihodnje leto
bo začel veljati nov mednarodni standard računovodskega
poročanja MSRP 9 – finančni
instrument, ki bo nadomestil
starejši mednarodni računovodski standard MRS 39.
Jože Polh
Finančna in gospodarska kriza iz
leta 2008 in poznejših let sta namreč razjasnili številne nedoslednosti, nerazumljivosti starejšega
standarda, ki so mu računovodski
strokovnjaki očitali tudi prepozno
evidentiranje dogodkov glede na
realno stanje.
Pri razvrščanju in merjenju finančnih instrumentov bo začel
veljati nov model določanja, ki
temelji na pogodbenih lastnostih
denarnih tokov instrumenta (preizkus SPPI) in poslovnem modelu podjetja. Preizkus SPPI (ang.
Solely payments of principal and
interest) preverja, ali izhajajo pričakovani denarni tokovi instrumenta izključno iz plačila glavnice
in obresti.

Prenova področja
izgub in slabitev

Na podlagi rezultata preizkusa in
poslovnega modela podjetja se
finančni instrumenti razvrstijo
v tri različne skupine. Model odplačne vrednosti vsebuje finančne instrumente, ki so namenjeni
zbiranju denarnih tokov in so
sestavljeni izključno iz glavnice
in obresti. Model poštene vrednosti skozi poslovni izid vsebuje
finančne instrumente, katerih cilj
je lahko bodisi zbiranje pogodbenih denarnih tokov do zapadlosti
bodisi prodaja pred zapadlostjo.
Denarni tokovi pa so sestavljeni
izključno iz glavnice in obresti.
Model poštene vrednosti skozi
poslovni izid vsebuje finančne
instrumente, ki ne izpolnjujejo
pogojev za prejšnji dve skupini.
Finančna sredstva se lahko razporedijo v vse tri modele, medtem ko se finančne obveznosti
lahko razporedijo le v model
odplačne vrednosti ali v model
poštene vrednosti skozi poslovni
izid. Prerazporeditev sredstev se
lahko naredi le v primeru, ko se
spremeni poslovni model podje-

Pri razvrščanju in merjenju finančnih instrumentov za računovodske namene bo začel veljati nov model določanja. Foto Reuters
tja. Prerazporeditev obveznosti ni
mogoča.
Najpomembnejša sprememba,
ki jo prinaša novi standard, se nanaša na slabitve finančnih instrumentov. Iz modela nastalih izgub
prehaja na model pričakovanih
izgub, kjer je treba upoštevati tudi
ocene prihodnjih dogodkov in
vpliva okolja. »Z uvedbo modela
pričakovanih izgub bo pripoznavanje izgub bolj usklajeno z dejanskim stanjem v gospodarstvu.
Skladno z MRS 39 so družbe namreč smele pripoznati kreditne
izgube šele v trenutku, ko so zanje
obstajali nepristranski dokazi. Zaradi tega je bilo pripoznanih izgub
premalo in pripoznane so bile prepozno, kar je bila tudi največja kritika MRS 39 v času finančne krize.

Oblikovanje slabitev za poslovne
terjatve po novem pozna poenostavljen pristop, kjer se lahko oblikuje vseživljenjske pričakovane
izgube na podlagi zgodovinskih
izkušenj,« pojasnjuje Tanja Sibinčič iz podjetja CRMT.
Skladno z novim standardom
se finančna sredstva delijo v tri
skupine (koše), in sicer: delujoča
sredstva, še vedno delujoča sredstva, ki se jim je kreditno tveganje
znatno spremenilo od prvega pripoznanja, in nedelujoča sredstva.
Za delujoča sredstva se računajo
12-mesečne pričakovane izgube, za
nedelujoča sredstva pa življenjske
pričakovane izgube. V izračunu se
morajo upoštevati vse (razumno)
dostopne informacije, diskontirani pričakovani denarni tokovi,

Nad tokom dokumentov
naj bo zagotovljen nadzor

ki se diskontirajo s prvotno efektivno obrestno mero; upoštevati
se morajo različni verjetni izidi.
Obrestni prihodki za prvi dve skupini se še vedno računajo iz bruto
vrednosti sredstev, medtem ko se
za tretjo skupino obresti računa na
neto oziroma zmanjšano vrednost
sredstva.

Spremembe na področju
dela zavarovalnic

Prav spremembe v pripravi slabitev so predvsem v finančnih institucijah zahtevale veliko novih vrst
obdelave podatkov in modeliranja,
številne ustanove so zato morale
seči v žep in nadgraditi svoje informacijske in analitične rešitve.
»Nekatere družbe so razvoj vodile
same, medtem ko so se druge po-

vezale z določenimi svetovalnimi
družbami ali pa od ponudnikov
IT-rešitev kupile že razvit izdelek.
Tagetik je ena od rešitev na trgu,
ki ponuja predpripravljene module za zahteve, ki jih prinašajo novi
standardi (MSRP 9, 15, 16 in 17).
Vključuje zelo zmogljivo orodje za
izračunavanje zahtevanih podatkov, ki obvladuje velike količine
podatkov, omogoča obvladovanje
kakovosti podatkov, revizijsko sled
in zgodovino podatkov na enem
mestu. Poročanje in razkritja pa
omogoča tako na analitični kot
sintetični ravni,« komentira Sibinčičeva.
Zadnja faza standarda MSRP
9 obravnava računovodenje varovanja pred tveganji, ki meri na
izboljšanje ocene poštene vre-

dnosti in denarnih tokov pred
tveganjem varovanih postavk. V
novem standardu je varovanje
pred tveganji bolj usklajeno z aktivnostmi upravljanja tveganj ter
je poenostavilo računovodsko
obravnavo le-tega.
MSRP 17 je prvi vseobsegajoči
standard, ki se ukvarja z računovodenjem zavarovalnih pogodb.
Zamenjuje vmesni standard MSRP
4, ki ni prepisoval točnega načina
merjenja zavarovalnih pogodb,
ampak je dovoljeval uporabo lokalnih standardov – ti pa se po svetu
zelo razlikujejo. Novi standard bo
prinesel usklajeno računovodenje
zavarovalnih pogodb, kar bo posledično vplivalo na globalno primerljivost računovodskih izkazov
zavarovalnic, izboljšalo kakovost
finančnih informacij in transparentnost poslovanja zavarovalnic
ter dalo boljši vpogled v dobičkonosnost posameznih zavarovalniških produktov.
Novi standard bo imel večji
vpliv na dolgoročne kot kratkoročne zavarovalne pogodbe. Družbe
bodo prikazovale prihodke le iz
nadomestila za opravljene storitve,
kot je v praksi v drugih panogah.
Investicijska komponenta zavarovanja se tako ne bo več pojavljala v
poslovnih prihodkih v času plačil
premije in v poslovnih odhodkih
z druge strani v času poplačila nabranih sredstev strankam. Prihodki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida glede na čas opravljene
storitve.
Standard prinaša tri modele
vrednotenja. Osnovni model vrednotenja je model gradnikov, poenostavljen model za kratkoročne
pogodbe je premijski alokacijski
model, pozna pa tudi pristop prilagodljivega zaslužka za pogodbe
z neposredno udeležbo. Pri merjenju vrednosti zavarovalne pogodbe se upoštevajo sedanja vrednost
prihodnjih denarnih odtokov,
zmanjšana za pričakovane prihodnje denarne pritoke iz pogodbe.
Če so odtoki večji od pritokov, se
izguba takoj pripozna v izkazu poslovnega izida. Če so pritoki večji
od odtokov, jih razmejijo in prikazujejo v bilanci kot pogodbeno
storitveno maržo in jih pozneje
sproščajo skozi čas trajanja zavarovalne pogodbe. S tem se odpravijo
čezmerni dobički na začetku, ki
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se sprostijo šele v dejanskem času
opravljene storitve.
Denarni tokovi se ob vsakem
poročanju diskontirajo s tekočo (in
ne prvotno!) diskontno stopnjo, ki
izraža časovno vrednost denarja.
Vpliv sprememb diskontnih stopenj se bo lahko pripoznal v izkazu poslovnega izida ali v izkazu
vseobsegajočega donosa. Na vsak
datum poročanja pa je treba ovrednotiti tudi prilagoditev za tveganje, ki se izkaže v izkazu poslovnega izida. Prilagoditev za tveganje
izraža negotovost glede višine in
časa dejanskega nastopa denarnih
tokov. Vse tri postavke bo treba
prikazovati ločeno.

Samostojni portfelji
zavarovalnih pogodb

Zavarovalne pogodbe se skladno
s standardom lahko združujejo v
portfelje zavarovalnih pogodb na
podlagi določenih meril. V portfelj
se lahko vključi pogodbe, ki so bile
sklenjene manj kot leto dni narazen in zagotavljajo kritje za podobna tveganja ter se njihova cena
določa na podoben način glede na
prevzeta tveganja. Problematične
pogodbe, ki povzročajo izgubo, bo
takoj treba identificirati in to izgubo pripoznati v izkazu poslovnega
izida. Izgube ene skupine pogodb
se ne sme pobotati z dobičkom
druge skupine.
»Kljub vsem spremembam in
visokim stroškom, ki jih bo uvedba MSRP 17 prinesla, bodo po
mnenju odbora za mednarodne
računovodske standarde (IASB)
koristi precej višje. Merjenje vrednosti zavarovalnih pogodb bo
precej bolj realno, saj bodo uporabljene tekoče in ne zgodovinske predpostavke. Zavarovalnice
bodo ločeno predstavljale prihodke iz različnih naslovov. Prihodki
bodo prikazani v času opravljanja
storitve in le za opravljeno storitev, brez investicijske komponente in bodo tako bolj primerljive z
drugimi panogami. Vse družbe,
ki uporabljajo MSRP, bodo vodile poslovne knjige konsistentno
tako znotraj skupine kot med različnimi skupinami, kar bo precej
izboljšalo primerljivost računovodskih izkazov zavarovalnic in
povečalo razumljivost in transparentnost poslovanja zavarovalnic,« še dodaja Sibinčičeva.

Oglasno sporočilo

Dokumentni sistemi »Najboljše so tiste rešitve,
ki se lahko prilagodijo uporabnikom in ne obratno«

Vinko Seliškar
Prednosti so namreč tako očitne,
da že laični izračun pokaže, da se
naložba v dokumentni sistem ali
sistem upravljanja vsebin podjetju
relativno hitro povrne. Sploh če
podjetje ob implementaciji poskrbi
za integracijo z drugimi rešitvami
v svojem IT-okolju in z dokumenti
ter datotekami povezano optimizacijo delovnih tokov in poslovnih
procesov.

Avtomatizacija = učinkovitost

Z avtomatizacijo z dokumenti povezanih postopkov, kot so zajem,
avtorizacija, podpisovanje, arhiviranje in podobni, se močno pohitri
in poenostavi delo zaposlenih. Posebno če avtomatizacija poslovnih

procesov omogoča še simultano
izvajanje delovnih tokov dokumentov in naredi delo z dokumenti preprostejše in razumljivejše. Ne
glede na to, katere mobilne, »fiksne« ali tiskalniške naprave uporabljajo za delo z dokumenti.
»Najboljše so tiste rešitve, ki se
znajo prilagoditi uporabnikom in
ne obratno. Ena takšnih je Kyochera Workflow Manager, ki vključuje
že predpripravljene predloge in
vzorce dela z dokumenti, obenem
pa se prilagaja zahtevam uporabnikov in to brez zahtevnih prilagoditev, za katere bi moral skrbeti oddelek IT,« ugotavlja Ciril Kraševec,
direktor podjetja Xenon Forte.
Če isto vprašanje, torej, katera
rešitev upravljanja dokumentnih
tokov je najboljša, postavimo informatikom, bomo dobili takšen
odgovor: tista, ki skrbnikom zagotavlja optimalni nadzor. Dodaten
plus sta hitra in preprosta namestitev programa pa tudi upravljanje
prek enostavnega in preglednega
vmesnika. Sistemski skrbniki si
pač želijo možnosti, da v vsakem
trenutku lahko preverijo, v kateri
fazi je katerikoli z dokumenti povezan poslovni proces, kdo je zadnji popravljal dokument in kateri
je naslednji predviden korak.

Čas je denar,
odgovornost pa kakovost

Preprostejši ko bo za skrbnike in
poslovne uporabnike način upravljanja dokumentov, hitreje bo
delo opravljeno. Zaposleni v pisarniških okoljih danes zelo veliko
časa porabijo za iskanje dokumentov, seveda v podjetjih, ki nimajo
sistema za upravljanje vsebin oziroma dokumentnega sistema. Tam
se različni dokumenti in pogodbe,
predvsem v papirnih arhivih, iščejo tudi po več deset minut ali ur. V
dokumentnem sistemu pa je dovolj
že vnos (približnih) ključnih besed
in že se pogodbe, računi, dobavnice ali kontakti prikažejo na zaslonu. Indeksiranje, ki ga opravljajo
dokumentni sistemi, je z vidika
povprečnega uporabnika včasih
videti prav vsemogočno oziroma
kot bi program uporabniku bral
misli. Ne glede na to, ali iščete po
imenu datoteke, določeni lokaciji
ali kar po celotnem besedilu dokumentov, iskano navadno najdete v
le nekaj trenutkih. Takrat rek »čas
je denar« dejansko velja.
Podjetja, ki jasno opredeljujejo
odgovornost zaposlenih pri delu
z dokumenti, določijo osebe, ki so
odgovorne za pravočasno izvedbo
posameznih nalog. Te si prav tako
pomagajo s poslovno programsko
opremo, s katero lahko nadzorujejo pot vhodnih dokumentov in
avtomatizirane delovne tokove. Jasne zadolžitve zaposlenih se konec
dne preslikajo v kakovost opravljenih nalog.

Tesna integracija
za dodatno produktivnost

Foto Kyocera

Poslovna okolja se utapljajo v
papirnatih in digitalnih dokumentih. A le tista, ki ne uporabljajo dokumentnih sistemov. Prav neverjetno se zdi,
da takšne ali drugačne rešitve za upravljanje dokumentov in drugih digitalnih datotek
leta 2017 ne uporablja vsako
podjetje.

Za res produktivno delo zaposlenih je priporočljivo, da je programska oprema med povezana,
saj imajo poslovni uporabniki
tako večje možnosti za sodelovanje, delajo na isti podatkovni
osnovi (ena različica resnice) in
precej hitreje.
»Kyochera Workflow Manager
prilagodljivost upravljanja dokumentov in z njimi povezanih procesov v poslovnih okoljih dviga še
nivo više. Z različnimi specializiranimi moduli, ti so na voljo za
oddelke nabave, prodaje in distribucije, kadrovske službe ter delo s
pogodbami, produktivnost zaposlenih res postane pisana z veliko
začetnico,« zaključuje Kraševec.
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UTRIP.Pro – spremljanje delovnega utripa v proizvodnji.
ku. Podatki o opravljenem delu se vpisujejo
v daljših časovnih intervalih, pojavljajo se napake v njih, hkrati pa ni nadzora nad potekom
dela in odgovornostjo za napake na izdelkih.
Sistem za brezpapirno proizvodnjo KOPA
UTRIP.Pro s hitrim pretokom informacij že takoj prinese koristi:
kaže transparentno in pošteno celotno sliko
stanja v proizvodnji, spodbuja dobro delo
(samodejno primerjanje normativov in delovne uspešnosti po zaposlenih je vodjem v
pomoč pri organizaciji dela in nagrajevanju);
tehnologija ali prodaja lahko vsak trenutek
aktivno poseže v proces (zamenja vrstni red
delovnih listov ali uveljavi tehnološko spremembo na izdelku, saj delavec pridobiva
informacije in dokumente sproti na zaslon
terminala);
omogoča učenje na napakah – podjetje
ohranja dobre vzorce in odpravlja slabe (v
sistemu se shranjujejo podatki o parametrih strojev, izmetu, delavcih, opravljenem
času …);

• odkrivanje napak in odgovornosti zanje, ko
je proizvodnja v zgodnji fazi in je odprava
razmeroma poceni;
• elektronska dokumentacija zniža stroške,
digitalizirani podatki iz proizvodnje se takoj
in samodejno prenesejo v sistem ERP.

Hitra uvedba za takojšne poslovne

učinke
Dolgotrajni projekti so za podjetje veliko
breme. Podjetje KOPA uvede sistem za brezpapirno proizvodnjo in digitalizira HR-funkcijo v samo nekaj mesecih. Rešitve Kopa
ERP, UTRIP.Pro in KOPA HRM so namreč razvite na podlagi najboljših praks iz podjetij z
različno proizvodno dejavnostjo. Združuje
veliko standardnih proizvodnih scenarijev,
ki se hitro prilagodijo posebnostim poslovanja naročnika. Zaradi modularne zasnove
in povezljivosti z različnimi proizvodnimi in
poslovnimi informacijskimi sistemi omogoča
postopno vzpostavitev celovitega brezpapirnega poslovanja v proizvodnji in podporo
z vidika razvoja kadrov in kompetenc, ki so
ključne za digitalizacijo.

