APD

Aplikácia pre spracovanie dát pre KÚZ

Aplikácia pre prípravu podkladov pre konsolidáciu APD je zákazníckym riešením k SAP ECC
modulu FI. Umožňuje výber dát, spracovanie odsúhlasovacieho formulára a konsolidačného balíka
v jednom prostredí s balíkom kontrol pre zabezpečenie správnosti údajov a zníženie chybovosti.
Prínosy
Prehľadnosť spracovaných položiek
rozčlenenie účtov HK
doplnenie účtov o základné údaje (hodnota, IČO partnera, druh činnosti, analytické členenie,...)
označenie položiek statusom
Zníženie chybovosti
kontrola na dodržanie bilančnej kontinuity účtov, vyplnenie požadovaných informácií, správnosti identifikácie
konsolidačného partnera
kontrola správnosti pohybov na vybraných účtoch
Zefektívnenie práce používateľa
odsúhlasovací formulár a konsolidačný balík v jednom prostredí
kontrola poskytujúca prehľad o rozdielne vykazovaných VV (neodsúhlasovať už odsúhlasené)
používateľ nemusí prepisovať dáta zo systému do .xls formátu OF, reps. KB
predpripravené dáta na ďalšie spracovanie priamo v systéme SAP.

Ako to funguje?
Aplikácia pre spracovanie podkladov pre konsolidáciu APD je zákazníckou aplikáciou, ktorá zabezpečuje výber dát,
spracovanie odsúhlasovacieho formulára a konsolidačného balíka v štruktúre publikovanej MFSR. Na základe dát
načítaných zo systému IS SAP má používateľ k dispozícii prostredie, v ktorom má možnosť doplniť chýbajúce informácie
(napr. zostatkovú dobu splatnosti, druh zostatku účtu pre účty s premenlivým zostatkom, prehľad vývoja účtov rezerv, opravných
položiek a vlastného imania). V prípade informácie pre dlhodobý finančný majetok, úvery a finančné výpomoci je možné
doplniť informácie, ktoré vo všeobecnosti nie sú súčasťou účtovníctva, ale podpornej dokumentácie na finančnom
oddelení (vlastné imanie, základné imanie, % vlastníctva, úroková sadzba, úrok a iné). Súčasťou odsúhlasovacieho
formulára je aj tabuľka o prehľade čerpania transferov. Všetky údaje zo spracovaných položiek sa automaticky prenášajú
do účtovných výkazov súvaha a výkaz ziskov a strát, ako aj do generovaných hárkov konsolidačného balíka. Na úrovni OF aj
KB sú definované kontroly, ktoré pomáhajú užívateľovi pri spracovaní podkladov pre konsolidáciu (kontrola bilančnej
kontinuity, kontrola na vyplnenie vybraných informácií, väzby medzi vykázaním tvorby/zúčtovania rezervy a opravnej položky
v súvahe voči výkazu ziskov a strát). Aplikácia identifikuje vzájomné vzťahy voči organizáciám v konsolidovanom celku, ako aj
v rámci celej verejnej správy. Výsledkom je spracovanie .csv formátu OF a KB pripraveného na načítanie na portál CKS.
Aplikácia umožňuje spracovať aj dáta mimo SAP účtovných jednotiek vo vopred definovanej štruktúre.
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Súčasti aplikácie
odsúhlasovací formulár
príprava podkladu pre odsúhlasovanie vzájomných vzťahov – predbežné odsúhlasovanie
organizácie majú možnosť zadať informácie o čerpaní transferov
konsolidačný balík
podklad pre konsolidáciu na jednotlivých úrovniach
obsahuje vybrané hárky KB, účtovné výkazy, možnosť zadávania informácií o nehnuteľných
kultúrnych pamiatkach, vývoji odloženej dane pre obchodné spoločnosti,
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