Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
Oblikovanje orodja za sestavo konsolidiranih računovodskih
izkazov po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP)
1. Polni naslov projekta:



V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

0 - Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
1 - Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
2 - Umetnost in humanistika
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
4 - Naravoslovje, matematika in računalništvo
5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
6 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo
7 - Zdravstvo in sociala
8 - Storitve
9 - Neopredeljeno po širokem področju
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt)
Visoko šolo za računovodstvo in finance, Ljubljana
Ter podjetjem
TAB Tovarna Akumulatorskih Baterij d.d. Mežica
3. Besedilo:


Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta

V šolskem letu 2016/2017 je Visoka šola za računovodstvo in finance izvedla projekt »Oblikovanje
orodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja (MSRP)«, v katerem je skupina šestih študentov VŠR s pomočjo dveh
pedagoških mentorjev in ene delovne mentorice za gospodarsko družbo TAB Tovarna
Akumulatorskih Baterij d.d. (Mežica) razvila orodje za poročanje in sestavo konsolidiranih
računovodskih izkazov po MSRP.
Potreba za razvoj takega orodja je nastala z dopolnitvijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)
avgusta 2015, ki od leta 2016 vse velike skupine pravnih oseb zavezuje k poročanju po MSRP, ki se
razlikujejo od Slovenskih računovodskih standardov. Gospodarska družba TAB d.d. je morala v
konsolidirano poročilo vključiti še svoje mednarodne odvisne družbe iz Italije, Španije, Poljske in
Makedonije. Jedro projekta je tako predstavljalo razvoj orodja, ki bo TAB d.d. z ozirom na njene
mednarodne hčerinske družbe omogočilo potrebno poenotenje na MSRP in učinkovito vsakoletno
poročanje.
Glavni problem je vezan na pretvorbo izjemno obsežnih MSRP-jev za učinkovito in zakonsko
ustrezno uporabo za specifično gospodarsko družbo, v našem primeru je to TAB d.d. Dodatni
problemi so vezani na mednarodno razvejano mrežo odvisnih družb vključenega podjetja in na
nižjo stopnjo razumevanja MSRP-jev v gospodarskem okolju (zavezanci šele z letom 2016).



Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta

Reševanje problema je bilo vezano na razvoj programskega orodja v Excelu. Za razvoj orodja za
poročanje po MSRP-jih je bil potreben pregled vseh relevantnih mednarodnih računovodskih
standardov in priprava zbirke razkritij, relevantnih za sodelujočo gospodarsko družbo in njene
odvisne družbe. Na podlagi tega je projektna skupina oblikovala poročevalske pakete za odvisne
družbe, ki so preko programiranih kontrol povezovali računovodske izkaze z razkritji s sklici na
standard, kar je omogočilo enotno zbiranje podatkov. To je omogočilo skupno obdelavo podatkov
za kasnejše potrebe podjetja v navezavi na pripravo konsolidiranega računovodskega poročila.
Testiranje orodja je potekalo na izpolnjevanju poročevalskih paketov za leto 2015, ob čemer so se
razkrile napake in pomanjkljivosti v povezavah ter bile odpravljene. Orodje je bilo nato
uporabljeno za pripravo konsolidiranega računovodskega poročila za leto 2016. Študentje so pri
razvoju orodja usvojili tudi znanje o mednarodnih podobnostih in razlikah v računovodskem
poročanju, saj so tujim odvisnim družbam pomagali z zapleti pri izpolnjevanju poročevalskih
paketov. Ker se s podobnim problemom soočajo tudi druge gospodarske družbe, tema pa je
zanimiva tudi za naše študente, so študentje naučeno znanje združili v Modul MSRP:
Posvetovalnico, ki je vseboval predstavitev poteka dela za razvoj orodja.


Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti

Glavni rezultati projekta sta že opisano orodje in Modul MSRP, ki je bil predstavljen na zaključni
prireditvi projekta ter je dostopen tudi na naši spletni strani. Pedagoško-svetovalni modul so ob
podpori pedagoških mentorjev in delovnega mentorja v orodju Prezi pripravili študenti in je
zasnovan kot povzetek faz, ki so potrebne za razvoj orodja za poročanje po MSRP. Do konca leta
2018 pa je predvidena tudi objava članka v strokovni reviji Poslovodno računovodstvo, ki
obravnava teme projekta.
Družbenokoristen učinek projekta je bil dosežen s
- s pridobitvijo kompetenc študentov, ki jih potrebuje gospodarstvo. Vključeni študenti so pridobili
aktualna znanja in izkušnje za računovodje. S tem so se jim povečale zaposlitvene možnosti;
- s krepitvijo razumevanja poročanja po MSRP-jih v nacionalnem akademskem in gospodarskem
okolju, kar vpliva na konkurenčno prednost naših podjetij in kadra. Ker je poročanje po MSRP-jih
postalo zakonsko obvezno za nekatere družbe šele z letom 2016, je v gospodarskem okolju še
vedno prisotno nerazumevanje ob prehodu s SRS na MSRP;
- z obravnavanjem problematike v mednarodnem okolju (odvisne družbe TAB d.d.), kar je okrepilo
razumevanje poslovanja v mednarodnem okolju za vključene študente. To krepi konkurenčno
prednost slovenskega kadra in je skladno z evropskimi cilji internacionalizacije, ki jih zasledujejo
tudi slovenske strategije;
4. Priloge:


Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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