Klient

Slovak Telekom, a. s.

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom kvalitného,
externe dodaného výpočtu
rezervy a jej zaúčtovania
dosiahnuť súlad s
medzinárodnými účtovnými
štandardmi IASjIFRS, a tým
naplniť požiadavky auditu

NÁVRH METODOLÓGIE A
VÝPOČET REZERVY NA
ZAMESTNANECKÉ POŽITKY
PODĽA IAS 19
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. je najväčší slovenský
multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a
zodpovedným prístupom k podnikaniu. V roku 2010 došlo k
zlúčeniu spoločností Slovak Telekom, a. s. a T-Mobile
Slovensko, a. s., čím vznikol univerzálny operátor, ktorý ponúka
bytovým i firemným zákazníkom komplexné riešenia z jedného
zdroja.

VÍZIA KLIENTA
Riešenie projektu
Vypracovanie metodológie a
výpočet rezervy na
zamestnanecké požitky podľa
IAS 19 s návrhom účtovania

Deutsche Telekom AG sa stal majoritným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. (ďalej len Slovak Telekom) po tom, čo v roku 2000 odkúpil od štátu 51 percent
akcií podniku (vtedy Slovenské telekomunikácie, a.s.). Povinnosťou všetkých
organizácií v skupine Deutsche Telekom Group je implementácia
medzinárodných účtovných štandardov IASjlFRS do interného účtovníctva a
finančného výkazníctva. Štandardy IASjlFRS prijíma Výbor pre medzinárodné
účtovné štandardy (IASB) a súvisiace inštitúcie. Zmyslom IASjlFRS je zjednotenie
medzinárodných účtovných štandardov na úrovni zostavovania účtovnej závierky, a
teda čo najväčšia porovnateľnosť účtovných závierok na celom svete.
Slovak Telekom je spoločnosťou, ktorá odmeňuje vernosť svojich zamestnancov
vyplatením zamestnaneckých požitkov. V súlade so štandardom IAS 19 bolo preto
potrebné vytvoriť a vykazovať rezervu na tieto benefity. Zmyslom rezervy je
zabezpečiť, aby v okamihu, keď sa zamestnanecké požitky stanú splatnými, mala
spoločnosť dostatok zdrojov na ich úhradu.
Spolupráca Slovak Telekomu a spoločnosti Centire začala v roku 2006 a
vyplynula z potreby realizácie výpočtu rezervy nezávislým externým subjektom
za podmienky dosiahnutia úplného súladu s medzinárodnými účtovnými štandardmi.
Od roku 2006 každoročne spoločnosť Centire zabezpečovala pre Slovak Telekom
návrh a aktualizáciu metodiky výpočtu rezervy, výpočet výšky rezervy a odporúčania
účtovných postupov pre zaúčtovanie rezerv, ktoré boli obsiahnuté v záverečnej správe
projektu. Súčasťou správy boli aj súvisiace výstupy ako poznámky k účtovnej závierke
a report zamestnaneckých požitkov pre Deutsche Telekom AG podI'a požiadaviek
klienta..

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?
Výhody riešenia
Vypracovanie metodiky
na výpočet rezervy
v súlade
s medzinárodnými
účtovnými štandardmi
Výpočet výšky rezervy
na zamestnanecké
požitky a jej
zaúčtovanie
Akceptácia výstupov a
postupov účtovania
zo strany audítorov
Nezávislý výpočet od
externých poistných
matematikov
outsourcingovej
spoločnosti

Vďaka čomu bol projekt
úspešný
Kritické faktory úspechu
dodržiavanie termínov
poskytovania informácií
zo strany klienta,
odbornosť v
problematike IASjlFRS
a okamžitá
implementácia zmien v
štandardoch v prípade
potreby,
detailné a precízne
spracovanie všetkých
potrebných
dokumentov tímom
odborníkov zo
spoločnosti Centire,
súčinnosť všetkých
zúčastnených strán

Hlavné ciele:
odborný tím spoločnosti Centire mal preto v prvom rade navrhnúť metodológiu
výpočtu rezervy na zamestnanecké požitky v súlade s medzinárodnými
účtovnými štandardami,
zároveň prostredníctvom poistno-matematických výpočtov vypočítať výšku
rezervy a navrhnúť účtovné postupy na jej vykázanie, a to vždy k poslednému
dňu kalendárneho roka,
zabezpečiť, aby návrh výšky rezervy a účtovných postupov bol každoročne
akceptovaný a schválený interným i externým auditom klienta.

AKO SME POSTUPOVALI
Prvým krokom bolo stretnutie s klientom, na ktorom sa dohodol rozsah
vstupov potrebných k dosiahnutiu stanovených cieľov a harmonogram
povinností všetkých zúčastnených strán.
Na základe súboru dát dodaných klientom bol vypracovaný návrh
metodológie a urobený predbežný prepočet rezervy s návrhom
amortizačného plánu na postupné vykázanie nákladov minulých služieb.
Výpočet rezervy je vysoko odbornou záležitosťou, ktorá zahŕňa poistnomatematické výpočty, znalosť medzinárodných účtovných štandardov, znalosť
účtovných postupov a relevantných právnych predpisov.
V rámci poistno-matematických postupov bola na výpočet rezervy použitá
metóda projektovanej jednotky kreditu.
Výsledky predbežného prepočtu rezervy boli odborným tímom Centire
následne prezentované zástupcom spoločnosti Slovak Telekom.
Po ich akceptácii zo strany klienta Centire dodal finálnu verziu
metodológie výpočtu výšky rezervy (tzv. Záverečná správa) so
zdôvodnením postupu, tabuľkové prílohy a ostatné výstupy podľa dohody.
Závery vyplývajúce z projektu:
návrhom metodológie výpočtu rezervy dostal klient do ruky komplexný
metodický dokument, ktorý slúži ako základ výpočtu rezervy i na ďalšie roky,
výpočtom rezervy na zamestnanecké požitky a jej účtovným vykázaním došlo
k dosiahnutiu súladu s medzinárodnými účtovnými štandardmi IASjIFRS,
výpočet rezervy a jej vykázanie bolo akceptované a schválené externým
audítorom klienta.

ČO ZÍSKAL KLIENT?
Hlavné prínosy projektu:
dosiahnutie súladu s IASjlFRS a účtovnej auditovatel'nosti,
výpočet rezervy realizovaný externou, nezainteresovanou stranou,
úspora času a vynaloženej energie, kompletizácia dokumentácie
garancia odborných postupov a metód,
Súčasťou výstupov projektu bolo v posledných rokoch aj vyplnenie reportu
zamestnaneckých požitkov tzv. "Data Request". Šlo o špecifickú požiadavku
klienta, ktorej Centire vyšlo v ústrety

