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Nariadenia EÚ

Stanovisko Europskej centrálnej banky z 1.12.2005, ktoré mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 974/98 o zavedení Eura.

a) Madridský scenár – prechodné obdobie max 3 roky 
(použitý v rokoch 1998 - 2002)

b) Veľký tresk - súčasne bezhotovostný aj hotovostný prechod na Euro

c) Veľký tresk s postupným ukončovaním obdobia v dĺžke jedného roku
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Národná legislatíva

Národný plán zavedenia Eura v SR (link)
1. etapa – po vstup do ERM II

Do júna 2006 Absolvovanie prístupových procedúr do ERM II s orgánmi Európskej únie

2. etapa – členstvo v ERM II do rozhodnutia o prijatí SR do eurozóny

Od júna 2006 Vstup do ERM II

Do júla 2008 Rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky

Júl 2008 - Stanovenie konverzného kurzu SKK/EUR Radou EÚ

3. etapa – medzi rozhodnutím o prijatí SR do eurozóny a samotným vstupom

Júl 2008 – december  2009 - Povinné duálne oceňovanie

Do konca decembra 2008 Konverzia bankomatov, automa tov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo ban kovky

4. etapa – po vstupe do eurozóny

1. január 2009  - Vstup do eurozóny

do 16. januára 2009 - Duálny obeh: výmena korunovej hotovosti za euro a sťahovanie slovenskej koruny z obehu

od 17. januára 2009 Pokra ččččovanie výmeny starého korunového obe žžžživa za eurové bankovky a mince v bankách a NBS

do 31. decembra 2009 - Povinné duálne oceňovanie

do júna 2010 Odporú ččččané duálne oce ňňňňovanie

Pravidla pre duálne zobrazovanie cien a finan ččččných hodnôt (link)

Generálny zákon o zavedení Eura (link)
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Konverzný kurz

� Konverzný kurz bude slúžiť ako základná hodnota na prepočet slovenskej koruny na euro. Určí ho Rada 
EÚ, pravdepodobne v júli 2008. Prvýkrát sa tento kurz reálne použije 1. januára 2009 na prepočet všetkých 
hodnôt v korunách na euro. Dovtedy bude využívaný iba na účely duálneho ocenenia. Pri reálnej konverzii 
slovenskej koruny na euro nie je možné použiť iný ako konverzný kurz! 

� Konverzný kurz bude určený ako koeficient so 6 platnými číslicami: 
1 EUR = xx,xxxx SKK. Takto stanovený konverzný kurz sa musí použiť pri prepočítavaní všetkých aktív 
a pasív a všetkých hodnôt v korunách neskrátený, to znamená sumy v korunách sa musia vydeliť 6-
ciferným koeficientom konverzného kurzu. Konverzný kurz sa teda nesmie nikdy zaokrúhľovať! 
Zaokrúhľovať sa bude až suma prepočítaná konverzným kurzom. 

� Pozor !
Slovensko bude až do konca roka 2008 členom mechanizmu výmenných kurzov ERM II a všetky obchody 
a reálne konverzie tak budú prebiehať (ako dnes v trhovom kurze) za bežných podmienok stanovených 
obchodnými bankami. 
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Konverzia lokálnej meny

Čo chápeme pod konverziou lokálnej meny (LCC)? 
� Konverzia všetkých údajov v lokálnej mene
� Konverzia je vykonaná spätne za všetky finančné roky. V systéme budú konvertované

všetky dokumenty.
� Vyrovnanie rozdielov zo zaokrúhľovania
� Zmeny sú vykonané priamo v databáze, t.j. údaje v starej mene (SKK) sú priamo prepísané

novými prepočítanými hodnotami.
� Údaje v transakčnej mene nie sú konvertované a ostávajú nedotknuté.

Dôsledky
� Koncoročná uzávierka musí byť kompletne zdokumentovaná a pripravená na schválenie
� Konverzia nasleduje bezprostredne po uzávierke finančného roku

� Dokumenty zo súčasného finančného roku budú konvertované spätne od začiatku 
finančného roka.

� Po konverzii nie je viac možné účtovať do predchádzajúceho finančného roka
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Konverzia lokálnej meny

Čo je to lokálna mena?

� Je to základná mena vo finančnom účtovníctve

� V tejto mene sa vykonáva automatické účtovanie 

� Každému kódu organizácie je priradená lokálna mena
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Konvertované údaje

Ktoré údaje sú konvertované ?

� Customizing

� Kmeňové dáta

� Pohybové dáta

Zohľadnenie údajov špecifických pre zákazníka

� Vyhľadávacie funkcie pre špecifické programy zákazníka

� Vyhľadávacie funkcie pre dátový slovník
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Najdôležitejšie fázy projektu

Analýza
� Vyrovnanie dát pred konverziou

� Význam: Uistiť sa, že sa bude konvertovať len konzistentný systém

� Len rozdiely zo zaokrúh ľľľľovania sa budú ú ččččtova ťťťť na úččččty zaokrúh ľľľľovacích
rozdielov

� Prácnosť vyrovnania závisí od kvality dát systému

Konverzia
� Konverzia databázy

� Pre každú konvertovanú tabuľku sa generuje konverzný program

Vyrovnanie po konverzii lokálnej meny
� Dokumentovanie a zaúčtovanie rozdielov zo zaokrúhlenia

� Zabezpečenie konzistencie dát konvertovaného systému
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Programové fázy konverzie
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Úččččtovanie v predchádzajúcom finan ččččnom 
roku v predchádzajúcej mene

Úččččtovanie v novom fin. roku v novej lokálnej mene

31.12

Kalendar

napr.
25.3.

Kalendar

Po konverzii nie je mo žžžžné úččččtovanie do 
predchádzajúceho roku

Nový
finan ččččný rok

Predch. fin. rok
(ešte 

neuzatvorený)

Predch. 
finan ččččný rok

Predchádzajúci finan ččččný rok je 
uzatvorený v predchádzajúcej mene

Dokumentácia koncoro ččččnej uzávierky 
je v predchádzajúcej mene

Vyrovnanie v predchádzajúcej mene

Vyrovnanie v novej lokálnej mene

Úččččtovanie v novom roku v predchádzjúcej
mene

Scenár konverzie lokálnej meny

Konverzia tabuliek
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Scenár konverzie lokálnej meny

Lokálna mena = Euro

LC = Národná mena

Národná mena

Finaččččný rok 2008 Fin. rok 2009

Technický poh ľľľľad

1.1.2008

napr.: 25.03.2009

FR..2007

Predpoklad : Predchádzajúci finan ččččný rok bol uzatvorený a plne 

zdokumentovaný (komer ččččné a povinné výkazníctvo)

1.1. 2009 16.1. 2009

Euro

1.7. 2008
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Konverzia a vyrovnanie FI dokumentov

Rozdiel zo zaokrúhlenia je vlo žžžžený do euro dokumentu ako
nový riadok

���� Zaznamenané na ú ččččte zaokrúh ľľľľovacích rozdielov 
(korekcie - trieda 001)

Posting document:
Difference 0.01 EURODifference 0.01 EURO

Sales revenue 210.61
Sales tax/VAT 49.40
Receivables 260.02

Posting document:

Sales revenue 8099.19
Sales tax/VAT 1899.81
Receivables 9999.00

Posting document:

Sales revenue 210.61
Sales tax/VAT 49.40 
TranslationTranslation diffdiff .. 0.010.01
Receivables 260.02

Compact journal
before conversion

Compact journal
after conversion

Conversion
1 EURO = e.g. 38.455 SKK

Len konverzia jednotlivých polí - neposta ččččuje !
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Archivácia a audit

SystSyst éém je uzatvoreným je uzatvorený

KONVERZIA

KONVERZIA

VYROVNANIE

VYROVNANIE
ÚÚČČČČČČČČ

TOVANIE

TOVANIE
READY

READY

VYPLNENIE

VYPLNENIE

GENEROVANIE

GENEROVANIE

Konverzia tabuliekKonverzia tabuliek DodatoDodato ččččččččnnéé
spracovaniespracovanie

EuroEuroNNáárodnrodn áá menamena
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Plánovanie projektu

Test konverzie
� Doporučenie: 2-3 testovacie cykly

� Funkčný test

� Používateľský akceptačný test

� „suchý beh“

� Trvanie cyklu: približne 3-4 týždne

� Vykonanie testovacej konverzie

– Prvý testovací beh: približne 1-2 týždne kvôli analytickej fáze

– Posledný testovací cyklus: približne 3-5 dni

� Test výsledkov konverzie používateľmi: približne 2-3 týždne

� Testovací systém = čerstvá kópia produktívneho systému

� Testovací systém by mal byť vyhradený len pre účely testovania konverzie lokálnej 
meny

� Po poslednom teste nevykonávať žiadne podstatné zmeny na produktívnom systéme

� napr.: žiadne nové aplikácie a tabuľky
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Trvanie projektu

=Očakávané trvanie projektu (spolu) 

+

Predl žžžžuje trvanie projektu:
Hromadné údaje zalo žžžžené na báze FI (FI-CA...)

+ 1 mesiac, ak > 500 GB
+ 2 mesiace, ak > 1 TB
+ 3 mesiace, ak > 2 TB 

+
Predl žžžžuje trvanie projektu:

Relevantné ALE scenáre (+ 1 a žžžž 2 )

+
Predl žžžžuje trvanie projektu:

Nieko ľľľľko aktívnych klientov na systéme (+ 1 za ka žžžždý kl. )

-

Redukuje d ĺžĺžĺžĺžku trvania:
Jednoduchá inštalácia (málo údajov, plochá organiza ččččná štruktúra, 
málo rozhraní, ...) ���� Projekt je o mesiac a žžžž dva kratší

mesiace

6

Priemerná d ľžľžľžľžka projektu
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� Kick-off Workshop Júl
� Príprava, customizing, 

test 1: August 
� Testovanie užívateľmi: September 
� Test 2: Október 
� Testovanie užívateľmi: November 
� Test 3: December
� Testovanie užívateľmi December 
� „suchý“ a produktívny beh: Január
� Konverzia neproduktívnych klientov 

Časový harmonogram projektu

September OktóberAugust November Júl December Január
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Status management kontroluje proces konverzie
� Kontrola jednotlivých fáz (sekvenčné spracovanie)

� Priradenie programov do jednotlivých fáz

� Kontrola väzieb na predchádzajúce programy

Protokolovanie aktuálneho stavu konverzie

Kontrola pomocou stavových tabuliek
� EWUPGSTAT: uchováva počiatočný a konečný čas a logické meno všetkých programov, fáz, 

predchádzajúcich programov a výsledný status

� EWUPGTAB: obsahuje celkový počet dátových záznamov a tiež počet čítaných a zmenených 
záznamov

Status Management
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CTS 

SKK

D
SKK

QA
SKK

P

T
EUR

1

2

3

3 4

Transport nových 
vývojových objektov
(napr. ABAP, DDIC-
objekty a reporty)

Kópia systému

Konverzia

2

1

4

3Kópia z produktívneho do 
testovacieho systému
Konverzia testovacieho systému
na euro

Pokračovanie transportov nového vývoja do 
produktívneho alebo testovacieho systému

Transport z konsolidačného systému na kontrolu euro-
kompability nových ABAP a DDIC objektov.
.

Systemlandscape:  Testovanie konverzie
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Rezervovanie dostatočného času na projekt 
� Vyčlenenie projektového tímu, 

IT a dostatočnej kapacity používateľov 

Nevyhnutné opakované testovanie konverznej procedúry

� Prípravná fáza: kontrola konzistencie dát a 
urovnanie stavu (analýza dát)

� Definovanie hardvéru a konfigurácie databázy pre produktívnu konverziu

� Zrovnanie dát a testovanie používateľmi

� Použitie produktívnych dát a identického hardvéru pre testovanie

Faktory úspechu
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Zohľadniť potrebný čas na:

� upgrade

� aplikovanie Support Packages

� inštaláciu dodatočných hardvérových zdrojov 

� customizing pre predtým nepoužívanú funkcionalitu

� príprava nového zákonne predpísaného výkazníctva

� archivácia

Faktory úspechu

Pod ččččiarou
Konverzia lokálnej meny je pre organizáciu nový a jedi neččččný projekt.
Mal by by ťťťť organizovaný ako samostatný projekt a integrovaný 
do globálneho projektu organizácie
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Zhrnutie

Zmena meny, na ktorej je založená celá organizácia je veľmi náročná
úloha.

Nie je to len otázka konverzie jednotlivých údajov, ale integrity 
podsystémov, výkazov, denníkov, registrov, súvahy, výsledovky a 
množstva ďalších dokumentov.
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Remote
Services

TrainingR/3 System SAPNet (shortcut: /EURO)

Euro homepage

SAP Euro Guide
• Documentation,  

Literature

• Description of local 
currency conversion

• Customer 
Experience

• Events 

• useful links

• etc.

Support Guide

Euro Roadmap
Wizard

Workshop

Organizational-
manual

Legal
requirements

Local Currency
Conversion

Changeover of
Business-partners

CA990

Technical
Workshop

• GoingLive
Euro Conv.

• Remote
Conversion

• Remote
Upgrade

• Remote 
Archiving

IMG 
Implementation Guide

R/3 Library
Description of local 

currency conversion

Euro Currency 
Customizing Assistant

Notes / Messages:

CA-EUR-GEN
CA-EUR-CNV

SAPNet

SAP Euro Servis
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1038292 Collective Note For EUR changeover in Slovakia

889174 Upgrade 46C, 470 and 500 Entries in control table

961825 Customizing for country joining the Euro Area

969335 Partizipating currency for new countries

973154 Description and licence key

534036 System Settings for conversion

093697 Euro changeover and archives

824995 Local currency changeover: Questions and Answers 

EURO: http://service.sap.com/euro
� Media Library � Organization manuals � Converting 

the Local Currency.

SLO: http://Service.sap.com/slo
� SAP Currency Conversion Services � Currency 

Conversion Services Description

SAP R/3 Help - European Monetary Union: Euro

Dodatoččččné informácie

SAPNet����

SAP Notes����

Support Guide����
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Otázky


