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Kaj je upravljanje likvidnosti in EZR
Upravljanje likvidnost znotraj in zunaj sistema EZR
Načrtovanje denarnih tokov
Računovodenje poslov

 Vloge informatike pri povezovanju procesov



Pregled sistemov na MF in povezave z drugimi notranjimi in zunanjimi sistemi
Podpora poslovnim procesom

 Predhodno stanje in celovit pristop k implementaciji



Prvotna rešitev in težave, ki so iz nje izhajale
Izzivi pri načrtovanju novega sistema

 Praktični primeri delovanja



Posli z proračunskimi uporabniki in posli z bankami
Nočno deponiranje, obresti na stanja, knjigovodstvo in spremljanje izvajanja poslov

 Zaključek in odgovori na vprašanja
2

Kaj je upravljanje likvidnosti in EZR?
EZR = Enotni Zakladniški Račun
Upravljanje likvidnosti
 Zagotavljanja sprotne plačilne sposobnosti
 Gospodarno ravnanje s sredstvi
 Maksimalni stopnji varnosti naložb

Sistem EZR
 Država (EZRD)
 Občine (EZRO)
 Pokrajina

Funkcije EZR






Upravljanje likvidnosti zunaj in znotraj sistema
Nočno deponiranje
Evidenca dovoljene prekoračitve (limiti)
Glavna knjiga EZR
Skrbniški modul
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Upravljanje likvidnost znotraj in zunaj sistema EZR
Likvidnost EZR se primarno ureja znotraj sistema EZR
 Prosta
P
denarna
d
sredstva
d
-> Vloge
Vl
 Kratkoročni primanjkljaji PU -> Likvidnostna posojila

Sekundarno upravljanje likvidnosti
 Banka Slovenije in poslovne banke
 Avkcije za pridobitev poslov
 Izbira najboljše ponudbe
 Nalaganje (depoziti)
 Zadolževanje (krediti)
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Načrtovanje denarnih tokov
Načrtovanje denarnih tokov = predpogoj za upravljanje likvidnosti
Vključuje vhodne informacije







Plan državnega proračuna
ZPIZ
ZZZS
Ocene denarnih tokov posrednih PU
Pregled sklenjenih likvidnostnih poslov
…

Ločevanje med internim in eksternim prometom
Izvajanje
 Dnevni nivo načrtovanja
 Najmanj tri mesece vnaprej
 Spremljanje izvajanja dnevno

5

Računovodenje poslov
Poslovne knjige
 Temeljnice
 Dogodki knjiženja (izpisek, obresti na stanja, stanja podračunov PU EZRD, razmejene in
obračunane obresti na posle, tečajne razlike, zaključna temeljnica, otvoritve)
 Pomožni podatki (knjige poslov, tečajne liste, partnerji, modeli knjižb)

Urejanje podatkov v glavni knjigi
 Formalna kontrola podatkov
 Primerjava podatkov temeljnic s poslovnih knjig
 Evidentiranje v GK glede na ustrezen model knjižb

Poročanje
j






Bruto bilanca
Konto kartice
Razna poročila in analize
IOP
…
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k n jig o v o d s k ih lis t in

u s k la je v a n je
p o d a tk o v

p o r o č a n je
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Pregled IT sistemov na MF
EZRLKV

Upravljanje
z likvidnostjo
EZR države
in občin

SULP

Upravljanje
z likvidnostjo
Proračuna

MFERAC

Enotni
finančno
računovodski
sistem RS

ZKL

Upravljanje
z državnim
d l
dolgom
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Informacijska podpora poslovnim procesom
Nalaganje in zadolževanje zunaj sistema EZR

Avkcioniranje obrestne mere, depoziti pri poslovnih bankah,
krediti pri poslovnih
poslovnih, bankah
bankah, nočni depoziti

Nalaganje in zadolževanje znotraj sistema EZR

Določanje obrestne mere, vloge proračunskih uporabnikov na
zakladniški podračun, likvidnostna posojila proračunskim uporabnikom

Povezava s plačilnim prometom UJP

Priprava plačilnih navodil, upravljanje čakalne vrste plačilnih navodil, pregled prometa in stanja

Povezava z MFERAC

Priprava podatkov plačilnih navodil, usklajevanje šifrantov in izmenjava podatkov

Knjigovodstvo
jg
poslov upravljanja
p
p
j j likvidnosti

Parametrizirani dvostavni in dinamično nastavljivi modeli knjiženja, avtomatizirano in ročno knjiženje
denarnih in obračunskih transakcij poslov upravljanja likvidnosti, računanje in knjiženje razmejenih
in obračunanih obresti, računanje in knjiženje tečajnih razlik in otvoritev, IOP obrazci...

Ob
Obrestovanje
t
j

Obresti za posle upravljanja likvidnosti, obračun obresti za stanje na EZR in prosta denarna
sredstva na podračunih, razmejevanje obresti, obrestni listi, …

U
Upravljanje
lj j sistema
i t
i tehnična
in
t h ič podpora.
d
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Prvotna rešitev EZRLKV in težave, ki so iz nje izhajale
Prvotna rešitev
 Ad-hoc
Ad h aplikativne
lik i
rešitve
ši
 Hranjenje evidenc
 Knjigovodsko spremljanje

Razlogi za uvedbo novega sistema
oziroma odprava pomanjkljivosti obstoječega sistema





Povezljivost z zunanjimi sistemi
podvajanje evidenc, vnosov
kontrola postopkov
Stabilnost delovanja

Uveljavitev sistema EZR
 Razširitev na občine in pokrajine
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Izzivi pri načrtovanju novega sistema
Vzpostavitev enotne evidence hranjenja podatkov
Zagotavljanje povezanega toka informacij
Zagotavljanje enkratnega vnosa podatkov
Podpora
P
d
funkcijam
f k ij
upravljanja
lj j likvidnosti
lik id
ti
in knjigovodstva EZR
j
sistema z drugimi
g
sistemi v svojem
j
širšem okolju
j
Povezljivost








Zajem podatkov poslovnih partnerjev iz registra proračunskih uporabnikov
Vpogled v stanja na EZR računu in podračunih v realnem času
Ažuren pregled dnevnega prometa na ZP in podračunih, vključenih v EZR
Pregled arhiva končnih dnevnih stanj in prometa EZR računa oziroma podračunov
Nastavitev limita EZR računa in podračunov
Nastavitev pravil nočnega deponiranja
Pošiljanje plačilnih navodil v obdelavo plačilnega prometa

Aktivno vključevanje zunanjih parterjev v procese upravljanja likvidnosti
Razširljivost informacijskega sistema na nove enotne zakladniške račune
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Praktični primeri delovanja I.
Posli z proračunskimi uporabniki
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Praktični primeri delovanja II.
Posli z bankami
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Praktični primeri delovanja III.
Nočno deponiranje
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Praktični primeri delovanja IV.
Obresti na stanja
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Praktični primeri delovanja V.
Knjigovodstvo poslov
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Praktični primeri delovanja VI.
Spremljanje izvajanja poslov
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Zaključek
Vprašanja in odgovori
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