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VPRAŠANJE: Ali mora ra-
čunovodja opraviti predajo
poslov in izdelati predajni
zapisnik s pojasnili o odpr-
tih postavkah in posebno-
stih ob prenehanju delov-
nega razmerja na delovnem
mestu računovodje?

ODGOVOR: Računovodja
mora ob prenehanju svojega
mandata oziroma delovnega
razmerja končati svoje delo
tako, da so vsi računovodski
podatki pregledni in povsem
jasni tistemu, ki ni sodeloval
pri njihovem dotedanjem
knjiženju. Torej, pripraviti je
treba nekakšen predajni zapi-
snik. Način poteka računovo-
denja, vrste poslovnih knjig,
evidenc, krogotok knjigovod-
skih listin, način vrednotenja
sredstev, obveznosti do virov
sredstev, prihodkov in odhod-
kov, notranjih in zunanjih po-
ročil morajo biti razvidni iz
pravilnika o računovodstvu,
M sicer ni zakonsko predpisan
notranji akt. K pripravi tega
pravilnika napotujejo sloven-
ski računovodski standardi
(2006), katerih uporaba je ob-
vezna tudi po veljavnem zako-
nu o gospodarskih družbah in
zakonu o računovodstvu.

Ce računovodja med traja-
njem delovnega razmerja na

delovnem mestu računovodje
nipripravilpredlogapravilnika
o računovodstvu in ga ponudil
v sprejetje poslovodstvu, mora
kako drugače svojemu nasle-
dniku popisati postopke raču-
novodenja, uporabljene raču-
novodske usmeritve, vsebino
odprtih postavk, morebitne
sporne ali dvomljive terjatve,
vrste evidenc in način arhivi-
ranja dokumentov.

Če ni tako, mora novi raču-
novodja ob prevzemu poslov
vložiti veliko energije, časa in
znanja vprenovo sistema raču-
novodenja zanazaj, kar paje, kot
že rečeno, časovno in strokovno
zelo zahtevno opravilo.
Kdaj ni treba narediti
predaje

Ob prenehanju delovnega
razmerja računovodji ne bi
bilo treba opraviti predaje
delovnih nalog le, če bi:
� bili vse poslovne knjige, evi-
dence, obračuni in poročila v
času vodenja računovodstva
od pristojne osebe vodeni ta-
ko pregledno, da bi lahko na
njihovi podlagi novi računo-
vodja takoj spoznal vrsto in
naravo poslovnih dogodkov,
sistem računovodenja, vse-
bino in vzroke za posamezne
odprte postavke;

� družba imela veljavno spre-
jet pravilnik o računovodstvu,
ki bi ga prejšnji računovodja
tudi dosledno uporabljal v
praksi;
� družba vsako leto skrbno
opravljala inventurni popis
vseh sredstev in obveznosti
do virov sredstev, ugotavljala
vzroke za razlike in usklaje-
vala knjigovodsko stanje z
dejanskim.

Ob izpolnjevanju vseh treh
pogojev skupaj formalna pre-
daj a (ustna ali pisna) mordane
bi bila potrebna, saj bi lahko
računovodja iz vseh listin in
evidenc ugotovil vsa pomemb-
na dejstva, ki se nanašajo na
prejšnje računovodenje, in pre-
prosto nadaljeval knjiženje.

Ker navedeno velja le za
idealne razmere, ki so v real-
nem življenju redke, sta sesta-
vitev predajnega zapisnika in
pregled njegovih postavk nuj -
no potrebni opravili ob predaji
dela novemu računovodji.
Brez predajnega zapisnika

Ce računovodja ob konča-
nju svojih delovnih nalog ne
naredi predajnega zapisnika,
iz vsega, kar je pustil za sabo,
pa izhaja, da poslovne knjige
niso bile skrbno in pravilno
vodene, mora novi računo-
vodja ugotoviti dejansko sta-

nje računovodenja. To lahko
naredi le tako, da pregleda
prejšnje poslovanje dobese-
dno od postavke do postavke,
in sicer za več let nazaj, ter
poskuša ugotoviti, ali so bile
posamezne postavke v bilanci
stanja pravilno izkazane. Če
niso pravilno izkazane, je treba
ugotoviti, zakaj ostajajo odpr-
te, ali so usklajene z analitič-
nimi evidencami in podobno.
Računovodja, ki je v preteklosti
knjižil poslovne dogodke in se-
stavljal računovodske izkaze,
je namreč najbolje seznanjen
zvsebino posameznih postavk
in z odločitvami o njihovem
evidentiranju, zato lahko le
sam najhitreje in najbolj zane-
sljivo opiše stanje vzapisniku
o predaji poslov.

Če ni tako, novi računovod-
japorabiza razčiščevanje prej-
šnjih knjižb na podlagi splošne
ocene vsaj dvakrat toliko časa
od tistega, ki bi bil potreben
za knjiženje v pregledovanih
obdobjih. Ob vsem trudu in
razčiščevanju v teh primerih
še vedno obstaja možnost, da
nekatere odprte postavke ni-
koli ne bodo razčiščene, neka-
tera sredstva pabodo zavedno
izgubljena. •


