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Kar nekaj poklicev je
povezanih z računovod-
skimi izkazi in drugimi
računovodskimi poročili,
ki jih sestavljajo raču-
novodje. »V Sloveniji bi,
če bi obstajala popolna
volja zakonodajnih
organov, vpeljali obvezno
licenciranje tako vodij
računovodstev kakor
tudi vodij računovodskih
servisov,« pravi Stanko
Koželj, predsednik Zveze
računovodij, finančnikov
in revizorjev Slovenije.

□ Kakšna je razlika med
računovodsko službo in
računovodsko funkcijo?
Kaj pravzaprav je raču-
novodstvo?
Računovodska služba (acco-
unting department) je neka-
kšen oddelek, ki se v pravni
osebi ukvarja z računovode-
njem ter vokviru katerega de-
lujeta služba računalniškega
uravnavanja podatkov in na-
črtovalno-proučevalna služba
ali pa ne. Ukvarja se s knjigo-
vodenjem in računovodskim
nadziranjem, od organizacij-
ske rešitve pa je odvisno, ali
sta računovodsko predraču-
navanje in računovodsko pro-
učevanje (analiza) prepuščeni
posebni proučevalni službi, in
če sta, je računovodska služ-
ba zgolj knjigovodska služba,

računovodska funkcij a pa po -
meni računovodsko področje
nalog na tem področju.

□ Ali so v podjetjih dobro
opredeljene vloge, kot so
finančnik, interni revizor,
kontroling, analitik, pla-
ner, in koliko se prepletajo
z vlogo računovodje?
Finančnik je specialist izva-
janja finančnih dejavnosti
(vlaganje - financiranje, raz-
vlaganje - definanciranje, na-
ložbenje - investiranje, razna-
ložbenje - definanciranje) pri
pravni osebi. Interni revizor
opravlja notranje revizijske
posle. Kontrolingje sodobna
nemška različica oblikovanja
informacij za notranje potrebe
vpravniosebi, torej večinoma
za poslovodstvo. Analitik je
oseba, ki se ukvarja s prouče-
vanjem, ki opredeli probleme
ter razvijaodločitvenapravila
in postopke za njihovo raz-
reševanje, torej je nekakšen
oblikovalec sodb o ugodnosti
pojavov. Planer opravlja načr-
tovanje - ki pomeni na podlagi
predvidevanjaprihodnosti za-
vestno določanje prihodnjega
delovanja denimo v podjetju.
Vsi našteti poklici so tako ali
drugače povezani z računo-
vodskimi izkazi in drugimi
računovodskimi poročili, ki
jih sestavljajo računovodje.

Q Ali bi bilo treba za od-
govorne računovodske
funkcije zahtevati licen-

co, na primer za vodjo ra-
čunovodstva v podjetju,
za vodjo računovodskega
servisa in podobno?
Licenca je dovoljenje (ura-
dno) za opravljanje kakega
dela. V Sloveniji bi, če bi ob-
stajala popolna volja zako-
nodajnih organov, vpeljali
obvezno licenciranje vodij
računovodstev in tudi vodij
računovodskih servisov. Za
opravljanja takih vodstvenih
računovodskih opravil bi mo-
rali pripraviti bolj ali manj
enotne strokovne zahteve na
podlagi kodeksa računovod-
skih načel in kodeksa poklicne
etike računovodje, predpisati
ustrezen preizkus znanja, vse
to pabi moralo imeti temelj v
ustreznih predpisih - za go-
spodarske družbe v zakonu
o gospodarskih družbah, za
pravne osebe javnega in za-
sebnega prava pav zakonu o
računovodstvu.

[D Kaj je narobe v delovanju
računovodij pri pravnih
osebah, daje zadnje čase
vse več računovodskih
škandalov?
Najprej: niso vsi podjetniški
škandali računovodski škan-
dali. Omejimo se torej le na
tatvine denarnih sredstev
- gotovinskih in negotovin-
skih -, o kakršnih je bilo v
sredstvih javnega obveščanja
zadnje mesece kar nekaj se-
stavkov in so jih po teh naved-
bah povzročili računovodje

pravnih oseb. Vodja računo-
vodstva pravne osebe bi po
določbah kodeksa poklicne
etike računovodje - števil-
ka 3.5.9 - smel opravljati le
vodenje celovite računovod-
ske dejavnosti in to ločevati
od kakršnihkoli izvedbenih
dejavnosti.

Če pa to v kakih razmerah
zaradi praktičnih razlogov
ni uresničljivo ali smotrno,
mora upoštevati pri svojem
delu različnost računovode-
nja od teh dejavnosti in rav-
nati temu primerno. Vodja
računovodstva pri kateriko-
li obliki pravnih oseb mora
pri opravljanju obveznosti in
odgovornosti biti strokoven,
zaupanja vreden, pošten in
resnicoljuben ter vsestran-
sko prizadeven. Omenjene la-
stnosti vodje računovodstva
so jasno zapisane v kodeksu
poklicne etike računovodje.
Narobe pa je, če se zaradi
smotrnosti v manjših, pa
tudi večjih pravnih osebah,
zaupa tudi kakšna izvajalna
funkcija vodji računovodstva,
se pa njeno operativno izva-
janje ustrezno sprotno tudi
ne kontrolira. Kontrola je v
svojem bistvu preprečevalna,
zato sta pri raznih deliktih
- kraje, prevare, malverzaci-
je - kriva tako tat kakor tudi
tisti, ki bi ga moral kontroli-
rati. Moremo reči: tatvina in
nekontrola delujeta pridno z
roko v roki. Tako je to. •




