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19.5.2015 Delo Stran/Termin: 9 SLOVENIJA

Naslov: Računovodje imajo svoj standard

Vsebina: Izkaznica o servisu Zbornica določila merila za kakovost– Za člane brezplačno

Avtor: Katarina Fidermuc

Rubrika, Oddaja: GOSPODARSTVO Žanr: POROČILO Naklada: 39.340,00

Gesla: ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ZRS

19.5.2015 Dnevnik Stran/Termin: 7 SLOVENIJA

Naslov: Tudi zaradi slabih računovodij številni stečaji

Vsebina: Po dolgotrajnem prizadevanju Zbornice računovodskih servisov lahko pričakujemo, da se bo 
raven računovodskih storitev v Sloveniji dvignila. Po vzoru skandinavskih držav smo namreč 
prejeli standarde za izvajalce računovodskih storitev.

Avtor: Sebastjan Morozov

Rubrika, Oddaja: POSLOVNI Žanr: POROČILO Naklada: 46.260,00

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS

19.5.2015 Finance Stran/Termin: 6 SLOVENIJA

Naslov: Povečajte kredibilnost svojega podjetja

Vsebina: Podjetja se ne zavedajo, da se posledice slabo pripravljenih bilanc pokažejo šele po več letih

Avtor: STANE PETAVS

Rubrika, Oddaja: DOGODKI IN OZADJA Žanr: POROČILO Naklada: 10.720,00

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS

19.5.2015 Večer Stran/Termin: 6 SLOVENIJA

Naslov: Ščitijo svoje stranke

Vsebina: Zbornica računovodskih servisov želi s standardom izvajalcev računovodskih storitev 
spodbuditi računovodska podjetja k izobraževanju, predvsem pa si obeta, da bodo s 
samoregulacijo zaščitili svoje stranke

Avtor: JELKA ZUPANIČ

Rubrika, Oddaja: GOSPODARSTVO Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ZRS, ALEKSANDER ŠTEFANAC

18.5.2015 www.delo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Standard izvajalcev računovodskih storitev bo zaščitil uporabnike

Vsebina: Izvajalci računovodskih storitev so dobili svoj standard. Zdaj lahko računovodski servis odpre 
kdorkoli, opozarja ZRS.

Avtor: Je. G.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS, ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

18.5.2015 www.finance.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Finance delamo: Koliko časa bo NLB potrebovala, da vrne državno pomoč?

Vsebina: Novinarka Katja Cimermančič
Nadaljujejo se pogajanja za privatizacijo Telekoma.

Avtor: Redakcija Financ

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si
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18.5.2015 www.findinfo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: ZRS predstavlja standard izvajalcev računovodskih storitev

Vsebina: Ljubljana, 18. maja (STA) - Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes predstavila 
standard izvajalcev računovodskih storitev. Ta opredeljuje smernice za opravljanje 
računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS

18.5.2015 www.live.finance.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Standard izvajalcev računovodskih storitev podprle FURS, banke in AJPES

Vsebina: Zbornica računovodskih servisov je tudi širši javnosti predstavila Standard izvajalcev 
računovodskih storitev, s katerim želi zaščititi stranke računovodskih servisov. Na trgu je 
namreč tudi ...

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, KAKOVOSTEN RAČUNOVODSKI SERVIS

18.5.2015 www.morel.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenija: Gospodarska zbornica znova meša drek in se vsiljuje

Vsebina: Ljubljana, 18. maja 2015 (MOREL)– Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes širši 
javnosti predstavila Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje smernice 
za opravljanje računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZRS, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

18.5.2015 www.posport.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

Vsebina: Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS

18.5.2015 www.si21.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

Vsebina: Ljubljana, 18. maja 2015 – Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes širši javnosti 
predstavila Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje smernice za 
opravljanje računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 

Avtor: Zbornica računovodskih servisov

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZRS, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

19.5.2015 www.vecer.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ščitijo svoje stranke

Vsebina: Zbornica računovodskih servisov želi s standardom izvajalcev računovodskih storitev 
spodbuditi računovodska podjetja k izobraževanju, predvsem pa si obeta, da bodo s ... ...

Avtor: JELKA ZUPANIČ

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ZRS

www.pressclip.si
www.pressclip.si
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18.5.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: ZRS predstavlja standard izvajalcev računovodskih storitev

Vsebina: Ljubljana, 18. maja (STA) - Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes predstavila 
standard izvajalcev računovodskih storitev. Ta opredeljuje smernice za opravljanje 
računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 

Avtor: mg/bg

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS

www.pressclip.si
www.pressclip.si


19.5.2015 Stran/Termin: 9

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: GOSPODARSTVO Žanr:

Površina/Trajanje: 401,47 Naklada: 39.340,00

Gesla: ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, 

Izkaznica o servisu Zbornica določila merila za kakovost – Za člane brezplačno

Računovodje imajo svoj standard

Katarina Fidermuc

Besedilo standarda so pripravili v
Zbornici računovodskih servisov
(ZRS) , upravni odbor ga je potrdil
oktobra lani. Vsebino si je mogoče
ogledati na spletni strani zbornice.

»Namen standarda je opredeliti
osnovne pogoje , ki jih mora izpolnjevati

izvajalec pri opravljanju
dejavnosti – za kakovost storitev,

zagotavljanje ustreznega kadra in
delovnega okolja ter za primeren
odnos do naročnikov, « je včeraj
na novinarski konferenci povedal
predsednik zbornice Aleksander
Štefanac.

Potrdilo o usklajenosti izvajalca
računovodskih storitev s standardom

izda zbornica računovodskih
servisov: to je pač pravilo te ustanove

, ki velja na območju Slovenije.
Prosilec odda vlogo , ki ji priloži

potrdilo o usposobljenosti zaposlene
osebe , kakor zahtevajo standardi

, izjavo o številu zaposlenih oseb
in potrdilo o sklenjenem zavarovanju

poklicne odgovornosti.
Podjetje se z vlogo zaveže , da

upošteva vsa določila standarda izvajalcev

računovodskih storitev in
hkrati zbornici dovoli redno ali izredno

preverjanje. Komisija zbornice

bo potrdilo o izpolnjevanju
standarda servisu lahko odvzela.
Zbornica bo pregledala pet odstotkov

prejemnikov potrdil na leto ,

pravi njen predsednik : »V vlogo , s

katero servis prosi za potrdilo , da

izpolnjuje standard , je vključeno
soglasje , da bo neodvisna strokovna

komisija , v kateri ne bodo samo
člani zbornice , v določenem roku
pregledala njegovo poslovanje.«

Standard izvajalcev računovodskih

storitev je torej mogoče
razumeti kot strokovno-etični kodeks

na področju računovodskih
storitev. Na vprašanje, zakaj se je
zbornica zanj odločila , predsednik
Štefanac odgovarja: »Gre za naš
večni problem, kako regulirati dejavnost

računovodskih servisov.
V Sloveniji je registriranih skoraj
4200 družb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi

računovodskih servisov,

revizijo in davčnim svetovanjem.
Računovodske storitve lahko ponuja

kdorkoli, nobenega predpisa
ni , kdo sme opravljati to dejavnost ,

kakšno izobrazbo mora imeti. «
Zbornica računovodskih servisov

ima 650 članov. »Ocenjujemo,

da je v Sloveniji okoli 1500 servisov,

ki so primerno strokovno usposobljeni

in lahko izpolnijo zahteve
standarda , « pravi Štefanac. Dodaja
še , da standard ni za nikogar obvezen

: »Pomembno pa je , da njegovo
uvedbo podpirajo tudi poslovne
banke , agencija za javnofinančne
evidence Ajpes, finančna uprava ,

združenje bank , posamezne banke
... Pričakujemo , da bodo poslovne
banke drugače obravnavale podatke

o svojem komitentu, ki jih
bo pripravil računovodski servis s

certifikatom o izpolnjevanju standarda.

«
Potrdilo o skladnosti poslovanja

s standardom bo veljalo eno leto ,

potem ga mora imetnik podaljšati.
Za člane sta potrdilo in podaljšanje

ob letu brezplačna. Za servise ,

ki niso v zbornici , znaša nadomestilo
250 evrov, prišteti je treba še

davek na dodano vrednost, tako
da bodo imeli na začetku blizu 300
evrov stroškov na leto. Podaljšanje
potrdila stane 122 evrov, prišteti je
treba še DDV.

Ljubljana – Standard izvajalcev
računovodskih servisov , ki

ga podeljuje Zbornica računovodskih

servisov Slovenije , je
že pridobilo 67 podjetij. Za člane

je potrdilo, da ga izpolnjujejo
, brezplačno.

Z leve: Tamara Železnik Kohek ( NLB) , Mojca Kunšek (Ajpes) , Polonca Podgoršek ( ZRS) , Aleksander Štefanac in
Neven Škrokov ( ZRS) . Foto Mavric Pivk
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Računovodje imajo svoj standard

Katarina Fidermuc

POROČILO

Delo

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=db8fff9e-80ba-41c3-b44d-9e5d8e0f1173504372413


19.5.2015 Stran/Termin: 7

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POSLOVNI Žanr:

Površina/Trajanje: 517,25 Naklada: 46.260,00

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, 

RAČUNOVODSTVO

Tudi zaradi slabih
računovodij številni stečaji
Po dolgotrajnem prizadevanju Zbornice računovodskih
servisov lahko pričakujemo, da se bo raven računovodskih

storitev v Sloveniji dvignila. Po vzoru skandinavskih
držav smo namreč prejeli standarde za izvajalce

računovodskih storitev.
Sebastjan Morozov

Na trgu računovodskih storitev vlada
kaos. Računovodski servis namreč
lahko ustanovi vsakdo, ne da bi imel
ustrezno izobrazbo. »Zaradi slabega
računovodstva in neustreznih nasvetov

računovodij pa so bila številna
podjetja celo prisiljena prenehati poslovati,

je opozoril predsednik
Zbornice računovodskih servisov
(ZRS) pri GZS Aleksander Štefanac.
Po dolgotrajnem prizadevanju stroke
so zdaj izvajalci računovodskih storitev

naposled dobili svoj standard.

V bankah potrebujejo
verodostojne bilance
Po pojasnilih direktorice Ajpesa
Mojce Kunšek 95 odstotkov vseh
subjektov vsako leto odda računovodske

izkaze, ki pa so lahko dvomljive

narave. Direktorica poslovnega
sektorja za mala podjetja v NLB

Tamara Železnik Kohek je opozori

la, da za naložbe, ki jih odobravajo
na podlagi preteklih računovodskih
izkazov, v banki potrebujejo verodostojne

bilance. »Pogosto se dogaja,
da podjetja sploh ne obračunavajo
plač zaposlenim, je dodala ŽeleznikKohekova.

Anomalije, ki se dogajajo zaradi
odsotnosti ustrezne regulative na
računovodskem trgu, so sicer raznovrstne.

Po Štefančevih pojasnilih
je eno od podjetij pred leti gradilo
poslovne prostore za prodajo na trgu.

Po končani gradnji je prostore
začelo prodajati in oddajati v finančni

najem. Toda v revizijskem
pregledu, ki so ga naročili lastniki,
je bilo ugotovljeno, da zgrajene nepremičnine

v poslovnih knjigah niso

bile pravilno ovrednotene. Ko so
revizorji od računovodje zahtevali

pojasnila o vrednotenju nepremičnin,
se je ta začel izmikati, stanja ni

znal pojasniti, niti zagotoviti podatkov

o vrednotenju. Še več, ker
računovodja ni bil strokovno usposobljen,

so bile nepravilno vrednotene

in razknjižene tudi prodaje
posameznih delov nepremičnine.
Podjetje je namreč v poslovnih
knjigah izkazovalo previsoko vrednost

nepremičnin in posledično v
preteklih letih izkazovalo prenizke
dobičke. Po zamenjavi računovodskega

servisa je družba porabila pol
leta, da je uskladila nepravilnosti.
Dodatni strošek, ki je vključeval tudi

stroške zamudnih obresti od nepravočasno

plačanega davka in
akontacij, je za podjetje znašal
pkrog 50. 000 evrov.

Podobnih primerov, ko so družbe
zaradi nezadostnega znanja računovodij

utrpele precejšnjo škodo, je po
Štefančevih pojasnilih še cela vrsta.

5

Tudi zaradi slabih računovodij številni stečaji

Sebastjan Morozov

POROČILO

Dnevnik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7b3b5962-b55e-493e-b516-e48b798fb0d91869993388


19.5.2015 Dnevnik Stran/Termin: 7

SLOVENIJA

6

Eden od njih je, da so v družbi, ki se
ukvarja s prodajo gospodinjskih pripomočkov,

trgovskim potnikom na
službeni poti obračunavali dnevnice.

Toda zaradi same narave dela
potnikom dnevnice ne pripadajo,
medtem ko jim pripada povračilo za

prehrano med delom. Zato je Furs
zneske, ki so bili izplačani nad zneskom

povračila za malico, obdavčil z
davki in prispevki. Če bi računovodski

servis poznal zakonodajo, bi
stranko lahko opozoril, da nepravilno

obračunava povračila, je opozoril
Štefanac. Naslednji primer je bil, da
je podjetje tako v poslovni kot davčni

bilanci izkazovalo stroške, ki niso

in ne bodo nikoli nastali. Zaradi
previsokih stroškov je podjetje izkazovalo

premajhen dobiček in prenizko

davčno osnovo. Po posvetu z
novim računovodskim servisom se

je podjetje odločilo za samoprijavo.
Medtem ko je naknadno plačalo
premalo plačan davek in zamudne
obresti, se je s tem izognilo kazni, ki
bi ga lahko doletelo, če bi napako
odkrili davčni inšpektorji.

Več kot polovica računovodskih
servisov brez zaposlenih
Uvedba standardov, s katerimi na
ZRS poskušajo ločiti zrnje od plev, še

ne pomeni, da se bo na računovodskem

trgu čez noč vzpostavil red.
Novi standardi namreč predstavljajo
le priporočilo, ne pa zakonske zahteve.

Toda ker jih podpirajo v Finančni

upravi RS (Furs), Ajpesu, Združenju
Bank Slovenije, Banki Slovenije in
GZS, predstavljajo korak v pravo
smer. Tudi v anketi, ki so jo izvedli
na ZRS, se je skoraj 80 odstotkov
vprašanih podjetnikov strinjalo s

tem, da je treba urediti trg računovodskih

storitev.
Po Štefančevih pojasnilih je v Sloveniji

registriranih 4800 subjektov, ki se
ukvarjajo z računovodstvom, kar predstavlja

približno tri odstotke vseh subjektov

na trgu. Pri tem imajo v okoliških
državah, ob upoštevanju enakega

števila oseb na trgu, 1500 izvajalcev računovodskih

storitev. Več kot polovica
vseh računovodskih servisov pri nas
sploh nima zaposlenih, 70 odstotkov
slovenskih bilanc pa naredijo izvajalci,
ki imajo enega ali nobenega zaposlenega.

Če podjetnik ni član ZRK (za

člane bo potrdilo o izpolnjevanju standarda

brezplačno) in se uvršča med
mala podjetja, bo moral za pridobitev
standarda izvajalca računovodskih
storitev plačati dobrih 300 evrov.
Standard izvajalcev računovodskih

storitev je sicer oblikovan po vzoru
Norveške in Švedske in opredeljuje
osnovne pogoje, ki naj bi jih po novem

imel računovodja. Da bi posameznik

pri ZRC lahko zadostil zahtevam
standarda izvajanja računovod

skih storitev, obstaja več možnosti.
Ena od njih je, da pri ZRC pridobi
naziv strokovni vodja računovodskega

servisa. Obstaja tudi možnost, da
bodisi pri GZS pridobi naziv vodja
računovodskega servisa ali pa pri
Slovenskem inštitutu za revizijo naziv

preizkušeni računovodja. Zadnja
možnost pa je, da ustrezen certifikat
dobi pri Mednarodni računovodski
organizaciji (The Association of
Chartered Certified Accountants). x

4800
poslovnih subjektov, ki
se ukvarjajo z računovodstvom,
je registriranih v Sloveniji.

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7b3b5962-b55e-493e-b516-e48b798fb0d91869993388


19.5.2015 Dnevnik Stran/Termin: 7

SLOVENIJA

7

Po opozorilih predsednika Zbornice računovodskih servisov Aleksandra Štefanca
so zaradi slabega računovodstva in neustreznih nasvetov številna podjetja
končala v stečaju. O Alenka Žavbi

tni sp

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7b3b5962-b55e-493e-b516-e48b798fb0d91869993388


19.5.2015 Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DOGODKI IN OZADJA Žanr:

Površina/Trajanje: 161,92 Naklada: 10.720,00

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, 

Povečajte kredibilnost svojega podjetja
Podjetja se ne zavedajo, da se posledice slabo pripravljenih bilanc pokažejo šele po več letih

Če boste poslovali z računovodskim

servisom ,ki
bo upoštevalStandard izvajalcev

računovodskih
storitev, boste zaščiteni
pred slabimi storitvami,

povečala se vam bo kredibilnost

,vaše bilancepa bodo

bolj verodostojne.

O tem so prepričani v Zbornici

računovodskih servisov
(ZRS), ki so po skandinavskem

vzoru oblikovali
Standard izvajalcev računovodskih

storitev.

Računovodja je kdorkoli
Pri nas zdaj lahko računovodski

servisodpre kdorkoli , tudi

Ǫ STANE PETAVS
stane.petavs @ finance.si

nekdo s pomanjkljivim strokovnim

znanjem , brez ustreznega

kadra in delovnega okolja
, brez licencirane programske

opreme. Slovenski računovodje

se na leto v povprečju
izobražujejo 15 ur; evropsko
povprečje je 35 ur. Veliko naših

servisov nima niti poslovnih
prostorov, IT-podpore,

urejenih pogodbenih razmerij
, opozarja Neven Škrokov,

član upravnega odbora ZRS.
V zadnjem času je ogromno
zamenjav servisov , prehod

pa zelo otežuje neurejeno
knjigovodstvo.
Predsednik ZRS Aleksander
Štefanac pravi, da pri nas

70 odstotkov bilanc nastane
v računovodskem servisu , ki
ima enega ali celo nobenega
zaposlenega.

Kaj pridobijo podjetja
V standardu je opredeljeno

oblikovanje cen, sklepanje
pogodbenega razmerja

( odpoved) , ponudba računovodskih

storitev in zavarovanje
poklicne odgovornosti.

AJPES bo v obrazec za oddajo
bilance vključil tudi vprašanje

, ali je bilanco pripravil
računovodski servis, ki ima
standard ZRS.

78,8
odstotkavprašanih
podjetnikov se strinja , da je
treba urediti trg izvajalcev
računovodskih storitev.
( Vir anketa ZRS vzorec1.397 pravnih oseb )

Kot je povedala Tamara Železnik

Kohek iz NLB, se banka pri
podjetjih s kakovostno pripravljeno

bilanco lahko hitreje odloča

, ali ga bo podprla ali ne.
Po njihovih izkušnjah je veliko
podjetij finančno nepismenih;
ta denimo včasih ne potrebujejo

povečanja limita na računu,
temveč nekoga , ki bi jim povedal

, naj raje dvignejo telefon
in izterjajo svoje terjatve. Primanjkuje

250
evrov plus DDV je strošek
pridobitve standarda ZRS
za računovodski servis ,ki
ni član zbornice.

Primanjkuje

jim tudi znanja , kako

narediti denarni tok.
Podjetja se ne zavedajo , da

se posledice slabo pripravljenih
bilanc pokažejo šele po nekaj

letih , in ne takoj.

Kako do standarda
Za računovodske servise, ki
izpolnjujejo pogoje in so člani

ZRS , je pridobitev in ohranjanje

standarda brezplačno,

122
evrov pa bo stalo
vsakoletno podaljšanje za
nečlane ZRS.

drugi pa bodo morali odšteti
250 evrov plus DDV.
Za vsakoletno podaljšanje bodo

morali plačati 122 evrov.
Poleg tega bodo morali predložiti

potrdili o izobraževanju
in zavarovanju za poklicno
odgovornost. Na zbornici

pričakujejo, da bodo letos podelili

okoli sto potrdil.

Enoten obrazecza posojila
Naslednji projekt, ki se ga bodo

lotili na ZRS, je poenotenje
obrazcev, s katerimi podjetja
zaprosijo za bančno kreditiranje.

Čeprav se nenehno govori

o zmanjševanju birokratskih
ovir, se obseg poročanja ,

ki ga za svoje stranke izvajajo
servisi, samo povečuje. Zato
bi bil enoten obrazec za banke

olajšanje za vse deležnike.

8

Povečajte kredibilnost svojega podjetja

STANE PETAVS

POROČILO

Finance

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=e394b0f7-1785-4fd5-b7e1-560a909a1d50808637352


19.5.2015 Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: GOSPODARSTVO Žanr:

Površina/Trajanje: 549,23 Naklada: 31.150,00

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ZRS, ALEKSANDER 

Ščitijo svoje stranke
Podjetnik ne more vedeti, kdaj računovodstvo kakovostno opravlja storitve , četudi za letna poročila odgovarja. Čebo servis
uporabljal standarde , bo drugače. ( CanStockPhoto)

9

Ščitijo svoje stranke

JELKA ZUPANIČ

POROČILO

Večer

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f66cd2dd-f533-44ea-8597-8ef918f5abb11012895205
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SLOVENIJA

10

JELKA ZUPANIČ
Zbornica računovodskih servisov
( ZRS) je sama storila korak , s katerim
bo ščitila svoje stranke. Po švedskem
in norveškem vzoru so napisali standard

izvajalcev računovodskih storitev

, ki ga nekaj deset članov že
uporablja. Pri nas lahko namreč računovodski

servis odpre kdorkoli, saj
poklic računovodje kljub dolgoletnim
prizadevanjem ni zakonsko reguliran ,

s standardom pa so določili , kako naj
povprečni računovodski servis dela ,
da bo naročnik na varni strani.

Želijo dvigniti strokovnost
računovodij
Predsednik zbornice Aleksander
Štefanac si zdaj želi , da bi uredili računovodsko

dejavnost pri nas s samoregulacijo.

Približno 75 odstotkovvseh
podjetij v Sloveniji namreč naroča računovodske

storitve pri 4800 za računovodstvo

registriranih podjetjih.
Toda 55 odstotkov teh servisov sploh
nima nobenega zaposlenega, od nič
do enega zaposlenega jih ima 70 odstotkov.

S standardom želijo dvigniti
strokovnost računovodij , ki bo prinesla

večjo zaščito podjetnikov. " Zavedati

se moramo, da je podjetnik v
pogodbi z izvajalcem računovodskih
storitev podrejena stranka, ker nima
dovolj dobrega znanja in ne more spremljati

vseh podatkov, ki mu jih servis
obdela ali predstavi na mogoče nerazumljiv

način. Ko bo dobil bolj zanesljive

podatke, se bo povečala njegova
kredibilnost v odnosu do drugih poslovnih

partnerjev in tudi bank , ki
bodo lahko drugače upoštevale njegove

želje," je menil. In trdil , da bo
podjetnik, če bodo servisi uporabljali
standard , dobili bolj verodostojne bilance

, kar sta potrdili tudi predstavnici
Ajpesa in NLB.

Za člane zbornice standard
brezplačen
Za podelitev standarda bodo morali
servisi izpolniti pogoje , za nečlane
zbornice tudi ne bo brezplačen. Trenutno

ima zbornica 532 članov, letna

članarina za Zbornico računovodskih
servisov je 252 evrov. Ker zbornica
deluje v okviru Gospodarske zbornice

Slovenije, plača malo podjetje še
najmanj 60 evrov letne članarine. Če
je podjetnik tudi član območne zbornice

, plača članarino še v regiji, ta pa

tudi ne znaša manj kot 50 evrov. Za
člane zbornice računovodskih servisov

– v njej se združuje že 34 odstotkov
zaposlenih v tej dejavnosti , zlasti

močnejši igralci na tem trgu – je pridobitev

standarda brezplačna ,nečlani
naj bi zanj odšteli250 evrov plus DDV,
za podaljšanje pa 122 evrov. Dozdaj so
izdali 67 potrdil za uporabo standardov

izvajalcev računovodskih storitev,
obetajo si, da jih bodo še 150.

Štefanac se ni strinjal , da je zbornica

pristavila lonček in bo s prodajo
standarda bogatela. Zbornica sodeluje

z Ajpesom , Fursom in poslovnimi
bankami ter ureja stvari , od katerih
imajo koristi vsi , ki delujejo v računovodskih

storitvah, je menil. "Zdi se
nam smotrno, da računovodski servisi

, ki čutijo, da so dovolj dobri , da
lahko pristopijo k temu standardu ,
prispevajo nekaj k temu , kar je bilo
narejenega oziroma kar delamo v njihovem

imenu za boljše, lažje in bolj
transparentno poslovanje računovodskih

servisov," je dejal. Dozdaj so standarde

dobili člani in zbornica z njimi
ni zaslužila še niti evra.

Zbornica računovodskih
servisov želi s standardom
izvajalcev računovodskih
storitev spodbuditi
računovodska podjetja k
izobraževanju, predvsem
pa si obeta, da bodo
s samoregulacijo zaščitili
svoje stranke

55
odstotkov računovodskih

servisov nimanobenega

zaposlenega

Če ne zmorejo plačati 20 evrov ...
Mirjam Trdan, Dafin, d.o.o. : " Pravite , da male družbe težko prenesejo stroške
za računovodjo in da se jim zdi tudi 20 evrov mesečno zanj veliko denarja.

Če malo karikiram , se bom vprašala, kako pa lahko družinski proračun
enkrat mesečno brez problemov prenese, da gre gospa k frizerju in ji za pričesko

v Ljubljani zaračunajo 50 evrov, v Ribnici pa 30? Ko slišim, da podjetnik
ne prenese 20 evrovstroška na mesec za računovodstvo, potem vem , da

ta podjetnik ni zrel za na trg in da ne zna izvajati niti svoje proizvodne niti
tržne funkcije. Za takega podjetnika je bolje, da se umakne s trga , ker dela
škodo ostalim subjektom."
Tamara Železnik Kohek , NLB: " Ker je toliko brezposelnih, predvsem mladih , se
sprašujem , kakšnopriložnost pa imajo? Edino to, da začnejo kot samostojni
podjetnik ali kot d.o.o. Toda ali bi tak človek bil podjetnik , če bi lahko izbiral

med zaposlitvijo v podjetju ali med tem , da gre na svoje ? In to je ključni
problem. In zato je tudi teh 20 evrov vedno problem , ker je tak človek prisiljen

reševati svojo eksistenco."
Marija Tomc Muc, Biro Bonus, d.o.o., ki zaposluje 20 ljudi: " Za podjetnika je 20, 50
ali pa 200evrov za računovodstvo strošek , ki bi ga rad znižal. To je normalno
podjetniško razmišljanje. Bilanca pa je izdelek in podjetnik, ki se ukvarja s

svojim delom, ne more vedeti, kakšna je. Zato mumora to nekdo povedati.
Če kupi slabo jabolko, takoj vidi , da je slabo, če mu nekdo dela slabe bilance,
pa bo to mogoče videl čez dve , tri leta. Da bo standard oziroma licenca tudi
zaživela , je torej zelo pomembno, da servisi vedo, da jo lahko tudi izgubijo."

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f66cd2dd-f533-44ea-8597-8ef918f5abb11012895205
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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1.871,10 Naklada:

Gesla: ALEKSANDER ŠTEFANAC, ZRS, ZBORNICA RAČUNOVODSKIH 
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Finance

Sobotna Ozadja NeDelo

Novice Svet Gospodarstvo Mnenja Šport Kultura Znanje Prosti čas Multimedija Naroči se

Načrtovane medbančne provizije niso
pravične do držav kakršna je Slovenija
Milka Bizovičar gospodarstvo ob 12 00

Nicolas Huss glavni direktor
Visa Europe omejitev bo
prizadela tiste države ki še
nimajo zgrajene plačilne
infrastrukture.

Furs ugotovil nepravilnosti pri prodaji
medicinskega materiala
Ma. F. Delo.si STA ob 10 56

Nepravilnosti so bile
ugotovljene predvsem iz
naslova uveljavljanja odbitka
DDV na podlagi navideznih
storitev in dobave blaga.

DUTB zbira ponudbe za odkup terjatev do
bioplinarn
Ba. Pa. gospodarstvo STA ob 09 54

Skupna vrednost terjatev je
49 1 milijona evrov ponudbe
zbirajo do 3. junija.

Privatizacija podjetij je vedno tudi politični
proces
Vanja Tekavec gospodarstvo ob 20 00

Intervju z Andrejem Šketo z

Ljubljanske borze Na borzo
želi več portfeljskih vlagateljev
iz tujine ki bodo vlagali v

Hrvaška v mojem očesu Mi in
Kitajci
Mali hrvaški Varaždin se je pobratil z

velikim kitajskim Wuhanom. Zdaj nas
je skoraj deset milijonov.

Dejan Vodovnik Zagreb

O selekciji s kavča

Košarkarska nogometna in hokejska
Olimpija so se osmešile. Vsaka med

Mnenja in blogi

Ključne besede

ZRS standard izvajalcev računovodskih storitev računovodske storitve računovodje

Zbornica računovodskih servisov

Ureditev dejavnosti računovodskih servisov v
okviru standarda podpirajo tako GZS FURS
AJPES Združenje Bank Slovenije in Banka
Slovenije kot tudi sami podjetniki. Anketa ki jo je
ZRS izvedla poleti 2013 na reprezentativnem
vzorcu 1.397 pravnih oseb je namreč pokazala
da se kar 78 8 odstotkov vprašanih podjetnikov
strinja s tem da je treba urediti trg
računovodskih servisov.

pon 18.05.2015 16 08

Standard izvajalcev računovodskih storitev bo
zaščitil uporabnike
Izvajalci računovodskih storitev so dobili svoj standard. Zdaj lahko računovodski servis odpre
kdorkoli opozarja ZRS.

Je. G. Delo.si

AVTOR fotograf

Ljubljana  Zbornica računovodskih servisov ZRS
je danes širši javnosti predstavila standard izvajalcev
računovodskih storitev. Standard opredeljuje
smernice za opravljanje računovodske dejavnosti
oziroma določa pogoje ki jih mora izpolnjevati
izvajalec računovodskih storitev da svoje delo

opravlja strokovno in kakovostno. Namen
standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike
računovodskih storitev saj je bilo do sedaj to
področje povsem neurejeno.

Kot pravijo lahko po trenutni ureditvi računovodski
servis odpre kdorkoli tudi s pomanjkljivim
strokovnim znanjem brez ustreznega kadra in
delovnega okolja in brez licencirane programske
opreme. Zaradi neznanja nestrokovno opravljenih
računovodskih storitev ali premalo izkušenih
izvajalcev računovodskih storitev pa se podjetja
lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.

Srečali smo se z nemalo primeri ko so podjetja
morala celo prenehati s poslovanjem zaradi slabega
knjigovodenja in svetovanja izvajalca
računovodskih storitev je ob predstavitvi
standarda poudaril Aleksander Štefanac predsednik
Zbornice računovodskih servisov in dodal da bodo
zdaj lahko podjetja in podjetniki vedela s kakšnim
računovodskim servisom imajo opravka in kaj dobijo za svoje plačilo.

Standard po skandinavske vzoru opredeljuje osnovne pogoje ki vplivajo na kakovost izvajanja
računovodskih storitev struktura in izobraževanje kadrov informacijska tehnologija zavarovanje poklicne
odgovornosti sodelovanje z naročniki Ker je obseg izobraževanja izvajalcev računovodskih storitev v

Sloveniji še vedno pod evropskim povprečjem želimo s standardom spodbuditi tudi večja vlaganja v

izobraževanje je še dejal Štefanac.

Računovodski servis lahko pridobijo potrdilo

Izvajalci računovodskih storitev lahko na ZRS pridobijo potrdilo o skladnosti da storitve opravljajo v skladu

Retweet

Gospodarstvo Finance Standard izvajalcev računovodskih storitev bo zaščitil uporabnike

11

Standard izvajalcev računovodskih storitev bo zaščitil uporabnike

Je. G.

SPLETNI ČLANEK

http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/standard-racunovodskih-storitev-za-zascito-uporabnikov.html

www.delo.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7cb1f469-c650-4a0a-8b59-bbd394bdeb381763781478
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Kako uporabljati
pregledovalnik

Tiskane izdaje
Video

Danes Danes Včeraj Včeraj Arhiv

O podjetju

Delo d. d.

Dunajska 5
1509 Ljubljana

Kontakt
English presentation

Rubrike

Novice
Svet

Gospodarstvo
Mnenja
Šport
Kultura
Znanje
Prosti čas
Ozadja
Sobotna priloga
Nedelo

Tiskane izdaje

Delo
Sobotno delo
Sobotna priloga
Nedelo
Ona
Delo in dom
Polet
Vikend
Odprta kuhinja
Plus 50
Rekord
Svet kapitala

Storitve

Naročanje
Oglaševanje
Mali oglasi
Osmrtnice
Zahvale

Spletna mesta

Slovenske novice
Polet
Pogledi
Delo in Dom
Zaposlitev
Nepremičnine
Vozila
Oglasi
Delo d.d.
Trgovina e-trafika

Retweet

Računovodje Dursov sistem nam že pije kri in moči
17. oktober ob 21 00

V Zbornici računovodskih servisov naštevajo napake davčne uprave in hvalijo
njene kontrolorje.

Malo dobička v
podjetjih malo davka za
državo
11. julij ob 09 00

Na računovodskem trgu
je že veliko ponudnikov
26. januar ob 06 00

Če želite komentirati se prijavite.

Povezane novice

9. festival Prelet
gledališki festival
do 29. 5.

VIDEO Pred
kamero otipaval
prsi a ni stari
pokvarjenec

Kako si PRAVILNO
zavezati športne
copate video

Iz Joela se
norčujejo po
krivem

Strpni ljudje razložite

tole

njimi ima svojo posebnost.

Gorazd Nejedly šport

Alte Slowenische Kunst
Ko pride dan ko tvoje delo začne
suvereno tolmačiti kamniška kulturna
ministrica veš da te bodo težko še
jemali resno.

Katja Perat

Delo Plus

J. S. šport
Tudi Realov tabor se je priklonil Messiju in Barçi
Nogometaši Barcelone so si z zmago v Madridu priigrali
23. naslov prvaka. Jan

Barbara Hočevar
Mladih je vse manj in vedno kasneje gredo od
doma
Od 507 milijonov prebivalcev EU jih je le 169 milijonov
torej tretjina mlajših od 30

Zdenko Matoz kultura
Jazzva odmevali v Leipzigu
Domača a capella skupina je zasedla drugo mesto.

z določili standarda pri čemer potrdilo velja le na območju Slovenije. Seznam izdanih in veljavnih potrdil je
objavljen na spletni strani ZRS.

Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne izpolnjuje lahko ZRS potrdilo o skladnosti
prekliče o preklicu pa odloča neodvisna strokovna komisija ki jo imenuje upravni odbor ZRS. Zbornica bo
tudi skrbela za redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu standardom in sicer tako
da bo pregledala pet odstotkov prejemnikov potrdil na leto so še zapiasli v sporočilu za javnost.

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=7cb1f469-c650-4a0a-8b59-bbd394bdeb381763781478
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Površina/Trajanje: 1.239,00 Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
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FINANCE LIVE

19 sek Telekom se kar drži
11 min Marca 12 8 odstotna

brezposelnost
17 min Stane Pejovnik je ponovno

izvoljen za predsednika IAS

17 min Utajeni prihodki in davki pri
prodaji medicinskega
materiala

29 min UKC Maribor objavil razpis za
novega direktorja

32 min Sklic skupščine delničarjev
Žita

37 min Finance delamo Koliko časa
bo NLB potrebovala da vrne
državno pomoč 1

Finance delamo Koliko časa bo NLB
potrebovala da vrne državno pomoč

Redakcija Financ

18.05.2015 10 07

Orodja za deljenje niso prikazana ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov.
Spremeni...

Na potrebo po pokojninski reformi sta nas v zadnjem času opozorila tako OECD
kot Evropska komisija. Kam trenutno pluje slovenski pokojninski sistem
Zadnje številke analizirata Jure Ugovšek in Karel Lipnik.

Novinarka Katja Cimermančič

Nadaljujejo se pogajanja za privatizacijo Telekoma. Smo kaj bliže prodaji
preverjata Tanja Smrekar in Petra Sovdat.

Danes bo NLB razkrila podrobnejše rezultate o poslovanju v prvem četrtletju.
Koliko takšnih četrletij bo NLB potrebovala da bi odplačala državno pomoč

V rubriki Top job ki jo ureja Špela Mikuš pa vam jutri prinašamo izbor
svežih 20 prostih delovnih mest doma in v tujini.

Konferenco Zbornice računovodskih servisov na kateri bodo predstavili
standard izvajalcev računovodskih storitev bo spremljal Stane Petavs.

Dežurni urednik Jurij Šimac

Statistični urad RS bo objavil podatke podatke o stopnji registrirane
brezposelnosti v Sloveniji v marcu.

Nataša Koražija gre danes na okroglo mizo o pospeških razvoja slovenski
industriji ki jo organizira GZS Na GZS so februarja lotili manifesta Slovenija
5.0 po vzoru nemškega koncepta Industrie 4.0 s katerim nemška vlada
promovira digitalizacijo proizvodnje in razvoj pametnih tovarn. Do oktobra letos
naj bi na GZS sestavili strateško skupino ki bo pripravila ukrepe za razvoj
slovenske industrije.

1

LIVE DANES BRANOST ČASOPIS eFINANCE BORZA MINIBON FORUM
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Finance delamo: Koliko časa bo NLB potrebovala, da vrne državno pomoč?

Redakcija Financ

SPLETNI ČLANEK

http://www.finance.si/8822252/Finance-delamo-Koliko-časa-bo-NLB-potrebovala-da-vrne-državno-pomoč

www.finance.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=def36efe-e27b-47db-adf5-606102d112621373401592
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Naročila in informacije na brezplačni telefonski številki 080 15 80.

CO2B3199.1431935170.JPG.c.960px.jpg

1

1Komentiraj

Pregled najboljših delovnih mest v rubriki Top Job pripravlja Špela Mikuš

Orodja za deljenje niso prikazana ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov.
Spremeni...

Finance delamo
Koliko časa bo NLB
potrebovala da vrne
državno pomoč 1

Kako si lahko takoj
zvišate pokojnino in
kdo to lahko stori

Top dražbe Jahta
hotel v Zlatiboru
stanovanje hiša
skuter 1

Snemimo Krašku
nagobčnik 1

Zakaj v Sloveniji
zaradi kartelov skoraj
nihče ne plača globe
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ZRS predstavlja standard izvajalcev
računovodskih storitev
Ljubljana 18. maja STA Zbornica računovodskih servisov ZRS je danes
predstavila standard izvajalcev računovodskih storitev. Ta opredeljuje
smernice za opravljanje računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje ki
jih mora izpolnjevati izvajalec računovodskih storitev da svoje delo
opravlja strokovno in kakovostno so pojasnili.

Namen standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev saj
je bilo doslej to področje povsem neurejeno poudarjajo v zbornici. Kot je za
STA povedal predsednik ZRS Aleksander Štefanac bodo podjetja na tej osnovi
zagotovo bolj varna oziroma bodo njihovi podatki bolj verodostojni bilance pa
bolj pravilne To bi jim med drugim lahko koristilo v komuniciranju s

poslovnimi bankami na primer pri pridobivanju posojil.

V skladu s trenutno ureditvijo v Sloveniji lahko računovodski servis odpre
kdorkoli tudi s pomanjkljivim strokovnim znanjem brez ustreznega kadra in
delovnega okolja ter brez licencirane programske opreme opozarjajo v ZRS.
Zaradi neznanja nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo
izkušenih izvajalcev računovodskih storitev pa se podjetja lahko znajdejo v
resnih poslovnih težavah.

Srečali smo se z nemalo primeri ko so podjetja morala celo prenehati s

poslovanjem zaradi slabega vodenja knjig in svetovanja izvajalca računovodskih
storitev je opozoril Štefanac. Kot je dodal podjetnik ne more vedeti kdaj
izvajalec računovodskih storitev kakovostno opravlja storitve hkrati pa je
zakonsko odgovoren za letna poročila svojega podjetja.

Standard izvajalcev računovodskih storitev je oblikovan po skandinavskem
vzoru in opredeljuje osnovne pogoje ki vplivajo na kakovost izvajanja
računovodskih storitev. Tako med drugim pokriva področja strukture in
izobraževanja kadrov informacijske tehnologije zavarovanja poklicne
odgovornosti ter sodelovanja z naročniki. Ker je obseg izobraževanja izvajalcev
računovodskih storitev v Sloveniji še vedno pod evropskim povprečjem želimo
s standardom spodbuditi tudi večja vlaganja v izobraževanje je povedal
Štefanac.

Standard lahko pridobi vsak računovodski servis v Sloveniji ki izpolnjuje dva
pogoja. Prvi je da ima najmanj ena od zaposlenih oseb ustrezno kvalifikacijo
potrdilo ustrezne stopnje pridobljeno pri ZRS GZS Slovenskem inštitutu za
revizijo ali pri britanskem združenju The Association of Chartered Certified
Accountants Drugi pogoj je sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti je
povedal Štefanac.

Izvajalec računovodskih storitev izjavo da deluje v skladu z določili standarda
pridobi na osnovi vloge ki jo obravnava upravni odbor ZRS. Za člane je
pridobitev potrdila brezplačna za nečlane pa v prvem letu stane 250 evrov plus
davek na dodano vrednost medtem ko podaljšanje stane 122 evrov.

Na seznam je trenutno vpisanih 67 servisov do konca leta pa jih po besedah
predsednika zbornice pričakujejo okoli 150. Seznam izdanih in veljavnih potrdil
je objavljen na spletni strani zbornice.

Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne izpolnjuje
lahko zbornica potrdilo o skladnosti prekliče o preklicu pa odloča neodvisna
strokovna komisija ki jo imenuje njen upravni odbor. ZRS bo tudi skrbela za
redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu standardom in
sicer tako da bo pregledala pet odstotkov prejemnikov potrdil na leto so še

napovedali.
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FINANCE LIVE

Pokaži sveže...

Standard izvajalcev računovodskih storitev podprle FURS banke in
AJPES
12 min

Zbornica računovodskih servisov je tudi širši javnosti predstavila Standard izvajalcev
računovodskih storitev s katerim želi zaščititi stranke računovodskih servisov. Na trgu je

namreč tudi veliko slabe ponudbe računovodskih storitev. Za boljša računovodska poročila so

med drugimi zainteresirani FURS Ajpes Banka Slovenije in banke. Slednje bi pri podjetjih s
kakovostnim računovodskih servisom lahko hitreje sprejemale odločitve glede financiranja.

Komentiraj

LIVE DANES BRANOST ČASOPIS eFINANCE BORZA MINIBON FORUM
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Nazaj

Ljubljana 18. maja 2015 MOREL Zbornica računovodskih servisov ZRS
je danes širši javnosti predstavila Standard izvajalcev računovodskih
storitev. Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske
dejavnosti oziroma določa pogoje ki jih mora izpolnjevati izvajalec
računovodskih storitev da svoje delo opravlja strokovno in kakovostno.
Namen standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev
saj je bilo do sedaj to področje povsem neurejeno.
Po trenutni ureditvi lahko računovodski servis odpre kdorkoli tudi s pomanjkljivim
strokovnim znanjem brez ustreznega kadra in delovnega okolja brez licencirane
programske opreme. Zaradi neznanja nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali
premalo izkušenih izvajalcev računovodskih storitev pa se podjetja lahko znajdejo v
resnih poslovnih težavah.

Srečali smo se z nemalo primeri ko so podjetja morala celo prenehati s poslovanjem
zaradi slabega knjigovodenja in svetovanja izvajalca računovodskih storitevje ob
predstavitvi standarda poudaril Aleksander Štefanac predsednik Zbornice
računovodskih servisov. Zato smo iskali način kako opredeliti merila kakovosti in
strokovnosti da bodo podjetja vedela s kakšnim računovodskim servisom imajo opravka
in kaj dobijo za svoje plačilo. Podjetnik namreč ne more vedeti kdaj izvajalec
računovodskih storitev kakovostno opravlja storitve hkrati pa je zakonsko odgovoren za
letna poročila svojega podjetja.
V Zbornici računovodskih servisov so po skandinavskem vzoru oblikovali Standard
izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje osnovne pogoje ki vplivajo na
kakovost izvajanja računovodskih storitev struktura in izobraževanje kadrov
informacijska tehnologija zavarovanje poklicne odgovornosti sodelovanje z naročniki

Ker je obseg izobraževanja izvajalcev računovodskih storitev v Sloveniji še vedno pod
evropskim povprečjem želimo s standardom spodbuditi tudi večja vlaganjav

izobraževanjeje še dejal Štefanac.
Ureditev dejavnosti računovodskih servisov v okviru standarda podpirajo tako GZS
FURS AJPES Združenje Bank Slovenije in Banka Slovenije kot tudi sami podjetniki.
Anketa ki jo je ZRS izvedla poleti 2013 na reprezentativnem vzorcu 1.397 pravnih oseb
je namreč pokazala da se kar 78 8 odstotkov vprašanih podjetnikov strinja s tem da je
treba urediti trg računovodskih servisov. Ureditev dejavnosti v obliki standarda bo
prispevala tudi k večji preglednosti na trgu in bolj kakovostnimrazkritjem poslovanja
poslovnih subjektov.
Izvajalci računovodskih storitev lahko na Zbornici računovodskih servisov pridobijo
potrdilo o skladnosti da storitve opravljajo v skladu z določili standarda pri čemer
potrdilo velja le na območju Slovenije. Seznam izdanih in veljavnih potrdil je objavljen na
spletni strani ZRS.

Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne izpolnjuje lahko
Zbornica računovodskih servisov potrdilo o skladnosti prekliče o preklicu pa odloča
neodvisna strokovna komisija ki jo imenuje Upravni odbor ZRS. Zbornica bo tudi skrbela
za redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu standardom in sicer
tako da bo pregledala 5 odstotkov prejemnikov potrdil na leto. To so sporočili iz
Gospodarske zbornice ki se je v preteklosti že izkazala kot parazit slovenskega
gospodarstva. konec

Ponedeljek 18. maj 2015 22 07
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Ponedeljek 18. maj 2015

Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti

Ljubljana 18. maja 2015 Zbornica računovodskih servisov ZRS je danes širši javnosti predstavila Standard izvajalcev

računovodskih storitev.

Ljubljana 18. maja 2015 Zbornica računovodskih servisov ZRS je danes širši javnosti predstavila Standard izvajalcev računovodskih storitev.

Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje ki jih mora izpolnjevati izvajalec računovodskih

storitev da svoje delo opravlja strokovno in kakovostno. Namen standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev saj je bilo do

sedaj to področje povsem neurejeno.

Po trenutni ureditvi lahko računovodski servis odpre kdorkoli tudi s pomanjkljivim strokovnim znanjem brez ustreznega kadra in delovnega okolja

brez licencirane programske opreme. Zaradi neznanja nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih izvajalcev

računovodskih storitev pa se podjetja lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.

Srečali smo se z nemalo primeri ko so podjetja morala celo prenehati s poslovanjem zaradi slabega knjigovodenja in svetovanja izvajalca

računovodskih storitev je ob predstavitvi standarda poudaril Aleksander Štefanac predsednik Zbornice računovodskih servisov. Zato smo iskali

način kako opredeliti merila kakovosti in strokovnosti da bodo podjetja vedela s kakšnim računovodskim servisom imajo opravka in kaj dobijo za

svoje plačilo. Podjetnik namreč ne more vedeti kdaj izvajalec računovodskih storitev kakovostno opravlja storitve hkrati pa je zakonsko odgovoren

za letna poročila svojega podjetja.

V Zbornici računovodskih servisov so po skandinavskem vzoru oblikovali Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje osnovne

pogoje ki vplivajo na kakovost izvajanja računovodskih storitev struktura in izobraževanje kadrov informacijska tehnologija zavarovanje poklicne

odgovornosti sodelovanje z naročniki Ker je obseg izobraževanja izvajalcev računovodskih storitev v Sloveniji še vedno pod evropskim

povprečjem želimo s standardom spodbuditi tudi večja vlaganja v izobraževanje je še dejal Štefanac.

Ureditev dejavnosti računovodskih servisov v okviru standarda podpirajo tako GZS FURS AJPES Združenje Bank Slovenije in Banka Slovenije kot

tudi sami podjetniki. Anketa ki jo je ZRS izvedla poleti 2013 na reprezentativnem vzorcu 1.397 pravnih oseb je namreč pokazala da se kar 78 8

odstotkov vprašanih podjetnikov strinja s tem da je treba urediti trg računovodskih servisov. Ureditev dejavnosti v obliki standarda bo prispevala

tudi k večji preglednosti na trgu in bolj kakovostnim razkritjem poslovanja poslovnih subjektov.

Izvajalci računovodskih storitev lahko na Zbornici računovodskih servisov pridobijo potrdilo o skladnosti da storitve opravljajo v skladu z določili

standarda pri čemer potrdilo velja le na območju Slovenije. Seznam izdanih in veljavnih potrdil je objavljen na spletni strani ZRS.

Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne izpolnjuje lahko Zbornica računovodskih servisov potrdilo o skladnosti prekliče o

preklicu pa odloča neodvisna strokovna komisija ki jo imenuje Upravni odbor ZRS. Zbornica bo tudi skrbela za redni nadzor nad delovanjem

računovodskih servisov v skladu standardom in sicer tako da bo pregledala 5 odstotkov prejemnikov potrdil na leto.

Celotno besedilo Standarda izvajalcev računovodskih storitev je objavljeno tule
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Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti

Ljubljana 18. maja 2015 Zbornica računovodskih servisov ZRS je danes širši javnosti predstavila Standard
izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti
oziroma določa pogoje ki jih mora izpolnjevati izvajalec računovodskih storitev da svoje delo opravlja strokovno
in kakovostno. Namen standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev saj je bilo do sedaj
to področje povsem neurejeno.

Po trenutni ureditvi lahko računovodski servis odpre kdorkoli tudi s pomanjkljivim strokovnim znanjem brez
ustreznega kadra in delovnega okolja brez licencirane programske opreme. Zaradi neznanja nestrokovno
opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih izvajalcev računovodskih storitev pa se podjetja lahko
znajdejo v resnih poslovnih težavah.

Srečali smo se z nemalo primeri ko so podjetja morala celo prenehati s poslovanjem zaradi slabega
knjigovodenja in svetovanja izvajalca računovodskih storitev je ob predstavitvi standarda poudaril Aleksander
Štefanac predsednik Zbornice računovodskih servisov. Zato smo iskali način kako opredeliti merila kakovosti
in strokovnosti da bodo podjetja vedela s kakšnim računovodskim servisom imajo opravka in kaj dobijo za

svoje plačilo. Podjetnik namreč ne more vedeti kdaj izvajalec računovodskih storitev kakovostno opravlja
storitve hkrati pa je zakonsko odgovoren za letna poročila svojega podjetja.

V Zbornici računovodskih servisov so po skandinavskem vzoru oblikovali Standard izvajalcev računovodskih
storitev. Standard opredeljuje osnovne pogoje ki vplivajo na kakovost izvajanja računovodskih storitev
struktura in izobraževanje kadrov informacijska tehnologija zavarovanje poklicne odgovornosti sodelovanje z

naročniki Ker je obseg izobraževanja izvajalcev računovodskih storitev v Sloveniji še vedno pod evropskim
povprečjem želimo s standardom spodbuditi tudi večja vlaganja v izobraževanje je še dejal Štefanac.

Ureditev dejavnosti računovodskih servisov v okviru standarda podpirajo tako GZS FURS AJPES Združenje Bank
Slovenije in Banka Slovenije kot tudi sami podjetniki. Anketa ki jo je ZRS izvedla poleti 2013 na
reprezentativnem vzorcu 1.397 pravnih oseb je namreč pokazala da se kar 78 8 odstotkov vprašanih
podjetnikov strinja s tem da je treba urediti trg računovodskih servisov. Ureditev dejavnosti v obliki standarda
bo prispevala tudi k večji preglednosti na trgu in bolj kakovostnim razkritjem poslovanja poslovnih subjektov.

Izvajalci računovodskih storitev lahko na Zbornici računovodskih servisov pridobijo potrdilo o skladnosti da
storitve opravljajo v skladu z določili standarda pri čemer potrdilo velja le na območju Slovenije. Seznam
izdanih in veljavnih potrdil je objavljen na spletni strani ZRS.

Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne izpolnjuje lahko Zbornica računovodskih
servisov potrdilo o skladnosti prekliče o preklicu pa odloča neodvisna strokovna komisija ki jo imenuje Upravni
odbor ZRS. Zbornica bo tudi skrbela za redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu
standardom in sicer tako da bo pregledala 5 odstotkov prejemnikov potrdil na leto.

Celotno besedilo Standarda izvajalcev računovodskih storitev je objavljeno tule.

Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

DOGODKI

TOREK 19. MAJ 2015
ob 12 30 do ob 15 00

sejna soba GZDBK

Najaktualnejše težave pri obračunavanju
DDV

ČETRTEK 21. MAJ 2015
ob 10 00

Mesto oblikovanja nekdanja tiskarna
Mladinska knjiga

SPIRIT Slovenija vabi na mednarodno
konferenco Znamčenje v pohištveni
industriji

TOREK 26. MAJ 2015
ob 13 30 do ob 15 01

sejna soba GZDBK

Kaj jepripeljalo Slovenijo vkrizo in kako

zdaj priti ven iz nje

ČETRTEK 28. MAJ 2015
ob 09 00 do ob 12 15

sejna soba GZDBK

Potencialne priložnosti za mala in srednje
velika podjetja v novi finančni perspektivi
2014-2020

Računovodstvo
PBR d.o.o.

Nove stranke 3 mesece
brezplačno. Ugodno
kvalitetno zanesljivo.

GOSPODARSTVO IT FILM GLASBA ŠPORT DOGODKI SVET TV AVTOMOBILIZEM NEPREMIČNINE
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Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

Zbornica računovodskih servisov

SPLETNI ČLANEK

http://www.si21.com/Gospodarstvo/Izvajalci_racunovodskih_storitev_dobili_svoj_standard/

www.si21.com

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=55e11106-6258-4ba2-8ff2-88aeb85e145f2052485696


19.5.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1.858,50 Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ZRS

14
Vreme

MARIBOR
jasno

Torek 00 16 12 19. maj veliki traven 2015 MMXV

Arhiv

Že od 9.maja 1945

ČLANEK Z NAROČNINO

Ocenilo št. bralcev 0

Avtor

JELKA ZUPANIČ

Torek 19. maj 2015

Zbornica računovodskih servisov želi s standardom
izvajalcev računovodskih storitev spodbuditi
računovodska podjetja k izobraževanju predvsem
pa si obeta da bodo s samoregulacijo zaščitili svoje
stranke

Zbornica računovodskih servisov ZRS je sama storila korak s katerim bo ščitila
svoje stranke. Po švedskem in norveškem vzoru so napisali standard izvajalcev
računovodskih storitev ki ga nekaj deset članov že uporablja. Pri nas lahko
namreč računovodski servis odpre kdorkoli saj poklic računovodje kljub
dolgoletnim prizadevanjem ni zakonsko reguliran s standardom pa so določili
kako naj

Več mnenj

Darja Kocbek
Subvencije z

napako

SONJA PLOJ
RATAJC
Skrito

BORUT PLANINŠIČ
ML.
Novi sedmici
naproti

Boris Jaušovec
Nikogaršnja
dežela

Zadnje objave Naj brano Naj komentirano

pred 18 min

pred 18 min

pred 18 min

pred 18 min

pred 18 minŠPORT

Blaževića zanima
Olimpija

Torek 19. maj 2015

ZADNJIH 12 UR

ŠPORT
Rogaška v finalu Kdo bi si to mislil

Torek 19. maj 2015

ŠPORT
Kratke
Torek 19. maj 2015

POGLEDI
Drugi
Torek 19. maj 2015

PRVA STRAN
Pohorsko ogorčenje nad Marpromom
Torek 19. maj 2015

MNENJA

Skrij oglas

Skrij oglas

LJUBLJENČEK DNEVA

Ščitijo svoje stranke

Deli na Facebook

Deli na Twitter

Deli na Google+

CANSTOCKPHOTO

1 od 1

NOVICE KRONIKA POP KULTURA ŠPORT LOKALNO ZANIMIVOSTI VEČER V NEDELJO EUROSONG 70 LET VEČERA

Še niste naš naročnik

NAROČITE ZDAJ

Ste pozabili geslo

Pridobite ga ponovno

Članek z naročnino

Vidno je 13 vsebine članka. Celotna vsebina je na voljo naročnikom Večera Plus in Digitalnega
Večera.

Naročniški paketi

Ste že naročnik

Uporabniško ime

Geslo

PRIJAVITE SE

Facebook prijava

PORTALI TRGOVINA RUSLICA KLUB VEČER PRIJAVA REGISTRACIJA
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Ščitijo svoje stranke

JELKA ZUPANIČ

SPLETNI ČLANEK

http://nov.vecer.com/clanek/201505196116883

www.vecer.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=0f97e63f-75ae-449f-bb78-686bb50153be1941273955


18.5.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV, ALEKSANDER ŠTEFANAC, 

Ljubljana, 18. maja (STA) - Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes predstavila
standard izvajalcev računovodskih storitev. Ta opredeljuje smernice za opravljanje
računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
računovodskih storitev, da svoje delo opravlja strokovno in kakovostno, so pojasnili. Namen
standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev, saj je bilo doslej to
področje povsem neurejeno, poudarjajo v zbornici. Kot je za STA povedal predsednik ZRSA
leksander Štefanac, bodo podjetja na tej osnovi 'zagotovo bolj varna oziroma bodo njihovi
podatki bolj verodostojni, bilance pa bolj pravilne'. To bi jim med drugim lahko koristilo v
komuniciranju s poslovnimi bankami, na primer pri pridobivanju posojil.V skladu s trenutno
ureditvijo v Sloveniji lahko računovodski servis odpre kdorkoli, tudi s pomanjkljivim
strokovnim znanjem, brez ustreznega kadra in delovnega okolja ter brez licencirane
programske opreme, opozarjajo v ZRS. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih
računovodskih storitev ali premalo izkušenih izvajalcev računovodskih storitev pa se
podjetja lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.'Srečali smo se z nemalo primeri, ko so
podjetja morala celo prenehati s poslovanjem zaradi slabega vodenja knjig in svetovanja
izvajalca računovodskih storitev,' je opozoril Štefanac. Kot je dodal, podjetnik ne more
vedeti, kdaj izvajalec računovodskih storitev kakovostno opravlja storitve, hkrati pa je
zakonsko odgovoren za letna poročila svojega podjetja.Standard izvajalcev računovodskih
storitev je oblikovan po skandinavskem vzoru in opredeljuje osnovne pogoje, ki vplivajo na
kakovost izvajanja računovodskih storitev. Tako med drugim pokriva področja strukture in
izobraževanja kadrov, informacijske tehnologije, zavarovanja poklicne odgovornosti ter
sodelovanja z naročniki. 'Ker je obseg izobraževanja izvajalcev računovodskih storitev v
Sloveniji še vedno pod evropskim povprečjem, želimo s standardom spodbuditi tudi večja
vlaganja v izobraževanje,' je povedal Štefanac.Standard lahko pridobi vsak računovodski
servis v Sloveniji, ki izpolnjuje dva pogoja. Prvi je, da ima najmanj ena od zaposlenih oseb
ustrezno kvalifikacijo (potrdilo ustrezne stopnje, pridobljeno pri ZRS, GZS, Slovenskem
inštitutu za revizijo ali pri britanskem združenju The Association of Chartered Certified
Accountants). Drugi pogoj je sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti, je povedal
Štefanac.Izvajalec računovodskih storitev izjavo, da deluje v skladu z določili standarda,
pridobi na osnovi vloge, ki jo obravnava upravni odbor ZRS. Za člane je pridobitev potrdila
brezplačna, za nečlane pa v prvem letu stane 250 evrov plus davek na dodano vrednost,
medtem ko podaljšanje stane 122 evrov.Na seznam je trenutno vpisanih 67 servisov, do
konca leta pa jih po besedah predsednika zbornice pričakujejo okoli 150. Seznam izdanih in
veljavnih potrdil je objavljen na spletni strani zbornice.Če računovodski servis krši določila
standarda oziroma določil ne izpolnjuje, lahko zbornica potrdilo o skladnosti prekliče, o
preklicu pa odloča neodvisna strokovna komisija, ki jo imenuje njen upravni odbor. ZRS bo
tudi skrbela za redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu standardom,
in sicer tako, da bo pregledala pet odstotkov prejemnikov potrdil na leto, so še napovedali.
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ZRS predstavlja standard izvajalcev računovodskih storitev

mg/bg

SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2136254/zrs-predstavlja-standard-izvajalcev-racunovodskih-storitev

www.sta.si
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