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Pri najemanju računovodskih storitev je mesečni strošek vnaprej znan, pogodbo s
servisom pa je laže razdreti kot odpustiti svojega računovodjo

V Sloveniji približno tri četrtine podjetij izkoristijo storitve računovodskih servisov.
Večinoma gre za manjša podjetja, ki imajo do 50 zaposlenih, saj imajo velika
podjetja svoje računovodske oddelke.

Na zbornici računovodskih servisov so lani opravili raziskavo Analiza zadovoljstva
podjetji z računovodskimi servisi, ki je pokazala, da računovodske storitve
uporablja več kot 75 odstotkov podjetij z letnimi prihodki nad 25 tisoč evrov.

Mala podjetja hočejo vse na enem mestu

"Uporabniki računovodskih storitev so
večinoma manj zahtevni kot mala
podjetja," pravi Milena Krošelj iz
računovodskega servisa Kin.si . Manjša
podjetja iščejo računovodske storitve zato,
da znižujejo stroške poslovanja in da
imajo vse na enem mestu - od
računovodskega do davčnega svetovanja,
raznih analiz, planov, plačilnega prometa
in pravnega svetovanja, pojasnjuje
Krošljeva.

Odločitev temelji na stroških

Podobno meni tudi Polona Urh iz računovodskega servisa Replika . Pojasnjuje, da
zunanje računovodske storitve uporabljajo tudi nekatera večja podjetja, za katera
računovodska hiša opravlja samo del računovodskih nalog. Oddelek za
računovodstvo se podjetju splača imeti takrat, ko stroški zunanjega računovodskega
servisa presežejo stroške vzpostavitve lastnega oddelka za računovodstvo, pravi
Urhova.

"Ni povsem jasne meje, kdaj bi se podjetju splačalo imeti svoj oddelek, bolj je to
odvisno od potreb podjetja oziroma lastnikov, načina dela, načina zajema in
obdelave podatkov," je povedal Gašper Zavrl iz računovodskega servisa Biro 46 .

Zunanji izvajalci z izkušnjami v več panogah

Lasten oddelek za računovodstvo je koristen, ker je računovodja poslovodstvu
vedno blizu, ima boljši in hitrejši dostop do vseh pomembnih informacij in podjetje
pozna "od znotraj". Zunanji računovodski servis pa ima prednosti predvsem zato,
ker ima izkušnje iz različnih dejavnosti in poslov, torej zagotavlja specifična
znanja, še razlaga Urhova.

Prednost najemanja storitev je tudi, da je strošek storitev zunanje računovodske
hiše vedno vnaprej znan in predvidljiv, prav tako pa se ob morebitnem
nezadovoljstvu pogodba o poslovnem sodelovanju lažje razdre kot pogodba o
delovnem razmerju za nedoločen čas.




