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POVZETEK
Namen magistrske naloge je bil pregled literature s področja zunanjega izvajanja storitev,
računovodstva in zunanjega izvajanja računovodskih storitev ter na podlagi raziskave
ugotoviti, kateri so najpomembnejši razlogi za izbiro računovodskega servisa in
najpomembnejša merila pri izbiri računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca dejavnosti.
V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo, ki je bila opravljena z anketiranjem
samostojnih podjetnikov ter mikro in majhnih podjetij v Posavju. Ugotovitve raziskave
kažejo, da je najpomembnejši razlog pri izbiri računovodskega servisa za samostojne
podjetnike ter mikro in majhna podjetja v Posavju izboljšanje kakovosti računovodenja in
najpomembnejše merilo pri izbiri računovodskega servisa dobro ime zunanjega izvajalca.
Kriterij potrebna sredstva niso bila dostopna v podjetju smo spoznali kot najmanj pomemben
razlog pri izbiri računovodskega servisa, kot najmanj pomembno merilo pa lokacijo oziroma
dostopnost računovodskega servisa. Na osnovi ugotovitev raziskave smo podali priporočila
računovodskim servisom.
Ključne besede: zunanje izvajanje dejavnosti, računovodstvo, zunanje
računovodskih storitev, Posavje, razlogi za izbiro računovodskega servisa.

izvajanje

SUMMARY
The purpose of the master's thesis was to review the literature in the field of outsourcing,
accounting and outsourcing accounting and to determine, on the basis of the research, what
are the most important reasons and the most important criteria for choosing an accounting
service as an outside contractor.. In the empirical part we conducted a quantitative survey,
which was carried out by interviewing enterpreneurs and micro and small companies in
Posavje. The findings of the survey show that the most important reason for choosing an
accounting service enterpreneurs and micor and small companies in the Posavje region is to
improve the quality of accounting and the most important criterion when choosing an
accounting service is the good name of an external contractor. The criteria for the required
funds were not available in the company, we recognized as the least important reason in
choosing an accounting service, and the least important criterion was the location or
accessibility of the accounting service. Based on the findings of the survey, we made
recommendations to accounting services.
Keywords: outsourcing, accounting, outsourcing accounting, Posavje, reasons for choosing an
accounting service.
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1

UVOD

V uvodu magistrske naloge smo opredelili problem in predstavili teoretična izhodišča, ki se
navezujejo na izbrano tematiko. Nato smo predstavili namen in cilje naloge ter si zastavili štiri
hipoteze, s katerimi bomo naše trditve skozi raziskavo potrdili ali ovrgli. Predstavili smo tudi
predvidene metode za doseganje postavljenih ciljev v magistrski nalogi in predvidene
predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu.
1.1

Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč

Globalizacija, krajšanje življenjskih ciklov, kompleksnost proizvodov in intenzivni tehnološki
razvoj so spremembe, s katerimi se soočajo podjetja. Za uspeh podjetij je v takšnem
dinamičnem in spremenljivem okolju največji izziv pridobitev in ohranjanje konkurenčne
prednosti. Doseganje teh je mogoče z različnimi strategijami in orodji, med katere spada tudi
zunanje izvajanje dejavnosti. Zunanje izvajanje je pojav, ki je razširjen po vsem svetu in
predstavlja splošno sprejeto prakso, podjetja pa ga uporabljajo kot orodje za doseganje
učinkovitosti, uspešnosti in inovativnosti (Cohen in Young 2006).
Ker je zunanje izvajanje široko sprejeto orodje v poslovni praksi, je pomembno tudi njegovo
proučevanje. Zanj se uporablja tudi izraz outsourcing. V tem kontekstu gre za proces
spreminjanja inputov v outpute (Bradač Hojnik 2011). Avtorji zunanje izvajanje dejavnosti
različno opredeljujejo. Vsi pa so enotnega mnenja, da se dejavnosti, ki za podjetje niso
ključne, prenesejo k zunanjim izvajalcem. Tako Power, Desouza in Bonifazi (2006) navajajo,
da je zunanje izvajanje dejavnosti dejanje prenosa dela na zunanjega izvajalca. Belcourt
(2006) opredeljuje zunanje izvajanje dejavnosti kot pogodbeno sodelovanje z zunanjim
izvajalcem. Trdi, da je zunanje izvajanje med najmočnejšimi trendi v managementu. Je
proces, v katerem podjetje najame drugo podjetje za dobavo storitev ali izdelkov.
Zunanje izvajanje sta v svoji knjigi najobsežnejše opredelila Gilley in Rasheed (2000), v
kateri sta zajela odločitev o zunanjem izvajanju, proces izločanja, management odnosa z
zunanjim izvajalcem in njegove oblike. Johnson, Scholes in Whittington (2005, po Biloslavo
2008) pa navajajo dve pomembni merili, ki naj bi bili bistveni pri odločitvi za zunanje
izvajanje: »dejavnost, ki jo izvaja zunanji izvajalec, prinaša organizaciji večjo korist, kot bi jo,
če bi to izvajala organizacija sama; dejavnost, ki se prepušča zunanjim izvajalcem, ni temeljna
zmožnost organizacije.« Posebno vrednost pripisuje tudi dobrim odnosom z zunanjimi
izvajalci ter sposobnosti motiviranja, da vsaj dosegajo, če ne presegajo, standarde
organizacije.
Empirična raziskava v magistrski nalogi je temeljila na mikro podjetjih, majhnih podjetjih in
samostojnih podjetnikih, ki se v Posavju poslužujejo zunanjih izvajalcev računovodskih
storitev. Podjetja, ki so osnovna celica gospodarstva, v okviru katerega se opravlja določena
1

dejavnost s ciljem doseganja dobička, pa delimo na samostojnega podjetnika in gospodarske
družbe. Podjetja delimo na več vrst, in sicer po vsebini delovanja, po odjemalcih, nalogah,
velikosti in po prevladujočem proizvodnem dejavniku (Čagran 2010).
Posavska regija je druga najmanjša regija, ki leži na vzhodnem delu osrednje Slovenije,
vendar je v njej delujočih ogromno samostojnih podjetnikov ter mikro in majhnih podjetij.
Posavsko regijo smo izbrali zaradi bivanja v občini Krško in dela v tamkajšnjem
računovodskem servisu.
V Sloveniji je velikost podjetij v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) opredeljena s tremi kriteriji: povprečnim številom
zaposlenih v zadnjem poslovnem letu, čistimi prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu
in z vrednostjo aktive ob koncu poslovnega leta (ZGD-1B, Uradni list RS, št. 68/2008). Mikro
podjetja so podjetja, ki imajo do deset zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo
700.000 evrov ter vrednost aktive ne presega 350.000 evrov. Majhna podjetja so podjetja,
katerih število zaposlenih ne presega petdeset, čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov (Borko Grimšič, 2015).
Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost
(ZGD-1).
Najpogostejše dejavnosti, ki jih podjetja oddajajo v zunanje izvajanje, so informacijski sistem,
telekomunikacije, notranja revizija, ravnanje s človeškimi viri in računovodstvo (Greaver II
1999), dejavnost, na katero se osredotočamo v magistrski nalogi.
Računovodstvo je posebna celota delov informacijskih dejavnosti, znotraj katerih se zbirajo,
urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo podatki ter prikazujejo in shranjujejo informacije o
preteklih in prihodnjih pojavih (Kodeks računovodskih načel 1998).

Zaman, Hočevar in Igličar (2007) navajajo, da so bili začetki računovodstva ugotovljeni že v
Babilonu 3.600 let pr. n. št., ko so prebivalci, država in svetišča menjali dobrine. V srednjem
veku je bila nova prelomnica v razvoju računovodstva, saj se je pojavila trgovina med
italijanskimi mesti in Vzhodom. Nato so v Evropi nastale velike spremembe v računovodstvu
v 19. stoletju z industrijsko revolucijo. Do danes se je računovodstvo neverjetno razvilo in
postalo ena ključnih svetovalnih služb vodstvu, saj ni več namenjeno le knjiženju preteklih
dogodkov, temveč je usmerjeno v prihodnjo uspešnost podjetja s točnimi računovodskimi
informacijami. V Sloveniji pa smo priča razmahu podjetništva od osamosvojitve. Že leto 1988
je s sprejetim Zakonom o podjetjih (Zpod, Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 – popr., 40/89,
46/90, 61/90, Uradni list RS, št. 10/91, 55/92 – ZLPPC in 30/93 – ZGD) prineslo novo
obdobje urejanja vprašanj pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost zaradi
pridobivanja dobička. Večina novonastalih podjetij ni bila sposobna zaposliti strokovnjakov,
ki bi omogočali nemoteno delovanje poslovnih funkcij, še posebej računovodstva, zato je
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večina teh zaupala vodenje računovodstva posameznikom ali računovodskim servisom
(Zemljarič 1995).
1.2

Namen in cilji magistrske naloge

Namen magistrske naloge je bil v teoretičnem delu pripraviti izčrpen pregled domače in tuje
literature s področja zunanjega izvajanja računovodskih storitev ter na podlagi raziskave
ugotoviti, kateri so najbolj in najmanj pomembni razlogi, zaradi katerih se mikro in majhna
podjetja ter samostojni podjetniki v Posavju odločajo za računovodski servis, ter katera merila
so pri izbiri zunanjega izvajalca računovodskih storitev najbolj upoštevali in katera najmanj.
Na podlagi raziskave in njenih izidov smo računovodskim servisom podali priporočila za
izboljšanje svojih storitev.
V magistrski nalogi smo se osredotočili na zunanje izvajanje računovodskih storitev mikro in
majhnih podjetij ter samostojnih podjetnikov v posavski regiji. Raziskali smo okoli 50
slovenskih in tujih gradiv, spletnih strani, člankov in drugih virov, ki se navezujejo na zunanje
izvajanje dejavnosti in na računovodske storitve.
Cilji magistrske naloge so bili naslednji:
- Na osnovi preučene strokovne literature domačih in tujih avtorjev preučiti in predstaviti
teoretična izhodišča zunanjega izvajanja dejavnosti.
- Na osnovi preučene strokovne literature ter osebnih izkušenj dela v računovodskem
servisu predstaviti glavne pojme računovodenja.
- Predstaviti prednosti in slabosti notranjega, zunanjega ter delnega računovodenja.
- Na osnovi literature in preučevanja predstaviti pomembne dejavnike pri izbiri pravilnega
računovodskega servisa.
- Na osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti najpomembnejše razloge za odločitev1 za
računovodski servis.
- Na osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti najpomembnejša merila pri izbiri
računovodskega servisa.
- Na osnovi ugotovitev podati računovodskim servisom priporočila o izboljšavi njihovega
delovanja.
Izhajajoč iz namena in ciljev, smo kot vodilo pri magistrski nalogi postavili naslednje
hipoteze.
H1: Razlog, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih
podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je osredotočanje na svoje ključne dejavnosti.

1

V nadaljevanju magistrske naloge so razlogi za odločitev za računovodski servis kot zunanjega
izvajalca navedeni kot razlogi za izbiro računovodskega servisa, kar je enakega pomena.
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Hipotezo preverimo z osnovno opisno statistiko, da pa je nek razlog tudi statistično značilno
pomembnejši od ostalih razlogov, bomo preverili s t-testom za en vzorec (one sample t-test), s
katerim bomo primerjali vsa dobljena povprečja (za vse merjene dejavnike) in pogledali
prekrivanje intervalov zaupanja.
H2: Razlog, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih
podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je nudenje velikega spektra storitev
računovodskega servisa.
Hipotezo preverimo z osnovno opisno statistiko, da pa je nek razlog tudi statistično
značilno manj pomemben od ostalih razlogov, bomo preverili s t-testom za en vzorec (one
sample t-test), s katerim bomo primerjali vsa dobljena povprečja (za vse merjene
dejavnike) in pogledali prekrivanje intervalov zaupanja.
H3: Merilo, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je ugodna cena računovodskih
storitev.
Hipotezo preverimo z osnovno opisno statistiko, da pa je neko merilo tudi statistično
značilno pomembnejše od ostalih meril, bomo preverili s t-testom za en vzorec (one
sample t-test), s katerim bomo primerjali vsa dobljena povprečja (za vse merjene
dejavnike) in pogledali prekrivanje intervalov zaupanja.
H4: Merilo, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je dobro ime računovodskega
servisa.
Hipotezo preverimo z osnovno opisno statistiko, da pa je neko merilo tudi statistično značilno
manj pomembno od ostalih meril, bomo preverili s t-testom za en vzorec (one sample t-test), s
katerim bomo primerjali vsa dobljena povprečja (za vse merjene dejavnike) in pogledali
prekrivanje intervalov zaupanja.
Glede na normalnost porazdelitve podatkov na dobljenem vzorcu smo s parametričnim testom
ANOVE ali neparametričnim Kruskal Wallisom dodatno primerjali razlike med posameznimi
skupinami podjetij (mikro podjetja, majhna podjetja in samostojni podjetniki).
1.3

Predvidene metode za doseganje ciljev

V teoretičnem delu smo na podlagi preučene strokovne literature ter drugih virov predstavili
glavne pojme in teorijo zunanjega izvajanja dejavnosti ter računovodenja, povzeli in navedli
smo mnenja drugih avtorjev.
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V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Izvedli smo anketni
vprašalnik, ki je bil poslan 626 mikro podjetjem, majhnim podjetjem in samostojnim
podjetnikom v posavski regiji z največ 50 zaposlenimi. Dne 31. 12. 2017 je bila populacija
teh podjetij v Posavju 3492, kar je bilo ugotovljeno s pomočjo Ajpesa. Na seznamu teh
podjetij in podjetnikov, ki smo ga prejeli od Ajpesa, je za pošiljanje anketnih vprašalnikov
izbrano vsako šesto mikro, majhno podjetje oziroma samostojni podjetnik, torej jih je skupno
anketiranih 582. Zaradi dela v računovodskem servisu je še dodatnih 44 anketnih
vprašalnikov, poslanih poslovnim partnerjem (mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim
podjetnikom, kjer je do 50 zaposlenih) tega servisa.
V anketnem vprašalniku je bilo zajetih 17 trditev, s katerimi je bilo ugotovljeno, katerim
razlogom mikro podjetja, majhna podjetja in samostojni podjetniki pripisujejo največji vpliv
na izbiro računovodskega servisa ter katerim merilom pri izbiri računovodskega servisa
pripisujejo največji vpliv in katerim najmanjši. Vprašalnik je vseboval trditve, ki se nanašajo
na dva sklopa. Prvi vsebinski sklop »razlogi za izbiro računovodskega servisa« vsebuje 8
postavk, drugi vsebinski sklop »merila pri izbiri računovodskega servisa« pa 9 postavk. Za
vsako od vključenih postavk bodo udeleženci na lestvici Likertovega tipa za prvi vsebinski
sklop (ocena »1« –kriterij ni pomemben pri izbiri računovodskega servisa, ocena »2« –
kriterij komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa, ocena »3« – kriterij vpliva kot vsi
ostali na izbiro računovodskega servisa, ocena »4« – kriterij močno vpliva na izbiro
računovodskega servisa in ocena »5« – kriterij najbolj vpliva na izbiro računovodskega
servisa) in drugi vsebinski sklop (ocena »1« –merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega
servisa, ocena »2« – merilo komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa, ocena »3« –
merilo vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa, ocena »4« – merilo močno
vpliva na izbiro računovodskega servisa in ocena »5« – merilo najbolj vpliva na izbiro
računovodskega servisa) ocenili stopnjo strinjanja s trditvijo.
Vsem udeležencem je bila poslana prošnja za sodelovanje v raziskavi. Po pridobljenem
soglasju je bil udeležencem posredovan vprašalnik o zunanjem izvajanju računovodskih
storitev. Vsak udeleženec je vprašalnik o zunanjem izvajanju računovodskih storitev rešil
samostojno in individualno.
Rezultati raziskave so bili obdelani s pomočjo programa SPSS (Statistical package for Social
Sciences) in predstavljeni v obliki tabel ali slik.
1.4

Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu

Predpostavljali smo, da z zbiranjem podatkov in odzivnostjo podjetij ne bomo imeli večjih
težav in da bo pravilno izpolnjenih vrnjenih približno 25 odstotkov, 6 odstotkov zaradi narave
dela, dodatnih 19 odstotkov še od drugih podjetij.
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Omejitve magistrske naloge:
- V raziskavo so bila vključena le mikro podjetja, majhna podjetja in samostojni podjetniki,
katera imajo do 50 zaposlenih.
- Anketirana so bila le mikro podjetja, majhna podjetja in samostojni podjetniki v posavski
regiji, zato rezultatov ne bo moč predpostavljati na državni ravni.
- Vprašalnik je bil poslan 626 mikro in majhnim podjetjem ter podjetnikom v Posavju in ne
vsem obstoječim.
- Upoštevani so bili le anketni vprašalniki, ki so bili vrnjeni v celoti izpolnjeni in do
določenega datuma.

- Predpostavljali smo, da bodo anketni vprašalniki izkazovali realno mnenje anketirancev.
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2

ZUNANJE IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Zunanje izvajanje dejavnosti, za kar se uporablja tudi izraz outsourcing, avtorji opredeljujejo
različno, vsem pa je skupno, da gre pri zunanjem izvajanju za pogodbeni prenos izvajanja ene
ali več dejavnosti podjetja na drugo podjetje. V tem poglavju bomo definirali zunanje
izvajanje dejavnosti, predstavili njen razvoj ter razloge za uvedbo v podjetje.
2.1

Dejavnosti zunanjega izvajanja

Oshri, Kotlarsky in Willcocks (2015) v svoji knjigi opredeljujejo zunanje izvajanje dejavnosti
kot sklepanje pogodb za določeno časovno obdobje, z določenimi stroški in z določeno
ravnijo storitev z zunanjim dobaviteljem, ki bo opravil ali dokončal določeno delo.
Kavčič in Tavčar (2008) predstavljata zunanje izvajanje dejavnosti kot pogodbeni prenos
določenih dejavnosti, ki jih je organizacija do takrat opravljala sama, na zunanje izvajalce.
Rebernik in Bradač (2006) opredeljujeta zunanje izvajanje dejavnosti kot ciljno orientirano
razmerje z zunanjim izvajalcem za izvajanje aktivnosti, ki so se tradicionalno opravljale v
podjetju.
Greaver II (1999) meni, da gre pri zunanjem izvajanju za pogodbeni prenos nekaterih
ponavljajočih se notranjih dejavnosti in odločitev podjetja ter pogosto tudi prenos pravic
odločanja in poslovnih prvin na zunanje izvajalce. Pri tem navaja pravice odločanja
odgovornost sprejemanja odločitev, med poslovne prvine pa uvršča ljudi, opremo, tehnologijo
in objekte.
Willcocks, Lacity in Craig (2015) opisujejo, da podjetje pri zunanjem izvajanju dejavnosti
preda zunanjemu izvajalcu storitev sredstva, zaposlene, aktivnosti ali funkcije managementa
za določeno časovno obdobje, ceno in kakovost storitve.
Burns (2007) opredeljuje zunanje izvajanje dejavnosti kot odnos med kupcem in dobaviteljem
in tudi kot strategijo, s katero podjetje krepi moč na trgu in organizacijsko veščino. Podjetja z
zunanjim izvajanjem dejavnosti ločijo strateško pomembnejše dejavnosti od manj
pomembnih, zato se dodana vrednost podjetja veča.
V naslednjem podpoglavju bomo opisali, kako je potekal razvoj zunanjega izvajanja
dejavnosti.
2.2

Razvoj zunanjega izvajanja dejavnosti

Zunanje izvajanje dejavnosti postaja aktualno zadnjih 30 let. Greaver II (1999) meni, da se je
prvotno pojavilo na področju informacijske tehnologije v poznih osemdesetih letih ter da so se
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zanj odločala predvsem velika podjetja, ki so drugim prodajala svoja informacijska znanja.
Greaver II (1999) meni, da podobna razmerja poznamo že iz zgodovine, ko so kmetje najeli
skupino delavcev za pomoč pri težavnejših delih ali gradbena podjetja, ki so najela sodelavce
za določena opravila. Primerja jih tudi z vlado, ki je najela proizvajalce vojaške opreme za
izdelavo določenih komponent.
Pri razvoju zunanjega izvajanja govorimo o treh oblikah: taktično zunanje izvajanje
dejavnosti, strateško zunanje izvajanje dejavnosti in transformacijsko zunanje izvajanje
dejavnosti (Bergant 2010).
V naslednjem podpoglavju si bomo pogledali posamezne stopnje pri zuanjemu izvajanju
dejavnosti.
2.3

Oblike zunanjega izvajanja dejavnosti

Danes se podjetja pogosteje odločajo za zunanje izvajanje dejavnosti, eden izmed
najpomembnejših razlogov je predvsem zniževanje stroškov. V nadaljevanju opisujemo
oblike zunanjega izvajanja dejavnosti, ki se najpogosteje ponavljajo v praksi.
2.3.1 Taktično zunanje izvajanje dejavnosti
Taktično zunanje izvajanje dejavnosti je prva stopnja, za katero se odločajo podjetja pri
reševanju kratkoročnih težav, kot sta zmanjševanje stroškov in pomanjkanje znanja v
podjetju. S tem ko se podjetja v težavah odločijo za zunanje izvajanje dejavnosti, si
zagotovijo takojšnjo odpravo potrebe po prihodnjih naložbah, zmanjšanje stroškov in
zmanjšanje kadra. Pri taktični fazi se na zunanjega izvajalca prenesejo aktivnosti, ki za
podjetje niso ključne. Od zunanjega izvajalca se pričakuje, da storitve opravi bolje, z nižjimi
stroški in manjšo porabo časa (Brown in Wilson 2005).
Za taktično zunanje izvajanje se uporabljata tudi pojma tradicionalna oblika zunanjega
izvajanja ali konvencionalno zunanje izvajanje. Največkrat se ta oblika zunanjega izvajanja
dejavnosti koristi za aktivnosti, ki za podjetje niso ključnega pomena. Zato zunanji izvajalci
lažje, hitreje in ceneje opravljajo te aktivnosti, saj imajo več izkušenj, sodobnejšo tehnologijo
in jih zato opravijo bolj učinkovito in uspešneje (Mazzawi 2002).
Večina slovenskih podjetij je na področju zunanjega izvajanja na prvi fazi, torej taktični, saj
prenašajo na zunanje izvajalce le enostavne dejavnosti, pri katerih so tveganje in posledice
neuspeha oziroma prekinitve pogodbenega sodelovanja veliko nižje kot pri prenosu
zahtevnejših dejavnosti podjetja (Kavčič 2009).
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Ta oblika zunanjega izvajanja temelji predvsem na kratkoročnem načrtovanju managementa,
zato morajo biti managerji pozorni pri osredotočenosti na stroške, saj s tem lahko pozabijo na
dolgoročno načrtovanje (Yang idr. 2007).
Pri taktičnem zunanjem izvajanju dejavnosti morajo podjetja določiti, katere aktivnosti so za
njih ključne zmožnosti, saj jim te dajejo konkurenčno prednost. Tiste, ki niso ključne, se
običajno predajo zunanjemu izvajalcu, v primeru, da jih lahko opravi bolje, hitreje in ceneje.
Ključne oziroma temeljne zmožnosti se ne predajo zunanjemu izvajalcu, saj za podjetje
predstavljajo aktivnosti, ki jim ustvarjajo dobiček (Brown 1997).
Taktična oblika zunanjega izvajanja je tudi v zadnjih letih napredovala, saj so pred leti
podjetja najemala zunanje izvajalce le za dejavnosti, ki niso zahtevne, na primer čiščenje,
prehrana zaposlenih, transport, varovanje ipd. Danes pa dajejo v najem tudi dejavnosti, ki so
zahtevnejše in kompleksne, kot so proizvodnja, računovodstvo, pravne storitve, skladiščenje,
vzdrževanje informacijskih sistemov ipd. (Kavčič in Bončina 2016).
2.3.2 Strateška oblika zunanjega izvajanja dejavnosti
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo na trgu do korenitih sprememb, saj so podjetja
spoznala, da lahko z zunanjim izvajanjem pridobijo večjo preglednost nad področji
poslovanja in da se lahko bolj osredotočajo na strateško pomembne naloge.
Strateška oblika zunanjega izvajanja se v primerjavi s taktično obliko nanaša na dolgoročno
sodelovanje, kjer stroškovna učinkovitost ni več najpomembnejša. Večja osredotočenost na
osnovno dejavnost in prenos nekaterih tveganj na zunanjega izvajalca sta pomembnejša kot
znižanje stroškov (Bergant 2010).
Pri oddaji dejavnosti zunanjim izvajalcem je vedno in za vsako dejavnost potrebno premisliti,
ali je dejavnost primerna za zunanje izvajanje. Upoštevati je treba značilnosti dejavnosti, kot
so kompleksnost, integriranost, specifičnost sredstev, strukturiranost, in zaposlene, ki so
odgovorni za izbrano aktivnost. Bolj kot so aktivnost kompleksne, manj so primerne za
zunanje izvajanje in bolj kot so preproste, bolj so primerne in lažje jih je predati zunanjim
izvajalcem (Kremic, IcmeliTukel in Rom 2006).
Zunanje izvajanje dejavnosti je lahko rešitev za mnoga majhna in srednje velika podjetja, ki
se borijo s težavami, kot so financiranje, postopkovne zamude, zastarela tehnologija,
asimetrija informacij in pomanjkanje zmožnosti za management znanja. Na rast podjetij lahko
vpliva tudi pomanjkanje izkušenj lastnikov. V takih primerih je oddaja aktivnosti v zunanje
izvajanje lahko alternativna rešitev, saj ne vpliva le na zniževanje stroškov, pač pa tudi na rast
podjetij, saj se lahko osredotočajo na svoje ključne zmožnosti in s tem večanje konkurenčne
prednosti (Alderte 2013).
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Strateška partnerstva se kažejo v obliki strateških povezav in mrež ter temeljijo na bolj
dolgoročnih odnosih med podjetji, ki so velikokrat soodvisna pri razvoju in proizvajanju
novih proizvodov in s tem tudi odvisna od dolgoročnega medsebojnega sodelovanja. Strateške
povezave se pri zunanjem izvajanju lahko oblikujejo le, če so odnosi med podjetjem in
zunanjim izvajalcem na dolgi rok kakovostni, v nasprotnem primeru so boljše kratkoročne
oblike povezovanja, saj omogočajo več manevrskega prostora v primeru sprejemanja
odločitev o prenehanju sodelovanja s katerekoli strani (Šink 1999).
Ugotovili smo, da se strateška oblika zunanjega izvajanja dejavnosti razlikuje od
tradicionalnega v tem, da je tradicionalno bolj usmerjeno h kratkoročnemu zmanjševanju
stroškov, medtem ko je strateško bolj usmerjeno k povečevanju prihodkov in oddaja v najem
aktivnosti, ki so bolj povezane s ključnimi zmožnostmi. S tem podjetje povečuje svojo
konkurenčno prednost ter se osredotoča na svoje ključne zmožnosti.
2.3.3 Transformacijska oblika zunanjega izvajanja dejavnosti
Tretja oblika je transformacijska oziroma preoblikovalna, pri kateri zunanji izvajalec ni več le
dobavitelj, ampak tudi partner in sodelavec, saj s svojim znanjem in inovacijami prispeva k
boljšemu delovanja podjetja. Prav tako sodeluje pri iskanju novih trgov in oblikovanju
proizvodov. Transformacijska faza temelji na znanju in informacijah, zato se zanjo odločijo
podjetja, ki potrebujejo usposobljene strokovnjake ali ko po nižji ceni najamejo delavce na
drugi lokaciji (Bergant 2010).
Transformacijska oblika zunanjega izvajanja je redka oblika, saj gre za preoblikovanje
podjetja, vendar je včasih edino orodje, ki deluje. Primerno je namreč za podjetja, ki želijo
svoje poslovanje preoblikovati, kar pa dosežejo hitreje in učinkoviteje s sodelovanjem z
zunanjim izvajalcem (Linder 2004).
Opisali smo faze pri razvoju zunanjega izvajanja dejavnosti, v naslednji točki opisujemo
glavne razloge za uvedbo zunanjega izvajanja dejavnosti v podjetju, saj je namen naše
magistrske naloge prikazati razloge za odločitev podjetij za zunanjega izvajalca in merila pri
izbiri zunanjega izvajalca računovodskih storitev.
2.4

Uvedba zunanjega izvajanja

Za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca se podjetja odločajo zaradi različnih razlogov, saj
naj bi uvedba zunanjega izvajanja prinesla številne koristi za podjetja. Boljši poslovni
rezultati in višji dobiček podjetja so glavne koristi, ki jih podjetja pričakujejo z uvedbo
zunanjega izvajanja. Razlog za odločitev o zunanjem izvajanju dejavnosti je v skoraj vseh
panogah velik pritisk na podjetja zaradi dinamičnosti trga. Konkurenca je vse večja, zato
morajo podjetja nenehno izboljševati svoje poslovanje z usmeritvijo svojih virov na izvedbo
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ključnih aktivnosti, ki jim prinašajo najboljše rezultate. V preteklosti so se podjetja odločala
za zunanje izvajanje dejavnosti, predvsem zaradi pomanjkanja znanja, finančnih sredstev,
tehničnih ali katerih drugih pomanjkljivosti, ki jih ni moglo opravljati podjetje samo (Pavić
2016). Danes pa se zunanje izvajanje dejavnosti uporablja tudi v druge namene. Podjetja se
namreč zavedajo, da se bodo s prepustitvijo nekaterih dejavnosti zunanjim izvajalcem lahko
osredotočili na svojo glavno dejavnost in s tem ohranili ali povečali konkurenčno prednost
(Horizontech 2004, po Krstić 2018).
Greaver II (1999) razdeli razloge za zunanje izvajanje v naslednjih šest skupin:
- Organizacijski: osredotočanje na aktivnosti, ki jih podjetje izvaja najboljše z izboljšanjem
učinkovitosti; povečanje prožnosti in odzivnosti na spremenjene pogoje poslovanja in na
povpraševanje ter preoblikovanje podjetja.
- Razvojni: izboljšanje uspešnosti, dostop do novih znanj in tehnologij, izpopolnjen
management, pridobivanje inovativnih idej in boljša kredibilnost.
- Prihodkovni: dostop do trga skozi mreže zunanjega izvajalca in povečanje prodajnih ter
proizvodnih kapacitet.
- Stroškovni: sprememba stalnih stroškov v spremenljive in znižanje stroškov zaradi
učinkovitosti izvajalca.
- Finančni: zmanjšanje investicij, sprostitev virov za druge namene in pridobitev denarnih
sredstev.
- Kadrovski: omogočanje izobraževanja in kariere zaposlenih ter povečanje zavezanosti
zaposlenih.
Zniževanje stroškov je v literaturi najpogostejši razlog za prenos dejavnosti. S predajo
določene dejavnosti zunanjemu izvajalcu, si podjetja nižajo stroške poslovanja, dejavnost pa
opravi podjetje, ki je za to specializirano. Poleg teh prednosti se podjetja odločajo za izločitev
dejavnosti zaradi osredotočenja na ključne dejavnosti in delitve tveganja z zunanjim
izvajalcem (Pine 2017).
Kot v preteklosti je tudi danes glavni razlog podjetij za prenos dejavnosti zniževanje stroškov.
Na tem mestu opisujemo glavne prednosti in slabosti, ki jih mora podjetje pretehtati, preden
se odloči za zunanje izvajanje dejavnosti (Greaver II 1999).
2.4.1 Prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
Večina podjetij se za zunanje izvajanje odloči zaradi številnih ugodnosti, tako kratkoročnih
kot dolgoročnih. Po Greaverju II (1999) jih vsebinsko razdelimo v šest sklopov:
- stroškovne prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti,
- finančne prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti,
- organizacijske prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti,
- razvojne prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti,
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-

trženjske prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti,
kadrovske prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti.

V nadaljevanju jih bomo na kratko opisali.
Stroškovne prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
Zmanjšanje stroškov je bil v preteklosti najpogosteje navajan razlog za izbiro zunanjih
izvajalcev, saj se s pritegnitvijo zunanjega izvajalca del stalnih stroškov spremeni v
variabilne. To prinaša največjo korist v primeru sezonskih del oziroma cikličnosti poslovanja.
S tem načinom oblikovanja cene opravljenih nalog podjetje vzpostavi sistem nadzora porabe
sredstev, kar je uporabno predvsem pri stroških, ki so se nenadzorovano precej povišali. Ker
podjetje pridobi večji nadzor nad operativnimi stroški, lažje načrtuje, zato nastanejo le stroški
za dejansko opravljene naloge (Bongard 1994).
Finančne prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje, doseže sprostitev virov za druge namene in
ustvarjanje denarja s prenosom sredstev na zunanjega izvajalca. To pozitivno vpliva tudi na
delovno učinkovitost podjetja, povečanje dodane vrednosti izdelkov in storitev ter povečanje
vrednosti podjetja in izboljšanje bonitete (Bergant 2004).
Organizacijske prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
Z odločitvijo za zunanjega izvajalca se lahko podjetja osredotočajo na svojo ključno dejavnost
in s tem pridobijo konkurenčne prednosti z razvijanjem strateško pomembnih področij.
Podjetja morajo ostati osredotočena na svoja strateško pomembna področja, da ne izgubljajo
časa in energije z opravljanjem podpornih dejavnosti, ki jim ne prinašajo konkurenčnih
prednosti. Z zunanjim izvajanjem lahko podjetje sprosti finančna sredstva za izvajanje in
razvoj ključnih dejavnosti (Bradač 2004).
Razvojne prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
S sodelovanjem z zunanjim izvajalcem podjetje lažje dostopa do novih znanj, izkušenj,
spretnosti in tehnologij, ki mu drugače ne bi bile na voljo. Zunanji izvajalci storitve opravljajo
bolj kakovostno, saj vlagajo v izobraževanja, tehnologijo in so seznanjeni s specifičnimi
problemi dejavnosti. Prav tako lahko s sodelovanjem razvijajo nove produkte in storitve ter
izboljšujejo obstoječe. Na ta način se skrajša čas za oblikovanje novih produktov ali storitev,
zaradi česar pa podjetje postane učinkovitejše in produktivnejše (Bergant 2004).
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Trženjske prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
Podjetje lahko z izbiro zunanjega izvajalca pridobi dostop do novih trgov in posledično
poslovnih priložnosti ter tako pospeši razvoj podjetja s koriščenjem ponudnikovih razvitih
zmogljivosti, procesov in sistema. Podjetje z odločitvijo za zunanjega izvajalca lahko prepreči
izgubljene priložnosti, pripomore k večji kakovosti proizvodov in storitev, izboljša podobo
podjetja in odnose z javnostjo. Prav tako zmanjša ali odpravi pritožbe strank ter povečuje
njihovo zaupanje in zvestobo (Bergant 2004).
Kadrovske prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti
S tem ko podjetje prenese dejavnosti na zunanje izvajalce, se izogne težavam pri iskanju
usposobljene delovne sile. Najboljši kadri se radi zaposlijo tam, kjer je njihovo znanje
ključnega pomena, zato imajo zunanji izvajalci prednost pri zaposlovanju visoko
specializiranega kadra. Prav tako je veliko lažje sklepati in prekiniti pogodbe, kot pa
zaposlovati in odpuščati delavce. S tem podjetje razbremeni delavce rutinskih nalog in
izboljša nadzor nad potrebami po zaposlovanju. Občasno pomanjkanje delovne sile lahko
podjetja rešujejo tudi s pomočjo zunanjega izvajalca (Bongard 1994).
V nadaljevanju bomo z vidika stroškov, delovne sile, tehnologije, informacij, odvisnosti od
zunanjega izvajalca in notranjega odpora, predstavili slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti.
2.4.2 Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti
Pred odločitvijo za zunanje izvajanje dejavnosti je treba poleg prednosti dobro preučiti tudi
tveganja in slabosti takšnega načina izvajanja dejavnosti. Tak način izvajanja dejavnosti
namreč podjetjem prinaša tako številne prednosti kot tudi slabosti. Pri napačni izbiri
zunanjega izvajalca se lahko zgodi, da podjetja naletijo na neuspeh.
Bongard (1994) vsebinsko razdeli tveganja v naslednje sklope:
- stroški,
- delovna sila,
- tehnologija,
- informacije,
- odvisnost od zunanjega izvajalca,
- notranji odpor.
Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti z vidika stroškov
Zunanje izvajanje dejavnosti lahko zmanjša načrtovane prihranke in zviša stroške podjetja, če
podjetje podceni stroške uvedbe, usklajevanja, komuniciranja in nadzora zunanjega izvajalca.
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Učinkovitost poslovanja se lahko zmanjša z višjimi stroški. Pogodbena razmerja imajo
pogosto določeno fiksno ceno, kar predstavlja riziko, ko hitro razvijajoča se tehnologija
vpliva na zniževanje stroškov (Bongard 1994).

Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti z vidika delovne sile
Že pri odločanju za zunanje izvajanje dejavnosti se pri zaposlenih opazijo strahovi pred
spremembami, izgubo službe, občutki izgube dela moči. Počutijo se ogrožene, zato
zagovarjajo star, že utečen način dela. Procesi pogajanj z zunanjimi izvajalci lahko trajajo tudi
več mesecev, kar še bolj vpliva na negotovost zaposlenih, njihovo moralo in delovno vnemo.
V podjetju se med zaposlenimi lahko hitro razširi strah o odvečnosti nekaterih delavcev,
prerazporeditvi delovnih mest in ukinitvi ugodnosti, kar močno vpliva na produktivnost, ki
lahko posledično precej pade (Due in Due 1995).
Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti z vidika tehnologije, tehnološkega znanja
Za podjetje, ki se odloči za zunanje izvajanje, je največja nevarnost z vidika tehnologije in
tehnološkega znanja prekinitev sodelovanja zunanjega izvajalca ali začetek sodelovanja z
njihovimi tekmeci. Podjetje lahko izgubi ključna znanja, saj z napačno oceno prepusti
zunanjim izvajalcem opravljanje osrednjih strateških dejavnosti podjetja, s tem pa zmanjša
lastni intelektualni kapital (Horvat 2000).
Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti z vidika informacij
Komunikacija med naročnikom in izvajalcem je pomembna, saj lahko pride do izgube
informacij. Tveganja z vidika informacij so po (Raiborn, Butler in Massoud 2009) naslednja:
- zunanji izvajalec lahko skriva informacije, ki so bistvene za poslovanje podjetja,
- zunanji izvajalec se lahko sooča z internimi težavami, kot je dobava opreme in surovin ter
težava z delovno silo,
- podjetje prepozno ugotovi, da ima zunanji izvajalec težave in težko najde novega v
kratkem času,
- naročniku je lahko onemogočen prejem določenih informacij.
Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti z vidika odvisnosti od zunanjega izvajalca
Zunanji izvajalec želi podjetje čim bolj navezati nase in ga s tem narediti odvisnega od njega.
Sama odvisnost od zunanjih izvajalcev ni problem, če je nadzorovana. Pomembno je, da
podjetje ostane povezano in vključeno v proces prenesenih dejavnosti. Z nenadzorom in
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odvisnostjo lahko zunanji izvajalec pridobi pogajalsko moč, s tem pa se lahko stroški
zunanjega izvajalca zvišajo (Bongard 1994).
Slabosti zunanjega izvajanja dejavnosti z vidika notranjega odpora
Če ni zaupanja v zunanjega izvajalca, ujemanja organizacijskih kultur in ob neuspehu
zunanjega izvajalca, lahko pride do notranjega odpora. To pomeni, da zaposleni v podjetju
opustijo skrb za dejavnost, ki je bila prepuščena zunanjemu izvajalcu. Menijo, da jim za to
dejavnost ni treba več skrbeti (Bongard 1994).
Ko podjetje pretehta prednosti in slabosti uvedbe zunanjega izvajanja dejavnosti, se začne
osredotočati na sam proces zunanjega izvajanja, ki je sestavljen iz več faz in naj bo prilagojen
potrebam podjetja. Proces opisujemo v naslednji točki.
2.5

Proces zunanjega izvajanja

V procesu zunanjega izvajanja dejavnosti gre vsako podjetje skozi faze uvajanja, ki niso
univerzalne. Faze naj bodo prilagojene določeni situaciji posameznega podjetja. Pavić (2016)
opisuje pet faz, skozi katere gredo podjetja pri izbiri zunanjega izvajalca:
- faza aktiviranja,
- faza izbora zunanjega izvajalca,
- faza dogovora,
- faza implementacije,
- faza upravljanja/odnosov.
Faza aktiviranja
Zaradi želje po izboljšanju poslovanja podjetja se z identifikacijo potrebe po zunanjem
izvajalcu prične proces zunanjega izvajanja. Podjetje si želi v tej točki izboljšati delovanje
nekaterih aktivnosti. Da lahko vodstvo podjetja razume strateški položaj podjetja, mora
narediti strateško analizo in proučiti strateške alternative, med katere spada tudi zunanje
izvajanje dejavnosti. Uvedba zunanjega izvajanja in strategija podjetja morata biti usklajeni.
Vodstvo mora v tej fazi ugotoviti, katere so temeljne dejavnosti, ki dajejo podjetju
konkurenčno prednost, saj teh dejavnosti ne sme prenesti na zunanjega izvajalca. S tem bi
lahko podjetje izgubilo konkurenčno prednost. Če se v tej fazi izkaže, da je prenos dejavnosti
na zunanjega izvajalca ustreznejša rešitev kot lastno izvajanje, proces preide na drugo fazo
(Pavić 2016).
Podjetje mora v tej fazi oceniti sedem vidikov poslovanja (Bendor-Samuel 2001):
- analiza stroškov,
- analiza vzvoda,
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analiza zaposlenih,
analiza tveganja,
analiza zmožnosti,
identifikacija potencialnih zunanjih izvajalcev.

Pri analizi stroškov je treba upoštevati vse posredne, neposredne in oportunitetne stroške
poslovanja, saj vodi do uspešne odločitve o uvedbi zunanjega izvajanja. Z njo pride podjetje
do ugotovitve, ali je uvedba zunanjega izvajanja dejavnosti sploh smiselna (Bendor-Samuel
2001).
Pri analizi vzvoda si podjetje zastavi vprašanja, s katerimi oceni, pri katerih točkah je možno
izboljšanje poslovanja podjetja. Vprašanja se nanašajo na ekonomijo obsega, delovno silo,
sredstva, najboljšo prakso in investiranje (Bendor-Samuel 2001).
Z analizo zaposlenih podjetje analizira elemente, na katere bo vplivala odločitev o zunanjem
izvajanju dejavnosti. Predvideti je treba, da bodo nekateri zaposleni izgubili delo in kako se
bodo na to odzvali. Pri tej analizi podjetje predvidi strošek, ki bo nastal zaradi spremenjenega
načina poslovanja (Bendor-Samuel 2001).
Podjetje z uvedbo zunanjega izvajanja prevzame tudi določeno stopnjo kadrovskega,
finančnega in organizacijskega tveganja. Tveganje je treba dobro preučiti, saj vpliva na
pričakovane koristi in stroške podjetja. Zunanjemu izvajalcu je treba dobro predstaviti
namene in cilje podjetja, da bi se s poznavanjem potreb naročnika podjetja izognili neuspehu
(Bendor-Samuel 2001).
Z analizo zmožnosti podjetje ugotovi, ali je bolj smiselno notranje ali zunanje izvajanje
dejavnosti za vsa mesta v podjetju, kjer so priložnosti za izboljšave (Bendor-Samuel 2001).
Pred uvedbo zunanjega izvajanja mora podjetje poiskati in dobro proučiti potencialne zunanje
partnerje, ki bi lahko zadovoljili potrebe podjetja in delovali v skladu z njihovimi cilji.
Podjetje se zaradi neustreznega števila potencialnih zunanjih izvajalcev lahko sooča z dobavo
podstandardne storitve ali izdelka oziroma previsoko ceno za storitev ali izdelek. S to fazo
torej podjetje ugotovi, ali je uvedba zunanjega izvajanja sploh primerna (Bendor-Samuel
2001).
Faza izbora zunanjega izvajalca
Ko se podjetje odloči za zunanje izvajanje, mora izbrati zunanjega izvajalca. Določiti mora,
katere kompetence mora imeti zunanji izvajalec za uspešno opravljanje določene dejavnosti.
Na osnovi razlogov za uvedbo zunanjega izvajanja se določijo kriteriji ocenjevanja. Glavni
kriteriji so: relevantno poznavanje dejavnosti in procesov, izkušnje, velikost in kultura
podjetja, kompetence zaposlenih, sodobna tehnologija in imidž. Podjetje mora glede na
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razloge za uvedbo zunanjega izvajanja določiti tudi pomembnost posameznega kriterija, saj
niso vsi enako pomembni. Na osnovi kriterijev se podjetje odloči za primernega kandidata
(Pavić 2016).
Faza dogovora
Ko se podjetje odloči za primernega kandidata, se pričnejo dogovori o pogojih sodelovanja.
Določijo se teme, ki bodo temelj pogovora. Nato se oblikuje dolgoročni poslovni odnos.
Določijo se pogoji sodelovanja, s katerimi se vsi strinjajo in bodo prinašali koristi tako
podjetju kot zunanjemu izvajalcu. Obe podjetji se morata nekoliko prilagoditi, da lahko
dosegata maksimalne koristi (Pavić 2016).
Faza implementacije
V fazi implementacije poteka prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca in prilagajanje na nov
način dela. Rezultati zunanjega izvajanja niso vidni takoj, saj je potreben čas, da se aktivnosti
standardizirajo in optimizirajo. Podjetje mora zunanjemu izvajalcu prepustiti popolno
kontrolo nad dejavnostjo, saj bo tako rezultat pozitiven. Zaposleni v podjetju pa morajo za
uspešno sodelovanje imeti tudi pozitiven odnos do zunanjega izvajanja dejavnosti. Naročnik
si želi, da bi bili rezultati vidni v čim krajšem času, zunanji izvajalec pa želi daljši čas prenosa
dejavnosti (Pavić 2016).
Faza upravljanja/odnosov
Med naročnikom in zunanjim izvajalcem se z uvedbo zunanjega izvajanja oblikuje
kompleksen, dolgoročni poslovni odnos, zato je potreben poseben pristop. Tako naročnik kot
zunanji izvajalec se morata osredotočiti na doseganje skupnega cilja. Če se pojavijo težave,
jih je treba hitro rešiti, saj so medsebojni odnosi pri takem načinu sodelovanja pomembni. Da
bodo procesi potekali nemoteno, je potreben nadzor sedanjega in pričakovanega stanja. Pri
nadzoru je pomembno, da dejavnost, ki jo izvaja zunanji izvajalec, poteka nemoteno (Pavić
2016).
V tem poglavju smo opisali vse pomembne značilnosti zunanjega izvajanja dejavnosti ter
potek prenosa dejavnosti. V naslednjem poglavju se osredotočamo na temeljne značilnosti
računovodstva in njegove funkcije, saj je namen naše naloge ugotoviti, kateri so najbolj in
najmanj pomembni razlogi, zaradi katerih se samostojni podjetniki ter mikro in majhna
podjetja v Posavju odločajo za računovodski servis, ter kakšna so merila pri izbiri zunanjega
izvajalca računovodskih storitev.
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3

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je ena izmed najpomembnejših funkcij v podjetju, saj podjetju podaja
osnovne finančne informacije o preteklih stanjih in ga informira o zmožnostih v prihodnosti.
V tem poglavju opisujemo definicijo računovodstva, njegove funkcije in pojasnjujemo, na
kakšen način nudi podporo managementu podjetja.
3.1

Definicija računovodstva

»Mesto, vloga in pomen računovodstva so se razvijali skupaj z družbo in civilizacijo.«
(Zaman, Hočevar in Igličar 2007). Kot navajajo avtorji, so začetki računovodstva vidni že v
Babilonu z zapisi menjav različnih dobrin in dogodkov med prebivalci, državo in svetiščem.
V srednjem veku je prišlo do naslednje stopnje v razvoju računovodstva s pojavom trgovine
med italijanskimi mesti in Vzhodom. Takrat je bilo tudi izumljeno dvostavno knjigovodstvo,
ki ga uporabljamo še danes. Trgovina se je vse bolj razvijala, prav tako je začelo prihajati do
partnerstev med trgovci, zato so potrebovali izračune in delitev dobička ali izgube poslov.
Luca Pacioli je leta 1494 napisal eno prvih tiskanih del o dvostavnem knjigovodstvu, na
podlagi katerega se je kasneje razvilo računovodstvo.
V 19. stoletju je industrijska revolucija prinesla konkretne spremembe, ko so ročni način
proizvodnje zamenjali s stroji, zato so evidence stroškov postajale kompleksnejše, in razvilo
se je stroškovno računovodstvo. Z rastjo podjetij so za uspešno vodenje podjetij postale
pomembnejše tudi knjigovodske informacije in pojavili so se prvi poklicni računovodje. V 20.
stoletju so zaradi obstanka in razvoja podjetij računovodstva dobila nove zahteve in iz
knjigovodstva se je razvilo računovodsko predračunavanje, računovodsko analiziranje in
računovodsko nadziranje.
Po definiciji McLaneyeve in Atrillove (2005) je računovodstvo zadolženo za zbiranje,
analiziranje in komuniciranje finančnih informacij. Uporabniki teh so različne interesne
skupine, ki imajo svoje specifične namene oziroma morajo ustrezati potrebam ciljne interesne
skupine. Posledično računovodske informacije ne morejo v celoti izpolnjevati potreb vseh
različnih skupin, kar tudi ni njihov namen. Uporabnikom, ki skrbijo za finančni položaj
podjetja, pa bi morale olajšati sprejemanje odločitev. Ključ do sprejetja najboljših možnih
odločitev v posameznih situacijah so dobro pripravljene informacije, tako znotraj kot zunaj
podjetja. Namen računovodskih informacij je tudi zmanjševanje tveganja pri sprejemanju
odločitev in pomoč pri identifikaciji in oceni njihovih finančnih posledic.
Igličar in Hočevar (2011) opredeljujeta računovodstvo kot dejavnost vrednostnega
spremljanja in proučevanja podatkov, ki so povezani s poslovanjem poslovnega sistema, in
prikazujeta računovodske informacije kot kvantitativne, saj se od drugih informacij
razlikujejo tako, da so izražene vrednostno.
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Koželj in Dolinšek (2012) definicijo računovodstva oziroma računovodskega sistema
opredeljujeta kot ustroj računovodskega spremljanja ter presojanja sredstev, obveznosti do
virov sredstev, prihodkov in odhodkov.
V nadaljevanju opisujemo funkcije računovodstva, saj so osnovni pojmi računovodstva
pomembni pri razumevanju naše raziskave, ki se nanaša na zunanje izvajanje računovodskih
storitev.
3.2 Funkcija računovodstva
Milost (2009) računovodstvo opisuje kot dejavnost, ki spremlja in preučuje denarno izražene
pojave, ki so povezani s poslovanjem določenega poslovnega sistema, ter pojasnjuje, da v
literaturi še vedno pogosto naletimo na stališča, ki opisujejo računovodstvo kot drugo ime za
knjigovodstvo, vendar pa je knjigovodstvo le ena od funkcij računovodstva.
Funkcije računovodstva so naslednje (Zaman, Hočevar in Igličar 2007):
- knjigovodstvo,
- računovodsko predračunavanje,
- računovodsko nadziranje in
- računovodsko analiziranje.
Knjigovodstvo obravnava podatke o preteklosti, računovodsko predračunavanje je del
knjigovodske funkcije in obravnava podatke o prihodnosti, računovodsko nadziranje je del
računovodskega predračunavanja in nadzira obravnavanje podatkov, računovodsko
analiziranje pa je del računovodskega nadziranja in analizira podatke. Vse te funkcije skupaj
so usmerjene k računovodskemu informiranju, kar pomeni, da uporabniki dobijo
računovodske podatke in informacije (Turk in Melavc 1998).
V nadaljevanju bomo opisali knjigovodstvo, ki je prva funkcija računovodstva, saj predstavlja
pomemben del računovodstva.
3.3

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo, formalno in urejeno evidentiranje podatkov, se smatra za najstarejši del
računovodstva, ki je tesno povezano z vsemi ostalimi deli in mora biti vodeno v predpisani
obliki in ob upoštevanju določenih načel. Je posebna vrsta evidentiranja poslovanja in
spremlja poslovne dogodke, ki imajo vpliv na stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Prav tako spremlja pojav odhodkov in prihodkov. Zanimivi so le podatki o že uresničenih
poslovnih dogodkih. V primeru, da so vsi poslovni dogodki izraženi na primerljiv način ali če
med njimi obstaja skupni imenovalec, lahko knjigovodstvo spremlja celotno poslovanje
poslovnega sistema. Tak skupni imenovalec je denar. To pomeni, da lahko knjigovodstvo
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spremlja poslovne dogodke le, če imajo denarni izraz. Za knjigovodstvo so zanimivi vsi
poslovni dogodki, saj gre za zahtevo po popolnosti zbiranja podatkov o poslovnih dogodkih,
ker lahko le na ta način ugotovimo premoženjsko in finančno stanje poslovnega sistema. Pri
zbiranju podatkov o poslovnih dogodkih v knjigovodstvu so osnova knjigovodske listine, ki
morajo biti pravilno sestavljene in podpisane ter imeti značaj pravnega dokaznega sredstva.
Knjigovodstvo je funkcija računovodstva, ki dokumentira evidentiranje podatkov o
preteklosti. Pri tem obstajata dva načina urejanja podatkov, časovni in vsebinski. Pri
časovnem urejanju podatkov so podatki urejeni v dnevniku, po vrstnem redu nastanka. Pri
vsebinskem pa so podatki urejeni v glavni knjigi in pomožnih knjigah, po vsebinskih
značilnostih. Rezultat knjigovodstva so računovodski obračuni. Ti so lahko zbirni ali
podrobnejši (Milost 2009).
Melavc, Novak in Kokotec Novak (2012) imenujejo knjigovodstvo kot računovodsko
obračunavanje in ga po vrstnem redu uvrščajo na drugo mesto, za računovodskim
predračunavanjem. Opisujejo ga kot najstarejšo sestavino računovodstva, pri katerem gre za
posebno vrsto evidence o uresničenih spremembah in stanjih gospodarskih kategorij, ki
morajo biti v skladu z gospodarskimi predpisi in računovodskimi standardi.
3.4

Računovodsko predračunavanje

Računovodsko predračunavanje je funkcija računovodstva, ki je v primerjavi s
knjigovodstvom usmerjeno v prihodnost. Gre za vrednostno spremljanje predvidenih
sprememb, stanj in pojavov. Računovodsko predračunavanje je določanje prihodnjega
delovanja poslovnega sistema. Zasnovano je na osnovi predvidevanja prihodnosti.
Najpomembnejša naloga računovodskega predračunavanja je zagotavljanje kakovostnih
informacij, ki jih poslovodstvo potrebuje za usmerjanje prihodnjega delovanja poslovnega
sistema. Kot pri knjigovodstvu je tudi pri računovodskem predračunavanju pomembna
popolnost zbiranja podatkov, kar pomeni, da obravnava vsa predvidena stanja, spremembe
sredstev, obveznosti do virov sredstev ter vse predvidene pojave odhodkov in prihodkov. Za
računovodsko predračunavanje je značilna neformalnost zbiranja podatkov, saj gre za zbiranje
podatkov o predvidenih poslovnih dogodkih. Posledično zbrani podatki ne morejo biti
dokumentirani z ustreznimi knjigovodskimi listinami. Rezultat so računovodski predračuni v
obliki sistematiziranih poročil, ki vsebujejo informacije o denarno izraženih pričakovanih
poslovnih spremembah v prihodnosti ter so namenjeni notranjim in zunanjim uporabnikom
(Milost 2009).
3.5

Računovodsko nadziranje

S presojanjem pravilnosti pri oblikovanju podatkov in njihovem spreminjanju v informacije
ter odpravljanjem nepravilnosti se ukvarja naslednja funkcija računovodstva, računovodsko
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nadziranje. Njen cilj je pridobiti zanesljive računovodske predračune in obračune, za kar so
potrebna določena notranja in zunanja merila. Tesno je povezano s knjigovodstvom, saj je
treba podatke iz knjigovodskih listin pred vpisom v poslovne knjige preveriti. Povezano je
tudi z računovodskim predračunavanjem, ker z zanesljivimi predračunskimi podatki
ustvarjamo ustrezno podlago za računovodsko analiziranje. Vrste računovodskega nadziranja
so kontroliranje, revidiranje in inšpiciranje (Milost 2009).
Pri računovodskem nadziranju je potrebno načrtovanje in usklajevanje. Usklajevati in
načrtovati je treba predpise, zaposlene, tehnike in postopke. Računovodsko nadziranje
uresničujemo na več načinov. Ločujemo ga glede na (Melavc, Novak in Kokotec Novak
2012):
- način vključevanja nadzornih organov v nadziranje,
- trajanje prisotnosti nadzornih organov,
- čas, ko presojamo pravilnosti pri uresničevanju sprememb, stanj kategorij in delovanja
računovodstva,
- način dela nadzornih organov.
3.6 Računovodsko analiziranje
Računovodsko analiziranje oziroma preučevanje temelji na računovodskih podatkih in se
ukvarja s presojanjem ugodnosti poslovnih procesov, stanj ter predlaganjem izboljšav. Pri
računovodskem analiziranju se poslužujemo različnih metod razčlenjevanja, primerjanja,
izločanja, osamljanja ter strnjevanja. Rezultat analiziranja so pogosto novi računovodski
podatki, zato velja računovodsko analiziranje za neke vrste nadaljevanje evidentiranja. Z
analitičnim obdelovanjem podatkov pridobimo informacije, ki so pomembne za poslovodstvo
in odgovorne na posameznih odločitvenih ravneh. Z analiziranjem pridobimo večjo kakovost
računovodskih poročil (Milost 2009).
V nadaljevanju bomo predstavili računovodsko podporo poslovodstvu, ki ima čedalje večji
pomen za management podjetja.
3.7

Računovodska podpora poslovodstvu

Zadnjo stopnjo predstavlja računovodsko informiranje, ki se ukvarja s posredovanjem
računovodskih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom (Milost 2009).
Med zunanje uporabnike spadajo (Zaman, Hočevar in Igličar 2007):
- Lastniki podjetja brez aktivne pravice odločanja in možni vlagatelji kapitala v podjetje.
Informacije, ki jih ti potrebujejo, so višina dobička, dobiček glede na kapital podjetja,
delitev dobička in podobno, saj jih zanima, kako uspešna je oziroma bo naložba v
podjetje.
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Dajalci dolgoročnih in kratkoročnih posojil potrebujejo informacije o finančnem položaju
podjetja in njegovi dobičkonosnosti, saj jih zanima sposobnost podjetja odplačevanja
dolgov.
Glavni stalni kupci, ki jih zanima dolgoročen obstoj podjetja zaradi nemotenosti poteka
lastne proizvodnje, zato so zanje pomembne informacije o dolgoročni dobičkonosnosti in
stabilnosti poslovanja.
Konkurenti podjetja, ki jih zanimajo informacije o dobičkonosnosti in finančnem položaju
v primeru nakupa podjetja ali obratno.
Država, ki jo zanimajo informacije, ki se nanašajo na dobiček, prihodke, vstopne in
izstopne davke ter druge kategorije, saj skrbijo za ugotovitve pravilnih dajatev podjetja.
Javnost, ki obsega prebivalce kraja in širše regije, saj jih zanima možnost zaposlitve ter
ogrožanje okolja. Zanimajo jo predvsem informacije o dobičkonosnosti ter finančni
položaj podjetja.
Dobavitelji, ki jih zanima dolgoročno delovanje podjetja in posledično dolgoročno
medsebojno sodelovanje.

Med notranje uporabnike spadajo (Zaman, Hočevar in Igličar 2007):
- Poslovodstvo podjetja, ki je glavni uporabnik računovodskih informacij, zato morajo biti
informacije pravočasne, točne, ustrezne in popolne.
- Lastniki podjetja z možnostjo odločanja, ki jih zanima plačilna sposobnost podjetja,
finančni položaj in dobičkonosnost.
- Zaposleni, ki jih zanimajo predvsem informacije, povezane s plačami in finančnim
položajem podjetja .
Pomembno je, da so posredovani podatki in informacije uporabnikom razumljivi, bistveni,
zanesljivi, primerljivi ter pravočasni. Upoštevano mora biti tudi načelo gospodarnosti, saj je
oblikovanje računovodskih informacij povezano z določenimi stroški, ki ne smejo presegati
koristi, ki jih informacija omogoča. Računovodske informacije so v obliki računovodskih
poročil, ki so lahko pripravljena kot pobudna, nadzorna ali informativna (Milost 2009).
Kot je opisano v tem poglavju, računovodstvo danes predstavlja mnogo več, kot je v
preteklosti. Tedaj je pomenilo predvsem knjiženje poslovnih dogodkov za nazaj, danes pa
nudi celotno podporo poslovodstvu in se usmerja tudi v načrtovanje prihodnosti. Zato je za
vsa podjetja, tako majhna kot velika, pomembno, da imajo dobre računovodje, ki jim lahko
nudijo takojšnje informacije, jih obveščajo o stanju in usmerjajo v prihodnost.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na zunanje izvajanje računovodskih storitev, na samo
definicijo, prednosti in slabosti zunanjega izvajanja računovodskih storitev ter predstavili
računovodske servise.
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4

ZUNANJE IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV

V tem poglavju opisujemo pojem zunanje izvajanje računovodskih storitev, prednosti in
slabosti zunanjega izvajanja računovodskih storitev ter predstavljamo delo računovodskih
servisov.
4.1

Definicija zunanjega izvajanja računovodskih storitev

Zunanje izvajanje računovodske dejavnosti delno ali v celoti podjetjem dovoljuje Kodeks
računovodskih načel (1998). Odločanje o izvajanju mora temeljiti na načelu gospodarnosti.
Pri delnem zunanjem izvajanju računovodskih storitev se iz notranjega izločijo vse dejavnosti,
ki jih opravlja zunanji izvajalec.
Danes se večina mikro podjetij, majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov odloča za
zunanje izvajanje računovodenja, saj je v prvi vrsti zanje nižji strošek, kot če bi zaposlili
notranjega računovodjo. Prav tako ima precej računovodskih servisov več kot enega
zaposlenega, zato je vsaj ena oseba na voljo tudi v času dopustov in bolniških odsotnosti.
Računovodje potrebujejo tudi veliko znanj in izobraževanj ter spremljanje zakonodaje, ki se
nenehno spreminja. V naslednjih točkah opisujemo prednosti in slabosti zunanjega izvajanja
računovodskih storitev, ki jih najdemo v različni literaturi.
4.2

Prednosti zunanjega izvajanja računovodskih storitev

Horvat (2003) in Bergant (2010) opisujeta prednosti zunanjega izvajanja računovodstva:
- nižja cena storitev,
- znižanje stroškov (stroški dela, stroški vlaganja v razvoj informacijske tehnologije ...),
- osredotočanje na temeljno dejavnost,
- sredstva, ki bi bila namenjena vzdrževanju informacijske opreme, izobraževanju in
zaposlovanju računovodskih delavcev, lahko podjetje nameni za vlaganje v temeljno
dejavnost ali druge podporne funkcije,
- strokovni kadri so na voljo tudi v času letnih dopustov in bolniške odsotnosti,
- strokovna podpora na finančnem področju,
- delni prenos tveganja in odgovornosti na zunanjega partnerja,
- lažje prilagajanje spremembam v primeru večjega ali manjšega obsega poslovanja,
- lažje prilagajanje spremembam zakonodaje,
- dostop do boljših informacijskih tehnologij in procesov.
Slika 1 predstavlja glavnih pet razlogov za zunanje izvajanje računovodstva po Aristotle
Consultancy (b. l.).
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Slika 1: Prednosti zunanjega izvajanja računovodskih storitev
Vir: Aristotle Consultancy b. l.

Slika 1 prikazuje pet najpomembnejših prednosti za zunanje izvajanje računovodskih storitev.
Predpostavljeno je, da ima zunanji izvajalec boljšo tehnologijo, je bolj osredotočen, ima več
strokovnih znanj, storitve opravi z nižjimi stroški in je bolj skalabilen, kar pomeni, da ima
večjo sposobnost prilagoditi se povečanim zahtevam. V nadaljevanju predstavljamo slabosti
zunanjega izvajanja računovodskih storitev.
4.3

Slabosti zunanjega izvajanja računovodskih storitev

Zunanje izvajanje računovodstva ima poleg prednosti tudi svoje pomanjkljivosti. Za uspešno
obvladovanje tveganj je ključnega pomena, da se jih podjetje zaveda. Bergant (2010) v
primeru računovodske dejavnosti ločuje slabosti zunanjega izvajanja, ki so povezane z
vzpostavljanjem in uvajanjem tega in slabosti v času rednega poslovanja podjetij.
Pri običajnem poslovanju se lahko pojavijo naslednje slabosti zunanjega izvajanja
računovodskih storitev (Horvat 2003 in Bergant 2010):
- odvisnost naročnika od računovodskega servisa,
- izguba nadzora nad opravljanjem računovodske funkcije,
- nepoznavanje dejavnosti naročnika,
- previsoka pričakovanja naročnikov, ki jih po dogovorjeni ceni računovodski servis ne
more zagotavljati,
- tveganje poslovne skrivnosti,
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zamude, nepravočasne informacije in nepravilnosti, ki lahko vodijo v izgubo sredstev
naročnika,
nedosegljivost zaposlenih v računovodskem servisu izven delovnega časa,
stroški logistike,
slabo poznavanje servisa o delovanju podjetja,
slabo sestavljena (presplošno) pogodba o medsebojnem sodelovanju,
cena pred kakovostjo,
nepooblaščeno poslovanje,
slaba komunikacija med naročnikom in računovodskim servisom,
manjša motiviranost in pomanjkanje pripadnosti podjetju.

V literaturi smo torej zasledili tudi nekaj slabosti zunanjega izvajanja računovodenja, med
pomembnejše bi uvrstili slabo komunikacijo med naročnikom in računovodskim servisom,
slabo poznavanje delovanja podjetja, zamude in presplošno pogodbo o medsebojnem
sodelovanju.
V naslednji točki predstavljamo pojem računovodskega servisa in njegove dejavnosti.
4.4

Računovodski servisi

Računovodski servisi so gospodarski subjekti, ki za svoje naročnike opravljajo računovodske
storitve. To so storitve knjigovodenja, računovodskega predračunavanja, računovodskega
obračunavanja, računovodskega nadziranja, računovodskega analiziranja in druge sorodne
storitve (Horvat 2003).
Računovodski servis je izvajalec računovodskih storitev, ki naj bi po najnižji ceni vodil
poslovne knjige naročnika računovodskih storitev za davčne potrebe. Poslovne knjige naj bi
vodil tako, da bi naročnik plačal čim manj davka. Na drugi strani pa država pričakuje od
računovodskega servisa, da vodi poslovne knjige v skladu s predpisi (Macarol 2001).
Ključ za uspešno opravljanje računovodskih storitev je dobro organiziran računovodski servis
in delo v njem. Organizacija računovodstva se med računovodskimi servisi razlikuje,
pomembno pa je, da je organizacija dela prožna, gospodarna, premišljena in prilagojena
potrebam posameznega naročnika. Na organizacijo dela vplivajo naslednji dejavniki (Macarol
2001):
- dejavnost naročnika računovodskih storitev,
- kraj opravljanja računovodskih storitev,
- velikost naročnika,
- kadrovska struktura v računovodskem servisu,
- tehnološka opremljenost računovodskega servisa in
- potrebe naročnika po sprotnih računovodskih informacijah.
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Obseg dejavnosti in zahtevnost se od naročnika do naročnika zelo razlikujejo. Običajno
računovodski servis vodi poslovne knjige za več naročnikov, skoraj vseh
pravnoorganizacijskih oblik (Macarol 2001).
V računovodskih servisih so za dobro organizacijo potrebni ustrezni kadri, delovna sredstva,
spremljanje zakonodaje in sposobnost hitrega prilagajanja zakonskim spremembam. Prav tako
na organizacijo dela vpliva kadrovska struktura zaposlenih. Glavni računovodja opravlja
najzahtevnejša dela, ki so vezana predvsem na svetovanje naročnikom in dokončne davčne
obračune. Prav tako skrbi za izvajanje notranjih kontrol pri naročniku in v servisu, uvaja
zaposlene in pripravlja poslovne informacije, ki pomembno vplivajo na odločitve naročnikov.
Manj zahtevna in rutinska dela običajno opravljajo knjigovodje (Melanšek 1994).
Računovodstvo mora biti dobro organizirano in vodeno, da lahko zagotavlja vse potrebne
podatke o poslovanju in uveljavlja strokovna in poklicnoetična načela o vodenju
računovodstva. Organizacija dela mora zagotavljati opravljanje vseh nalog računovodstva
(knjigovodstvo, predračunavanje, obračunavanje, analiziranje in nadziranje) (Robnik 2000).
Do sedaj smo opisali vse ključne teoretične opredelitve, ki se tičejo naše magistrske naloge in
raziskave. Opisali smo zunanje izvajanje dejavnosti, računovodstvo, zunanje izvajanje
računovodskih storitev in računovodske servise. Ker je namen naše naloge ugotoviti razloge
mikro, majhnih podjetij in samostojnih podjetnikov v Posavju za izbiro računovodskega
servisa ter merila pri izbiri računovodskih servisov, v nadaljevanju predstavljamo analizo naše
raziskave.
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5

EMPIRIČNI DEL

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo v obliki anketnega vprašalnika,
in sicer med mikro, majhnimi podjetji in samostojnimi podjetniki v Posavju. Pridobljene
podatke smo obdelali in v nadaljevanju bomo predstavili tako pridobljene rezultate. S
pomočjo empiričnih spoznanj želimo ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na trgu pri odločanju
za računovodske storitve. Zanima nas, kateri razlogi in merila so podjetjem pri izbiri
zunanjega računovodskega servisa najpomembnejši.
Z empirično raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v prakso na raziskovanem področju ter z
ustreznimi metodami analize potrditi ali ovreči vse štiri podane hipoteze. Izhajajoč iz namena
in ciljev kot vodilo pri magistrski nalogi, smo postavili naslednje hipoteze:
- H1: Razlog, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je osredotočanje na svoje ključne
dejavnosti.
- H2: Razlog, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je nudenje velikega spektra
storitev računovodskega servisa.
- H3: Merilo, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je ugodna cena računovodskih
storitev.
- H4: Merilo, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je dobro ime računovodskega
servisa.
5.1

Vzorčenje in izvedba raziskave

Anonimna spletna anketa je bila izvedena med slovenskimi podjetji v statistični regiji
Posavje. Pri raziskavi smo se osredotočili na mikro podjetja, majhna podjetja in samostojne
podjetnike v Posavju z največ 50 zaposlenimi. Na Ajpesovi izpostavi Krško smo zaprosili za
seznam podjetij in podjetnikov in tako spoznali, da je bilo v Posavju na dan 31. 12. 2017
registriranih 3.492 podjetij in samostojnih podjetnikov. Naključni izbor podjetij smo opravili
tako, da smo izbrali vsako šesto podjetje na seznamu, kateremu smo po e-pošti poslali
povezavo do vprašalnika. Tako dobljen vzorec smo kombinirali s stiki iz lastne mreže strank.
Anketa je postala v aplikaciji 1KA aktivna dne 5. 1. 2019 in se je zaključila dne 5. 4. 2019.
Vprašalnik smo zasnovali z uporabo brezplačnega spletnega orodja 1ka. Povezavo do
vprašalnika smo skupaj s spremnim besedilom posredovali na pridobljene elektronske naslove
582 podjetjem in podjetnikom ter dodatnim 44 poslovnim strankam računovodskega servisa,
v katerem sem zaposlena. Skupaj je bilo poslanih 626 anketnih vprašalnikov. Pridobili smo
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140 ustrezno izpolnjenih vprašalnikov, kar pomeni, da smo dosegli 22,3-% stopnjo
odzivnosti.
Opis vzorca
V prvem delu vprašalnika smo anketirane prosili, da so nam zaupali, iz kakšnega podjetja
prihajajo. To je bil tudi edini podatek, ki smo ga beležili o podjetjih. Iz načina priprave
vzorčnega načrta vemo, da imajo vsi anketiranci podjetje oziroma dejavnost v Posavju, torej v
občinah Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli.
Preglednica 1: Status podjetja (n = 140)
F

f%

Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
Majhna podjetja (11 do 49 zaposlenih).
Samostojni podjetnik (do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik (11 do 49 zaposlenih).
Skupaj

67
16
53
4
140

47,9
11,4
37,9
2,9
100,0

Iz preglednice 1 je razvidno, da največji delež anketirancev prihaja iz mikro podjetja. Delež
teh v celotnem vzorcu znaša 47,9 odstotkov. Sledijo anketiranci, ki so označili odgovor
samostojni podjetnik (do 10 zaposlenih), in sicer s 37,9 odstotki. Manj je v vzorcu
anketirancev iz majhnih podjetij, 11,4 odstotkov, najmanj pa anketirancev, ki so iz vrst
samostojnih podjetnikov (11 do 49 zaposlenih) z 2,9 odstotka. Ker smo v vzorec zajeli le 4
enote iz skupine samostojnih podjetnikov z 11 do 49 zaposlenih, bomo za nadaljnje analize
samostojne podjetnike obravnavali skupaj, združene ne glede na velikost podjetja.
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Slika 2: Status podjetja
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Podatke, ki so prikazani v preglednici 1, prikazujemo tudi na sliki 2. V tem poglavju
nadaljujemo z opisom raziskovalnega pristopa in orodja, statistično obdelavo podatkov,
analizo osrednjega dela raziskave ter preverjanjem hipotez.
5.2

Opis raziskovalnega pristopa in orodja

Raziskavo smo pričeli s sestavo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik je sestavljen iz
treh delov. Prvo vprašanje se nanaša na podjetje, saj smo želeli ugotoviti, koliko vprašalnikov
so nam izpolnila mikro podjetja, koliko majhna podjetja in koliko samostojni podjetniki.
Drugi del vprašalnika vsebuje devet trditev, pri katerih se ocenjuje pomembnost razloga za
izbiro računovodskega servisa. Tretji del vprašalnika vsebuje osem trditev, pri katerih se
ocenjuje pomembnost merila pri izbiri računovodskega servisa.
Neodvisne spremenljivke v vprašalniku:
- Oblika podjetja (mikro podjetja – manj kot 10 zaposlenih, mala podjetja – od 11 do 49
zaposlenih in samostojni podjetnik).
Odvisne spremenljivke v vprašalniku:
- Sklop »Razlogi za izbiro računovodskega servisa«:
- Zmanjšanje operativnih stroškov podjetja.
- Osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem podjetju.
- Pridobitev znanja zunanjega izvajalca.
- Potrebna sredstva (finančna, materialna sredstva, človeški viri) niso bila dostopna v
podjetju.
- Sprostitev sredstev podjetja za druge namene.
- Izboljšanje kakovosti računovodenja.
- Delitev tveganja z zunanjim izvajalcem.
- Nenehne spremembe v zakonodaji, ki vplivajo na računovodenje.
- Nudenje velikega spektra storitev računovodskega servisa.
- Sklop »Merila pri izbiri računovodskega servisa«:
- Izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih storitev.
- Dobro ime zunanjega izvajalca.
- Priporočila drugih podjetij.
- Ugodna cena računovodskega servisa.
- Lokacija oziroma dostopnost računovodskega servisa.
- Prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja računovodskega servisa.
- Jamstvo o zahtevani ravni opravljenih storitev.
- Uporaba strokovne računalniške podpore.
- Storitve so na voljo vseskozi, tudi v času bolniške odsotnosti, dopustov.
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Vse odvisne spremenljivke iz sklopa »Razlogi za izbiro računovodskega servisa« v drugem
delu anketnega vprašalnika so anketiranci ocenili s pomočjo lestvice Likertovega tipa. Ocenili
so stopnjo strinjanja s trditvami, pri čemer je veljalo:
- ocena 1 – Kriterij ni pomemben pri izbiri računovodskega servisa,
- ocena 2 – Kriterij komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa,
- ocena 3 – Kriterij vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa,
- ocena 4 – Kriterij močno vpliva na izbiro računovodskega servisa,
- ocena 5 – Kriterij najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa.
Tudi odvisne spremenljivke v tretjem delu anketnega vprašalnika so anketiranci ocenili na
lestvici Likertovega tipa, pri čemer je veljalo:
- ocena 1 – Merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega servisa,
- ocena 2 – Merilo komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa,
- ocena 3 – Merilo vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa,
- ocena 4 – Merilo močno vpliva na izbiro računovodskega servisa,
- ocena 5 – Merilo najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa.
Zanesljivost vprašalnika
Zanesljivost vprašalnika zagotavlja, da ob merjenju na istih enotah (anketirancih) in z istim
vprašalnikom, v dveh različnih časovnih točkah, dobimo enake rezultate. Zanesljivost smo
preverili s pomočjo Cronbachovega α koeficienta. Zanesljivost je zagotovljena, če ima
koeficient vrednost α = 0,7 ali več (Field 2009, 673–675).
Preglednica 2: Zanesljivost sklopov vprašalnika
Zanesljivost sklopov
Razlogi za izbiro
zunanjega računovodstva
(Q2)
Merila izbire zunanjega
računovodstva (Q3)

št. trditev Cronbach α Možno izboljšanje z izločitvijo trditve
9
0,615
Q2c "Pridobitev znanja zunanjega
izvajalca." (α = 0,692)
8

0,688

Q3e "Lokacija oziroma dostopnost
računovodskega servisa." (α =
0,711)

Za prvi sklop vprašanj (Q2), ki se nanaša na razloge izbora računovodskega servisa, znaša
Cronbach α = 0,615, kar kaže na nižjo zanesljivost sklopa. To bi se dalo izboljšati z izločitvijo
trditve "Pridobitev znanja zunanjega izvajalca."
Sklop o merilih, pomembnih za izbor zunanjega računovodskega servisa, kaže na višjo
zanesljivost, kljub temu pa nekoliko pod priporočeno vrednostjo, in sicer α = 0,688.
Zanesljivost bi lahko izboljšali z izločitvijo trditve "Lokacija oziroma dostopnost
računovodskega servisa.", kar bi koeficient dvignilo na 0,711.
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5.3

Statistična obdelava podatkov

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo programa IMB SPSS Statistics in Microsoft
Office Excel. Opisani in predstavljeni so tabelarično.
Uporabljene so bile naslednje statistične metode:
- opisna statistika (frekvence, frekvenčni odstotek, povprečje, standardni odklon,
koeficienta asimetrije in sploščenosti),
- analiza zanesljivosti anketnega vprašalnika ter merjenega konstrukta (Cronbach alpha),
- inferenčna statistika (parni t-test za dva vzorca, enosmerna analiza variance).
5.4

Analiza osrednjega dela raziskave

Ključni del vprašalnika je bil namenjen odločitvenim procesom glede izbire računovodskega
servisa.
V nadaljevanju bomo najprej predstavili razloge, ki vplivajo na izbiro zunanjega
računovodskega servisa, kar je bilo v vprašalniku prvo vprašanje. Rezultate odgovorov lahko
vidimo v preglednici 3. Če anketiranci na določeno trditev niso odgovorili, njihovega
odgovora nismo mogli upoštevati pri izračunu povprečne ocene in ostalih opisnih statistik,
zato je število statističnih enot, ki smo jih zajeli v raziskavi, ponekod manjše od števila
statističnih enot celotnega vzorca.
Preglednica 3: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – opisna statistika
N
Zmanjšanje
operativnih stroškov
podjetja.
Osredotočanje na
ključne dejavnosti v
lastnem podjetju.
Pridobitev znanja
zunanjega izvajalca.
Potrebna sredstva
(finančna, materialna
sredstva, človeški viri)
niso bila dostopna v
podjetju.
Sprostitev sredstev
podjetja za druge
namene.
Izboljšanje kakovosti
računovodenja.
Delitev tveganja z

Povp. Stand.
Maks. vrednost odklon

Min.

Koef.
Koef.
asimetričnosti sploščenosti

125

1

5

3,40

1,016

-0,356

-0,128

126

1

5

3,60

1,005

-0,673

0,375

124

1

5

3,32

1,101

-0,560

-0,122

115

1

5

3,30

1,051

-0,343

0,024

117

1

5

3,32

1,136

-0,238

-0,474

126

1

5

4,06

0,865

-0,651

0,121

120

1

5

3,48

1,037

-0,530

0,100
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N
zunanjim izvajalcem.
Nenehne spremembe v
zakonodaji, ki vplivajo
na računovodenje.
Nudenje velikega
spektra storitev
računovodskega
servisa.

Povp. Stand.
Maks. vrednost odklon

Min.

Koef.
Koef.
asimetričnosti sploščenosti

125

1

5

4,02

0,866

-0,653

0,206

121

1

5

3,83

0,882

-0,318

-0,266

Legenda: 1 – kriterij ni pomemben pri izbiri računovodskega servisa / 2 – kriterij komaj vpliva na izbiro
računovodskega servisa / 3 – kriterij vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa/ 4 – kriterij močno
vpliva na izbiro računovodskega servisa / 5 – kriterij najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Glede normalnosti porazdelitev spremenljivk ugotavljamo, da so vse spremenljivke približno
normalno porazdeljene. Spremenljivko lahko označimo kot normalno porazdeljeno, če se
koeficient asimetrije nahaja v območju vrednosti med −0,8 in 0,8 in sploščenosti med −3,0 in
3,0. Vrednosti v preglednici se nahajajo znotraj omenjenih intervalov in sledijo zahtevam
približne normalnosti porazdelitve po posameznem koeficientu.
Iz preglednice 3 je razvidno, da so anketiranci najvišjo oceno namenili izboljšanju kakovosti
računovodenja. Povprečna ocena tega kriterija je znašala 4,06 na lestvici od 1 do 5, kjer je 1
pomenilo, da kriterij ni pomemben pri izbiri in 5, da kriterij najbolj vpliva na izbiro
računovodskega servisa. Močan vpliv, s povprečno oceno 4,02, so anketiranci pripisali še
kriteriju nenehne spremembe v zakonodaji, ki vplivajo na računovodenje, sledi trditev o
nudenju velikega spektra storitev računovodskega servisa (M=3,83).
Najnižje povprečne vrednosti so anketiranci namenili kriterijem pridobitev znanja zunanjega
izvajalca (M03,32), sprostitvi sredstev podjetja za druge namene (M=3,32) in kriteriju
potrebna sredstva niso bila dostopna v podjetju (M=3,30).
Za skupno analizo povprečnih ocen smo izrisali še slikovni prikaz, iz katerega so primerjalno
razvidne razlike v povprečnih ocenah med razlogi, zaradi katerih se v podjetjih odločajo za
računovodski servis.
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1

2

3

4

5

Izboljšanje kakovosti računovodenja.

4,06

Nenehne spremembe v zakonodaji, ki vplivajo
na računovodenje.

4,02

Nudenje velik spekter storitev s strani
računovodskega servisa.

3,83

Osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem
podjetju.

3,60

Delitev tveganja z zunanjim izvajalcem.

3,48

Zmanjšanje operativnih stroškov podjetja.

3,40

Pridobitev znanja zunanjega izvajalca.

3,32

Sprostitev sredstev podjetja za druge namene.

3,32

Potrebna sredstva (finančna, materialna sredstva,
človeški viri) niso bila dostopna v podjetju.

3,30

Op. Navedba vprašanja: Obkrožite številko, ki opredeljuje moč vpliva na posamezen kriterij. Pri tem velja: 1 –
merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega servisa / 2 – merilo komaj vpliva na izbiro računovodskega
servisa / 3 – merilo vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa / 4 – merilo močno vpliva na izbiro
računovodskega servisa / 5 – merilo najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Slika 3: Razlogi za izbiro računovodskega servisa
Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, katera merila izbire računovodskega servisa v
podjetjih vrednotijo kot najpomembnejša. Rezultati so prikazani v preglednici 4.
Preglednica 4: Merila izbire računovodskega servisa – opisna statistika
N
Izkušnje zunanjega
izvajalca računovodskih
storitev.
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
Priporočila drugih
podjetij.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa.
Lokacija oziroma
dostopnost
računovodskega servisa.

Povp. Stand.
Koef.
Min. Maks. vrednost odklon asimetričnosti

Koef.
sploščenosti

124

1

5

3,96 0,850

-0,327

-0,319

122

2

5

4,05 0,791

-0,495

-0,222

116

1

5

3,76 0,947

-0,246

-0,594

122

1

5

3,59 0,870

-0,091

-0,271

116

1

5

3,34 1,080

-0,306

-0,398
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N
Prijaznost, ustrežljivost
in urejenost osebja
računovodskega servisa.
Jamstvo o zahtevani
ravni opravljenih
storitev.
Storitve so na voljo
vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti,
dopustov.

Povp. Stand.
Koef.
Min. Maks. vrednost odklon asimetričnosti

Koef.
sploščenosti

119

2

5

3,88 0,875

-0,385

-0,547

127

2

5

4,02 0,807

-0,490

-0,243

120

2

5

3,90 0,814

-0,384

-0,304

Legenda: 1 – merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega servisa / 2 – merilo komaj vpliva na izbiro
računovodskega servisa / 3 – merilo vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa / 4 – merilo močno
vpliva na izbiro računovodskega servisa / 5 – merilo najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Tudi pri sklopu meril za odločanje o zunanjem računovodstvu ugotovimo, da se
spremenljivke porazdeljujejo približno normalno. Vse vrednosti koeficientov asimetrije se
nahajajo v območju vrednosti med −0,8 in 0,8 ter med −3,0 in 3,0 pri koeficientu sploščenosti.
Pri tem sklopu ocenjevanih trditev so anketiranci najvišjo vrednost namenili merilu dobro ime
zunanjega izvajalca, in sicer M=4,05, kar pomeni, da anketiranci v povprečju menijo, da ta
dejavnik močno vpliva pri izbiri računovodstva. Le nekoliko nižji vpliv, povprečna ocena
M=4,02, ima merilo jamstvo o zahtevani ravni opravljenih storitev.
Močan vpliv imajo po mnenju anketirancev še izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih
storitev (M=3,96) in to, da so storitve dostopne vseskozi, tudi v času bolniške odsotnosti
(M=3,90), dopustov. Sledi dejavnik prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja ter priporočila
drugih podjetij. Vsi našteti dejavniki so bili ocenjeni s povprečnimi vrednostmi od M=3,76 do
M=3,96.
Kot najmanj pomembno merilo med naštetimi so anketiranci označili lokacijo oziroma
dostopnost računovodskega servisa (M=3,34). Drugo najmanj pomembno med naštetimi
merili je ugodna cena računovodskega servisa (M=3,59), tretje pa priporočila drugih podjetij
(M=3,76).
Za skupno analizo povprečnih ocen smo naredili še slikovni prikaz, iz katerega so primerjalno
razvidne razlike v povprečnih ocenah med merili, ki vplivajo na izbiro računovodskega
servisa.
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1

2

3

4

5

Dobro ime zunanjega izvajalca.

4,05

Jamstvo o zahtevani ravni opravljenih
storitev.

4,02

Izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih
storitev.

3,96

Storitve so na voljo vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti, dopustov.

3,90

Prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja
računovodskega servisa.

3,88

Priporočila drugih podjetij.
Ugodna cena storitev računovodskega servisa.
Lokacija oziroma dostopnost računovodskega
servisa.

3,76
3,59
3,34

Op. Navedba vprašanja: Obkrožite številko, ki opredeljuje moč vpliva na posamezen kriterij. Pri tem velja: 1 –
merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega servisa / 2 – merilo komaj vpliva na izbiro računovodskega
servisa / 3 – merilo vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa / 4 – merilo močno vpliva na izbiro
računovodskega servisa / 5 – merilo najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Slika 4: Merila izbire računovodskega servisa
Za boljši vpogled v raziskovani problem smo pripravili dodatno primerjalno analizo
rezultatov glede na velikost podjetja. Glede na normalnost porazdelitve podatkov na
dobljenem vzorcu smo primerjave opravili s parametričnim testom ANOVE. Glavno vodilo
takšne dodatne analize je bilo dodatno primerjati morebitne razlike med posameznimi
skupinami podjetij (mikro podjetja, majhna podjetja in samostojni podjetniki).
Primerjalna analiza povprečnih vrednosti nam razkrije, da so mikro podjetja kot
najpomembnejša dejavnika ocenila nenehne spremembe v zakonodaji, ki vplivajo na
računovodenje (M=4,18) ter izboljšanje kakovosti računovodenja (M=4,14), majhna podjetja
imajo najvišjo povprečno oceno pri dejavniku osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem
podjetju (M=4,00), medtem ko so samostojni podjetniki kot najpomembnejše ocenili
izboljšanje kakovosti računovodenja (M=3,96). Pri oceni vpliva razlogov za izbiro
računovodskega servisa ni statistično značilnih razlik glede na velikost podjetja (glej
preglednico 5; p > 0,05), o opisanih razlikah ne moremo govoriti kot o statistično
pomembnih.

35

Preglednica 5: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – primerjava glede na velikost
podjetja
Samostojni
Mikro
Majhna
podjetnik
podjetja
podjetja
(združeni do
(do 10
(11 do 49 10 zaposlenih
zaposlenih). zaposlenih). in 11 do 49
zaposlenih).
Pov. ocena
Zmanjšanje operativnih stroškov
podjetja.
Osredotočanje na ključne dejavnosti v
lastnem podjetju.
Pridobitev znanja zunanjega izvajalca.
Potrebna sredstva (finančna,
materialna sredstva, človeški viri)
niso bila dostopna v podjetju.
Sprostitev sredstev podjetja za druge
namene.
Izboljšanje kakovosti računovodenja.
Delitev tveganja z zunanjim
izvajalcem.
Nenehne spremembe v zakonodaji, ki
vplivajo na računovodenje.
Nudenje velikega spektra storitev
računovodskega servisa.

Pov. Ocena

Oneway
ANOVA

F statistika
Pov. ocena (p vrednost)

3,46

3,17

3,42 0,420 (0,658)

3,56

4,00

3,58 0,843 (0,433)

3,27

3,50

3,31 0,235 (0,791)

3,33

3,45

3,31 0,085 (0,919)

3,12

3,67

3,53 2,086 (0,129)

4,14

3,92

3,96 0,687 (0,505)

3,49

3,85

3,37 1,119 (0,330)

4,18

3,92

3,82 2,530 (0,084)

3,89

3,64

3,74 0,583 (0,560)

Legenda: 1 – kriterij ni pomemben pri izbiri računovodskega servisa / 2 – kriterij komaj vpliva na izbiro
računovodskega servisa / 3 – kriterij vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa/ 4 – kriterij močno
vpliva na izbiro računovodskega servisa / 5 – kriterij najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Kot je razvidno iz preglednice 5, se povprečne ocene razlogov izbire računovodskega servisa
ne razlikujejo statistično značilno glede na to, ali gre za mikro ali malo podjetje oziroma
samostojnega podjetnika. Večina ocen se nahaja v intervalu med ocenama 3,5 in 4 (glej sliko
5), kar pomeni, da je vpliv večine ocenjevanih kriterijev pomemben v vseh vrstah podjetij, ki
so bila vključena v raziskavo.
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Nudenje velik spekter
storitev s strani
računovodskega
servisa.

Zmanjšanje operativnih
stroškov podjetja.
5

Nenehne spremembe v
zakonodaji, ki vplivajo
na računovodenje.

4

Osredotočanje na
ključne dejavnosti v
lastnem podjetju.

3
2

Pridobitev znanja
zunanjega izvajalca.

1

Potrebna sredstva
(finančna, materialna
sredstva, človeški viri)
niso bila dostopna v…
Sprostitev sredstev
podjetja za druge
namene.

Delitev tveganja z
zunanjim izvajalcem.
Izboljšanje kakovosti
računovodenja.

Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
Majhna podjetja (11 do 49 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik (združeni).

Slika 5: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – primerjava glede na velikost
podjetja
Tudi dodatna primerjalna analiza povprečnih ocen meril izbire računovodskega servisa ne
pokaže bistvenih razlik med mikro podjetji, majhnimi podjetji in samostojnimi podjetniki.
Mikro podjetja kot najpomembnejša dejavnika ocenjujejo izkušnje zunanjega izvajalca
računovodskih storitev (M=4,10) ter jamstvo o zahtevani ravni opravljenih storitev (M=4,02).
Majhna podjetja so kot merilo z največ vpliva na odločitev o izbiri računovodskega servisa
ocenila dobro ime izvajalca (M=4,23) ter prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja
(M=4,18), medtem ko so samostojni podjetniki kot najpomembnejšo ocenili dobro ime
zunanjega izvajalca (M=4,10). Pri oceni vpliva razlogov za izbiro računovodskega servisa ni
statistično značilnih razlik glede na velikost podjetja (glej preglednico 5; p > 0,05), o opisanih
razlikah ne moremo govoriti kot o statistično pomembnih.

37

Preglednica 6: Merila izbire računovodskega servisa – primerjava glede na velikost
podjetja
Majhna
Mikro podjetja
podjetja Samostojni
(do 10
(11 do 49
podjetnik
zaposlenih). zaposlenih). (združeni).
Pov. Ocena
Izkušnje zunanjega izvajalca
računovodskih storitev.
Dobro ime zunanjega izvajalca.
Priporočila drugih podjetij.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa.
Lokacija oziroma dostopnost
računovodskega servisa.
Prijaznost, ustrežljivost in
urejenost osebja
računovodskega servisa.
Jamstvo o zahtevani ravni
opravljenih storitev.
Storitve so na voljo vseskozi,
tudi v času bolniške odsotnosti,
dopustov.

Pov. ocena Pov. ocena

Oneway
ANOVA
F statistika
(p vrednost)

4,10

3,92

3,83

1,475 (0,233)

4,00
3,86

4,23
3,80

4,10
3,70

0,561 (0,572)
0,359 (0,699)

3,52

3,50

3,72

0,750 (0,475)

3,26

3,08

3,41

0,534 (0,588)

3,83

4,18

3,82

0,815 (0,455)

4,05

3,71

4,02

1,029 (0,360)

3,85

3,82

3,98

0,335 (0,716)

Legenda: 1 – merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega servisa / 2 – merilo komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa / 3 – merilo
vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa / 4 – merilo močno vpliva na izbiro računovodskega servisa / 5 – merilo najbolj vpliva
na izbiro računovodskega servisa

Povprečne ocene razlogov izbire računovodskega servisa se ne razlikujejo statistično značilno
glede na to, ali gre za mikro ali majhno podjetje oziroma samostojnega podjetnika. Večina
ocen se nahaja na ravni ocene 4, kar pomeni, da je vpliv večine ocenjevanih meril v vseh
vrstah podjetij, ki so bila vključena v raziskavo, pomemben.
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Storitve so na voljo
vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti,
dopustov.

Izkušnje zunanjega
izvajalca računovodskih
storitev.
5
Dobro ime zunanjega
izvajalca.

4
3
2

Jamstvo o zahtevani ravni
opravljenih storitev.

Priporočila drugih podjetij.

1

Prijaznost, ustrežljivost in
urejenost osebja
računovodskega servisa.

Ugodna cena storitev
računovodskega servisa.
Lokacija oziroma
dostopnost
računovodskega servisa.

Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
Majhna podjetja (11 do 49 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik (združeni).

Slika 6: Merila izbire računovodskega servisa – primerjava glede na velikost podjetja
Grafična primerjava povprečnih ocen (Slika 6) še enkrat potrdi, da glede na velikost podjetja,
ni opaziti bistvenih razlik v oceni pomembnosti meril za izbiro računovodskega servisa, kajti
vse ocene so na ravni ocene 4. Največja razlika je opazna pri dveh trditvah, in sicer so v
majhnih podjetij kot nadpovprečno pomembno ocenli prijaznost, ustrežljivost in urejenost
osebja računovodskega servisa (M=4,18), v mikro podjetjih in pri samostojnih podjetnikih
posamezikih pa opazimo nadpovprečno oceno glede jamstva o zahtevani ravni opravljenih
storitev, torej jim je to merilo bolj pomembno (Mmik=4,05 / Msp=4,02). Kot smo že omenili,
pa nobena razlika ni statistično pomembna (glej preglednico 6; p > 0,05).
5.5

Preverjanje hipotez

Ob upoštevanju namena in ciljev empirične raziskave ter teoretičnih izhodišč, ki smo jih
podali v prvem delu naloge, smo postavili 4 hipoteze.
H1: Razlog, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih
podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je osredotočanje na svoje ključne dejavnosti.
H2: Razlog, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih
podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je nudenje velikega spektra storitev
računovodskega servisa.
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H3: Merilo, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih
podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je ugodna cena računovodskih storitev.
H4: Merilo, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih
podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, je dobro ime računovodskega servisa.
V nadaljevanju bomo predstavili analize in sklepe, povezane s testiranjem hipotez, ki nam
bodo pomembno pomagali pri izpeljavi ključnih sklepov in ugotovitev magistrske naloge.
Hipotezo 1 in hipotezo 2 smo testirali z naborom ocenjevanih meril prvega sklopa vprašanj, to
so razlogi za izbiro zunanjega računovodskega servisa (Q2). Hipotezo preverimo z osnovno
opisno statistiko, ali je nek razlog tudi statistično značilno bolj ali manj pomemben od ostalih
razlogov, pa bomo preverili s parnim t-testom (paired sample t-test), s katerim bomo
primerjali dobljeno povprečje za ključna dejavnika, ki sta izpostavljena v hipotezah, v
primerjavi z ostalimi merjenimi dejavniki, in pogledali prekrivanje intervalov zaupanja.
S slike 7 je razvidno, da so anketirani kot najpomembnejše ocenili izboljšanje kakovosti
računovodenja, kot najmanj pomembno pa dejstvo, da potrebna sredstva v podjetju niso bila
dostopna.

4

3

2

Potrebna sredstva (finančna, materialna
sredstva, človeški viri) niso bila dostopna
v podjetju.

Sprostitev sredstev podjetja za druge
namene.

Pridobitev znanja zunanjega izvajalca.

Zmanjšanje operativnih stroškov
podjetja.

Delitev tveganja z zunanjim izvajalcem.

Osredotočanje na ključne dejavnosti v
lastnem podjetju.

Nudenje velikega spektra storitev s strani
računovodskega servisa.

Nenehne spremembe v zakonodaji, ki
vplivajo na računovodenje.

1
Izboljšanje kakovosti računovodenja.

M in 95 % interval zaupanja

5

Slika 7: Razlogi za izbiro računovodskega servisa z intervali zaupanja
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S hipotezo 1 smo predvideli, da bo najvplivnejši dejavnik osredotočenje na svoje ključne
dejavnosti, ki je šele na četrtem mestu oziroma se ob upoštevanju 95 % intervala zaupanja
prekriva tudi z dejavnikom nudenje velikega spektra storitev računovodskega servisa; če
gledamo samo dejavnike, ki so glede na povprečno oceno vrednoteni kot bolj vplivni oziroma
pomembni od tega dejavnika.
S hipotezo 2 smo predvideli, da bo najmanj vpliven dejavnik nudenje velikega spektra storitev
računovodskega servisa, ki pa je po pomembnosti uvrščen zelo visoko, in sicer na tretjem
mestu. Ob upoštevanju 95 % intervala zaupanja za aritmetično sredino bi lahko trdili tudi, da
ta dejavnik nastopa kot eden od najpomembnejših, saj je zgornja meja znotraj intervala
zaupanja na ravni dejavnikov, ki sta na prvih dveh mestih. Primerjava z manj pomembnimi
dejavniki pokaže delno prekrivanje intervala zaupanja z dejavnikom osredotočanje na ključne
dejavnosti v lastnem podjetju.
Na podlagi teh rezultatov ne bi potrdili niti prve niti druge hipoteze. Ker pa nam sama
primerjava opisnih statistik ne pove dovolj o tem, ali se povprečne ocene posameznih
razlogov med seboj statistično pomembno razlikujejo, bomo opravili testiranje povprečnih
ocen s t-testom, in sicer bomo najprej preverili, od katerih dejavnikov, ki so glede na
povprečno oceno ocenjeni kot pomembnejši, se statistično pomembno razlikuje dejavnik
osredotočanje na svoje ključne dejavnosti in od katerih dejavnikov, ki so glede na povprečje
ocenjeni kot manj pomembni, se statistično pomembno razlikuje dejavnik nudenje velikega
spektra storitev računovodskega servisa.
Preglednica 7: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – primerjava razlik v oceni
dejavnika osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem podjetju z
ostalimi dejavniki, ki so bili ocenjeni kot pomembnejši
M (95-% interval
zaupanja)

Par 1*

Par 2*

Osredotočanje na ključne
dejavnosti v lastnem podjetju.
- Izboljšanje kakovosti
računovodenja.
Osredotočanje na ključne
dejavnosti v lastnem podjetju.
- Nenehne spremembe v
zakonodaji, ki vplivajo na
računovodenje.

t

df

p-vrednost

3,60 (3,43 – 3,78)
-4,372

113

0,000

-4,127

113

0,000

4,06 (3,91 – 4,22)
3,60 (3,43 – 3,78)

4,02 (3,87 – 4,18)
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M (95-% interval
zaupanja)

Par 3*

Osredotočanje na ključne
dejavnosti v lastnem podjetju.
- Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa.

t

df

p-vrednost

3,60 (3,43 – 3,78)
-2,061

112

0,042

3,83 (3,67 – 3,99)

*Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja 5 %.

Rezultati parnega t-testa so pokazali, da se povprečna ocena za razlog osredotočanje na
ključne dejavnosti v lastnem podjetju statistično značilno razlikuje od vseh treh dejavnikov, ki
imajo višjo povprečno oceno in je torej po pomembnosti med vsemi ocenjevanimi na četrtem
mestu. Hipoteze, s katero smo predvidevali, da je razlog, ki najbolj vpliva na izbiro
računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v
Posavju, osredotočanje na svoje ključne dejavnosti, ne moremo potrditi in jo ovržemo.
Na enak način bomo testirali tudi, ali se povprečna ocena dejavnika nudenje velikega spektra
storitev računovodskega servisa (M=3,83) statistično značilno razlikuje od povprečnih ocen
dejavnikov, ki so bili glede na povprečne ocene ocenjeni kot manj pomembni.
Preglednica 8: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – primerjava razlik v oceni
dejavnika osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem podjetju z
ostalimi dejavniki, ki so bili ocenjeni kot manj pomembni
M (95-% interval
zaupanja)

Par 1*

Par 2*

Par 3*

Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa. - Osredotočanje na
ključne dejavnosti v lastnem
podjetju.
Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa. - Delitev tveganja z
zunanjim izvajalcem.
Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa. - Zmanjšanje
operativnih stroškov podjetja.

t

df

p-vrednost

3,83 (3,67 – 3,99)
2,061

112

0,042

3,282

108

0,001

3,128

109

0,002

3,60 (3,43 – 3,78)
3,83 (3,67 – 3,99)
3,48 (3,30 – 3,67)
3,83 (3,67 – 3,99)
3,40 (3,22 – 3,58)

42

M (95-% interval
zaupanja)

Par 4*

Par 5*

Par 6*

Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa. - Pridobitev znanja
zunanjega izvajalca.
Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa. - Sprostitev sredstev
podjetja za druge namene.
Nudenje velikega spektra
storitev računovodskega
servisa. - Potrebna sredstva
(finančna, materialna
sredstva, človeški viri) niso
bila dostopna v podjetju.

t

df

p-vrednost

3,83 (3,67 – 3,99)
4,241

112

0,000

4,424

107

0,000

4,124

107

0,000

3,32 (3,13 – 3,52)
3,83 (3,67 – 3,99)
3,32 (3,12 – 3,53)
3,83 (3,67 – 3,99)

3,30 (3,10 – 3,49)

*Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja 5 %.

Rezultati parnega t-testa (preglednica 8) so pokazali, da se povprečna ocena za razlog nudenje
velikega spektra storitev računovodskega servisa statistično značilno razlikuje od vseh
dejavnikov, ki imajo nižjo povprečno oceno, torej je po pomembnosti med vsemi
ocenjevanimi ta dejavnik vrednoten kot pomembnejši.
Hipoteze, s katero smo predvidevali, da bo to razlog, ki najmanj vpliva na izbiro
računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v
Posavju, ne moremo potrditi in jo ovržemo.
Sledi še testiranje hipotez 3 in 4, ki ga izvedemo na enak način.
Hipotezi bi lahko sicer do neke mere preverili z osnovno opisno statistiko, da pa je neko
merilo tudi statistično značilno pomembnejše od ostalih meril, bomo preverili s parnim ttestom (paired sample t-test), s katerim bomo primerjali dobljena povprečja in pogledali
prekrivanje intervalov zaupanja.
Merilo ugodna cena računovodskih storitev je po oceni vpliva na izbiro na repu vseh
ocenjevanih dejavnikov (slika 7), za njo je le dejavnik lokacija oziroma dostopnost, sami pa
smo predvidevali, da bo to najpomembnejši dejavnik. Merilo, ki glede na dobljene povprečne
ocene v izvedeni raziskavi torej najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa, je lokacija,
naše predvidevanje v hipotezi 4 pa je bilo, da bo to dobro ime računovodskega servisa, ki pa
je glede na vrednost povprečne ocene na prvem mestu med vsemi ocenjevanimi merili.
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M in 95 % interval zaupanja

5

4

3

2

Lokacija oziroma dostopnost
računovodskega servisa.

Ugodna cena storitev računovodskega
servisa.

Priporočila drugih podjetij.

Prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja
računovodskega servisa.

Storitve so na voljo vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti, dopustov.

Izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih
storitev.

Jamstvo o zahtevani ravni opravljenih
storitev.

Dobro ime zunanjega izvajalca.

1

Slika 8: Merila izbire računovodskega servisa z intervali zaupanja
Na podlagi teh rezultatov ne bi potrdili niti tretje niti četrte hipoteze. Ker pa nam sama
primerjava opisnih statistik ne pove dovolj o tem, ali se povprečne ocene posameznih meril
med seboj statistično pomembno razlikujejo, bomo opravili testiranje povprečnih ocen s
t-testom. Najprej bomo v sklopu hipoteze 3 preverili, od katerih meril, ki so glede na
povprečno oceno ocenjena kot pomembnejša, se statistično pomembno razlikuje dejavnik
ugodna cena storitev in nato od katerih dejavnikov, ki so glede na povprečje ocenjeni kot
manj pomembni, se statistično pomembno razlikuje dejavnik dobro ime računovodskega
servisa.
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Preglednica 9: Merila za izbiro računovodskega servisa – primerjava razlik v oceni
dejavnika ugodna cena storitev računovodskega servisa z ostalimi
dejavniki, ki so bili ocenjeni kot pomembnejši
M (95-% interval
zaupanja)

Par 1*

Par 2*

Par 3*

Par 4*

Par 5*

Par 6

Ugodna cena storitev
računovodskega servisa. Dobro ime zunanjega
izvajalca.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa. Jamstvo o zahtevani ravni
opravljenih storitev.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa. Izkušnje zunanjega
izvajalca računovodskih
storitev.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa. Storitve so na voljo
vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti,
dopustov.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa. Prijaznost, ustrežljivost in
urejenost osebja
računovodskega servisa.
Ugodna cena storitev
računovodskega servisa. Priporočila drugih
podjetij.

t

df

p-vrednost

3,59 (3,43 – 3,75)
-3,992

110

0,000

-4,508

113

0,000

-3,435

110

0,001

-2,789

111

0,006

-3,128

110

0,002

-1,487

107

0,140

4,05 (3,91 – 4,19)
3,59 (3,43 – 3,75)
4,02 (3,87 – 4,16)
3,59 (3,43 – 3,75)

3,96 (3,81 – 4,11)

3,59 (3,43 – 3,75)

3,90 (3,75 – 4,05)

3,59 (3,43 – 3,75)

3,88 (3,72 – 4,04)
3,59 (3,43 – 3,75)
3,76 (3,58 – 3,93)

*Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja 5 %.

Rezultati parnega t-testa so pokazali, da se povprečna ocena za merilo ugodna cena storitev
računovodskega servisa statistično značilno razlikuje od skoraj vseh dejavnikov, ki imajo
višjo povprečno oceno, torej je po pomembnosti med vsemi primerjanimi na zadnjem mestu.
Primerjava s pomembnejšimi dejavniki pokaže delno prekrivanje intervala zaupanja z
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dejavnikom priporočila drugih podjetij, rezultat t-testa pa pokaže, da se povprečni oceni pri
teh dveh dejavnikih ne razlikujeta statistično značilno (p=0,140 > 0,05). Hipoteze, s katero
smo predvidevali, da je merilo, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro
podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, ugodna cena
računovodskih storitev, ne moremo potrditi in jo ovržemo, saj je to dejavnik, ki se je med
vsemi ocenjevanimi poleg lokacije izkazal kot najmanj pomemben.
Na enak način bomo testirali tudi hipotezo 4, in sicer nas je zanimalo, ali se povprečna ocena
dejavnika dobro ime zunanjega izvajalca (M=4,05) statistično značilno razlikuje od
povprečnih ocen dejavnikov, ki so bili glede na povprečne ocene ocenjeni kot manj
pomembni.
Preglednica 10: Merila za izbiro računovodskega servisa – primerjava razlik v oceni
dejavnika dobro ime izvajalca z ostalimi dejavniki, ki so bili ocenjeni
kot manj pomembni
M
(95-% interval
zaupanja)
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
Par 1
- Jamstvo o zahtevani ravni
opravljenih storitev.
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
Par 2 - Izkušnje zunanjega
izvajalca računovodskih
storitev.
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
- Storitve so na voljo
Par 3
vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti,
dopustov.
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
Par 4 - Prijaznost, ustrežljivost in
urejenost osebja
računovodskega servisa.
Par

Dobro ime zunanjega

t

df

p-vrednost

4,05 (3,91 – 4,19)
-,175

113

0,862

,103

109

0,918

1,225

107

0,223

1,405

108

0,163

2,952

104

0,004

4,02 (3,87 – 4,16)
4,05 (3,91 – 4,19)

3,96 (3,81 – 4,11)

4,05 (3,91 – 4,19)

3,90 (3,75 – 4,05)

4,05 (3,91 – 4,19)

3,88 (3,72 – 4,04)
4,05 (3,91 – 4,19)

46

M
(95-% interval
zaupanja)
5*

Par
6*

Par
7*

izvajalca.
- Priporočila drugih podjetij.
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
- Ugodna cena storitev
računovodskega servisa.
Dobro ime zunanjega
izvajalca.
- Lokacija oziroma
dostopnost računovodskega
servisa.

t

df

p-vrednost

3,76 (3,58 – 3,93)
4,05 (3,91 – 4,19)
3,992

110

0,000

5,269

106

0,000

3,59 (3,43 – 3,75)
4,05 (3,91 – 4,19)

3,34 (3,15 – 3,54)

*Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja 5 %.

Rezultati parnega t-testa za pomembnost merila dobro ime zunanjega izvajalca so pokazali, da
se povprečna ocena za to merilo ne razlikuje statistično značilno od dejavnikov jamstvo o
zahtevani ravni opravljenih storitev (p=0,862 > 0,05), izkušnje zunanjega izvajalca
računovodskih storitev (p=0,918 > 0,05), storitve so na voljo vseskozi, tudi v času bolniške
odsotnosti, dopustov (p=0,223 > 0,05) ter od storitve so na voljo vseskozi, tudi v času
bolniške odsotnosti, dopustov (p=0,163 > 0,05). To so dejavniki, ki jih lahko označimo kot
enako pomembne dejavniku »dobro ime zunanjega izvajalca«. Statistično manj pomembni od
tega dejavnika pa so vsi ostali (p < 0,05), to so priporočila drugih podjetij (p=0,004 < 0,05),
ugodna cena storitev računovodskega servisa (p=0,000 < 0,05) ter lokacija oziroma
dostopnost računovodskega servisa (p=0,000 < 0,05).
Vse navedeno pomeni, da dejavnika nikakor ne moremo označiti kot merilo, ki najmanj
vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih
podjetnikih v Posavju. Hipotezo 4 ovržemo.
S to ugotovitvijo bomo zaključili podpoglavje preverjanje hipotez. V naslednjem poglavju
bomo predstavili ugotovitve raziskave ter podali priporočila za prakso.
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6

UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO

V tem poglavju bomo predstavili glavne ugotovitve empiričnega dela naše magistrske naloge,
ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. V zaključnem delu bomo podali tudi
priporočila.
Spletna anketa je bila izvedena med mikro, majhnimi podjetji in samostojnimi podjetniki z
največ 50 zaposlenimi v Posavju. Za seznam podjetnikov in podjetij smo zaprosili na
Ajpesovi izpostavi Krško, kjer so nam tudi te podatke omogočili. Na seznamu vseh podjetij in
podjetnikov smo določili vsako šesto, ki smo mu poslali na elektronsko pošto anonimni
anketni vprašalnik preko spletnega orodja 1ka. Skupaj jih je bilo poslanih 582. Poslali smo še
dodatnih 44 anket strankam računovodskega servisa, v katerem sem že skoraj desetletje
zaposlena, zato je bilo vsega skupaj poslanih 626 anketnih vprašalnikov. Končno število
popolnoma rešenih anket je bilo 140, kar predstavlja 22,3-odstotno stopnjo odzivnosti, dovolj
za nadaljnjo statistično obdelavo.
6.1

Povzetek ugotovitev

V prvem delu anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti, kateri je najpomembnejši razlog, da
se podjetja in podjetniki odločijo za izbiro računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca
storitev. Najvišjo oceno so anketiranci namenili izboljšanju kakovosti računovodenja. Na
lestvici od 1 do 5 je znašala povprečna ocena tega kriterija 4,06. Močan vpliv so anketiranci
pripisali tudi kriteriju nenehne spremembe v zakonodaji, katerega poprečna ocena je znašala
4,02. Sledila je trditev o nudenju velikega spektra storitev računovodskega servisa, katerega
povprečna ocena je znašala 3,83. Najnižje vrednosti so anketirana podjetja in podjetniki
namenili kriterijem pridobitev znanja zunanjega izvajalca (M=3,32), sprostitvi sredstev za
druge namene (M=3,32) in kriteriju potrebna sredstva niso bila dostopna v podjetju (M=3,30).
V drugem delu anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti, katero je najpomembnejše merilo
pri izbiri računovodskega servisa za anketirana podjetja. Najvišjo oceno so anketiranci
namenili merilu dobro ime zunanjega izvajalca, katerega povprečna ocena na lestvici od 1 do
5 je znašala 4,05. Močan vpliv so anketiranci namenili merilu jamstvo o zahtevani ravni
opravljenih storitev, katerega povprečna ocena je znašala 4,02. Na tretje mesto so anketiranci
postavili merilo izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih storitev s povprečno oceno 3,96.
Najnižje vrednosti so anketirana podjetja in podjetniki namenili kriterijem priporočila drugih
podjetij (M=3,76), ugodna cena računovodskega servisa (M=3,59) ter lokacija oziroma
dostopnost računovodskega servisa (M=3,34).
V magistrskem delu smo postavili štiri hipoteze. Prvi dve hipotezi sta se nanašali na razloge
za izbiro računovodskega servisa, zadnji dve pa na merila pri izbiri računovodskega servisa.
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Pri prvi smo predvidevali, da je razlog, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa pri
mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, osredotočanje na
svoje ključne dejavnosti. Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da je razlog, ki najmanj vpliva
na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih
podjetnikih v Posavju, nudenje velikega spektra storitev računovodskega servisa. Hipotezi
smo preverili z osnovno opisno statistiko in parnim t-testom ter ugotovili, da so anketiranci
kot najpomembnejši razlog ocenili izboljšanje kakovosti računovodenja, kot najmanj
pomembno pa dejstvo, da potrebna sredstva v podjetju niso bila dostopna. Torej smo obe
hipotezi, ki sta se nanašali na razloge za izbiro računovodskega servisa, zavrnili.
Pri tretji hipotezi smo predvidevali, da je merilo, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega
servisa pri mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih v Posavju, ugodna
cena računovodskih storitev. Pri četrti hipotezi smo predvidevali, da je merilo, ki najmanj
vpliva na izbiro računovodskega servisa pri mikro podjetjih, majhnih podjetjih in samostojnih
podjetnikih v Posavju, dobro ime računovodskega servisa. Hipotezi smo preverili z osnovno
opisno statistiko in parnim t-testom ter ugotovili, da so anketiranci kot najpomembnejše
merilo določili dobro ime zunanjega izvajalca, kot najmanj pomembno merilo pa so določili
lokacijo oziroma dostopnost računovodskega servisa. Obe hipotezi, ki sta se nanašali na
merila za izbiro računovodskega servisa, smo zavrnili.
S parametričnim testom ANOVE smo za boljši vpogled v raziskavo pripravili primerjalno
analizo rezultatov glede na velikost podjetja. Glavni razlog te dodatne analize je bil pridobitev
morebitnih razlik med posameznimi skupinami podjetij – mikro podjetja, majhna podjetja in
samostojni podjetniki. Primerjalna analiza nam je razkrila, da so mikro podjetja kot
najpomembnejša dejavnika pri razlogih za izbiro računovodskega servisa, ocenila nenehne
spremembe v zakonodaji in izboljšanje kakovosti računovodenja. Majhna podjetja so najvišjo
oceno določila dejavniku osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem podjetju. Samostojni
podjetniki pa so kot najpomembnejše ocenili izboljšanje kakovosti računovodenja. Pri
merilih, ki vplivajo na izbiro računovodskega servisa, so mikro podjetja kot najpomembnejša
dejavnika ocenila izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih storitev in jamstvo o zahtevani
ravni opravljenih storitev. Majhna podjetja so določila, da je merilo, ki najbolj vpliva na
izbiro računovodskega servisa, dobro ime izvajalca in prijaznost, ustrežljivost in urejenost
osebja. Samostojni podjetniki pa so kot najpomembnejše merilo določili dobro ime zunanjega
izvajalca.
6.2

Priporočila

Na osnovi teoretičnih predpostavk in rezultatov empiričnega dela podajamo računovodskim
servisom naslednja priporočila o izboljšavi njihovega delovanja. Ker je bilo ugotovljeno, da je
največji razlog za izbiro računovodskega servisa izboljšanje kakovosti računovodenja, bi
servisom priporočali, naj bo njihovo delo predvsem kakovostno opravljeno, prav tako bi jim
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svetovali, naj bodo ves čas na tekočem s spremembami v zakonodaji, saj je teh sprememb
veliko, podjetnikom pa veliko pomeni, da so o tem tudi obveščeni. V tej točki bi omenili še
nudenje velikega spektra storitev, kar pomeni, da nudijo tudi druge kadrovske storitve, morda
tudi pravne. Podjetnikom veliko pomeni, da se jim nudi vse potrebno na enem mestu. Sledijo
ostali navedeni razlogi, osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem podjetju, zmanjšanje
operativnih stroškov podjetja, pridobitev znanja zunanjega izvajalca, sprostitev sredstev
podjetja za druge namene ter nedostopnost potrebnih sredstev v podjetju.
Ko se podjetja in samostojni podjetniki odločajo za izbiro računovodskega servisa, so jim
določena merila pomembnejša od drugih. V naši raziskavi smo ugotovili, da jim je
najpomembnejše dobro ime zunanjega izvajalca, kar pomeni, da veliko šteje, po čem je znan
računovodski servis. Pomembno jim je tudi jamstvo o zahtevani ravni opravljenih storitev.
Tukaj se spet vračamo h kakovosti opravljenih storitev, saj je za kakovostno opravljenimi
storitvami enostavno stati. Podjetjem in podjetnikom so pomembne tudi izkušnje zunanjega
izvajalca storitev ter da so storitve na voljo vseskozi, tudi v času bolniških odsotnosti in
dopustov. Merila, ki sledijo, so prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja računovodskega
servisa, priporočila drugih podjetij, ugodna cena storitev računovodskega servisa ter na
zadnjem mestu lokacija oziroma dostopnost računovodskega servisa. Tukaj vidimo, koliko je
napredovala tehnologija in z njo tudi ljudje, saj podjetnikom lokacija sploh ni več pomembna.
Čedalje več je brezpapirnega poslovanja, zato bi svetovali računovodskim servisom, ki se tega
še ne poslužujejo, da to čim prej spremenijo in s tem postanejo bolj konkurenčni.
Podjetjem in podjetnikom, ki se odločajo za zunanjega izvajalca računovodskih storitev, bi
priporočili, naj pred izbiro računovodskega servisa dobro raziščejo trg, spoznajo potencialne
zunanje izvajalce ter jih med seboj primerjajo. Ko se odločijo za določenega izvajalca, naj
bodo previdni pri sestavi pogodbe o medsebojnem sodelovanju, naj bo zelo natančno
opredeljena, da ne pride do napačnega razumevanja ene ali druge strani. Zapisano naj bo vse,
kar se pričakuje od obeh poslovnih partnerjev.
6.3

Predlogi za nadaljnje raziskovanje

V magistrski nalogi smo se osredotočili na mikro in majhna podjetja ter samostojne
podjetnike v Posavju, ki se poslužujejo računovodskih storitev pri zunanjih izvajalcih –
računovodskih servisih. Izbrali smo vsako šesto podjetje iz seznama, ki smo ga prejeli na
Ajpesovi izpostavi Krško ter dodali še nekaj podjetij in podjetnikov, ki so stranke
računovodskega servisa, v katerem sem zaposlena.
Možnosti za nadaljnje raziskovanje je več:
- raziskovanje bi lahko razširili na območje celotne Slovenije, s tem, da bi ostali pri mikro,
majhnih podjetjih in samostojnih podjetnikih z do 50 zaposlenimi,
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-

raziskovanje bi lahko razširili na vsa podjetja, ki se poslužujejo zunanjih izvajalcev
računovodskih storitev v Sloveniji,
rezultate bi lahko primerjali z drugimi državami Evropske Unije,
hipoteze bi lahko razširili ali oblikovali nove.

Če bi se odločili za razširitev raziskovanja na območje celotne Slovenije, bi bila analiza
realnejša, vendar tudi bolj obsežna in bi terjala veliko časa. Zanimiva bi bila tudi primerjava
rezultatov z drugimi državami.
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7

SKLEP

Zunanje izvajanje dejavnosti je v svetu prisotno že dolgo, vendar je danes veliko bolj
razširjeno in kompleksno. Podjetja so začela z oddajanjem enostavnih dejavnosti, kot so
transport, čiščenje poslovnih objektov ter njihovo varovanje, prehrana zaposlenih in podobno.
Danes pa se oddajajo veliko bolj kompleksne dejavnosti, podjetja lahko oddajajo praktično
vse, razen temeljne dejavnosti, s tem pa se lahko na temeljno dejavnost tudi najbolj
osredotočijo.
Že kar nekaj časa po svetu in tudi v Sloveniji veliko podjetij oddaja zunanjim izvajalcem tudi
računovodske storitve. Računovodstvo je v preteklosti veljalo le kot knjiženje preteklih
dogodkov in njihovo evidentiranje. Danes pa je računovodstvo veliko bolj pomembno za
podjetja, saj ne podaja le osnovnih finančnih informacij o preteklih dogodkih, temveč vodstvo
tudi informira o zmožnostih v prihodnosti. Zato velja računovodstvo za najpomembnejšo
podporo vodstvu podjetja. Računovodstvo po funkcijah razdelimo na knjigovodstvo, ki se
ukvarja z obravnavanjem podatkov v preteklosti, računovodsko predračunavanje, ki
obravnava podatke o prihodnosti, računovodsko nadziranje, ki nadzira obravnavo podatkov,
in računovodsko analiziranje, ki se ukvarja z analiziranjem podatkov. Nekateri avtorji pa
omenjajo tudi računovodsko informiranje, ki se ukvarja s podajanjem informacij notranjim in
zunanjim uporabnikom.
Zunanje izvajanje računovodstva je v Sloveniji precej razširjeno, še posebej med mikro in
majhnimi podjetji ter samostojnimi podjetniki, saj je zanje finančno bolj ugodno plačati
storitve zunanjemu računovodskemu servisu, kot zaposliti dobrega računovodjo. Prav tako
imajo računovodski servisi običajno več zaposlenih, zato so na voljo tudi ob morebitnih
odsotnostih. Podjetja se lahko odločijo za oddajo računovodstva zunanjemu izvajalcu v celoti
ali le delno. Zunanje izvajanje računovodstva ima tako prednosti kot slabosti. Za največjo
prednost šteje izboljšanje konkurenčnega položaja podjetja s pridobitvijo znanj zunanjega
izvajalca, boljšo tehnologijo ter večjo osredotočenost. Med najpomembnejše slabosti bi
uvrstili slabo komunikacijo med naročnikom in izvajalcem, zamude, presplošno pogodbo in
še druge.
Pred oddajo katere koli dejavnosti zunanjemu izvajalcu, naj se podjetje poglobi ter pretehta
prednosti in slabosti oddaje. Pomembno je, da imata naročnik in izvajalec enake cilje, da med
njima poteka dobra komunikacija, da dela ne otežujejo medkulturne razlike in podobno. Na
oddajo dejavnosti je treba pripraviti tudi zaposlene v podjetju, da se ne počutijo zapostavljene,
negotove zaradi zmanjšanja obsega dela in s tem izgubijo motivacijo za delo.
Med mikro in majhnimi podjetji ter samostojnimi podjetniki v Posavju je bila narejena
raziskava o razlogih za uvedbo zunanjega izvajanja računovodstva in o merilih pri izbiri
zunanjega računovodstva. Anketni vprašalnik je bil poslan 626 podjetjem in podjetnikom,
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pravilno izpolnjenih smo jih dobili 140. Največ vrnjenih anketnih vprašalnikov smo prejeli od
mikro podjetij. V sklopu raziskave so bile postavljene štiri hipoteze.
Pri prvi hipotezi smo trdili, da je razlog, ki najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa,
osredotočanje na ključne dejavnosti. Hipotezo smo ovrgli. Z drugo hipotezo smo trdili, da je
razlog, ki najmanj vpliva na izbiro računovodskega servisa, nudenje velikega spektra storitev
računovodskega servisa. Hipotezo smo ovrgli. Pri tretji hipotezi smo trdili, da je merilo, ki
najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa, ugodna cena računovodskih storitev. Tudi ta
hipoteza je bila ovržena. S četrto hipotezo pa smo trdili, da je merilo, ki najmanj vpliva na
izbiro računovodskega servisa, dobro ime računovodskega servisa. Tudi ta hipoteza je bila
ovržena. Ugotovljeno je bilo, da je v povprečju največji razlog za izbiro računovodskega
servisa izboljšanje kakovosti računovodenja. Pri merilih za izbiro računovodskega servisa pa
je bilo anketirancem najpomembnejše dobro ime zunanjega izvajalca.
Raziskava je bila zelo zanimiva, predvsem zato, ker sem sama zaposlena v računovodskem
servisu. Rezultati so bili povsem drugačni od pričakovanih, saj so bile hipoteze postavljene na
podlagi lastnih izkušenj. Zaključimo lahko, da je bila raziskava uspešna in se lahko ponovi ali
razširi na mnoge načine.
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Analiza raziskave
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Priloga 1

Spoštovani,
moje ime je Nina Mežič in sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management
v Kopru.
Za zaključek študija pišem magistrsko nalogo z naslovom Zunanje izvajanje računovodskih
storitev. Cilj raziskave je ugotoviti, kateri so najbolj pomembni in najmanj pomembni razlogi
mikro, majhnim podjetjem in samostojnim podjetnikom v Posavju, da so se odločili za
zunanje izvajanje računovodskih storitev.
Pred vami je ocenjevalna lestvica, ki je anonimna. Trditve ovrednotite, da obkrožite ustrezno
številko, ki predstavlja stopnjo vašega strinjanja s posamezno trditvijo.

OSNOVNI PODATKI
Naše podjetje sodi med:
1.
2.
3.
4.

Mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih).
Mala podjetja (11 do 49 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik (do 10 zaposlenih.
Samostojni podjetnik posameznik (11 do 49 zaposlenih).

ZUNANJE IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV
Obkrožite številko, ki opredeljuje moč vpliva na posamezen kriterij, ki predstavlja .
Pri tem velja:

1 – kriterij ni pomemben pri izbiri računovodskega servisa
2 – kriterij komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa
3 – kriterij vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa
4 – kriterij močno vpliva na izbiro računovodskega servisa
5 – kriterij najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Priloga 1

Razlogi za izbiro računovodskega servisa
1.

Zmanjšanje operativnih stroškov podjetja.

1

2

3

4

5

2.

Osredotočanje na ključne dejavnosti v lastnem
podjetju.

1

2

3

4

5

3.

Pridobitev znanja zunanjega izvajalca.

1

2

3

4

5

4.

1

2

3

4

5

5.

Potrebna sredstva (finančna, materialna sredstva,
človeški viri) niso bila dostopna v podjetju.
Sprostitev sredstev podjetja za druge namene.

1

2

3

4

5

6.

Izboljšanje kakovosti računovodenja.

1

2

3

4

5

7.

Delitev tveganja z zunanjim izvajalcem.

1

2

3

4

5

8.

Nenehne spremembe v zakonodaji, ki vplivajo na
računovodenje.
Nudenje velikega spektra storitev s strani
računovodskega servisa.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9.
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Obkrožite številko, ki opredeljuje moč vpliva na posamezen kriterij, ki predstavlja .
Pri tem velja:

1 – merilo ni pomembno pri izbiri računovodskega servisa
2 – merilo komaj vpliva na izbiro računovodskega servisa
3 – merilo vpliva kot vsi ostali na izbiro računovodskega servisa
4 – merilo močno vpliva na izbiro računovodskega servisa
5 – merilo najbolj vpliva na izbiro računovodskega servisa

Merila pri izbiri računovodskega servisa
1.

Izkušnje zunanjega izvajalca računovodskih storitev.

1

2

3

4

5

2.

Dobro ime zunanjega izvajalca.

1

2

3

4

5

3.

Priporočila drugih podjetij.

1

2

3

4

5

4.

Ugodna cena storitev računovodskega servisa.

1

2

3

4

5

5.

Lokacija oziroma dostopnost računovodskega servisa.

1

2

3

4

5

6.

Prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja
računovodskega servisa.
Jamstvo o zahtevani ravni opravljenih storitev.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Storitve so na voljo vseskozi, tudi v času bolniške
odsotnosti, dopustov.

1

2

3

4

5

7.
8.
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Preglednica 1: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – frekvenčna porazdelitev

Kriterij ni
pomembe
n pri izbiri
računovod
skega
servisa
f
f%
Zmanjšanje operativnih
6
stroškov podjetja.
Osredotočanje na ključne
dejavnosti v lastnem
6
podjetju.
Pridobitev znanja zunanjega
12
izvajalca.
Potrebna sredstva (finančna,
materialna sredstva,
9
človeški viri) niso bila
dostopna v podjetju.
Sprostitev sredstev podjetja
9
za druge namene.
Izboljšanje kakovosti
1
računovodenja.
Delitev tveganja z zunanjim
7
izvajalcem.
Nenehne spremembe v
zakonodaji, ki vplivajo na
1
računovodenje.
Nudenje velikega spektra
storitev s strani
1
računovodskega servisa.

4,8

Kriterij
komaj
vpliva
na izbiro
računov
odskega
servisa
f f%

Kriterij
vpliva Kriterij
kot vsi močno
ostali na vpliva
izbiro na izbiro
računov računov
odskega odskega
servisa servisa
f f% f f%

Kriterij
najbolj
vpliva
na izbiro
računov
odskega
servisa
f f%

Skupaj
f f%
100,
14 11,2 46 36,8 42 33,6 17 13,6 125
0

4,8

8

6,3 38 30,2 52 41,3 22 17,5 126

100,
0

9,7

10 8,1 43 34,7 44 35,5 15 12,1 124

100,
0

7,8

9

100,
0

7,7

14 12,0 45 38,5 28 23,9 21 17,9 117

0,8

3

5,8

9

0,8

4

3,2 27 21,6 52 41,6 41 32,8 125

100,
0

0,8

5

4,1 38 31,4 47 38,8 30 24,8 121

100,
0

7,8 51 44,3 31 27,0 15 13,0 115

100,
0
100,
2,4 28 22,2 49 38,9 45 35,7 126
0
100,
7,5 42 35,0 43 35,8 19 15,8 120
0
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Preglednica 2: Merila izbire računovodskega servisa – frekvenčna porazdelitev
Kriterij
Kriterij
Kriterij ni
Kriterij vpliva kot vsi Kriterij
najbolj
pomemben komaj vpliva ostali na močno vpliva vpliva na
pri izbiri
na izbiro
izbiro
na izbiro
izbiro
računovodsk računovodsk računovodsk računovodsk računovodsk
ega servisa ega servisa ega servisa ega servisa ega servisa
f
f%
f
f%
F
f%
f
f%
f
f%
Izkušnje
zunanjega
izvajalca
računovodski
h storitev.
Dobro ime
zunanjega
izvajalca.
Priporočila
drugih
podjetij.
Ugodna cena
storitev
računovodsk
ega servisa.
Lokacija
oziroma
dostopnost
računovodsk
ega servisa.
Prijaznost,
ustrežljivost
in urejenost
osebja
računovodsk
ega servisa.
Jamstvo o
zahtevani
ravni
opravljenih
storitev.
Storitve so na
voljo
vseskozi, tudi
v času
bolniške
odsotnosti,
dopustov.

Skupaj
f f%

1

0,8

1

,8

38

30,6

46

37,1

38

30,6

124 100,0

0

0,0

4

3,3

23

18,9

58

47,5

37

30,3

122 100,0

1

0,9

8

6,9

39

33,6

38

32,8

30

25,9

116 100,0

1

0,8

9

7,4

48

39,3

45

36,9

19

15,6

122 100,0

7

6,0

16

13,8

40

34,5

36

31,0

17

14,7

116 100,0

0

0,0

8

6,7

29

24,4

51

42,9

31

26,1

119 100,0

0

0,0

5

3,9

25

19,7

60

47,2

37

29,1

127 100,0

0

0,0

6

5,0

28

23,3

58

48,3

28

23,3

120 100,0
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Preglednica 3: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – testiranje razlik med 3 skupinami
Descriptives
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum Maximum
Std.
Std.
N Mean Deviation Error Lower Bound Upper Bound
Q2a
Zmanjšanje
operativnih
stroškov
podjetja.

Q2b
Osredotočanje
na ključne
dejavnosti v
lastnem
podjetju.

Q2c Pridobitev
znanja
zunanjega
izvajalca.

Q2d Potrebna
sredstva
(finančna,
materialna
sredstva,
človeški viri)
niso bila
dostopna v
podjetju.

Q2e Sprostitev
sredstev
podjetja za
druge namene.

Mikro podjetja
(do 10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Mikro podjetja
(do 10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Mikro podjetja
(do 10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Mikro podjetja
(do 10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Mikro podjetja
(do 10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik

61 3,46

,993 ,127

3,20

3,71

1

5

12 3,17

,937 ,271

2,57

3,76

2

5

48 3,42

1,048 ,151

3,11

3,72

1

5

121 3,41

1,006 ,091

3,23

3,59

1

5

62 3,56

1,111 ,141

3,28

3,85

1

5

10 4,00

,667 ,211

3,52

4,48

3

5

50 3,58

,906 ,128

3,32

3,84

1

5

122 3,61

1,000 ,091

3,43

3,79

1

5

55 3,27

1,193 ,161

2,95

3,60

1

5

14 3,50

1,019 ,272

2,91

4,09

1

5

51 3,31

1,029 ,144

3,02

3,60

1

5

120 3,32

1,100 ,100

3,12

3,52

1

5

55 3,33

1,123 ,151

3,02

3,63

1

5

11 3,45

,934 ,282

2,83

4,08

2

5

45 3,31

,973 ,145

3,02

3,60

1

5

111 3,33

1,039 ,099

3,14

3,53

1

5

57 3,12

1,196 ,158

2,81

3,44

1

5

9 3,67

1,118 ,373

2,81

4,53

2

5

47 3,53

1,060 ,155

3,22

3,84

1

5
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Descriptives
posameznik
(združeni).
Total
Q2f Izboljšanje Mikro podjetja
kakovosti
(do 10
računovodenja. zaposlenih).
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Q2g Delitev
Mikro podjetja
tveganja z
(do 10
zunanjim
zaposlenih).
izvajalcem.
Majhna
podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Q2h Nenehne Mikro podjetja
spremembe v (do 10
zakonodaji, ki zaposlenih).
vplivajo na
Majhna
računovodenje. podjetja (11 do
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total
Q2i Nudenje Mikro podjetja
velikega
(do 10
spektra storitev zaposlenih).
s strani
Majhna
računovodskega podjetja (11 do
servisa.
49 zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik
(združeni).
Total

113 3,34

1,147 ,108

3,12

3,55

1

5

59 4,14

,860 ,112

3,91

4,36

1

5

13 3,92

,862 ,239

3,40

4,44

3

5

50 3,96

,880 ,124

3,71

4,21

2

5

122 4,04

,866 ,078

3,89

4,20

1

5

57 3,49

1,088 ,144

3,20

3,78

1

5

13 3,85

,899 ,249

3,30

4,39

3

5

46 3,37

,951 ,140

3,09

3,65

1

5

116 3,48

1,017 ,094

3,30

3,67

1

5

61 4,18

,742 ,095

3,99

4,37

2

5

12 3,92

1,165 ,336

3,18

4,66

2

5

49 3,82

,905 ,129

3,56

4,08

1

5

122 4,01

,867 ,079

3,85

4,16

1

5

63 3,89

,900 ,113

3,66

4,12

1

5

11 3,64

,924 ,279

3,02

4,26

2

5

43 3,74

,848 ,129

3,48

4,01

2

5

117 3,81

,880 ,081

3,65

3,97

1

5

ANOVA
Sum of Squares
Q2a Zmanjšanje
Between
operativnih stroškov Groups
podjetja.
Within
Groups

df

Mean Square

,858

2

,429

120,481

118

1,021

F
,420

Sig.
,658

Priloga 2

Total
Q2b Osredotočanje na Between
ključne dejavnosti v Groups
lastnem podjetju.
Within
Groups
Total
Q2c Pridobitev znanja Between
zunanjega izvajalca. Groups
Within
Groups
Total
Q2d Potrebna sredstva Between
(finančna, materialna Groups
sredstva, človeški viri) Within
niso bila dostopna v Groups
podjetju.
Total
Q2e Sprostitev
Between
sredstev podjetja za Groups
druge namene.
Within
Groups
Total
Q2f Izboljšanje
Between
kakovosti
Groups
računovodenja.
Within
Groups
Total
Q2g Delitev tveganja Between
z zunanjim
Groups
izvajalcem.
Within
Groups
Total
Q2h Nenehne
Between
spremembe v
Groups
zakonodaji, ki
Within
vplivajo na
Groups
računovodenje.
Total
Q2i Nudenje velikega Between
spektra storitev s
Groups
strani računovodskega Within
servisa.
Groups
Total

ANOVA
121,339

120

1,693

2

,846

119,422

119

1,004

121,115

121

,577

2

,289

143,389

117

1,226

143,967

119

,186

2

,093

118,481

108

1,097

118,667

110

5,379

2

2,689

141,842

110

1,289

147,221

112

1,037

2

,518

89,758

119

,754

90,795

121

2,310

2

1,155

116,655

113

1,032

118,966

115

3,712

2

1,856

87,280

119

,733

90,992

121

,910

2

,455

88,954

114

,780

89,863

116

OP: Razlike med skupinami v nobenem primeru niso statistično značilne (p > 0,05).

,843

,433

,235

,791

,085

,919

2,086

,129

,687

,505

1,119

,330

2,530

,084

,583

,560
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Preglednica 4: Razlogi za izbiro računovodskega servisa – testiranje razlik med 4 skupinami
Descriptives

Q2a Zmanjšanje
operativnih
stroškov
podjetja.

Q2b
Osredotočanje
na ključne
dejavnosti v
lastnem
podjetju.

Q2c Pridobitev
znanja
zunanjega
izvajalca.

Q2d Potrebna
sredstva
(finančna,
materialna
sredstva,

N
Mikro podjetja (do
61
10 zaposlenih).
Majhna podjetja
(11 do 49
12
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
45
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
3
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
121
Mikro podjetja (do
62
10 zaposlenih).
Majhna podjetja
(11 do 49
10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
46
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
4
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
122
Mikro podjetja (do
55
10 zaposlenih).
Majhna podjetja
(11 do 49
14
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
49
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
2
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
120
Mikro podjetja (do
55
10 zaposlenih).
Majhna podjetja
(11 do 49
11
zaposlenih).

95%
Confidence
Interval for
Mean
Minimum Maximum
Std.
Std. Lower Upper
Mean Deviation Error Bound Bound
3.46

.993

.127

3.20

3.71

1

5

3.17

.937

.271

2.57

3.76

2

5

3.44

1.056

.157

3.13

3.76

1

5

3.00

1.000

.577

.52

5.48

2

4

3.41

1.006

.091

3.23

3.59

1

5

3.56

1.111

.141

3.28

3.85

1

5

4.00

.667

.211

3.52

4.48

3

5

3.52

.888

.131

3.26

3.79

1

5

4.25

.957

.479

2.73

5.77

3

5

3.61

1.000

.091

3.43

3.79

1

5

3.27

1.193

.161

2.95

3.60

1

5

3.50

1.019

.272

2.91

4.09

1

5

3.31

1.004

.143

3.02

3.59

1

5

3.50

2.121 1.500 -15.56

22.56

2

5

3.32

1.100

.100

3.12

3.52

1

5

3.33

1.123

.151

3.02

3.63

1

5

3.45

.934

.282

2.83

4.08

2

5
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Descriptives
človeški viri)
niso bila
dostopna v
podjetju.

Samostojni
podjetnik
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
Q2e Sprostitev Mikro podjetja (do
sredstev podjetja 10 zaposlenih).
za druge
Majhna podjetja
namene.
(11 do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
Q2f Izboljšanje Mikro podjetja (do
kakovosti
10 zaposlenih).
računovodenja. Majhna podjetja
(11 do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
Q2g Delitev
Mikro podjetja (do
tveganja z
10 zaposlenih).
zunanjim
Majhna podjetja
izvajalcem.
(11 do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
Q2h Nenehne
Mikro podjetja (do
spremembe v
10 zaposlenih).
zakonodaji, ki
Majhna podjetja
vplivajo na
(11 do 49
računovodenje. zaposlenih).

43

3.33

.993

.151

3.02

3.63

1

5

2

3.00

.000

.000

3.00

3.00

3

3

111

3.33

1.039

.099

3.14

3.53

1

5

57

3.12

1.196

.158

2.81

3.44

1

5

9

3.67

1.118

.373

2.81

4.53

2

5

44

3.50

1.067

.161

3.18

3.82

1

5

3

4.00

1.000

.577

1.52

6.48

3

5

113

3.34

1.147

.108

3.12

3.55

1

5

59

4.14

.860

.112

3.91

4.36

1

5

13

3.92

.862

.239

3.40

4.44

3

5

47

3.94

.895

.130

3.67

4.20

2

5

3

4.33

.577

.333

2.90

5.77

4

5

122

4.04

.866

.078

3.89

4.20

1

5

57

3.49

1.088

.144

3.20

3.78

1

5

13

3.85

.899

.249

3.30

4.39

3

5

42

3.33

.954

.147

3.04

3.63

1

5

4

3.75

.957

.479

2.23

5.27

3

5

116

3.48

1.017

.094

3.30

3.67

1

5

61

4.18

.742

.095

3.99

4.37

2

5

12

3.92

1.165

.336

3.18

4.66

2

5
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Descriptives
Samostojni
podjetnik
45
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
4
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
122
Q2i Nudenje
Mikro podjetja (do
63
velikega spektra 10 zaposlenih).
storitev s strani Majhna podjetja
računovodskega (11 do 49
11
servisa.
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
42
posameznik (do 10
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
1
posameznik (11 do
49 zaposlenih).
Total
117

3.82

.912

.136

3.55

4.10

1

5

3.75

.957

.479

2.23

5.27

3

5

4.01

.867

.079

3.85

4.16

1

5

3.89

.900

.113

3.66

4.12

1

5

3.64

.924

.279

3.02

4.26

2

5

3.71

.835

.129

3.45

3.97

2

5

5.00

.

.

.

.

5

5

3.81

.880

.081

3.65

3.97

1

5

ANOVA
Sum of
Squares
Q2a Zmanjšanje
operativnih stroškov
podjetja.

Between
Groups
Within
Groups
Total
Q2b Osredotočanje
Between
na ključne dejavnosti Groups
v lastnem podjetju.
Within
Groups
Total
Q2c Pridobitev
Between
znanja zunanjega
Groups
izvajalca.
Within
Groups
Total
Q2d Potrebna
Between
sredstva (finančna,
Groups
materialna sredstva, Within
človeški viri) niso
Groups
bila dostopna v
Total
podjetju.
Q2e Sprostitev
Between
sredstev podjetja za
Groups

Mean
Square

df

1.414

3

.471

119.925

117

1.025

121.339

120

3.645

3

1.215

117.470

118

.996

121.115

121

.649

3

.216

143.317

116

1.235

143.967

119

.388

3

.129

118.278

107

1.105

118.667

110

6.081

3

2.027

F

Sig.

.460

.711

1.220

.305

.175

.913

.117

.950

1.565

.202
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ANOVA
druge namene.

Within
Groups
Total
Q2f Izboljšanje
Between
kakovosti
Groups
računovodenja.
Within
Groups
Total
Q2g Delitev tveganja Between
z zunanjim
Groups
izvajalcem.
Within
Groups
Total
Q2h Nenehne
Between
spremembe v
Groups
zakonodaji, ki
Within
vplivajo na
Groups
računovodenje.
Total
Q2i Nudenje velikega Between
spektra storitev s
Groups
strani
Within
računovodskega
Groups
servisa.
Total

141.140

109

1.295

147.221

112

1.482

3

.494

89.314

118

.757

90.795

121

2.944

3

.981

116.021

112

1.036

118.966

115

3.731

3

1.244

87.261

118

.739

90.992

121

2.524

3

.841

87.339

113

.773

89.863

116

.652

.583

.947

.420

1.682

.175

1.089

.357

OP: Razlike med skupinami v nobenem primeru niso statistično značilne (p > 0,05).

Preglednica 5: Merila izbire računovodskega servisa – testiranje razlik med 3 skupinami
Descriptives
95%
Confidence
Std.
Std. Interval for
N Mean Deviation Error
Mean
Minimum Maximum

Priloga 2
Lower Upper
Bound Bound
Q3a Izkušnje zunanjega izvajalca
računovodskih storitev.

Q3b Dobro ime zunanjega izvajalca.

Q3c Priporočila drugih podjetij.

Q3d Ugodna cena storitev
računovodskega servisa.

Q3e Lokacija oziroma dostopnost
računovodskega servisa.

Mikro
podjetja (do
60
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
12
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
48
posameznik
(združeni).
Total
120
Mikro
podjetja (do
57
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
13
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
48
posameznik
(združeni).
Total
118
Mikro
podjetja (do
56
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
10
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
46
posameznik
(združeni).
Total
112
Mikro
podjetja (do
61
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
10
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
47
posameznik
(združeni).
Total
118
Mikro
podjetja (do
54
10
zaposlenih).
Majhna
12
podjetja (11

4,10

,752 ,097 3,91 4,29

3

5

3,92

,900 ,260 3,34 4,49

3

5

3,83

,859 ,124 3,58 4,08

2

5

3,98

,814 ,074 3,83 4,12

2

5

4,00

,824 ,109 3,78 4,22

2

5

4,23

,725 ,201 3,79 4,67

3

5

4,10

,722 ,104 3,89 4,31

3

5

4,07

,770 ,071 3,93 4,21

2

5

3,86

1,034 ,138 3,58 4,13

1

5

3,80

,919 ,291 3,14 4,46

2

5

3,70

,866 ,128 3,44 3,95

2

5

3,79

,953 ,090 3,61 3,96

1

5

3,52

,829 ,106 3,31 3,74

2

5

3,50

,850 ,269 2,89 4,11

2

5

3,72

,949 ,138 3,44 4,00

1

5

3,60

,878 ,081 3,44 3,76

1

5

3,26

1,031 ,140 2,98 3,54

1

5

3,08

1,165 ,336 2,34 3,82

1

5

Priloga 2
Descriptives
95%
Confidence
Interval for
Mean
Std.
Std. Lower Upper
N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
46
posameznik
(združeni).
Total
112
Q3f Prijaznost, ustrežljivost in urejenost Mikro
osebja računovodskega servisa.
podjetja (do
60
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
11
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
44
posameznik
(združeni).
Total
115
Q3g Jamstvo o zahtevani ravni
Mikro
opravljenih storitev.
podjetja (do
59
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
14
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
50
posameznik
(združeni).
Total
123
Q3h Storitve so na voljo vseskozi, tudi v Mikro
času bolniške odsotnosti, dopustov.
podjetja (do
62
10
zaposlenih).
Majhna
podjetja (11
11
do 49
zaposlenih).
Samostojni
podjetnik
43
posameznik
(združeni).
Total
116

3,41

1,107 ,163 3,08 3,74

1

5

3,30

1,073 ,101 3,10 3,50

1

5

3,83

,886 ,114 3,60 4,06

2

5

4,18

,603 ,182 3,78 4,59

3

5

3,82

,922 ,139 3,54 4,10

2

5

3,86

,877 ,082 3,70 4,02

2

5

4,05

,729 ,095 3,86 4,24

2

5

3,71

,825 ,221 3,24 4,19

2

5

4,02

,869 ,123 3,77 4,27

2

5

4,00

,800 ,072 3,86 4,14

2

5

3,85

,865 ,110 3,64 4,07

2

5

3,82

,874 ,263 3,23 4,41

2

5

3,98

,740 ,113 3,75 4,20

3

5

3,90

,817 ,076 3,75 4,05

2

5

ANOVA
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Priloga 2
Q3a Izkušnje zunanjega izvajalca
računovodskih storitev.

Between Groups
Within Groups
Total
Q3b Dobro ime zunanjega izvajalca.
Between Groups
Within Groups
Total
Q3c Priporočila drugih podjetij.
Between Groups
Within Groups
Total
Q3d Ugodna cena storitev računovodskega
Between Groups
servisa.
Within Groups
Total
Q3e Lokacija oziroma dostopnost
Between Groups
računovodskega servisa.
Within Groups
Total
Q3f Prijaznost, ustrežljivost in urejenost osebja Between Groups
računovodskega servisa.
Within Groups
Total
Q3g Jamstvo o zahtevani ravni opravljenih
Between Groups
storitev.
Within Groups
Total
Q3h Storitve so na voljo vseskozi, tudi v času Between Groups
bolniške odsotnosti, dopustov.
Within Groups
Total

1,942
76,983
78,925
,671
68,787
69,458
,661
100,196
100,857
1,162
89,117
90,280
1,239
126,439
127,679
1,259
86,515
87,774
1,315
76,685

2
117
119
2
115
117
2
109
111
2
115
117
2
109
111
2
112
114
2
120

,971
,658

1,475

,233

,335
,598

,561

,572

,330
,919

,359

,699

,581
,775

,750

,475

,620
1,160

,534

,588

,629
,772

,815

,445

,658
,639

1,029

,360

78,000

122

,452

2

,226

,335

,716

76,307

113

,675

76,759

115

OP: Razlike med skupinami v nobenem primeru niso statistično značilne (p > 0,05).

Preglednica 6: Merila izbire računovodskega servisa – testiranje razlik med 4 skupinami
Descriptives

Q3a Izkušnje
zunanjega
izvajalca
računovodskih
storitev.

Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
Majhna podjetja (11 do 49
zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(do 10 zaposlenih).

95%
Confidence
Interval for
Mean
Std.
Std. Lower Upper
N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum
60 4.10
.752 .097 3.91 4.29
3
5
12 3.92

.900 .260 3.34

4.49

3

5

44 3.82

.870 .131 3.55

4.08

2

5

Priloga 2

Descriptives
95%
Confidence
Interval for
Mean
Std.
Std. Lower Upper
N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total
Q3b Dobro ime Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
zunanjega
Majhna podjetja (11 do 49
izvajalca.
zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total
Q3c Priporočila Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
drugih podjetij. Majhna podjetja (11 do 49
zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total
Q3d Ugodna Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
cena storitev Majhna podjetja (11 do 49
računovodskega zaposlenih).
servisa.
Samostojni podjetnik posameznik
(do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total
Q3e Lokacija Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
oziroma
Majhna podjetja (11 do 49
dostopnost
zaposlenih).
računovodskega Samostojni podjetnik posameznik
servisa.
(do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total
Q3f Prijaznost, Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
ustrežljivost in Majhna podjetja (11 do 49
urejenost osebja zaposlenih).
računovodskega Samostojni podjetnik posameznik
servisa.
(do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total
Q3g Jamstvo o Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
zahtevani ravni Majhna podjetja (11 do 49
opravljenih
zaposlenih).
storitev.
Samostojni podjetnik posameznik
(do 10 zaposlenih).
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total

4 4.00

.816 .408 2.70

5.30

3

5

120 3.98
57 4.00

.814 .074 3.83
.824 .109 3.78

4.12
4.22

2
2

5
5

13 4.23

.725 .201 3.79

4.67

3

5

45 4.07

.720 .107 3.85

4.28

3

5

3 4.67

.577 .333 3.23

6.10

4

5

118 4.07
56 3.86

.770 .071 3.93
1.034 .138 3.58

4.21
4.13

2
1

5
5

10 3.80

.919 .291 3.14

4.46

2

5

44 3.68

.883 .133 3.41

3.95

2

5

2 4.00

.000 .000 4.00

4.00

4

4

112 3.79
61 3.52

.953 .090 3.61
.829 .106 3.31

3.96
3.74

1
2

5
5

10 3.50

.850 .269 2.89

4.11

2

5

45 3.73

.915 .136 3.46

4.01

1

5

2.1211.500 -15.56 22.56

2

5

118 3.60
54 3.26

.878 .081 3.44
1.031 .140 2.98

3.76
3.54

1
1

5
5

12 3.08

1.165 .336 2.34

3.82

1

5

42 3.43

1.129 .174 3.08

3.78

1

5

4 3.25

.957 .479 1.73

4.77

2

4

112 3.30
60 3.83

1.073 .101 3.10
.886 .114 3.60

3.50
4.06

1
2

5
5

11 4.18

.603 .182 3.78

4.59

3

5

43 3.79

.914 .139 3.51

4.07

2

5

.

.

5

5

115 3.86
59 4.05

.877 .082 3.70
.729 .095 3.86

4.02
4.24

2
2

5
5

14 3.71

.825 .221 3.24

4.19

2

5

48 4.00

.875 .126 3.75

4.25

2

5

.707 .500 -1.85 10.85

4

5

.800 .072 3.86

2

5

2 3.50

1 5.00

2 4.50
123 4.00

.

.

4.14

Priloga 2

Descriptives
95%
Confidence
Interval for
Mean
Std.
Std. Lower Upper
N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum
62 3.85
.865 .110 3.64 4.07
2
5

Q3h Storitve so Mikro podjetja (do 10 zaposlenih).
na voljo
Majhna podjetja (11 do 49
vseskozi, tudi v zaposlenih).
času bolniške Samostojni podjetnik posameznik
odsotnosti,
(do 10 zaposlenih).
dopustov.
Samostojni podjetnik posameznik
(11 do 49 zaposlenih).
Total

11 3.82

.874 .263 3.23

4.41

2

5

41 3.95

.740 .116 3.72

4.18

3

5

.707 .500 -1.85 10.85

4

5

.817 .076 3.75

4.05

2

5

Mean
Square
.688
.663

F
1.038

Sig.
.379

.561
.595

.944

.422

.285
.926

.308

.820

.422
.781

.541

.655

.452
1.170

.386

.763

.896
.767

1.169

.325

.598
.640

.935

.426

.342
.676

.506

.679

2 4.50
116 3.90

ANOVA
Q3a Izkušnje zunanjega izvajalca
računovodskih storitev.

Between Groups
Within Groups
Total
Q3b Dobro ime zunanjega
Between Groups
izvajalca.
Within Groups
Total
Q3c Priporočila drugih podjetij.
Between Groups
Within Groups
Total
Q3d Ugodna cena storitev
Between Groups
računovodskega servisa.
Within Groups
Total
Q3e Lokacija oziroma dostopnost Between Groups
računovodskega servisa.
Within Groups
Total
Q3f Prijaznost, ustrežljivost in
Between Groups
urejenost osebja računovodskega Within Groups
servisa.
Total
Q3g Jamstvo o zahtevani ravni
Between Groups
opravljenih storitev.
Within Groups
Total
Q3h Storitve so na voljo vseskozi, Between Groups
tudi v času bolniške odsotnosti,
Within Groups
dopustov.
Total

Sum of
Squares
2.063
76.862
78.925
1.683
67.774
69.458
.855
100.003
100.857
1.267
89.013
90.280
1.356
126.323
127.679
2.688
85.086
87.774
1.795
76.205
78.000
1.026
75.732
76.759

df
3
116
119
3
114
117
3
108
111
3
114
117
3
108
111
3
111
114
3
119
122
3
112
115

OP: Razlike med skupinami v nobenem primeru niso statistično značilne (p > 0,05)

