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Kaip atlaikyti spaudimą dėl mažesnio atlygio
Praktikos valdymo patarimai mažoms ir vidutinėms audito įmonėms
Įžanga
Pasaulio ekonomikai sunkiai atsigaunant, apskaitos specialistai susiduria su faktu, kad spaudimas sumažinti atlygį
už jų teikiamas paslaugas tebėra svarbus klausimas. Tai – viena pagrindinių 2012 m. gegužės-birželio mėn.
Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) leidinio „Greita mažų ir vidutinių audito įmonių apklausa“ (SMP Quick Poll)
idėjų, patraukusių 3,678 respondentų visame pasaulyje dėmesį. Paprašyti nurodyti pagrindinius sunkumus, su
kuriais susiduria mažos ir vidutinės audito įmonės, didžioji dalis (27 %) respondentų, ypač – iš Europos ir Azijos,
paminėjo spaudimą dėl mažesnio atlygio.
Vos vienu procentu mažesnė dalis
respondentų įvardijo naujų teisės aktų
paisymą ir standartų laikymąsi. (Taip pat
žiūrėti priedą A, kuriame pateikiami
išsamūs duomenys).
Nors spaudimas dėl atlygio
nėra naujas reiškinys, mat minėta veikla
visais laikais sulaukdavo vienokio ar
kitokio panašaus pobūdžio spaudimo,
galima daryti prielaidą, kad dėl dabartinės
ekonominės krizės daugelyje mažų ir
vidutinių audito įmonių šiam klausimui
dėmesio bus skiriama dar daugiau.
Apklausos
duomenimis,
mažos ir vidutinės audito įmonės susiduria
su sumažėjusia prekių ir paslaugų
paklausa (ši problema patenka į trečią
vietą prie pagrindinių įmonėms kylančių
sunkumų). Ketinama ir toliau ieškoti būdų
kainoms mažinti, tad nestebina ir tai, jog
mažos ir vidutinės audito įmonės yra priverstos derėtis dėl atlygio arba sumažinti kainas, paliekant tą pačią, šioms
įmonėms įprastą, paslaugų kokybę.
Dėl įvairių priežasčių kyla grėsmė, kad sustiprėjęs spaudimas mažinti atlygį taps įprastu reiškiniu,
kuris, pasaulinei ekonomikai jau atsigavus, išliks dar ilgai. First, clients may be determined to keep their bills down
and may feel that all professional services, including legal and accounting, may not warrant the fees paid before the
economic downturn. Pirmiausia klientai gali būti apsisprendę mažinti savo išlaidas ir jiems gali atrodyti, kad visos
profesinės paslaugos, įskaitant teisines ir apskaitos, nėra vertos būti apmokamos taip pat kaip prieš ekonomikos
sunkmetį.
Antra, globalizacija, kaip prielaida pigesnėms užsienio rangovų užsakomosioms paslaugoms, gali
paskatinti klientus reikalauti taupyti lėšas. Trečia, pritaikant tokias pažangias technologijas kaip programinė įranga,
galima atlikti kai kuriuos darbus, už kuriuos atsakingi būdavo kvalifikuoti tos srities specialistai, sprendimus priimdavę
patys, tokiu būdu klientai taip pat gali siekti sutaupyti lėšų. Nepaisant to, ar slegiantis spaudimas dėl atlygio laikinas,
ar veikiau nuolatinis, toliau išdėstyti patarimai mažomis ir vidutinėms audito įmonėms turėtų padėti atsilaikyti prieš
spaudimą, išsaugant teikiamų paslaugų kokybę. Kokybės išsaugojimas, kaip priešprieša tokiam spaudimui, iš tiesų
svarbus ne tik individualių mažų ir vidutinių audito įmonių, bet ir pačios apskaitos profesijos reputacijai.
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Patarimai, kaip atlaikyti spaudimą dėl mažesnio atlygio
1. Taikykite naujus metodus kainoms nustatyti. Teikiant tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, verslo konsultacijų,
valandinis atlygis gali būti neparankus, taigi vertės kainodara (čia pirmiausiai, bet nebūtinai visais atvejais,
nustatomos kainos, susitelkiant į nustatytą ar apskaičiuotą paslaugos vertę klientui, o ne į paslaugos savikainą ar
,,istorinę“ jos kainą) būtų tam tikras sprendimas, palengvinantis spaudimą dėl mažesnio atlygio. Norint plėsti
konsultavimo paslaugų sritį, klientams kaip paskata gali būti siūlomos specialios kainos. Vis tik nuolat mažinant
kainas ilgainiui susilpnėtų paslaugų kokybė, tad tokios praktikos reikėtų vengti. Kitas efektyvus būdas, kaip galima
paskatinti klientus susitelkti veikiau į deramą paslaugų teikimą, o ne į mokestį už valandas, tai paslaugų rinkiniai, į
kuriuos patenka labiau pageidaujamos paslaugos kartu su būtinomis, bet mažiau patraukliomis paslaugomis.
2. Akcentuokite klientams teikiamų paslaugų vertę. Mažos ir vidutinės audito įmonės turėtų nuolat informuoti
savo klientus apie paslaugų vertę, kad šie jas tinkamai suvoktų. Klientų spaudimas dėl mažesnio atlygio sušvelnėtų
aiškiai išdėsčius šią informaciją. Gebėjimas ją skleisti – svarbi vertės kainodaros dalis.
3. Sutelkite pastangas į svarbiausius klientus. Mažos ir vidutinės audito įmonės turėtų nustatyti, kurie klientai
joms svarbiausi, juos reitinguodami ir sutelkti dėmesį į paslaugas, teikiamas būtent jiems. Ne audito paslaugos,
pavyzdžiui, verslo konsultacijų, mokesčių ir apskaitos paslaugos, gali būti skirstomos į paslaugų lygius (pagrindinės,
papildomos ir kt.), kad šie atitiktų skirtingus klientų poreikius, ir, žinoma, kainas. Šis našumo valdymo metodas
dažnai taikomas oro linijų pramonėje skirtingoms sėdimoms vietoms įkainoti. Įgyvendinant vertės kainodaros
strategijas, būtina užtikrinti tinkamą našumą įvairioms klientų grupėms, kiekvienai jų nustatant skirtingą paslaugų
vertę. Kai kuriais atvejais gali tekti atsisakyti mažiau pelningų klientų.
4. Kad sumažintumėte išlaidas ir patobulintumėte veiklos procesus, taikykite pažangias technologijas. Kol atlygis
mažėja arba išlieka vienodas, mažos ir vidutinės audito įmonės gali tobulinti procesą maksimaliai pritaikydamos
pažangias technologijas. Pavyzdžiui, dėl debesų kompiuterijos atsiranda galimybė suteikti tas pačias darbo
užmokesčio ir sąskaitų išrašymo paslaugas pigiau. Tokie paprasti pasirinkimai kaip elektroninis paštas vietoj įprasto
TM“
pašto paslaugų, arba programa ,,Skype , kaip telefono ar asmeninių susitikimų pakaitalas, taip pat sumažintų
išlaidas. Informacinių technologijų pritaikymas ne tik padėtų sutaupyti lėšų, bet ir pačių klientų greičiausiai būtų
įvertintas teigiamai.
5. Iš naujo išnagrinėkite paslaugų pasiūlymus. Mažose ir vidutinėse audito įmonėse derėtų apsvarstyti, ar
atsiradus vos šiek tiek daugiau lėšų teikti papildomų paslaugų ir didinti vertę (taigi ir atlygį), ar teikti tas pačias
paslaugas išeikvojant mažiau lėšų. Siekti apibrėžti veiklos vietą rinkoje verta specializuojantis rinkos nišose. Kitose
srityse naudingiau teikti daugiau konsultavimo paslaugų ir siūlyti vertės kainodarą (žiūrėti aukščiau).
6. Ieškokite pigesnių tiekimo šaltinių. Pradedant interneto paslaugomis, baigiant programine įranga, dauguma
tiekėjų naujiems klientams gali suteikti privilegijų, o tai pateisina tiekėjų kaitą. Konkurencinės kainodaros ir tiekėjų
pasirinkimo sąlygos akivaizdžiai pagerėjo, kadangi tiekėjų kaita lemia naujas įžvalgas.
7. Spręskite papildomų išlaidų problemą. Kad būtų kuo efektyviau pritaikyti tiek žmogiškieji, tiek aplinkos ištekliai,
įskaitant darbo vietas, energiją ir vartojimo reikmenis, mažoms ir vidutinėms audito įmonėms privalu sumažinti
nereikalingas išlaidas iki minimumo. Pavyzdžiui, svarbi praktinio valdymo dalis - numatyti, kaip naudingiausiai
išnaudoti brangias biurų patalpas ir energiją, skatinant darbuotojus kuo daugiau dirbti klientų patalpose arba namie ir
iš anksto rezervuoti vietas prie rašomųjų stalų biuruose. Panašiai reikėtų siekti kuo efektyviau paskirstyti užduotis
darbuotojams pagal tinkamą jų lygį, kad taip būtų užtikrintas deramas planavimas ir reikiama įsipareigojimų vykdymo
priežiūra. Dėl lankstaus darbo grafiko būtų išvengta slegiančio etatų mažinimo, mat sąlygoms pagerėjus naują
personalą surinkti sunku. Daugiau įprastų užduočių perduodant jaunesniems darbuotojams galima sutaupyti, tačiau,
nesuteikus tinkamos pagalbos, taip pat gali pablogėti rezultatai, o tai vėliau greičiausiai atsilieps įmonės prekiniam
ženklui. Taigi derėtų atidžiai stebėti, kaip darbuotojai atlieka jiems patikėtas užduotis.
Tarptautinės buhalterių federacijos šaltiniai: www.ifac.org/SMP


,,Praktinis valdymo patarimai mažoms ir vidutinėms audito įmonėms“.
Antras leidimas (ypač – 3 modulis; 3 leidime (2012 m., gruodžio mėn.) bus pateikta išsamesnės informacijos
apie kainodarą):
3




http://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices.
Nuorodos į nemokamus praktinio įmonės valdymo šaltinius ir priemones (ypač – 3 modulis):
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium- sized-practices.
,,Verslo konsultacijų vaizdo įrašai“, mažų ir vidutinių audito įmonių komisijos narių patarimai:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL38B5A23305EFBFB0&feature=view_all.

Straipsnio autoriai: Giancarlo Attolini, Tarptautinės buhalterių federacijos mažų ir vidutinių audito įmonių
komisijos pirmininkas (skaityti biografiją) ir Paulas Thompsonas, direktoriaus pavaduotojas mažų ir
vidutinių audito įmonių reikalams, Tarptautinės buhalterių federacija (IFAC).
© Taptautinė buhalterių federacija (IFAC), 2012 m., rugpjūčio mėn.
Visos teisės saugomos. Naudojama gavus Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) sutikimą.
Norėdami gauti leidimą perspausdinti, papildyti ar platinti šį dokumentą, kreipkitės: permissions@ifac.org.

Priedas A

Šiaurės
Amerika
(%)

Centrinė
Pietų
Amerika/
Karibų jūros
regionas
(%)

Naujų teisės aktų ir standartų
laikymasis

44

Klientų pritraukimas ir
išsaugojimas

Kokie didžiausi jūsų įmonei
kylantys sunkumai?

Europa
(%)

Afrika/
Artimieji
Rytai
(%)

Azija
(%)

25

25

23

23

9

19

20

33

17

Gebėjimas patenkinti kintančius
klientų poreikius

1

4

3

2

2

Spaudimas dėl mažesnio atlygio

10

12

31

17

32

Kylančios kainos

5

5

4

5

5

Tolesnės veiklos planavimas

6

4

1

3

1

Darbo ir asmeninio gyvenimo
suderinimas

14

12

8

5

4

Darbuotojų pritraukimas ir
išsaugojimas

8

11

3

6

7

Konkurencija

2

5

4

5

7

Naujų technologijų taikymas

1

3

1

1

1

Paryškintu šriftu pažymėtas didžiausias kiekvienam regionui tenkančių atsakymų kiekis procentais.
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