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جدیدترین پیمایشجهانیفدراسیونبینالمللیحسابداراندرزمینهمؤسسههایحسابرسیکوچکومتوسط1، چالشهای مهمی که بسیاری از مؤسسه های 
حسابرســی کوچک ومتوســط با آنها روبه رو هســتند را شناســایی کرد. از میان یک مجموعه مقاله، این مقاله داده های حاصل از این پیمایش را تحلیل و اطالعات، 
ایده ها و پندهایی را ارائه می کند تا به مؤسســه های حسابرســی کوچک ومتوسط در رویارویی با این چالشها کمک کند و همچنین، نمونه های واقعی از اعضای کمیته 

مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط که زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران است، همراه با گستره ای از دیگر ابزار و منابع در دسترس را ارائه می کند.

تمایزدررقابت
تمایز در رقابت، به عنوان چهارمین چالش از میان بزرگترین چالشــهای جهانی شناسایی شده به وسیله پاسخ دهندگان به پیمایش، برگزیده شده و نشان می دهد 

که رقابت در حال افزایش است. همچنین، این چالش در مناطق امریکای مرکزی و جنوبی/حوزه کارائیب و خاورمیانه، دومین چالش مهم لقب گرفته است.
هزاران حســابدار، خدمات مشابهی ارائه می کنند و بســیاری دیگر از ارائه دهندگان خدمات نیز هستند که خدمت خود را تبلیغ و در قسمتهای 
مشابهی از بازار، رقابت می کنند. صاحب کاران موجود و ممکن، باید تصمیم بگیرند که به کدام مؤسسه مراجعه کنند. آنها در این تصمیم گیری، 

بیش از شباهتها، تحت تأثیر تفاوتهای بین خدمات هستند.
داشتن امتیاز تمایز، کمک می کند که خدمات مؤسسه، دستکم در اندیشه صاحب کاران، برتر از دیگر مؤسسه های حسابداری قرار گیرد، اما این 
به الزام یک وظیفه آسان نیست. به هرحال، مؤسسه ها خدمات مشابه ارائه می کنند و براساس آیین اصول اخالق حرفه ای مشابه عمل می کنند. 
اما این واقعیت که حســابداران حرفه ای شــاغل در بخش خدمات همگانی، ملزم به رعایت برترین اســتانداردهای اخالق حرفه ای هستند، از 
تمایز مهم حســابداران از دیگر مشاوران اســت. سازمانهای عضو فدراسیون بین المللی حســابداران، ملزم به پذیرش و استقرار مجموعه ای از 
اســتانداردهای اخالق حرفه ای اند که نباید الزامهای آن کمتر از آیین اصول اخالق حرفه ای باشد که به وسیله هیئتاستانداردهایبینالمللی

اخالقحرفهایبرایحسابداران (IESBA) برای حسابداران تدوین شده است.
مؤسســه ها به طور معمول خدمات خود را به شــیوه مشابهی قیمت گذاری کرده و حتی ممکن اســت خود را با روشی مشابه، نام گذاری کنند. 

همچنین، بسیاری از مؤسسه ها به حرفه ای گری، رازداری، شیوه ارتباطات و هویت خود می بالند.
تمایز ممکن است از تعدادی از راه ها قابل دستیابی باشد؛ مانند موارد زیر:

• مؤسسه شما چگونه با صاحب کاران ارتباط گرفته و به کار گرفته می شود؛
• گستره خدماتی که ارائه می شوند؛

تبدیل چالشها به فرصتها: رقابت 
ترجمه:معصومهامیـری 
C. Arnol, M. Olsson 
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• عمق تخصص در یک حوزه مشخص؛
• چگونگی ارائه خدمات؛

• در دسترس بودن؛
• قیمت و ساختار قیمت گذاری؛

• ظاهر و فضای دفترکار؛ و
• شبکه ای که مؤسسه شما ممکن است صاحب کاران را به آن متصل کند.

از آنجا که برای صاحب کاران مشــکل اســت که تمایز در کیفیت کار یا مشورت را تشــخیص دهند، تمرکز بر کیفیت کار ممکن است سخت 
باشد؛ مگر اینکه صاحب کاران پیش از این یک تجربه بد کسب کرده باشند. به طور کلی، صاحب کاران از حسابدار خود انتظار دارند که محصول 
باکیفیت ارائه دهد و قیمت، ممکن اســت حوزه ای نباشــد که مؤسســه آن را برای تمایز به کار گیرد. رقابت در قیمت، نیازمند بازاری ســوداور 

پرحجم است؛ به طور نمونه، ارائه خدمات حرفه ای، یک حوزه فعالیت با حجم باال نیست.
به احتمال، تمایز به بهترین شــکل از طریق خدمات ارائه شــده و نحوه ارائه خدمات، قابل دســتیابی اســت. دامنه پهناوری برای شناسایی 
خدمات ارائه شــده ای که برای بازار هدف معنادار هســتند، وجود دارد. پس از شناسایی، مؤسسه شما ممکن است بخشی از برنامه بازاریابی و 

پیام دهی خود را پیرامون نقطه تمایز بنا کند.

خدماتمشورتیدرزمینهکسبوکار
پیمایش جهانی مؤسســه های حسابرسی کوچک ومتوســط، دریافته است که حوزه خدماتی با سریعترین رشد، مشاوره و خدمات مشورت دهی 
اســت. 35 درصد از مؤسسه های حسابرســی کوچک ومتوسط، گزارش افزایش حق الزحمه در این حوزه در سال 2016 را داده اند و 45 درصد، 

پیش بینی افزایش حق الزحمه در سال 2017 را داشته اند.
83 درصد از مؤسســه های حسابرسی کوچک ومتوسط، بعضی از گونه های خدمات مشورت دهی را ارائه می کنند. سه خدمتی که به طور معمول 
بیش از بقیه ارائه می شود، شامل مشورت دهی در امور شرکتها، حسابداری مدیریت، و رویه ها و ضوابط منابع انسانی و مقررات استخدامی است.

یافته های تحقیق از گزارش پژوهشــی جدید فدراسیون بین المللی حســابداران با عنوان »نقش مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط در 
ارائه پشــتیبانی در کســب وکار برای بنگاه های کوچک ومتوسط- شواهد جدید«، پشــتیبانی می کند. گزارش به این نتیجه رسیده بود که اگرچه 
بیشــتر درامد مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط از خدمات سنتی شامل خدمات رعایت ضوابط، حسابرسی و مالیاتی ناشی می شود، اما 

تمایز در خدمات مشورتی در حوزه کسب وکار، در حال افزایش است.
تمایز در مؤسســه های حسابرســی کوچک ومتوسطی که خدمات مشورتی کســب وکار ارائه می کنند، از نظر منطقه جغرافیایی، اندازه و راهبرد وجود دارد. 
همچنین، عواملی که منجر به تقاضای مشــاوره کسب وکار به وسیله بنگاه های کوچک ومتوســط از یک مؤسسه حسابرسی کوچک ومتوسط می شود، شامل 
عوامل مرتبط با بنگاه )برای نمونه، اندازه، بدهی، سن، رشد و منابع در دسترس( و عوامل مربوط به محیط )برای نمونه، شرایط اقتصادی شامل مقررات 
و رقابت( اســت. بنگاه های کوچک ومتوسطی که بیشترین احتمال برای درخواست خرید خدمات مشاوره کسب وکار را دارند، بزرگتر، جوانتر و دارای سطوح 
باالتری از بدهی اند یا به دنبال جلب ســرمایه جدید بوده و نرخ رشــد بیشــتری نشان می دهند یا در اندیشه رشد هســتند. این بررسی حاکی از این است که 
مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط، هم اکنون و بیشتر در آینده، ممکن است نقش مشاور، رازدار، تحلیلگر، تسهیلگر و مربی صاحب کاران را ایفا کنند.

مشاورکسبوکارمورداعتماد
برای موفقیت در توســعه خدمات مشــاوره کســب وکار، اعتماد اهمیــت زیادی دارد. صاحــب کاران به این باور نیــاز دارند که توصیه 
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حسابدارشان- توصیه مؤسسه حسابرسی- پیامدهای مثبتی خواهد داشت. در این زمینه، اعتماد سه بعد دارد:
• توانایی: باور صاحب کار مبنی بر اینکه حسابدارش دارای تجربه، مهارتها و شایستگیهای موردنیاز برای انجام اثربخش شغل است؛

• صداقتیادرستکاری: باور صاحب کار مبنی بر اینکه حسابدارش به تعهدهای خود عمل می کند و به مجموعه ای از اصول پذیرفتنی، وفادار است؛ و
• خیرخواهی: باور صاحب کار مبنی بر اینکه حسابدارش به رفاه وی اهمیت می دهد.

جایگاه مشورت در زمینه کسب وکار، وقتی از طرف حسابداری ارائه شود که در نتیجه ارائه خدمات سنتی حسابداری در گذشته، درباره امور 
مالی صاحب کار و محیط کسب وکار دانش و اندیشه به دست آورده، به طور درخور توجهی ارتقا می یابد. صاحب کاران جدید خدمات مشاوره و 

مشورتخواهی، اغلب پیش از این به وسیله روابط مشتری- صاحب کار موجود، تشویق شده اند.
برای مؤسسه هایی که در نظر دارند از محدوده خدمات سنتی خود فراتر رفته و ارائه خدمات خود را به خدمات مشاوره کسب وکار گسترش 
دهند، فرصتهای متعددی در دسترس است. این نیاز، نه فقط ناشی از تمایل مؤسسه به افزایش سوداوری، بلکه محصول نیاز صاحب کاران 
به رقابت در محیط جهانی شــده کســب وکار نیز هســت. با اینکه مفهوم ارائه خدمات مشــورت دهی، یک چالش برای شاغالن حرفه پدید 
می آورد، اما بسیاری از حسابداران دریافته اند که صاحب کاران برای مشورت در زمینه توسعه کسب وکار خود، بیش از خدمات سنتی حسابداری 
ارزش قائل هستند. سند »صورت ریز رویه های برتر برای کسب وکارهای کوچک« که به وسیله فدراسیون بین المللی حسابداران منتشر شده، 

ممکن است از جانب شاغالن در حرفه برای کمک به مشخص کردن خدمات مورد نیاز صاحب کاران، استفاده شود.
همچنین، فناوری به مؤسســه های حسابرســی کوچک ومتوســط کمک می کند تا در یک اقتصاد جهانی که مرزها دیگر مفهومی ندارند، 
فعالیت کنند. برون ســپاری خدمات رعایت ضوابط به مؤسســه های برون مرزی نیز اغلب ممکن است فراهم کننده قیمتهای پایینتری باشد؛ 

بدین مفهوم که فشار فزاینده ای روی بعضی از مؤسسه ها برای گسترش خدمات قابل ارائه وجود دارد.
گزارشــگری پایداری و مشــورت دهی به کسب وکارها در زمینه چگونگی افزایش پایداری، یک حوزه خدماتی جدید اما با سرعت رشد باال 
برای حســابداران است. در ســال 2016، 14درصد از مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط گونه ای از خدمت گزارشگری ارتقایافته بنگاه 

)گزارشگری یکپارچه، گزارشگری پایداری و گزارشگری مسئولیت اجتماعی بنگاه( را ارائه کرده اند.
بســیاری از ســازمانها مشــتاقند تا در این باره بدانند که چگونه می توانند با هزینه کمتر، سود بیشتری کســب کنند تا درامد خالص خود را 
افزایش دهند. حســابداران می تواننــد درباره مزایای کاهش هزینه انرژی و آلودگی، از تغییرهای ســاده رفتاری با هدف رفع اتالف منابع تا 
ســرمایه گذاری در تجهیزات جدید و منابع جایگزین انرژی یا توسعه یک ســامانهمدیریتزیستمحیطی2، مشورت دهی کنند. سامانه 
مدیریت زیســت محیطی به کســب وکارها کمک می کند تا اثر  زیست محیطی فعالیتها، محصوالت و خدمات خود را شناسایی و کنترل کنند، 
هدفهای زیست محیطی تدوین کرده و به آنها دست یابند، و نشان دهند که به این هدفها دست یافته اند. سند »خلق ارزش برای بنگاه های 
کوچک ومتوسط از طریق تفکر یکپارچه: مزایای گزارشگری یکپارچه« ممکن است به حسابداران و صاحب کارانشان در این فضا کمک کند.
پندهای دیگر برای کمک به مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط در زمینه سازی برای خدمات مشاوره کسب وکار به شرح زیر است:

1-اصالحبیانیهمأموریت،چشماندازوطرحکار
حین گسترش یا تغییر جهت گیری خدمات خود، یک چشم انداز روشن برای آینده و یک نقشه راه برای چگونگی دستیابی به آن تدوین کنید.

2-کارکنانراآموزشدهید
ارائه خدمات مشورت دهی باکیفیت در زمینه کسب وکار، نیازمند یک مبنای مهارتی متفاوت، فراتر از ارائه خدمات سنتی با مبنای حسابداری 
اســت. توسعه ظرفیت مشورت دهی کســب وکار به وسیله گســترش مهارتهای فنی و نرم کارکنان موجود، ضروریست. بعضی از حسابداران 
ممکن اســت انتقال به مشاور کسب وکار را از طریق تجربه و پیشرفت درونی طی کنند؛ درحالی که بقیه ممکن است نیاز به آموزش و هدایت 

داشته باشند.
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3-تمرکزبریکبخشخاصازصنعتیاتخصص
تعداد کمی از مؤسسه ها و شاغالن امکان دارند که دانش و مهارتهای الزم برای شایستگی در همه حوزه های مشورت دهی کسب وکار را 
کسب و حفظ کنند. بنابراین، مؤسسه شما باید جداکردن یک گوشه ویژه از بازار را در نظر بگیرد و با یک شبکه ارجاع کار، همکاری کند 
تا بتواند دیگر خدمات را ارائه دهد. یک الگوی رایج، تمرکز بر یک بخش ویژه از صنعت، مانند مهمانداری، یا توســعه یک تخصص، 

مانند رویه های کسب وکار پایدار، به منظور تمایز مؤسسه شما در رقابت است.
4-توسعهروابطبادیگرمؤسسهها

شبکه های ارجاع کار، مزایای درونی بسیاری فراهم می کنند؛ مانند کمک به مؤسسه در افزایش تعداد صاحب کارانش. عضویت 
در یک شبکه، راه اثربخشی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده از طرف صاحب کاران کوچک ومتوسط می باشد و ممکن است 
کمک کند تا به صاحب کاران جدید نشان دهید که دارای ظرفیت یک مؤسسه بزرگتر هستید. شبکه های ارجاع کار ممکن است 
به خدمات فراتر از حســابداری گســترش یابند و برای نمونه، به حوزه قانونی، منابع/ ســرمایه انسانی و فناوری اطالعات وارد 

شوند.
5-شناساندنمؤسسهخودبهصاحبکارانکنونیوجدید

تبلیغ و بازاریابی برای مؤسسه و ارزش خدماتی که ارائه می کنید، برای موفقیت ضروریست. دالیل زیادی وجود دارد که چرا بنگاه های 
کوچک ومتوســط، مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط را برای ارائه خدمات مشورت دهی در زمینه کسب وکار انتخاب می کنند. این 
دالیل شامل شهرت آنها در اعتماد، شایستگی و پاسخگویی است. با شناساندن این ویژگیها به صاحب کاران احتمالی که به طور معمول 

نمی دانند که حسابدار حرفه ای شان می تواند این خدمات را ارائه کند، از آنها استفاده کنید.
6-الگویکسبوکارخودراتغییردهید

خدمات مشورت دهی کسب وکار ممکن است به یک الگوی کسب وکار متفاوت از الگوی خدمات سنتی حسابداری نیاز داشته باشد. برای 
نمونه، خدمات مشورت دهی کسب وکار ممکن است برای یک الگوی کسب وکار بر مبنای فروش سرمایه فکری مناسبتر باشد تا فروش 

وقت کارشناسان. این نکته به قیمت گذاری ارزش مربوط می شود.
7-پذیرایفناوریباشید

پیشــرفتهای صورت گرفته در فناوری، یک فرصت درخور توجه برای مؤسســه های حسابرسی کوچک ومتوسط فراهم می کند تا کاراتر 
عمل کنند، هزینه ها را کاهش دهند و خدمات اضافی با ارزش افزوده ارائه کنند. برای نمونه، رایانش ابری به مؤسســه های حسابرسی 
کوچک ومتوســط کمک می کند تا اشــتغال فعاالنه تری با صاحب کاران خود در یک محیط با »زمان واقعی« داشته باشند و خدماتی مانند 

مدیر مالی ارشد مجازی را با هزینه ای اثربخش، ارائه کنند.

پانوشتها:
1- IFAC Global SMP Survey
2- Environmental Management System (EMS)
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