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Sukcesja czy rozwój biznesu?
Przysz³oœæ zawodów us³ug
ksiêgowych i podatkowych
W poprzednim numerze biuletynu ukaza³ siê artyku³, w którym dzieli³em siê swoimi doœwiadczeniami
zwi¹zanymi z prowadzeniem transakcji sprzeda¿y firm ksiêgowych i podatkowych (lub ich czêœci) na
rzecz inwestorów zewnêtrznych. Jest to oferta przede wszystkim dla osób wychodz¹cych z biznesu (w
tym równie¿ prowadz¹cych jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹), ale te¿ dla tych, którzy chc¹ rozwin¹æ firmê i potrzebuj¹ do tego kapita³u i know-how. W zwi¹zku w wieloma pytaniami, które otrzyma³em, tym razem chcia³bym przedstawiæ kwestie sukcesji i strategii rozwoju w szerszym kontekœcie
oceny zmian, szczególnie w dziedzinie technologii, które dokonuj¹ siê na rynku us³ug profesjonalnych:
ksiêgowych, podatkowych, prawnych, konsultingowych.

Czy zast¹pi¹ nas roboty?
Przysz³oœæ wielu zawodów bêdzie wygl¹da³a zupe³nie inaczej, ni¿ dotychczas j¹ sobie wyobra¿aliœmy.
Postêpuj¹cy proces automatyzacji i robotyki spowoduje, ¿e
wiele z nich przestanie istnieæ, a w tych które pozostan¹, szansê
bêd¹ mieæ tylko najbardziej kreatywni.
Wœród zawodów, które przestan¹ istnieæ, najnowszy raport
„Aktywni + Przysz³oœæ Rynku Pracy”1 wymienia, m.in. obok
agentów ubezpieczeniowych, bibliotekarzy, pracowników
dzia³u kadr i ksiêgowych.
Wed³ug raportu najmniej nara¿one na zast¹pienie przez
maszyny s¹ takie zawody, które trudno uj¹æ w algorytmy, czyli
m.in. lekarza, terapeuty czy duchownego. O swoj¹ przysz³oœæ
nie musz¹ siê równie¿ martwiæ osoby wykonuj¹ce zawody, które polegaj¹ na wykorzystywaniu kreatywnoœci, umiejêtnoœci
tworzenia nowych idei oraz wchodzenia w relacje z innymi ludŸmi.
W ostatnich latach zmiany s¹ tak dynamiczne, ¿e wed³ug raportu ACCA – ksiêgowi, je¿eli siê nie dostosuj¹ do nowych
technologii i oczekiwañ klientów, „wygin¹ jak dinozaury”.2
Brytyjski portal Will Robot Take My Job? szacuje, ¿e w przypadku doradcy podatkowego prawdopodobieñstwo automatyzacji jego pracy w ci¹gu najbli¿szych 20 lat wynosi 95%, a w
przypadku ksiêgowego to a¿ 97% (ósma najwy¿sza pozycja
wœród analizowanych 336 zawodów).
Przy okazji rozwa¿añ o automatyzacji i robotyzacji pojawia
siê równie¿ nowy w¹tek stricte podatkowy. Bill Gates t³umaczy,
¿e skoro teraz od wynagrodzenia robotnika w fabryce pobierane
s¹ podatek dochodowy i sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
– to obci¹¿enia te nie powinny znikn¹æ, kiedy miejsce pracy
w wyniku automatyzacji produkcji przejmie robot. Brak opodatkowania by³by niesprawiedliw¹ przewag¹ robotów nad ludzkimi pracownikami3.
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Nieco ¿artuj¹c, móg³bym wiêc stwierdziæ, ¿e dla nas jako
doradców opodatkowanie robotów to kolejny obszar, którym
bêdziemy mogli siê zaj¹æ. Chyba ¿e zrobi¹ to ju¿ za nas roboty.
Sprawa jest jednak powa¿na, wiêc siê zastanówmy:
Jak odpowiedzieæ na nowe wyzwania?
Zmiany zajd¹, a w zasadzie ju¿ zachodz¹ w ca³ej gospodarce,
w tym w sektorze us³ug profesjonalnych. Na œwiecie w znacznym stopniu wymusi³ je kryzys finansowy 2008 r., który spowodowa³ zmniejszenie bud¿etów np. na us³ugi prawne i doradcze.
Kolejnym powodem jest zmiana zachowañ konsumentów.
Je¿eli wiêc handel przenosi siê do Internetu, to obs³uga prawna
z nim zwi¹zana równie¿ pod¹¿a w tym kierunku. Przyk³adem
jest platforma eBay, gdzie 60 milionów sporów pomiêdzy osobami handluj¹cymi na niej rozwi¹zuje siê on-line (jest to trzy
razy wiêcej ni¿ w ca³ym systemie s¹downiczym USA)4.
W bran¿ach us³ug prawnych, doradczych lub konsultingowych rentownoœæ budowana jest w znacznym stopniu na wykorzystywaniu niskich stawek godzinowych pracowników ni¿szego szczebla.
Istotna jest wiêc analiza podzia³u pracy na to, co mog¹ zrobiæ ludzie, a co mo¿na wykonywaæ jak najni¿szym kosztem, czy
wrêcz zautomatyzowaæ. Stopniowo rozpoczêto wiêc przekazywanie czêœci podstawowych prac do centrum us³ug wspólnych
i wdra¿anie nowych technologii. Na razie wspieraj¹ one i przyspieszaj¹ przede wszystkim procesy wyszukiwania informacji
(np. Ross stworzony przez IBM Watson) i przygotowywania
podstawowych dokumentów, ale „roboty” potrafi¹ ju¿ te¿ z wysokim prawdopodobieñstwem przewidzieæ orzeczenia wyroków (79% na próbie kilkuset wyroków Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka).
Przysz³oœci¹ s¹ wiêc nie tylko komputery, które dokonuj¹
analizy statystycznej, samoucz¹ce (machine learning), ale i ma-
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j¹ce zdolnoœci kognitywne, poznawcze. Nie tylko analizuj¹
i oceniaj¹, ale pomagaj¹ podj¹æ decyzje.
Podobnie proces automatyzacji wp³ywa na procesy przeprowadzenia audytu. Wed³ug ankiety przeprowadzonej
w 2015 r. dla Œwiatowego Forum Ekonomicznego, 75% respondentów spodziewa siê, ¿e do 2021 r. bêdzie on wykonywany
przez sztuczn¹ inteligencjê5.
Dla bran¿y doradztwa podatkowego i us³ug ksiêgowych
nowe technologie, mimo ¿e z jednej strony s¹ zagro¿eniem,
z drugiej stanowi¹ wielk¹ szansê.
Technologia zawsze wspiera³a zawody ksiêgowe – kalkulatory, komputery, programy Excel, korespondencja e-mailowa,
bazy CRM: to wszystko pomaga³o w prowadzeniu biznesu.
Nowe rozwi¹zanie technologiczne, systemy ³¹cz¹ce automatyczn¹ obs³ugê ksiêgow¹ firm z mo¿liwoœci¹ konsultacji
z doradcami, technologia robotów ksiêgowych mog¹cych zapamiêtaæ decyzje nadzoruj¹cych je ekspertów, dziêki czemu
gromadz¹ wiedzê, któr¹ potem wykorzystuj¹ w kolejnych operacjach, to wszystko jeszcze bardziej zmniejszy koszty us³ug
ksiêgowych, liczbê pomy³ek i usprawni proces prowadzenia
firm.
Wœród nowych technologii, które ju¿ maj¹ albo bêd¹ mia³y
jeszcze wiêkszy wp³yw na nasz¹ pracê w najbli¿szych latach, wymienia siê przede wszystkim chmurê obliczeniow¹ (cloud computing), która pozwala na wymianê informacji z klientem i wykonywanie us³ug niezale¿nie od lokalizacji, systemy planowania
zasobów przedsiêbiorstwa (ERP– enterprise resource planning),
które u³atwiaj¹ dostêp do danych przedsiêbiorstwa, a klientowi
komunikacjê z doradc¹, dostarczanie dokumentów, podgl¹d
bie¿¹cych raportów, bilansu, kontrole dzia³añ.
Komputery ucz¹ siê te¿, jak odró¿niæ wydatki, które s¹
kosztem uzyskania przychodu, od tych które s¹ nieodliczane.
Przysz³oœæ to równie¿ praca w œrodowisku pozbawionym
dokumentów papierowych (paperless environment).
W bran¿y konsultingu podatkowego, podobnie jak w us³ugach prawnych, robotyzacja mo¿e pomóc na etapie prac podstawowych – wyszukiwania Ÿróde³ i dokumentów. Analitycy
przewiduj¹ jednak, ¿e mo¿na wyobraziæ sobie, i¿ w przysz³oœci
z³o¿one struktury optymalizacyjne bêd¹ przygotowane przez
komputer.
Nie wybiegaj¹c jednak za daleko w przysz³oœæ, mo¿na podaæ
przyk³ad sporz¹dzania rocznych rozliczeñ on-line.
W Polsce z³o¿y³o je w tym roku prawie 10 milionów podatników. Kiedyœ us³uga, zreszt¹ nies³usznie uwa¿ana za najbardziej typow¹ wykonywan¹ przez doradców podatkowych, staje
siê dla zdecydowanej wiêkszoœci podatników ³atwa do przeprowadzenia. Je¿eli zaœ w dalszym ci¹gu sporz¹dza j¹ doradca, to
i dla niego jest to zdecydowanie szybsza operacja ni¿ jeszcze kilka lat temu.
Wed³ug raportu firmy Deloitte6 ulegn¹ zatarciu granice pomiêdzy typowymi firmami doradztwa podatkowego i us³ug
ksiêgowych a dostawcami oprogramowania, podejm¹ one
wspó³pracê w formach joint venture lub partnerstwa.
Zmiany zostan¹ wymuszone te¿ przez nacisk legislatorów
na transparentnoœæ przeprowadzanych operacji gospodarczych, nowe obowi¹zki raportowania, wymianê informacji,
przejêcie niektórych funkcji rozliczeniowych przez aparat skarbowy (np. w Polsce PIT WZ).
Nowe technologie pomagaj¹ minimalizowaæ liczbê b³êdów,
zaoszczêdziæ czas, który mo¿na przeznaczyæ na pozyskiwanie
nowych klientów, doradztwo dla klientów w innych obszarach,
pomoc klientom w rozwoju ich strategii.

Coraz wiêcej czasu poœwiêcone bêdzie analizie danych, a nie
ich zbieraniu.
To wszystko zmieni równie¿ zakres umiejêtnoœci, które
bêd¹ potrzebne ksiêgowemu lub doradcy.
Bêdzie ju¿ potrzebna nie tylko wiedza merytoryczna, zdolnoœæ budowania relacji z klientem, ale równie¿ umiejêtnoœæ wykorzystywania technologii, obecnoœci w mediach spo³ecznoœciowych.
Ostatecznie jednak to nie umiejêtnoœci w dziedzinie technologicznej wyró¿niaj¹ doradców, ale ich zdolnoœæ do komunikowania siê z klientami, rozwijania z nimi relacji i zdobycia ich zaufania (trusted business advisor).
Nadal po drugiej stronie interface’u bêdzie cz³owiek z jego
zdolnoœci¹ podjêcia w³aœciwych decyzji, empati¹ i kreatywnoœci¹.
Co w takim razie mog¹ zrobiæ ma³e firmy?
Rozwój firmy
Jak w takim razie nad¹¿yæ za zmianami, szczególnie technologicznymi?
W d³u¿szej perspektywie pozwalaj¹ one obni¿yæ koszty
dzia³ania, ale etap inwestycji mo¿e byæ dla mniejszych firm sporym obci¹¿eniem. Poza tym wprowadzenie nowych technologii
to nie wszystko. Rozwój firmy powinien odbywaæ siê z wziêciem pod uwagê jej otoczenia biznesowego, bran¿, klientów,
dostawców, konkurencji. Niezbêdne jest monitorowanie czasu
pracy, rentownoœci projektów, analiza tych danych, poniewa¿
bez tego trudno wskazaæ obszary, w których mo¿na dokonaæ
ulepszeñ.
Wnioski nale¿y prze³o¿yæ na jêzyk celów strategicznych, cel
konkretny, mierzalny, okreœlony w czasie7.
Uwolnienie czasu pracy dziêki automatyzacji stwarza szanse na zaistnienie w nowej rzeczywistoœci, wykorzystanie w pe³ni
relacji, jakie mamy z klientami. Technologia to szansa dla
ma³ych i œredniej wielkoœci firm, ¿eby wejœæ na nowe rynki, wybraæ specjalizacjê bran¿ow¹. Oczywiœcie pamiêtaæ trzeba o ryzyku zwi¹zanym z bezpieczeñstwem danych, zachowaniem poufnoœci danych klientów, wyciekiem informacji spowodowanym przez pracowników czy hakerów.
Kolejn¹ potrzeb¹, na któr¹ zwracaj¹ uwagê analitycy, jest
komunikacja w mediach spo³ecznoœciowych. Tych, którzy jeszcze w nich nie dzia³aj¹, warto zachêciæ do tego, poniewa¿ media
skracaj¹ dystans pomiêdzy mark¹ i jej adresatem, wspieraj¹
procesy sprzeda¿y, pomagaj¹ znaleŸæ pracowników.
Sensem dzia³alnoœci w social media powinno byæ gromadzenie spo³ecznoœci wokó³ marki i regularna komunikacja nastawiona na zacieœnianie wiêzi.
Pozyskanie inwestora, konsolidacja lub wspó³praca
Zmiany w swojej firmie mo¿na dokonaæ samodzielnie, ze
wsparciem zespo³u pracowników (ewentualnie zewnêtrznych
konsultantów).
Mo¿na rozwa¿yæ te¿ czêœciow¹ sprzeda¿ firmy i pozyskanie
inwestora.
Je¿eli jest to inwestor pasywny, to œrodki pozyskane ze
sprzeda¿y mo¿na przeznaczyæ na dalszy rozwój firmy, inwestycje w nowe rozwi¹zania technologiczne, nie trac¹c przy tym
mo¿liwoœci codziennego jej prowadzenia w dalszym ci¹gu
w sposób samodzielny.
Jednak wielu przedsiêbiorców, którzy zbudowali biznes
od podstaw, czêsto zderza siê z barier¹ dalszego rozwoju
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– podstawowy model: za³o¿enie firmy, jej organizacja, pozyskanie klientów i ich utrzymanie powoli wyczerpuje swoj¹
formu³ê.
Dla nich lepszym rozwi¹zaniem by³by inwestor aktywny,
bran¿owy, który oprócz œrodków pieniê¿nych mo¿e oferowaæ
know-how, nowe rozwi¹zania organizacyjne, technologiczne,
wsparcie marketingowe.
Kolejnym rozwi¹zaniem jest po³¹czenie z inn¹ firm¹ doradztwa podatkowego lub biurem rachunkowym. Pozbawia to
co prawda komfortu samodzielnego prowadzenia firmy, ale
efekt skali, zwiêkszone mo¿liwoœci zakupu nowych technologii,
zbudowanie silniejszej pozycji na rynku i optymalizacja
kosztów pozwalaj¹ zwiêkszyæ zyski.
Idealnie jest, gdy us³ugi tak po³¹czonych firm s¹ komplementarne, tzn. wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
Dla w³aœcicieli, którzy chc¹ jednak dalej dzia³aæ samodzielnie, rozwi¹zaniem jest te¿ porozumienie o wspó³pracy i wzajemnym przekazywaniu zleceñ z firm¹ o niekonkurencyjnych
us³ugach, np. z kancelari¹ prawn¹.
Trudno powiedzieæ, na ile jest to adekwatne porównanie do
rynku polskiego, ale wed³ug badañ PwC8 w USA 45% w³aœcicieli
firm z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw rozwa¿a podjêcie wspó³pracy lub stworzenie joint venture z inn¹ firm¹, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e jest to rozwi¹zanie efektywne i prostsze
ni¿ typowe po³¹czenie (M&A).
Sprzeda¿
Wreszcie jednym ze scenariuszy jest sprzeda¿ firmy i umówienie siê na jej prowadzenie przez okreœlony czas (pisa³em
o tym szerzej w poprzedniej czêœci artyku³u).
Dla osób, które tak czy inaczej planuj¹ wycofanie siê z biznesu w ci¹gu kilku lat, jest to ciekawa alternatywa. Przypominam tylko, ¿e firmê nale¿y sprzedawaæ w okresie, gdy dobrze
prosperuje.
Gdy przestaje byæ rentowna, trudno znaleŸæ nabywcê, a jeœli
nawet siê to uda, to niska rentownoœæ wp³ynie negatywnie na
wycenê.
Schowaæ g³owê w piasek?
Widaæ, ¿e mo¿e doœæ nieœmia³o, ale na polskim rynku rozpoczynaj¹ siê jednak procesy konsolidacyjne, istniej¹ silne biura
regionalne – firmy zatrudniaj¹ce kilkadziesi¹t osób i oferuj¹ce
szeroki zakres us³ug, korzystaj¹ce z nowoczesnych sposobów
komunikacji z klientem i nowych technologii.
Spotykam wielu doradców, którzy z powodzeniem mogliby
ju¿ wycofaæ siê z biznesu, ale ci¹gle s¹ zainteresowani rozwojem
firmy i s¹ gotowi na zmiany. Obserwujê te¿ rynki innych krajów
i o ile nie ka¿dy jest dobrym porównaniem dla polskiego, to ciekawa wydaje mi siê obserwacja trendów rozwoju us³ug na
rynku hiszpañskim.
Rozmawia³em niedawno z hiszpañskim doradc¹, który podobnie jak ja doradza w procesach konsolidacji firm ksiêgowych i podatkowych, sprzeda¿y lub znajdowaniu dla nich inwestora. W Hiszpanii, jak siê okazuje, ten proces zachodzi doœæ
szybko i ³atwo, a sk³onnoœæ firm do ³¹czenia siê doradca przypisywa³ hiszpañskiej historii wielkich wypraw zamorskich i przekonaniu, ¿e tylko dzia³aj¹c razem, mo¿na prze¿yæ i podbiæ
nowe terytoria.
Polacy maj¹ jednak sk³onnoœæ do bardziej indywidualnych
dzia³añ. Wielu z nas woli p³yn¹æ do celu samodzielnie.
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Doradcy dzia³aj¹cemu indywidualnie (aczkolwiek wielu
robi to znakomicie), trudniej jednak jest, ni¿ zespo³owi choæby
kilkuosobowemu, doradzaæ w zakresie ca³ego spectrum zagadnieñ podatkowych. Szczególnym wyzwaniem jest to w czasach
obecnego ogromnego przyrostu liczby aktów prawnych.
W³aœcicielowi niewielkiego biura rachunkowego trudniej
bêdzie dokonaæ odpowiednich nak³adów inwestycyjnych,
zmierzyæ siê z mo¿liw¹ obni¿k¹ cen us³ug i konkurowaæ na coraz bardziej wymagaj¹cym rynku.
£atwiej bêdzie utrzymaæ siê na tym rynku lub zdobyæ na
nim przewagê firmom o wiêkszym potencjale osobowym i finansowym.
Z punktu widzenia nas jako klientów, zmiany technologiczne stanowi¹ szanse na poprawienie jakoœci us³ug w wielu dziedzinach naszego ¿ycia. Mog¹ pozwoliæ na obni¿enie rosn¹cych
kosztów opieki medycznej, u³atwiæ dostêp do niewydolnego
aparatu wymiaru sprawiedliwoœci, wp³yn¹æ na przejrzystoœæ
œwiata finansów. Automatyzacja u³atwi dostêp do wielu us³ug
i wp³ynie na obni¿kê ich cen.
Wymusza to jednak zmiany zachowañ po stronie tych, którzy te us³ugi œwiadcz¹.
Dla naszego œrodowiska to nowe wyzwania, szansa na zmianê wizerunku zawodu, postrzegania wykonywanych us³ug rachunkowych i ksiêgowych. Myœlê, ¿e nad poruszonymi kwestiami warto siê zastanowiæ, prowadziæ dyskusje i organizowaæ
szkolenia. Osoby zainteresowane tym tematem proszê o kontakt (www.planb-advisory.pl).
Znany analityk rynku us³ug Shane Lukas w swojej ksi¹¿ce
o przysz³oœci zawodów ksiêgowych, doradczych9 pisze, ¿e nigdy
czasy nie by³y tak ekscytuj¹ce dla nich, jak teraz. Przedstawia to
jednak jako albo koniecznoœæ totalnej zmiany, transformacji
swojej roli wobec klienta, albo sprzeda¿y biznesu. Trzecim
wyborem, wed³ug autora, jest schowanie g³owy w piasek, udawanie ¿e nic siê dzieje. Tego ostatniego wyboru jednak nie
polecam.
PRZYPISY
1 Raport zespo³u socjologów i ekonomistów DELab UW przygotowany na zlecenie
serwisu Gumtree.pl.
2 Technology trends: their impact on the global accountancy profession – ACCA.
3 Rozmowa z portalem Quartz Media LLC.
4 „Harvard Business Review”, 2016/10.
5 KPMG sees robots taking over tax compliance, 2017/05.
6 2017 Tax Analytics Trends.
7 SMART (akronim od ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound)
– koncepcja formu³owania celów w dziedzinie planowania, bêd¹ca zbiorem piêciu
postulatów dotycz¹cych cech, którymi powinien siê charakteryzowaæ poprawnie
sformu³owany cel.
8 Bringing your future into Focus, 2017/05.
9 What next for accountants.
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