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Jak optymalizować koszty w projekcie?
Mimo, iż właściciele firm projektowych często podkreślają, że wynik
finansowy nie jest priorytetem w ich działaniach, to firmy projektowe
muszą być przedsiębiorstwami rentownymi, a dążenie do osiągnięcia
zakładanej rentowności jest procesem rozbitym na kilka, kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt projektów. Rzeczywistość projektowa potwierdza, że utrzymanie projektów w równowadze i zapewnienie właściwego przepływu informacji to bardzo trudne do zrealizowania w praktyce zadania, nie można jednak nawet myśleć o ich realizacji, jeśli nie
zapewni się firmie solidnych fundamentów, w postaci sprawnie działającego procesu zarządzania finansami.

P

lanowanie finansów w projektach inżynieryjnych różni się od tego procesu w projektach w innych sektorach rynkowych, gdzie
wpływy i koszty mogą układać się w bardziej uporządkowane i przewidywalne struktury.
Charakter procesu realizacyjnego — w tym jego
długość oraz nieschematyczność — sprawiają, że
nie wszystkie czynniki są możliwe do przewidzenia
w pełnym wymiarze już w fazie planowania projektu. Wiąże się to z ograniczoną ilością danych, jakimi
dysponuje każdy kierownik projektu i dotyczy w szczególnym stopniu harmonogramów finansowych. Podstawą jest więc świadomość zamian i utrudnień jakie
wystąpią oraz skrupulatna kontrola sytuacji. Tylko
komplet aktualnych danych, poddanych poprawnej
analizie i interpretacji, pozwoli przewidzieć odchylenia i wygospodarować zasoby na ich pokrycie.

Na koszty w firmie projektowej składają się elementy bezpośrednio powiązane z realizacją projektów oraz koszty pośrednie, a głównym czynnikiem
generującym wysokie nakłady finansowe są wynagrodzenia podwykonawców, pracowników i kierownictwa. Firmy często starają się wdrożyć rozwiązania
pozwalające na monitoring tych wartości poprzez
rejestrowanie roboczogodzin i związanych z nimi
wydatków. Wykorzystują do tego aplikacje sieciowe
lub arkusze Excel, które mają jednak wspólną wadę

— ograniczone możliwości. Wszystkie też, bez względu na ich formę i funkcjonalności, spotykają się z oporem wykorzystywania wśród osób zaangażowanych
w realizację prac. Projektanci nie uważają raportowania za stały element pracy, natomiast brak kontroli
nad jej ilością i jakością może łatwo doprowadzić do
poważnych konsekwencji budżetowych. Zasadność
prowadzenia monitoringu pojawia się więc już na
poziomie zasadniczym, a nie jest to jedyne źródło
kosztów. Równie istotne są koszty pozostałe, często
traktowane jako rodzaj kosztów „mniejszościowych”,
gdyż nie związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Wśród nich mogą znaleźć się na przykład koszty prowadzonych działań marketingowych czy sprzedażowych, których wartość bywa rozbijana pomiędzy
wszystkie realizowane w firmie projekty, a tym samym
stają się ich udziałem - nawet jeśli nie przekłada się
to na rzeczywiste zaangażowanie. Klasyfikacja kosztów pozostałych w firmach projektowych często waha
się pomiędzy jednym z dwóch wariantów: marginalizowania lub przejaskrawienia. Lekceważenie może
doprowadzić do redukcji zysku przez ograniczenie
marży projektu, a w sytuacji ekstremalnej - utraty
płynności finansowej projektu. Wyolbrzymienie natomiast może prowadzić do sztucznie zawyżanych stawek, których następstwem może być utrata przewagi
konkurencyjnej.
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Koszty pozostałe często bywają powtarzalne
w poszczególnych okresach rozliczeniowych (miesiąc,
kwartał, rok), dzięki czemu są dość łatwe do zaplanowania i kontroli. Wbrew pozorom jest to dość proste, wystarczy że wdrożymy właściwy system i model
kontroli. Jest to więc obszar, w którym warto szukać
rozwiązań optymalnych.
Podstawą kontroli kosztów projektu jest systematyczna analiza raportów o stanie finansów, w których
konieczne jest uwzględnienie dwóch kwestii: częstotliwości analiz oraz sposób wykorzystania informacji.
Tylko rzetelne raporty i tworzone na ich podstawie
prognozy pozwolą zapanować nad finansową stroną
projektu, a przede wszystkim — określić czy zmieści
się w założonym budżecie. Jedyną realną możliwość
pozyskania kompletu wiarygodnych danych dają systemy informatyczne wspierające zarządzanie i pozwalające na stworzenie środowiska zapewniającego
pełną transparentność.
Naturalnym wyborem powinien być system dedykowany branży projektowej, a jedną z natychmiastowych korzyści wdrożenia dedykowanych firmom projektowym systemów wspomagających zarządzanie
jest możliwość transparentnego i szybkiego pozyski-

wania informacji o wszystkich składnikach kosztów na
każdym etapie realizacji projektu. Zarówno przychody jak i koszty w ujęciu projektowym cechuje nieregularność. Zastosowanie systemu wspierającego zarządzanie pozwala na błyskawiczne określenie źródeł
pochodzenia poszczególnych składników kosztów,
a tym samym - ich optymalizację.

System Wayman jest
rozwiązaniem stworzonym
z myślą o firmach projektowoinżynieryjnych.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak
Wayman generuje oszczędności i podnosi
efektywność.

office@wayman.software
www.wayman.software
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Be Wayman. Be Effective.
Skrojony na miarę potrzeb
firm projektowo-inżynieryjnych,
zintegrowany system klasy ERP.

