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Pratarmė

Pratarmė
Pastaraisiais metais audito profesija buvo veikiama įvairių veiksnių ir įvykių. Be su
įmonėmis susijusių skandalų ir sugriežtintos ES priežiūros, audito profesijos ir ją supančios
aplinkos pokyčius skatino didėjanti globalizacija, IT naujovės ir pasaulį apėmusi ekonomikos krizė.
Plačiose diskusijose apie profesijos ateitį pabrėžiama, kad auditoriai turi ruoštis galimiems
pokyčiams juos tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančioje aplinkoje. Atsižvelgdami į tai Miunsterio
universiteto Apskaitos ir audito institutas bei Rinkodaros tarp verslo subjektų institutas Vokietijos
praktikuojančių auditorių instituto (IDW) užsakymu pradėjo vykdyti išsamų tyrimo projektą apie
audito profesijos ateities perspektyvas. Šis leidinys skirtas pristatyti šį projektą, paaiškinti, kokio
požiūrio buvo laikomasi vykdant minėtą projektą, ir pateikti tam tikras svarbias tyrimo išvadas.
2014 m. lapkritį TBF organizuojamame Pasauliniame buhalterių profesionalų kongrese
už šį metodologinį požiūrį buvo suteiktas akademinis apdovanojimas.
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Įžanga. Trimatis požiūris
Dėl sparčių įvairiose srityse audito profesija nuolat susiduria su naujais ir visa apimančiais

iššūkiais. Norint reaguoti į įvykius iš karto, kai tik jie įvyksta, būtina apsvarstyti ir įvertinti galimus
pokyčius bei parengti planus, kaip bus reaguojama į skirtingas galimas situacijas.
Todėl visi, kurie analizuoja būsimas audito profesijos perspektyvas 2025 metais, turi
atsižvelgti į tris problemas:
1.

Kaip ateityje gali pasikeisti auditorius supanti aplinka?

2.

Kaip skirtingas audito įmonių (pvz., mažų ir didelių audito įmonių) grupes paveiks tokie
pokyčiai? Ar tokios grupės skiriasi?

3.

Kokie strateginiai požiūriai gali padėti audito įmonėms nustatant galimus ir būtinus veiksmų
variantus?
Atsakius į šiuos tris klausimus galima sukurti trimatį objektą, vaizduojamą kaip kubas (žr.

1 pav. pateikimo tikslais vaizduojame stačiakampį gretasienį, tačiau toliau tekste jis vadinamas
kubu). Priekinė plokštuma („Scenarijai“) skirta klausimui apie galimus pokyčius. Dešinioji
plokštuma („Dalyvis“) atspindi įvairias auditorių grupes, o viršutinioji

kubo plokštuma skirta

klausimams apie strateginius požiūrius („Strateginės nuostatos“). Laikantis tokio požiūrio galima
įvairiais aspektais įvertinti audito profesijos ateities perspektyvas.

1 pav. Kubas
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Būsimus pokyčius galima modeliuoti naudojant du metodus:
prognozes, kurios pagrįstos istoriniais duomenimis ir suteikia galimybę nuspėti tikėtinus
ateities įvykius. Pagrindinis trūkumas, galintis nulemti visiškai klaidingus sprendimus, yra didelis
nuokrypis, ypač ilgalaikių prognozių nuo faktinio plėtros proceso. Pavyzdžiui, Aleksas Levitas dar
1955 m. nuspėjo, kad ateityje bus kuriami branduoline energija varomi siurbliai. Be to, „AT&T“
įmonei dirbanti stambi konsultavimo įmonė apskaičiavo, kad 2000 m. paklausa mobiliesiems
telefonams išaugs iki 900 000;
scenarijus, kurie analizuoja galimus aplinkos pokyčių variantus neatsižvelgiant į tikimybę,
kad pokyčiai įvyks. Todėl įvertinami įvairūs galimi pokyčiai ateityje siekiant kuo išsamiau
pavaizduoti tikrus būsimus įvykius.
Vertindami ateitį, nusprendėme naudoti scenarijų analizę, kurios metu sukūrėme
aštuonis scenarijus.
Siekdami įsitikinti, kad padaryti pareiškimai ir suteikti patarimai yra pakankamai tikslūs, o
parengtos rekomendacijos yra įgyvendinamos, kiekvieną scenarijų išanalizavome pagal atskirą
(dalyvį) sektorių – dideles, vidutines ir mažas audito įmones. Kadangi esant skirtingiems
scenarijams įvairios grupės veikiamos nevienodai, skiriasi ir esminės jų reakcijos. Į tokį skirtumą
buvo atsižvelgta keliuose seminaruose ir pokalbiuose su mūsų ekspertais aptariant galimus
strateginius požiūrius, taikomus analizuojant reakcijas į skirtingus scenarijus. Atsižvelgiant į tai,
strateginių veiksmų variantai buvo apibendrinti išvedant 14 strateginių nuostatų.

Preliminarūs scenarijai

Dabartis

Ateities horizontas

Dabartis

Ateities horizontas

Ateities projekcijų
kūrimas

Pagrindinių veiksnių
pasirinkimas

Scenarijaus srities analizė

Projekcijos

Scenarijai

Ateities projekcijų sujungimas ir scenarijų kūrimas

Scenarijaus kūrimas

4

2 pav. Scenarijų rengimas 3 etapais
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Remiantis Fink, A./Schlake, O./Siebe, A., Erfolg durch Szenario‐Management – Prinzip und Werk‐ zeuge
straetgischer Vorausschau (2001), p. 75.
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Mokslinio tyrimo tikslas
Šio mokslinio tyrimo tikslas – sisteminiu būdu gauti
rezultatus atliekant išsamią rezultatų analizę dialogo su
ekspertais metu. Siekis – sukurti ryšį tarp žinių apie
galimus audito profesijos pokyčius ateityje, gebėjimo
skatinti nuolatinį vystymąsi (scenarijus) ateityje ir
galimų veiksmų variantų.

Įgyvendindami projektą sulaukėme
apie 100 ekspertų pagalbos. Mums
padėjo ne tik auditoriai, bet ir
daugelis kitų profesionalų, glaudžiai
susijusių su audito profesija: klientai
ir

akademinės

bendruomenės

atstovai, konsultantai, politikai ir IDW
darbuotojai.

Mūsų rekomendacijas audito įmonės gali:
 naudoti kaip gaires savo strateginiams sprendimams įvertinti;
 įgyvendinti, jeigu mano, kad tą galima padaryti;
 atmesti, jeigu atrodo neįtikinamos ir jeigu audito įmonė mano, kad jos sprendimai yra geresni.
Šiuo atveju mūsų rezultatus audito įmonės gali naudoti kaip kontrolinį sąrašą savo pasirinktai
pozicijai realizuoti.
Atsižvelgiant į tai būtina pabrėžti, kad ateitis visada išlieka neaiški. Todėl, norėdami kuo greičiau
reaguoti konkretaus scenarijaus atveju, labai svarbu gerai išanalizuoti tokį scenarijų. Nors ateitis
yra neaiški, neabejotinai įvyks pokyčių, kurie įvairiais būdais paveiks visus auditorius ir kuriems
auditoriai turi būti pasiruošę. Scenarijuose ir atitinkamai rekomenduojamuose strateginiuose
požiūriuose jau turėtų atsispindėti galimi ateities pokyčiai. Jeigu audito įmonės atpažįsta tokius
pokyčius rinkoje, jos gali anksčiau ir detaliau sustruktūrinti veiklą ir išspręsti su strategija
susijusius klausimus. Tam jos gali naudotis nurodytais veiksmų variantais kaip pagrindine
priemone, suteikiančia galimybę anksčiau pradėti tokį procesą.

Šioje ataskaitoje neįmanoma išdėstyti visos informacijos apie mokslinį tyrimą. Tačiau
pateikiame kelis svarbius rezultatus, susijusius su scenarijais, dalyviais ir strateginėmis
nuostatomis. Be to, išsamiau išanalizavome vadinamas kelių scenarijų strategijas. Pirmiausia,
trumpai paaiškinome, kaip buvo gauti trys aspektai – „Scenarijai“, „Dalyviai“ ir „Strateginės
nuostatos“.
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211.

Scenarijų kūrimas
Scenarijai buvo kuriami 3 etapais: scenarijaus srities analizė, scenarijaus projektavimas ir

scenarijaus kūrimas (žr. 2 pav.).
Atliekant scenarijaus srities analizę buvo atrinkti pagrindiniai veiksniai, kurie labai
svarbūs apibūdinant galimus audito profesijos pokyčius ateityje. Iš pradžių buvo nustatytos įvairios
audito profesiją veikiančios sritys. Be audito sektoriaus struktūros, audito profesijai labai didelės
įtakos turi konkurentai, klientai, suinteresuotosios šalys, priežiūros sistema, informacinės
technologijos, ekonominė ir politinė aplinka, švietimas ir visuomenė. Buvo nustatyti 44 veiksniai,
kurie laikomi įtakos sferomis ir kuriais ekspertai naudojosi seminaruose. Tada, dalyvaujant
ekspertams, iš jų buvo atrinkti didžiausią įtaką turintys veiksniai bei atliktos tinklo ir poveikio
analizės. Galiausiai liko 15 pagrindinių veiksnių – daugiausiai audito profesijai įtakos turintys
veiksniai.
1. Auditorių struktūra
2. Audito paslaugų rinka
3. Audito paslaugos
4. Konsultavimo paslaugos
5. Audito atlygis
6. Klientų struktūra
7. Verslo sandorių sudėtingumas
8. Suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas auditoriais
9. Įstatyminė bazė ir kontrolė, susijusi su auditoriais
10. Įstatyminė bazė ir kontrolė, susijusi su klientais
11. Priežiūros institucijos kompetencija
12. IT aplinka
13. Ekonomikos plėtra
14. Darbo rinka
3 pav. 15 pagrindinių veiksnių lentelė

5
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Išsamią informaciją rasite Rossinelli, C., Methodische Gestaltungsparameter zur Auswahl von
Schlüsselfaktoren in Szenarioanalysen (2014).
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Bendradarbiaudami su ekspertais kelių seminarų metu visoms scenarijų projekcijoms
nustatėme galimas 15 pagrindinių veiksnių ypatybes, kurios pasireikš ateityje. Pavyzdžiui,
išvedėme tokias keturias 2-ojo pagrindinio veiksnio „Audito paslaugų rinka“ galimas projekcijas:


rinkos nuosmukis arba sąstingis esant mažai konkurencijai;



rinkos augimas esant mažai konkurencijai;



rinkos nuosmukis arba sąstingis esant didelei konkurencijai;



rinkos augimas esant didelei konkurencijai;
Nustatę 4–5 kiekvieno pagrindinio veiksnio ypatybes ateityje, 62 būsimas projekcijas

naudojome kaip pagrindą kitame etape scenarijui kurti. Šiame etape sujungėme būsimas
kiekvieno pagrindinio veiksnio projekcijas. Remiantis tokiomis projekcijomis parengėme
preliminarius scenarijus, sudarytus iš sujungtų kiekvieno pagrindinio veiksnio projekcijų. Taip
sukūrėme 1 073 741 824 vadinamus preliminarius scenarijus. Taikydami įvairius metodus (pvz.,
nuoseklumo analizę, klasterinę analizę ir daugiamačių skalių analizę (MDS)) preliminarių scenarijų
skaičių sumažinome iki aštuonių scenarijų, kurie geriausiai atspindi skirtingus galimus audito
profesijos pokyčius ateityje. Šiame projekto etape dar kartą į pagalbą pasikvietėme ekspertus ir
nustatėme aštuonis įsimenamus skirtingų scenarijų pavadinimus. Mūsų tikslas buvo išlaikyti
skirtingus scenarijus nevienalyčius (kiek tai įmanoma) ir visapusiškai atvaizduoti būsimą pasaulį
„ateities schemoje“. Kiekvieną scenarijų sudaro 15 pagrindinių veiksnių projekcijos. Norint
atvaizduoti šią schemą grafiniu būdu, skirtingus scenarijus reikia išdėlioti (n-1) dimensijų tore, kurį,
mūsų atveju, sudaro 14 dimensijų. Atliekant MDS, 14 dimensijų torą galima lengvai suskaidyti į
mažesnį kiekį dimensijų neprarandant pernelyg daug svarbios informacijos. Taikydami šį metodą
sukūrėme dvimatę scenarijų schemą (žr. 4 pav.), kurios ašys atspindi svarbiausius scenarijų ryšius
ir skirtumus.

5
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Siauro profilio
specialistas

Konkrečios
srities
konsultantas

Griežta
priežiūra

Mažos audito įmonės,
vidutinio dydžio klientai

Plataus profilio
auditorius

Oficialiai paskirtas
auditorius

Silpna
priežiūra

Aukščiausio
lygio auditorius

Didelės audito
įmonės, stambūs
klientai

Audituojantis
konsultantas
Stabilios rinkos struktūros

4 pav. Scenarijų schema

212.
212.1

Konsultuojantis
auditorius

Visų sričių ekspertas
Dinamiškos rinkos struktūros

6

Scenarijai
I-asis scenarijus. Visų sričių ekspertas

– Šiek tiek kontroliuojamos didelės audito įmonės dominuoja augančiose pasaulio rinkose –
Auganti ekonomika ir didėjanti globalizacija sudaro palankias sąlygas kurtis didelėms
tarptautinėms verslo įmonėms. Audito profesijai taip pat būdinga tokia plėtra: audito rinkoje
dominuoja didelės, įvairiose pasaulio šalyse tinklus kuriančios audito įmonės. Jos ypač gerai
patenkina sudėtingus klientų poreikius audito ir konsultavimo paslaugų atžvilgiu („vieno langelio
principas“). Dėl sudėtingos klientų struktūros ir sandorių, kuriems būdinga didelė nuostolių
tikimybė, nustatomos griežtesnės atsakomybės prisiėmimo taisyklės ir didėja audito įmonių
prisiimtos atsakomybės rizika. Audito metu auditoriai turi daug galimybių pasirinkti individualių
veiksmų modelį ir taip padidinti savo paslaugų suinteresuotosioms šalims svarbą ir vertę. Didėjanti
internacionalizacija taip pat turi įtakos darbo rinkai, nes darbo jėgos judėjimas tarptautiniu mastu
užtikrina pakankamą darbo jėgos pasiūlą. Ryšio technologijų plėtra ir platus jo naudojimas skatiną
glaudesnį pasaulinį ryšį.

6

Paveikslas sukurtas naudojant mūsų rezultatus ir „ScMI AG“ programą „Scenario‐Manager

TM
“.
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212.2.

II-asis scenarijus. Konsultuojantis auditorius

– Auditas atliekamas esant didelei atsakomybės rizikai pasirinktose konsultavimo srityse –
Dėl sudėtingos ekonominės padėties auditoriai susiduria su pavojais: jie tikrina
sudėtingus, sistemiškai susijusius ir galinčius sukelti žalą verslo sandorius, todėl laikomi atsakingais
už pasekmes, kurios kyla dėl netinkamai atlikto audito. Siekdami išvengti galimų reikalavimų
atlyginti žalą, auditoriai visą dėmesį sutelkia į auditą, ir teikia tikslias, aukštos kokybės ir daugeliu
atvejų specializuotas audito paslaugas. Be to, jie orientuojasi tik į su auditu susijusias konsultavimo
paslaugas. Apskritai, prasta ekonominė padėtis labai skaudžiai atsiliepia auditoriams: remdamasi
žiniasklaidos teikiama informacija apie auditorių nesėkmes įmonių bankroto kontekste, visuomenė
susidaro neigiamą nuomonę apie profesiją, todėl blogėja ir klientų suvokimas apie profesiją.
Pakankamai kompetencijos turintys ir IT naujoves diegiantys klientai mano, kad auditorių darbo
metodai beveik paseno. Nepaisant neigiamo požiūrio į profesiją, ekonomikos krizė lėmė tai, kad
darbo jėgos pasiūla yra pakankama.

Informacinė kortelė. Kas yra scenarijai ir kaip juos tinkamai suprasti?

 Scenarijai – tai alternatyvos, kurios yra mažai tikėtinos. Jie kuriame remiantis pagrindinių
veiksnių pokyčių variantais ir juos audito įmonės turi laikyti tikrais.
 Scenarijai apibūdina tikėtinas, nuoseklias ir nedviprasmiškas būsimas situacijas. Apskritai,
scenarijai atspindi ateitį geriausiu įmanomu būdu.
 Jie vertinami ne pagal veikimo mastą, bet pagal tai, kaip gerai padeda pasiruošti būsimoms
situacijoms ir priimti sprendimus.
212.3.

III-iasis scenarijus. Audituojantis konsultantas

– Atliekant standartinį auditą galima teikti įvairias konsultavimo paslaugas –
Laisvosiose pasaulio rinkose nei auditoriai, nei jų klientai nėra griežtai kontroliuojami,
todėl visi jie turi daug laisvės veikti. Problemos, susijusios su klientų verslo veikla, yra aiškiai
apibrėžtos, todėl audito paslaugos teikiamos tik tiems, kuriems jos yra „privalomos“. Auditoriai
užtikrina būtiną audito paslaugų kokybę, todėl jiems rodomas didelis pasitikėjimas. Auditas
susideda iš palyginti paprasto, standartinio proceso, tačiau naudojant IT gerokai padidėja jo
veiksmingumas. Audito įmonės vis dar teikia audito paslaugas, tačiau pagrindinę verslo veiklą
perkelia į konsultavimo sritį. Auditas lieka kaip papildoma verslo veikla. Dėl pasikeitusios veiklos
auditoriai turėtų įgyti daugiau konsultavimo įgūdžių.

7
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212.4.

IV-asis scenarijus. Plataus profilio specialistas

– Maži plataus profilio specialistai daugiausia veikia vietos rinkose –
Esant sąstingiui visi ženklai rodo, kad būtina regionalizacija. Politikai orientuojasi į
regionus, todėl vis didesnę reikšmę vaidina jų ekonomikos sritys. Vidutinės įmonės daugiausia
veikia regionų rinkose, todėl ir auditoriai orientuojasi į regionus. Regionų mastu veikiančioms
įmonėms būdingi paprasti verslo procesai ir palyginti nesudėtinga finansinė atskaitomybė, todėl
auditas yra nesudėtingas. Klientai mažai tikisi iš audito, tačiau jie pasitiki auditoriais kaip
vieninteliu kompetentingu kontaktiniu centru visiems verslo klausimams spręsti ir patarimams
gauti. Nors darbuotojų skaičius yra didelis, dėl pasikeitusių pareigybių kyla įdarbinimo problemų,
todėl tenka samdyti naujus, nepakankamai įgudusius darbuotojus. Audito įmonės, kurios prisitaiko
prie regiono aplinkos, gali būti (kaip ir jų klientai) laikomos vidutinio dydžio įmonėmis.

212.5.

V-asis scenarijus. Oficialiai paskirtas auditorius

– Atliekamas tik auditas už nustatytą atlygį –
Audito įmonės, kurios atlieka tik auditą, neteikia konsultavimo paslaugų. Griežtos
kontrolės aplinkoje audito įmonės beveik neturi jokios veiksmų laisvės. Todėl, nors audito veiklos
sritis išsiplėtė, audito procesas yra griežtai apribotas konkrečių reikalavimų. Atlygis už auditą yra
kontroliuojamas taip, kad už auditą būtų gaunamos atitinkamo dydžio pajamos. Dėl aiškios
struktūros verslo sandorių daugelis vidutinio dydžio klientų mano, kad auditorių darbas yra
paprastas ir ne toks svarbus. Neigiamos ekonomikos sąlygos skatina koncentraciją audito
sektoriuje, todėl jame dominuoja kelios didelės įmonės. Dėl ne itin geros reputacijos auditas
tampa mažiau patrauklia profesija.

212.6.

VI-asis scenarijus. Siauro profilio specialistas

– Vidutinės specializuotos audito įmonės dominuoja reguliuojamose regionų rinkose –
Visai ekonomikai būdingas nuosmukis arba sąstingis. Rinkos atskirtos regioniniu lygiu.
Esant krizei daugiausia vidutinės įmonės paliktos veikti savo nuožiūra. Jos susiduria su griežta
kontrole, kuri skirtinguose regionuose yra nevienoda. Atliekant auditą būtina turėti labai
specializuotų žinių, todėl daugelis auditorių renkasi rinkos nišas. Kompetencija konkrečioje srityje
taip pat naudojama teikiant su auditu susijusias konsultacijas, kurios padeda užsidirbti lėšų
galimiems finansiniams nuostoliams, kurie patiriami itin konkurencingoje ir finansiškai
nepatrauklioje audito rinkoje, padengti.
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212.7.

VII-asis scenarijus. Konkrečios srities konsultantas

– Be pagrindinės audito veiklos audito įmonės papildomai orientuojasi į su auditu mažai susijusias
konsultavimo paslaugas –
Dėl didžiulės atsakomybės naštos ir sudėtingų, didelę žalą galinčių sukelti, verslo
sandorių auditoriams nepakanka vien tik audito. Norėdami išgyventi, jie privalo teikti konsultavimo
paslaugas. Todėl audito įmonių motyvacija nepagrįsta ekonominiais aspektais. Šiame sudėtingame
pasaulyje būtinos specialios žinios, todėl audito paslaugos auditoriams tampa verslo pagrindu, o su
auditu mažai susijusios konsultavimo paslaugos – priemone užtikrinti jo pelningumą. Be to,
technologinės naujovės suteikia galimybę padidinti audito proceso veiksmingumą, todėl ištekliai
gali būti naudojami didesniam kiekiui konsultavimo paslaugų teikti. Klientai auditorius laiko
svarbiais praktinės patirties teikėjais, todėl didėja profesijos patrauklumas.

212.8.

VIII-asis scenarijus. Aukščiausio lygio auditorius

– Audito įmonės pateisina didelius klientų lūkesčius tarptautinėse reguliuojamose rinkose –
Didėjanti pasaulio ekonomikos plėtra padeda kurti aplinką, kurioje visiems augančios
audito rinkos dalyviams siūlomos optimalios sąlygos. Pasaulyje yra didelių ekonominių regionų,
kuriose griežtai kontroliuojami tiek auditoriai, tiek ir jų klientai. Tokiuose regionuose atliekamas
platesnio masto auditas, kuris klientams ir jų suinteresuotoms šalims teikia reikšmingą pridėtinę
vertę. Kadangi pateisinami dideli lūkesčiai ir paklausa, auditoriai jaučia didelį pasitikėjimą jų
profesine ir metodologine kompetencija. Audito darbas yra vertinamas, todėl audito įmonės
užsidirba pakankamas pajamas. Papildomos pajamos generuojamos naudojantis patirties
konsultavimo srityje, susijusioje su auditu, sinergija. Dėl didelio dėmesio auditui ir su auditu
susijusioms konsultacijoms, trečiųjų šalių konkurencija yra nedidelė. Auditorių darbo profilis yra
patrauklus.
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Audito profesija yra nevienarūšė. Vyrauja skirtingi verslo modeliai – nuo vieno asmens
valdomos iki pasauliniu mastu veikiančios įmonės su keliais tūkstančiais darbuotojų, kurie užima
skirtingas pareigas atsižvelgiant į profesinę kompetenciją. Todėl šiame projekte profesiją
suskirstėme į tris grupes:



didelės audito įmonės;



vidutinės audito įmonės;



mažos audito įmonės.
Riba nėra aiškiai nustatyta ir perėjimas iš vienos grupės į kitą yra neapibrėžtas, todėl

atskyrimas turėtų būti vertinama tik kaip orientyras. Pasirinkta klasifikacija pagrįsta audito įmonių
apyvartos rodikliais ir darbuotojų skaičiumi. Todėl vadinamas „Big 4“ ir 4–7 mažesnes audito
įmones laikome didelėmis audito įmonėmis. Individualios įmonės su vienu ar dviem atestuotais
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auditoriais ir daugiau nei vienoje vietoje įsikūrusios, tačiau tik dviženklį darbuotojų skaičių
turinčios įmonės priskiriamos mažoms audito įmonėms. Todėl audito įmonės, kurios veikia
daugiau nei vienoje vietoje, kurios turi tarptautinės patirties arba priklauso tinklui ir kuriose dirba
ne mažiau kaip 100 darbuotojų, laikomos vidutinėmis audito įmonėmis.
Šio mokslinio darbo skaitytojai greičiausiai norės priskirti save vienai iš šių grupių,
todėl pasirinktu grupavimo būdu jie gali remtis kaip rekomendacija.

23

Strategijos nuostatų aspektas
Siekdami išskirti visų veikiamų dalyvių strateginius veiksmus aštuoniuose scenarijuose,

pirmiausia su ekspertais aptarėme teigiamą ir neigiamą kiekvieno scenarijaus įtaką skirtingiems
dalyviams. Tada įvertinome galimus strateginius veiksmus. Ši poveikio analizė buvo pirmas svarbus
žingsnis siekiant sistemingai išskirti strateginius veiksmus, nes remdamiesi gautais rezultatais
galėjome sukurti galimų strateginių nuostatų sąrašą. Strateginės nuostatos gali būti laikomos
„reguliavimo varžtais“, t. y. pradžios taškais, kuriems būdingos skirtingos savybės ir kuriuos
naudodamos audito įmonės gali koreguoti atskirus veiksmus. Tai paprasčiausias skirtumas tarp
strateginių nuostatų ir pagrindinių veiksnių, kurie nustatomi išoriškai ir kurių projekcijos sudaro
mūsų aštuonių scenarijų sistemą.
Atlikę įvairias analizes, integravę ekspertus ir įvertinę plataus taikymo sritis, kuriose
audito įmonės gali pradėti veikti strategiškai, galiausiai baigėme kurti galutinį 14 strateginių
nuostatų sąrašą (žr. 5 pav.).
1. Reputacija
2. Verslo segmentai
3. Audito paslaugos
4. Konsultavimo paslaugos
5. Kooperatyvai
6. Patirtis
7. Darbuotojų ugdymas ir specializavimas
8. Darbdavio patrauklumas
9. Kokybės užtikrinimas ir kontrolė
10. Rizikos valdymas
11. IT
12. Ryšiai su klientais
13. Sąnaudų valdymas
14. Kainodaros politika
5 pav. Strateginių nuostatų sąrašas
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Be scenarijų ir dalyvių trečiojoje kubo plokštumoje atvaizduotas galutinis strateginių nuostatų
sąrašas (žr. 6 pav.).

6 pav. Baigtas strategijų kubas
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Strategijos
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Strateginių rekomendacijų rengimas
Galiausiai nustatėme pagrindines strategijų kūrimo nuostatas su trim aspektais:

„Scenarijus“, „Dalyviai“ ir „Strategijos nuostatos“. Naudojant juos kaip atspirties tašką tolesniuose
svarstymuose galima atlikti pradinį kiekvieno konkretaus dalyvio scenarijų bendrą vertinimą.
7 pav. apibendrintas toks įvertinimas: trys pliusai reiškia labai teigiamą, trys minusai – labai
neigiamą bendrą įvertinimą.
I scenarijus

II scenarijus

Visų sričių specialistas

Konsultuojantis auditorius

didelė

vidutinė

maža

didelė

vidutinė

III scenarijus
maža

IV scenarijus

Audituojantis konsultantas
didelė

vidutinė

maža

didelė

vidutinė

maža

V scenarijus

VI scenarijus

VII scenarijus

VIII scenarijus

Oficialiai paskirtas
auditorius

Siauro profilio specialistas

Konkrečios srities
specialistas

Aukščiausio lygio auditorius

didelė

vidutinė

maža

didelė

vidutinė

maža

didelė

vidutinė

maža

didelė

vidutinė

maža

7 pav. Bendras atskiro dalyvio scenarijų įvertinimas

Seminarų metu atlikome bendrą scenarijų įvertinimą pagal 14 strateginių nuostatų ir
visiems trims dalyviams sukūrėme strateginius veiksmus aštuoniuose scenarijuose. Teoriškai tai
reiškia, kad sukūrėme veiksmus visiems 336 strategijų kubo komponentams. Norėdami užtikrinti,
kad šis didelis skaičius strateginių rekomendacijų, suformuotų naudojant kubą, būtų
įgyvendinamas, ieškojome konkrečių modelių arba struktūrų. Tam vieno scenarijaus strategijas
turėjome atskirti nuo kelių scenarijų strategijų (žr. 8 pav.). Kaip ir vieno scenarijaus strateginiai
veiksmai, kurie orientuoti į atskirus kiekvieno dalyvio scenarijus, kelių scenarijų strateginiai
veiksmai taip pat orientuoti į atskirą dalyvį, tačiau skirti keliems scenarijams ir apima vieną arba
kelias strategijos nuostatas, todėl laikomi visapusiškesniu modeliu.
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Vieno scenarijaus strategijos

Kelių scenarijų strategijos

8 pav. Vieno ir kelių scenarijų strategijų atvaizdavimas strategijų kube

Pateikus gana apibendrintą vieno scenarijaus strateginių veiksmų paaiškinimą, šioje
ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į kelių scenarijų strategiją, apimančią bendras strategines
nuostatas, kurias analizuosime pagal skirtingas grupes. Sąmoningai nepateikėme ir neaptarėme
galimų konfliktų, kurie gali kilti tarp grupių, palyginimo.

32

Vieno scenarijaus strateginiai veiksmai
Vieno scenarijaus strateginiai veiksmai – tai veiksmai, kuriuos gali atlikti vienas dalyvis

esant konkrečiam scenarijui. Jie naudojami ruošiantis konkrečioms perspektyvoms ateityje. Jeigu
audito įmonė tikisi, kad būsimi įvykiai vystysis tam tikra linkme, kuri artima vienam iš pateiktų
scenarijų, tuomet tokia audito įmonė gali savo strategiją pagrįsti rekomenduojamais vieno
scenarijaus strateginiais veiksmais, kurie jai padės pasiruošti galimiems ateities įvykiams.
Galutinėje ataskaitoje pateikėme pasiūlymus kiekvienam dalyviui pagal scenarijus, kad jie žinotų,
kaip pasiruošti konkrečiam scenarijui ir kaip veikti bei elgtis tam tikroje aplinkoje. Dėl vietos stokos
nepateikėme išsamaus vieno scenarijaus strategijų aprašymo pagal visus aštuonis scenarijus.
Tačiau apie šią perspektyvą užsiminėme VII scenarijuje:
esant VII scenarijui „Konkrečios srities konsultantas“ auditas tampa ne pagrindine verslo veikla –
jis vertinamas kaip priemonė pelningoms konsultavimo sutartims pritraukti. Dėl to reikšmingai
keičiasi pagrindinė veikla, nes didėja audito įmonių teikiamų konsultavimo paslaugų apimtys, ypač
įmonių, kurios veikia nuo audito nutolusiose verslo srityse. Atsižvelgiant į tai, didelės audito
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įmonės galėtų apimti labai įvairias verslo sritis, gerokai išplėsti konsultavimo paslaugas ir didinti
darbuotojų specializacijos lygį, kai to reikia. Vidutinės audito įmonės taip pat galėtų didinti
specializacijos lygį, tačiau dėl riboto išteklių kiekio jos negali apimti visų įmanomų sričių, todėl
turėtų orientuotis į pasirinktas sritis. Mažos audito įmonės turi dar mažiau išteklių, todėl jos turėtų
orientuotis į atskiras nišas ir jose tapti ekspertais.

33
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331.

Kelių scenarijų strateginis požiūris, taikomas didelėms audito įmonėms
Nors I scenarijus „Visų sričių ekspertas“, II scenarijus „Konsultuojantis auditorius“, III

scenarijus „Audituojantis konsultantas“, VI scenarijus „Siauro profilio specialistas“, VII scenarijus
„Konkrečios srities konsultantas“ ir VIII scenarijus „Aukščiausio lygio auditorius“ skiriasi, jie turi ir
nemažai pranašumų. Todėl galima sukurti kelių scenarijų strateginius veiksmus visiems šešiems
galimiems ateities įvykiams, ypač didelėms audito įmonėms. 9 pav. apibendrinti šie rezultatai
(didelę lemiamą reikšmę turinčios strateginės nuostatos apvestos geltona spalva).
Verslo segmentai



Teikti audito ir konsultavimo
paslaugas
Siekti plėsti paslaugas

Konsultavimo paslaugos


Plėsti su auditu susijusias
paslaugas

Didelės audito įmonės
I II III

VI VII VIII
Kokybės užtikrinimas / kontrolė

IT





Plėsti IT paremtą auditą,
didinti našumą
Užtikrinti duomenų
saugumą



Užtikrinti, kad visos
paslaugos būtų aukštos
kokybės
Sukurti „kokybės kultūrą“

Patirtis



Specializacijos tendencija
Plėsti darbuotojų praktinę
patirtį

9 pav. Kelių scenarijų požiūriai, taikomi didelėms audito įmonėms pagal strategines nuostatas

Didelių audito įmonių veiklos sritis vis dar turėtų būti orientuojama į audito ir
konsultavimo paslaugas. Apskritai būtina didinti paslaugų įvairovę. Kiekviena audito įmonė turi
pati nuspręsti, kokios papildomos veiklos imtis, o kokią veiklą išplėsti. Toks vertinimas turi būti
pagrįstas ankstesne audito įmonės veikla, į kurią ji buvo orientuota, ir scenarijais, kuriems ji norėtų
pasiruošti. Visuose scenarijuose pateiktos siūlomos su auditu susijusios konsultavimo temos, bet
skirtingais lygiais. Tačiau su auditu mažai susijusios konsultavimo paslaugos nėra didelių
14
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audito įmonių būsimos veiklos dalis. Todėl kelių scenarijų strategija visuose šešiuose scenarijuose
turi apimti su auditu susijusias konsultavimo paslaugas.
Labai svarbu nuolat laikytis aukštos kokybės standartų, nes klientai labai kritiškai
vertina visų audito įmonės siūlomų paslaugų kokybę, o klaidos gali turėti neigiamos įtakos audito
įmonės konkurencingumui. Kokybė laikoma geriausia priemone, apsaugančia nuo rizikos, todėl
kuriant naują kokybe pagrįstą kultūrą būtina, kad visi darbuotojai preciziškai spręstų šį svarbų
klausimą, nes tik taip audito įmonės taikomos kokybės užtikrinimo ir kontrolės priemonės bus
veiksmingos.
Darbuotojų ugdymo srityje didelės audito įmonės turėtų laikytis darbuotojų
specializacijos tendencijų ir nuolat jas įgyvendinti. Koncentruodamos praktinę patirtį skirtingose
srityse, audito įmonės gali teikti plataus pobūdžio paslaugas ir užtikrinti profesionalumą
konkrečiose srityse. Taip jos padidins savo patrauklumą labai plačiame galimų klientų rate ir
pasieks norimą kokybės lygį. Milžiniškos naujovės IT srityje padeda didelėms audito įmonėms
visose veiklos srityse – didelę dalį audito veiklos jos gali vykdyti pasitelkdamos IT arba visiškai
jomis pasitikėdamos. Tai reiškia, kad naudojant programinę įrangą paslaugos klientams gali būti
teikiamos ir kita veikla vykdoma nepriklausomai nuo vietos, kur klientai yra įsikūrę. Be galimybės
įdiegti automatizuotą kokybės ir rizikos kontrolę, galima pasinaudoti ir daugybe kitų privalumų.
Taip audito įmonės gali didinti veiksmingumą ir kokybę. Be to, reikėtų pažymėti, kad labai svarbų
vaidmenį vaidina duomenų saugumas, į kurį taip pat reikia investuoti.
Galiausiai, didelių audito įmonių reputacija yra svarbus konkurencingumo veiksnys.
Svarbiausiu visų veiksmų ir strateginių požiūrių tikslu turi būti siekis įgyti labai gerą reputaciją.
Atsižvelgiant į tai, svarbiausiu prioritetu turi būti aukštos kokybės paslaugos, ypač I, III ir VII
scenarijuose, kuriuose audito įmonės turėtų užsitikrinti kompetentingo konsultanto poziciją.

332.

Kelių scenarijų strateginis požiūris, taikomas vidutinėms audito įmonėms
Taip pat galima sukurti bendro pobūdžio kelių scenarijų strateginius veiksmus

vidutinėms audito įmonėms, taikomus tokiuose scenarijuose kaip I scenarijus „Visų sričių
ekspertas“, II scenarijus „Konsultuojantis auditorius“, III scenarijus „Audituojantis konsultantas“,
VI scenarijus „Siauro profilio specialistas“, VII scenarijus „Konkrečios srities konsultantas“ ir VIII
scenarijus „Aukščiausio lygio auditorius“. Šie strateginiai veiksmai suteikia galimybę audito
įmonėms pasiruošti būsimiems pokyčiams (žr. 10 pav. pateiktą apžvalgą, kurioje didelę lemiamą
reikšmę turinčios strateginės nuostatos apvestos geltona spalva).
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Verslo segmentai



Specializacija pasirinktose
srityse
Riboti ištekliai

Konsultavimo paslaugos
 Teikti plataus masto audito
paslaugas
 Teikti aukštos kokybės
paslaugas kaip pagrindinį
konkurencingumo rodiklį

Vidutinės audito įmonės
I II III

VI VII VIII

IT



Kokybės užtikrinimas / kontrolė

Investuoti į IT, pasinaudoti
didėjančiu našumu
Užtikrinti duomenų saugumą

Patirtis


Specializacija darbuotojų
ugdymo srityje

 Kokybės didinimas
 Gerinti kokybės kontrolę,
teigiamą poveikį rizikos
valdymui

10 pav. Kelių scenarijų požiūriai, taikomi vidutinėms audito įmonėms pagal strategines nuostatas

Vidutinės audito įmonės turėtų daugiau dėmesio skirti įvairesnio pobūdžio audito
paslaugoms. Auditas vis dar yra svarbus vidutinių audito įmonių verslo modelis galimuose I, II, III,
VI, VII ir VIII scenarijuose. Jos turėtų turėti galimybę teikti įvairias su auditu susijusias paslaugas,
pavyzdžiui, atlikti auditą pagal Vokietijos BAP arba TFAS, arba tvarumo ataskaitų audito ir
užtikrinimo užduotis. Teikdamos aukštos kokybės audito paslaugas, vidutinės audito įmonės
stiprina savo pagrindines kompetencijos sritis ir tinkama linkme gerina klientų suvokimą apie jas.
Kadangi vidutinės audito įmonės turi ribotą kiekį išteklių, jos turėtų orientuotis į konsultavimo
paslaugas. Dėl konkrečioms temoms skiriamo didelio dėmesio audito įmonės nepajėgia patenkinti
visų konsultavimo poreikių. Tačiau šios audito įmonės naudojasi patirtimi atitinkamose „nišose“,
kad galėtų gerinti savo, kaip kompetentingų specialistų, reputaciją ir padėtį. Todėl tinkamos
krypties pasirinkimas yra jų sėkmingos veiklos garantas. Užuot siekus apimti kiek įmanoma
daugiau temų, reikėtų specializuotis pasirinktose srityse, nes dirbant skirtingose srityse gali
nepavykti įgyti būtinų išsamių žinių. Šiuo atveju dideli konkurentai yra pranašesni, nes dėl savo
struktūros ir išteklių jie gali apimti plataus spektro temas. Todėl vidutinių audito įmonių
konkurencinį pranašumą turėtų užtikrinti jų paslaugų kokybė ir individualumas.
Apskritai, vidutinės audito įmonės turėtų siekti didinti kokybę bet kurioje savo veiklos
sferoje, nes kokybė yra ne tik pagrindinis konkurencingumo veiksnys, bet ir svarbus apsaugos nuo
rizikos veiksnys. Siekiant tai įgyvendinti, būtina įdiegti pakankamą ir veiksmingą kokybės kontrolės
sistemą. Savo tikslą – teikti aukštos kokybės paslaugas – vidutinės audito įmonės gali įgyvendinti
tik ugdydamos savo darbuotojų kompetenciją. Taip jos galės užtikrinti, kad turi visapusiškos
praktinės
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patirties. Be to, šios audito įmonės turi didinti darbuotojų specializaciją. Norėdamos išlaikyti
konkurencingumą visuose šešiuose scenarijuose, vidutinės audito įmonės privali investuotu į IT
infrastruktūrą. Nauji IT sprendimai ir IT programos suteikia daugybę galimybių veiksmingumui
didinti. Todėl niekada nereikėtų ignoruoti duomenų saugumo svarbos. Be to, IT sprendimai tai pat
galėtų sustiprinti kokybės kontrolę.
Pabaigoje norėtume pažymėti, kad vidutinės audito įmonės turėtų dėti daug pastangų
į geros reputacijos palaikymą ir stiprinimą. Be to, jos privalo išryškinti profilį. Audito įmonės turi
aiškiai informuoti audito rinkos dalyvius apie savo pagrindines kryptis, kad galėtų užsitikrinti
stabilią padėtį rinkoje ir sėkmingai tęsti veiklą. Siekiant užsitikrinti gerą reputaciją, be visų kitų
priemonių, būtina teikti patrauklias paslaugas, aukštos kokybės auditą ir konsultacijas, kurie
sukuria matomą pridėtinę vertę klientui ir kiekvienai atskirai klientui teikiamai paslaugai.

333.

Kelių scenarijų strateginis požiūris, taikomas mažoms audito įmonėms
Beveik visuose scenarijuose mažoms audito įmonėms (priklausomai nuo konkretaus

scenarijaus) rekomenduojama rinktis bendro pobūdžio kryptį, kad jos galėtų padėti klientams
įvairiose audito ir verslo užduotyse kaip „gyvenimo būdo konsultantai“, arba koncentruotis į
pasirinktas sritis ir veikti kaip tų sričių specialistai. Šis pagrindinis strateginis sprendimas priklauso
nuo pasirinkimų galimybių specializuotis arba konkurencijos sąlygų regione, kuriame jos veikia.
Kadangi šios dvi kryptys labai skiriasi, plataus ir siauro profilio specialistus išskiriame kaip du
galimus strateginius požiūrius ir juos atskirai vertiname.
Mažos plataus profilio audito įmonės
I scenarijų „Visų sričių ekspertas“, III scenarijų „Audituojantis konsultantas“, IV
scenarijų „Plataus profilio specialistas“ ir VIII scenarijų „Aukščiausio lygio auditorius“ sieja tai, kad
tikėtinoje ateityje (III ir IV scenarijus) mažos audito įmonės turėtų veikti kaip plataus profilio
specialistai arba turėti galimybę tokiais tapti (I ir VIII scenarijus). Visi keturi scenarijai būdingi
audito įmonėms, kurios teikia įvairaus pobūdžio paslaugas. 11 pav. parodyti pagrindiniai veiksniai,
turintys įtakos mažų audito įmonių strateginėms galimybėms. Labai svarbios strateginės nuostatos
apibrėžtos geltona spalva.
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Verslo segmentai
 Teikti audito ir konsultavimo
paslaugas
 Plataus profilio kompetencija
įvairus pobūdžio paslaugoms
teikti

Kooperavimosi politika
 Sujungti praktinę patirtį su
kitomis audito įmonėmis
 Kurti specialistų tinklą

Mažos plačios specializacijos
audito įmonės
I II VI
VIII
Reputacija

Kokybės užtikrinimas / kontrolė

 Ryškinti „gyvensenos
konsultanto“ profilį
 Stiprinti pozicijas regione

Patirtis



 Užtikrinti, kad visos teikiamos
paslaugos yra aukštos kokybės

Mokyti darbuotojus kaip
plataus profilio specialistus
Specializuotis konkrečioje
praktinėje srityje

11 pav. Kelių scenarijų požiūriai, taikomi mažoms audito įmonėms, kurios veikia kaip plataus profilio specialistai, pagal
strategines nuostatas

Būdamos plataus profilio specialistais mažos audito įmonės privalo labai plačiai plėtoti
savo verslo segmentą. Jos turėtų teikti audito ir su auditu glaudžiai bei mažai susijusias paslaugas.
Bendro pobūdžio kompetencija verslo srityje yra pagrindas, kuriuo remiantis audito įmonės
atpažįstamos kaip „gyvensenos konsultantai“ ir tampa klientui vieninteliu kontaktiniu asmeniu
visais galimais verslo klausimais. Pagrindinėmis auditorių kompetencijos sritimis išlieka apskaita ir
auditas. Tačiau tokios kompetencijos daugiau neužtenka siekiant patenkinti klientų poreikius.
Daugėja plataus profilio specialistams keliamų reikalavimų, todėl orientavimasis į plataus profilio
audito sektoriaus sritis, ypač individualių įmonių savininkams, kelia daug sunkumų. Dėl to mažose
audito įmonėse turėtų dirbti ne tik kvalifikuoti auditoriai ir jų padėjėjai, bet ir teisininkai,
konsultantai ir IT specialistai. Atsižvelgiant į tai, skirtingo pobūdžio įmonės gali vaidinti mažoms
audito įmonėms svarbų vaidmenį. Įvairių formų bendradarbiavimas gali, pavyzdžiui, padėti įgyti
patirties ar ja pasidalinti, o artimi ryšiai – tolygiau paskirstyti išteklius, pavyzdžiui,
bendradarbiaujant net ir tais atvejais, kai sprendžiamos su darbuotojais susijusios problemos. Be
to, audito įmonės gali aptarti sudėtingas ir neįprastas užduotis su savo partneriais, kad tinklo
nariai galėtų vienas kitam padėti.
Mažų audito įmonių kokybės užtikrinimo ir kontrolės sistema garantuoja, kad nuolat
teikiamos geros kokybės paslaugos. Todėl nebūtina visais atvejais ir visuose scenarijuose siekti
aukščiausio lygio kokybės. Klientai pirmenybę teikia atitinkamų sričių specialistams, kurie gali
atlikti specializuotas užduotis ir tokias užduotis, kurios neatitinka mažų audito įmonių teikiamų
plataus profilio paslaugų. Be to, mažose plataus profilio audito įmonėse dirbantys auditoriai turi
bendro pobūdžio žinių, todėl jie gali spręsti įmonių problemas ir vertinti jų sandorius. „Geros
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gyvensenos konsultantai“ nėra tie, kurie siūlo puikius bet kurios užduoties sprendimo variantus, o
tie, kurie sugeba spręsti neįprastas ir labai sudėtingas problemas ir, jeigu reikia, konsultuojasi su
reikiamais ekspertais. Todėl mažoms audito įmonėms vertėtų jungtis ir kurti tinklą. Mažų plataus
profilio audito įmonių darbuotojai turėtų daug gilintis į tokias populiariausias sritis kaip apskaita,
auditas, mokesčiai, verslo vertinimas, restruktūrizavimas, verslo perdavimas ir pan. bei jas
papildyti konkrečiomis temomis, apie kurias ypač dažnai teiraujasi mažų audito įmonių klientai.
Reputacijai itin didelės reikšmės turi du aspektai. Viena vertus, mažos plataus profilio
audito įmonės turi aiškiai informuoti apie savo, kaip „gyvensenos konsultantų“, veiklą (pavyzdžiui,
teikdamos visapusiškas paslaugas savo klientams) ir dėl to atsirandantį pranašumą. Antra vertus,
visa veikla, kuri teigiamai veikia jų reputaciją, turi būti orientuojama į įmonės padėties stiprinimą
vietos rinkoje, nes mažų audito įmonių klientai paprastai veikia tame pačiame regione kaip ir
audito įmonės. Todėl asmeninis auditorių ryšys su klientais ir dėl to atsiradęs pasitikėjimas yra
svarbus konkurencingumo veiksnys ir atspirties taškas.

Mažos siauro profilio audito įmonės
II scenarijaus „Konsultuojantis auditorius“, VI scenarijaus „Siauro profilio specialistas“
ir VII scenarijaus „Konkrečios srities konsultantas“ atveju būtinas strateginis orientavimasis kaip
specialisto, kuris dirba mažoje audito įmonėje, veikiančioje audito rinkoje. Gaudamos nedidelį
audito atlygį, audito įmonės priverstos teikti konsultavimo paslaugas. Net ir esant I scenarijui „Visų
sričių ekspertas“ ir VIII scenarijui „Aukščiausio lygio auditorius“, audito įmonės gali specializuotis,
nes visiems penkiems scenarijams būdingas neskaidrūs sandoriai, dėl kurių audito procesas (ir iš
dalies konsultavimo procesas) tampa sudėtingesniu, todėl auditoriai privalo turėti reikiamos
kompetencijos. Specializacija pasirinktose srityse sudaro galimybę gilinti žinias. 12 pav.
pavaizduotas šis kelių scenarijų strateginis požiūris, pagal kurį mažoms audito įmonės svarbiausios
strateginės nuostatos apvestos geltona spalva.
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Verslo segmentai
 Mažinti
 Orientuotis į pasirinktas audito
ir konsultavimo sritis bei nišas

Kooperavimosi politika
 Sujungti praktinę patirtį su
kitomis audito įmonėmis
 Kurti specialistų tinklą

Mažos siauros specializacijos
audito įmonės
I II
VI VII VIII
Reputacija

Kokybės užtikrinimas / kontrolė

 Ryškinti savo kaip specialisto
įvaizdį
 Stiprinti pozicijas regione

Patirtis



 Užtikrinti aukštą kokybę,
siekiant akcentuoti savo kaip
specialisto vaidmenį

Didinti darbuotojų
specializaciją
Išlaikyti bendro pobūdžio
patirtį

12 pav. Kelių scenarijų požiūriai, taikomi mažoms audito įmonėms, kurios veikia kaip plataus profilio specialistai, pagal
strategines nuostatas

Norėdamos specializuotis, mažos audito įmonės turi ne tik teikti standartines audito
paslaugas, bet ir orientuoti savo konsultacines paslaugas į pasirinktas temas. Taip jos galės veikti
nišinėse rinkose. Vykstant tokiems pokyčiams mažėja verslo segmentai ir dėl to – paslaugų
įvairovė. Segmento, į kurias ateityje ketina orientuotis mažos siauro profilio audito įmonės,
pasirinkimas yra svarbiausias strateginis sprendimas, kuris turi būti priimamas remiantis ankstesne
audito įmonės veikla ir paklausa rinkoje.
Mažos siauro profilio audito įmonės gali kooperuotis kartu su kitomis audito
įmonėmis, kad galėtų įgyti, apdoroti, atnaujinti ir išplėsti kvalifikacines žinias arba jomis
pasidalinti. Tai ypač taikytina bendro pobūdžio žinioms, kurios būtinos visiems auditoriams
nepriklausomai nuo jų specializacijos srities. Taip pat labai svarbu su kitais specialistais kurti tinklą,
nes skubiais atvejais audito įmonės gali greitai susisiekti su atitinkamais ekspertais.
Palyginti su plataus profilio specialistais, siauro profilio specialistai privalo turėti
reikiamų žinių savo specializacijos srityje. Tai paaiškina jų ypatingą padėtį rinkoje ir gebėjimą rasti
sudėtingų ir išskirtinių užduočių sprendimus. Todėl darbuotojų, dirbančių mažose audito įmonėse,
mokymas turi būti orientuojamas į jų specializacijos sferą ir laikomas viena iš svarbiausių užduočių.
Nepaisant to, būtina užtikrinti, kad visi darbuotojai turi pagrindinių bendro pobūdžio žinių ir
praktinės audito atlikimo patirties.
Kaip ir plataus profilio specialistai, siauro profilio audito įmonės turi stiprinti reputaciją
ir kurti aiškų įvaizdį. Jos turi informuoti apie tai, kokios patirties turi ir į ką orientuojasi audito
rinkoje. Taip mažos siauro profilio audito įmonės kuria savo, kaip eksperto, įvaizdį. Nors mažų
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siauro profilio audito įmonių veikimo sfera apima didesnę teritoriją nei plataus profilio audito
įmonių, jos taip pat turi stiprinti savo pozicijas regione. Dėl riboto teikiamų paslaugų kiekio galimų
klientų skaičius mažėja. Norėdamos stiprinti reputaciją, tokios audito įmonės turi atminti, kad
būtina įgyti kitose teritorijose veikiančių klientų pripažinimą ir kad jie kreiptųsi į jas. Paprastai
mažos audito įmonės palaiko glaudesnius ryšius su klientais nei vidutinės ar didelės audito
įmonės. Tai yra labai svarbus konkurencinis pranašumas, kuriuo galėtų pasinaudoti siauro profilio
audito įmonės. Jos turėtų aptarnauti kiekvieną klientą individualiai ir pritaikyti sprendimus
konkretiems klientams.
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Santrauka ir perspektyva
Dėl nuolatinių audito rinkos struktūrinių pokyčių audito įmonės nuolat susiduria su

naujais iššūkiais. Norėdamos tinkamai pasiruošti, jos turi kuo anksčiau pradėti taikytis prie būsimų
pokyčių. Tai buvo ir mūsų projekto „Audito profesijos perspektyvos 2025“ motyvas.
Pasirinkome scenarijų konstravimo metodą, kuriuo apibūdinome kelis galimus ateities
įvykius, galinčius turėti įtakos šiai profesijai kaip visumai. Pirmiausia nustatėme įtakos turinčius
veiksnius ir, atsižvelgę į labiausiai ir mažiausiai auditą veikiančias sąlygas, iš jų atrinkome 15
pagrindinių veiksnių, turinčių daugiausiai įtakos audito profesijai. Tada kiekvienam pagrindiniam
veiksniui priskyrėme ypatybes, kurias jis galėtų ateityje įgyti. Tarpusavyje sujungėme šias ypatybes
ir sukūrėme scenarijus. Šiame moksliniame tyrime išnagrinėjome aštuonis scenarijus: I scenarijus
„Visų sričių ekspertas“, II scenarijus „Konsultuojantis auditorius“, III scenarijus „Audituojantis
konsultantas“, IV scenarijus „Plataus profilio specialistas“, V scenarijus „Oficialiai paskirtas
auditorius“, VI scenarijus „Siauro profilio specialistas“, VII scenarijus „Konkrečios srities
konsultantas“ ir VIII scenarijus „Aukščiausio lygio auditorius“.
Tolesnei analizei atlikti heterogenišką audito profesiją suskirstėme į tris kategorijas:
didelės, vidutinės ir mažos audito įmonės. Šiuos dalyvius išanalizavome atskirai, kad galėtume
sukurti strateginius kiekvieno dalyvio veiksmų variantus. Tam parengėme strategines nuostatas
kaip reguliavimo priemonę, kuria audito įmonės gali naudotis kaip atskaitos tašku imtis veiksmų.
Tada pagal 14 strategijos nuostatų parengėme vieno ir kelių scenarijų strategijas. Vieno
scenarijaus strateginiai požiūriai – tai požiūriai, kurių laikydamiesi dalyviai gali pasirengti
konkrečiam scenarijui, kuris gali pasireikšti. Jame pateikiami pasiūlymai, kaip kurti savo strategiją.
Kelių scenarijų strateginės rekomendacijos gali būti naudojamos vienai ar kelioms strateginėms
nuostatoms įgyvendinti, tačiau visais atvejais skirtos keliems scenarijams.
Mūsų projekto rezultatai skirti paskatinti audito įmones pasirengti būsimiems
pokyčiams kiek įmanoma anksčiau ir įvertinti savo strategijas remiantis mūsų pasiūlymais, kadangi
niekas nėra taip tikėtina, kaip pokyčiai.
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