Santrauka
Kairos Future ataskaita buvo paskelbta 2013 m. rugsėjį.

Konsultavimo, audito ir apskaitos
paslaugos ateityje
– kelias link 2025
Įžanga
Kokia kryptimi juda apskaitos profesija?
Siekdama sužinoti, kaip iš esmės keičiasi pasaulis ir kuo profesija taps per laikotarpį iki
2025 metų, FAR* pasamdė Kairos Future (strateginių konsultacijų dėl ateities bendrovę),
kuri padėjo atlikti profesijos (tiksliau – buhalterių profesijos) ateities tyrimą.
Tyrimas buvo paremtas pokalbiais su profesijos atstovais ir kitais specialistais, kurie turi
įtakos mūsų profesijai. Seminarų metu FAR nariai taip pat nustatė ir išanalizavo tendencijas.
Be to, apie 1 000 narių ir nemaža dalis verslo atstovų per tyrimą pasidalino savo įžvalgomis
apie buhalterio profesijos dabartį ir ateitį.
Ateitį gebanti nuspėti profesija visada yra vienu žingsniu priekyje, tinkamai pasirengusi
išvengti pavojų ir geriau pasinaudoti galimybėmis, kurios atsiranda vykstant pokyčiams.
Kaip institutas, FAR vaidina svarbų vaidmenį, kad galėtų padėti savo nariams geriau
pasiruošti ateičiai. Pasaulis sparčiai žengia į priekį, todėl dalis įvykių bei pokyčių, kurie
buvo nustatyti atliekant ateities tyrimą, netrukus taps realybe. Viskas rodo, kad labai greitai
verslas ir visuomenė susidurs su esminiais nusistovėjusios tvarkos pokyčiais, kurie turės
didelės įtakos profesijai.
Šiuo tyrimu siekiama išprovokuoti ir įkvėpti – neturėtume bijoti būti novatoriais ir išbandyti
naujus metodus. Ne tik mūsų, kaip profesijos atstovų, bet ir apskaitos bei audito įmonių
vadovų ir darbuotojų laukia daugybė jaudinančių galimybių pasirinkti tam tikrą kelią.
Norėdami padidinti audito paslaugų svarbą, turėtume keistis ta pačia linkme kaip ir rinka.
Dėl vieno dalyko neabejojame: kelionė, kuri jau prasidėjo, bus jaudinanti.

Varomosios jėgos
Vykdant šį projektą daugiausia dėmesio buvo skiriama siekiui suprasti ateitį.
Svarbiausios tendencijos visuomenėje ir profesijoje buvo nustatytos remiantis tyrimais,
apklausomis, apžvalgomis ir darbu grupėse. Iš pradžių apklausėme profesijos, valdžios
institucijų ir verslo atstovus. Be to, tyrimas buvo atliekamas atsižvelgiant į iki dabar
įvykusius pokyčius tarptautiniu ir vietos lygiu ir svarbias ateities tendencijas. Gautais
rezultatais naudojosi profesijos atstovai, kurie papildė ir atrinko medžiagą.
Sujungus tendencijų tyrimo rezultatus, buvo nustatytos bendros varomosios jėgos,
veikiančios visuomenę, socialinės tendencijos, turinčios įtakos daugeliui pramonės šakų,
ir galiausiai tendencijos, kurios veikia profesiją ir kurios laikomos svarbiausiomis
laikotarpiu iki 2025 metų.

* vert. past. FAR – Švedijos Atestuotųjų buhalterių profesionalų institutas, žr. http://www.far.se/In-English/
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Varomosios jėgos – tai svarbiausi ir ilgą laiką visuomenę veikiantys pokyčiai. Jas galima
prilyginti mega tendencijoms, kurios dažniausiai vyrauja ilgiau nei 20 metų. Tačiau
turėtume nepamiršti, kad gyvename besikeičiančiame pasaulyje. Varomosios jėgos,
kurios mus veikė daugiau kaip 30 metų, tam tikrais atvejais gali pakeisti kryptį. Ilgą laiką
vakarų šalių gyventojai labiau vertino atvirumą, individualumą ir laisvę. Paaiškėjo, kad
tokia tendencija pasikeitė, nes jauni žmonės dabar pirmenybę teikia saugumui ir
struktūrai.
Jeigu tokie svarbūs pokyčiai veikia pagrindines varomąsias visuomenės jėgas, jie taip
pat turi reikšmingos įtakos ir visuomenei, todėl labai svarbu juos suprasti. Nustatyta,
kad daugiausiai įtakos profesijai turėjo keturios varomosios jėgos ar mega
tendencijos.
1. Skaitmeninimas
2. Noras keisti struktūrą
3. Demografija ir didėjantis įsiskolinimas
4. Globalizacija

Visuomenėje vyraujančios tendencijos
Visuomenėje tendencijos dažniausiai vyrauja 10–20 metų. Jų yra gerokai daugiau nei
varomųjų jėgų ir jos apima daugelį visuomenės dalių. Atliekant šį tyrimą pirmenybė buvo
teikiama tendencijoms, kurios buvo laikomos turinčiomis didžiausią įtaką profesijai. Tačiau
buvo atsižvelgta ir į tai, kad socialinių tendencijų įtaka taip pat plačiai paplitusi. Jų pasekmės
pastebimos daugelyje pramonės šakų ir visuomenės dalių.
Nustatytos septynios socialinės tendencijos, kurios turės didžiausios įtakos profesijai laikotarpiu
iki 2025 metų.
1. Didesnis skaidrumas
2. Didesnis žiniasklaidos vaidmuo 3. Skaitmeninės galimybės
4. Nepriklausomumas nuo vietos
5. Įmones veikianti socialinė atsakomybė
6. Didėjantys klientų poreikiai
7. Asmeninio aptarnavimo alternatyvų didėjimas

Profesiją veikiančios tendencijos
Varomosios jėgos ir tendencijos visuomenėje lemia profesijos ateitį. Be pagrindinių,
egzistuoja daugybė kitų tendencijų, kurios ateityje turės didžiausią poveikį. Didžiąja dalimi
analizė pagrįsta profesijos atstovų ir respondentų žiniomis ir įžvalgomis, kadangi jos
laikomos svarbiausiomis ir reikšmingiausiomis iš visų gautų atsakymų.
Nustatytos aštuonios svarbiausios tendencijos, kurios turės įtakos profesijai:
1. Didėjanti paklausa konsultavimo ir kitoms naujoms paslaugoms
2. Mažėjantis audito patrauklumas
3. Automatizuotos paslaugos
4. Teisingas informacijos pateikimas / taisymas proceso pradžioje
5. Tarptautinis reglamentavimas
6. Apskaitos ir audito diferenciacija
7. Poreikis aktyviam bendravimui
8. Didėjanti paklausa viešojo sektoriaus paslaugoms
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1. Didėjanti paklausa konsultavimo ir kitoms naujoms paslaugoms
„Kaip ir kiti, vis daugiau investuojame į konsultavimo paslaugas.“
PROFESIJOS ATSTOVAS

Tradiciniu požiūriu apskaita pasiekė brandos amžių, todėl daugelyje rinkų didėja naujų
paslaugų paklausa. Ypač didelio populiarumo sulaukė įvairių rūšių konsultavimo
paslaugos. Žurnalo „The Economist“ paskelbtoje didžiųjų 4 audito įmonių apžvalgoje
teigiama, kad visos šios įmonės auga greičiau konsultavimo, o ne apskaitos srityje. Audito
ir apskaitos paslaugos taip pat plečiasi į tokias naujas sritis kaip įmonių socialinė
atskaitomybė. Vis dažniau laikomasi integruotos atskaitomybės koncepcijos, kadangi ji
suteikia platesnių perspektyvų, ypač su įmonių socialine atsakomybe susijusiais
klausimais.
Norint teikti naujas paslaugas, būtina žengti į kitus sektorius. Palyginus su biržinėmis ir
mažesnėmis įmonėmis, profesijos atstovai ragina įvertinti perėjimo į kitus verslo sektorius
poveikį per ateinančius dešimt metų. 60 proc. FAR narių mano, kad tarpsektorinis judumas
toliau didės. Atitinkamai tokios nuomonės laikosi 33 proc. mažesnių įmonių ir 33 proc.
biržinių įmonių. Atsižvelgiant į tai darosi visiškai aišku, kad sektorius skiriančios ribos nyks.
Jau dabar ketvirtadalis keturių didžiausių audito įmonių, veikiančių Švedijoje,
darbuotojų dirba konsultacijų srityje. Dar didesnė jų sukuriama apyvarta. Maždaug
trečdalį pajamų tokios įmonės uždirba iš konsultavimo paslaugų. Patarėjai sandorių,
valdymo, mokesčių ir teisės klausimais papratai reikalauja didesnio valandinio atlygio
nei auditoriai. Todėl ir pajamų dalis yra didesnė už darbuotojų dalį.
Tai nereiškia, kad FAR nariai noriai pereis iš vieno sektoriaus į kitą ar naujas teritorijas (kaip
minėjome anksčiau), bent jau tvarumo požiūriu. Vertinant tikėtinus pokyčius ateityje
nustatyta, kad 50 proc. narių mano, jog tvarumo ataskaitų bus reikalaujama ir kitose srityse,
tačiau tik 40 proc. jų tai vertina teigiamai.
Todėl kyla didelė rizika, kad tokiose srityse bus teikiamos ne apskaitos ir audito, o kitų
rūšių paslaugos.
Vienintelė narių organizacijų sritis, kurią jie įvertino prasčiausiai, yra naujovės. Pasikeitus
profesijos aplinkybėms greičiausiai didės spaudimas diegti naujoves. Atsižvelgiant į tai,
kad audito paslaugas teikiančios įmonės nuolat jaučia spaudimą dėl kainų ir mažėjančios
smulkesnių įmonių paklausos, tokioms įmonėms teks plėstis į naujas sritis. Be to, jeigu
apskaitą tvarkančios įmonės pajus vis didėjantį spaudimą naudoti skaitmenines
priemones, poreikis keistis bus netgi didesnis.
2. M a ž ė j a n t i s a u d i t o p a t r a u k l u m a s
„Darbuotojų samdymas yra didžiausias iššūkis.“
AUDITO ĮMONĖS VADOVAS

Vis daugiau moterų renkasi audito profesiją, tačiau ilgai nepasilieka vienoje vietoje, ypač
didelėse audito įmonėse. Ir priešingai, vyrai vis rečiau renkasi šią profesiją, be to, jų
kvalifikacijos lygis būna žemesnis nei reikia tam tikroms užduotims atlikti.
Per apklausas ir seminarus paaiškėjo, kad dažniausiai sunkiausia išlaikyti talentingiausius
darbuotojus. Nors įprasta, kad mokyti ir sunkiai dirbantys darbuotojai palieka įmones, tačiau
kyla susirūpinimas, kad pernelyg mažai geriausių darbuotojų pasilieka audito įmonėse.
Tikėtina, kad yra ryšys tarp geriausių darbuotojų, ieškančių darbo kitose vietose, ir
sumažėjusio statuso. Kyla rizika, kad ateityje tokia padėtis blogės, išskyrus konsultavimo
paslaugas, kurių laukia šviesesnė ateitis.
Pagal naujus tarptautinius teisės aktus griežtėja apskaitai ir auditui keliami reikalavimai ir
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daugėja darbo šiose srityse. Tačiau ne visada pavyksta perkelti sąnaudas klientams, todėl
mažėja tokių paslaugų pelningumas. „Įsigaliojus TAS, informavome klientus, kad turime
10 proc. padidinti mokestį. Tačiau padarėme didelę klaidą, kad jo iš tikrųjų nepadidinome,“ –
teigia profesijos atstovas.
Dėl to klientai nepajuto su kainomis susijusio spaudimo tiek, kiek audito įmonės. Audito
įmonėms didesnę reikšmę turi per valandą uždirbta suma, klientams – galutinė mokėtina
suma. Klientų mokamas atlygis tiek nesumažėjo, kiek valandinis įkainis, nors atliekama
gerokai daugiau darbo.
Sumažėjus skaičiui įmonių, kurioms privalomas teisės aktais nustatytas auditas (tikėtina,
kad šis reikalavimas nebus taikomas ir kai kurioms didesnėms įmonėms), susidarė auditorių
perteklius. Auditoriai, kurie anksčiau daugiausia aptarnavo mažiausius klientus, dabar bando
atsitiesti ir susitelkti į šiek tiek didesnius klientus. Visi susiduria su rinkoje išaugusia
konkurencija.
Mažesnio pelningumo ir prastesnės būklės tendencija dar labiau išryškės nei pastaraisiais
metais.
3. A u t o m a t i z u o t o s p a s l a u g o s
„Svarbiausias vadovų indėlis XX a. – 50 proc. padidinti paprastų darbininkų darbo našumą. Didžiausias
vadovų indėlis XXI a. – padidinti tokių darbuotojų žinias (tikėkimės tokia pačia dalimi).”
1999 m. PETER F. DRUCKER straipsnis „MANAGEMENT CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY“

Iki šiol daugiausia buvo automatizuojama gamybos pramonė, tačiau tai vis labiau pastebima
ir paslaugų sektoriuje. Automatizuota didelė dalis žinioms imlių paslaugų. Daugeliui žinoma,
kad 1990 m. kompiuteriui pavyko nugalėti šachmatų čempioną Garį Kasparovą. Kompiuteris
taip pat įveikė geriausius „Jeopardy“ žaidėjus. IBM sukurtas kompiuteris „Watson“ sugebėjo
suprasti klausimus, sugeneruoti tikėtinus atsakymus ir teisingai atsakyti į didesnį skaičių
klausimų nei „Jeopardy“ žaidėjai.
Kitais žodžiais, pastebime tendenciją, kad paslaugas, kurias teikiant būtina priimti
sprendimus ir pademonstruoti žinias, taip pat teiks geriausi pasaulyje kompiuteriai. Tikėtina,
kad bus sukurti kompiuteriai, kurie pranoks žmonių ir organizacijų gebėjimus vis didesniame
skaičiuje sričių.
Po daugelio metų ne tik apskaitos ir audito, bet ir konsultavimo paslaugos bus daug
daugiau automatizuotos.
Apklausos metu daugelis respondentų nurodė, kad, jų nuomone, labiausiai bus automatizuotos
apskaitos paslaugos. Toliau parodyta, kiek FAR narių sutinka su tam tikrais pareiškimais.
Ateityje...
... padaugės automatizuotų apskaitos paslaugų – 80 proc.
... padaugės automatizuotų audito paslaugų – 45 proc.
... padaugės automatizuotų konsultavimo paslaugų – 22 proc.
Per vieną seminarą surengtą diskusiją su profesijos atstovais buvo gautas patvirtinimas, kad
tokie pareiškimų vertinimai puikiai atitinka iki šiol vykusius pokyčius. Jau dabar matome, kad
apskaitos paslaugų automatizavimo lygis nuolat auga. Todėl savaime suprantama, kad
daugelis narių mano, jog šios paslaugos bus automatizuojamos. Kai kuriose pasaulio
rinkose, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, didėja ir audito paslaugų
automatizavimo lygis. Tačiau tai nėra labai paplitęs procesas. Be to, ir mažesnė dalis
profesijos atstovų mano, kad ši sritis bus automatizuota. Mažiausiai narių mano, kad daugės
automatizuotų konsultavimo paslaugų.
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Mūsų nuomone, tokius atsakymus lėmė laikas ir dabartinis automatizavimo mastas. Antra
vertus, mažai tikėtina, kad automatizavimas nepalies audito ir konsultavimo paslaugų. Tai
užtruks šiek tiek ilgiau, tačiau pokyčiai šiose srityse vyks ta pačia linkme.
4. T e i s i n g a s
pradžioje

informacijos

pateikimas

/

taisymas

proceso

„Greičiausiai tikroji patvirtinimo funkcija (atliekant auditą) jau paseno. Svarbios informacijos suteikia einamuoju
laiku pateikiamos finansinės ataskaitos.“
CARINA LUNDBERG MARKOW, „FOLKSAM“

Bendrovės ir valdžios institucijos griežtina reikalavimus, kad jau proceso pradžioje būtų
pateikiama teisinga informacija, kurią galima palyginti, analizuoti ir naudoti ataskaitoms rengti.
Vis didesnę reikšmę įgyja geros informacinės technologijos, reguliarūs patikrinimai ir
informavimas, po jų – auditas, kuris vaidina ne tokį svarbų vaidmenį. Ne tik visuotinis akcininkų
susirinkimas dažniai laikomas vien tik formalumu, bet ir gražiai suformuluotas metinis
pranešimas bei auditoriaus išvada. Neabejotinai kai kurios įmonės apie save informuoja
naudodamos metinį pranešimą, tačiau susidomėjimą didina kitais būdais, ypač palaikydamos
ryšius su visuomene ir investuotojais. Antra vertus, ataskaitose pateikti skaičiau būna jau
pasenę ir neturi didelės įtakos vertinant įmonės padėtį rinkoje.
Tokia tendencija toliau keičiasi ir vis daugiau informacijos pateikiama skaitmeniniu ir
lengviau pasiekiamu būdu. Greičiausiai ne tik metinis pranešimas taps tik formalumu ir vieta,
kurioje galima rasti senos informacijos. Paaiškėjo, kad dabartinės ataskaitos gali įgyti vis
didesnę reikšmę. Rinkoje ir vertybinių popierių biržoje vykdoma sparčioji prekyba, kurios
metu sprendimai priimami per milisekundes arba net mikrosekundes, todėl įmonių
ataskaitos ir finansinė būklė turi būti vertinamos realiu laiku.
Galimybė taisyti ataskaitas pateikimo metu įgyja vis didesnę reikšmę. Ši tendencija taip pat
svarbi ir paprastiems žmonėms, kurie atsiskaito Švedijos mokesčių inspekcijai. Piliečiai vis
mažiau pateikia informacijos faktinėse mokesčių deklaracijose, nes didelė dalis dokumentų
jau yra įregistruota Švedijos mokesčių inspekcijoje. Tikimasi, kad ilguoju laikotarpiu tylusis
sutikimas taps įprastu vis daugiau piliečių – jeigu jie neatsako, vadinasi, automatiškai sutinka
su mokesčių deklaracija. Taip pat ilguoju laikotarpiu tokia galimybė, kuri bus suteikta ir
daugeliui įmonių, turės didelės įtakos profesijai.
5. T a r p t a u t i n i s r e g l a m e n t a v i m a s
„Dėl įsigaliojusių finansinės atskaitomybės ir audito standartų, bendradarbiavimo formų ir įvairių šalių licencijas
išduodančių institucijų bendradarbiavimo didėja galimybės įgyvendinti internacionalizaciją ir auga auditorių
teikiamų paslaugų paklausa. Be to, jų vaidmuo įgyja didesnę reikšmę, pavyzdžiui, kovos prieš nusikaltimus,
pranešimo prievolės ir pinigų plovimo srityse.“
ANITA WICKSTRÖM, PRAKTIKUOJANČIŲ BUHALTERIŲ STEBĖTOJŲ VALDYBA

Iš esmės profesija turi vadovautis tarptautiniais teisės aktais ir rekomendacijomis. ES,
TBF, vertybinių popierių ir biržų komisija bei kitos organizacijos nustato konsultavimo,
audito ir finansinės atskaitomybės rengimo paslaugų teikimo taisykles.
Profesijos atstovai tiki, kad tarptautiniai teisės aktai labiau reglamentuos jų, o ne įmonių
veiklą. 82 proc. FAR narių mano, kad per ateinančius dešimt metų ES teisės aktai apims dar
didesnę dalį jų veiklos. Atitinkamai 33 proc. biržinių įmonių ir 33 proc. mažesnių įmonių laikosi
tokios nuomonės. Iš dalies tokį skirtumą galėjo lemti tai, kad į naujus Švedijos teisės aktus iš
tikrųjų yra perkeltos ES teisės aktų nuostatos. Greičiausiai mažesnės įmonės ne visada žino,
kodėl Švedijoje išleidžiami nauji teisės aktai. Reikalavimui panaikinti teisės aktais nustatytą
auditą didelė įtakos turėjo ES rekomendacijos. Pavyzdžiui, reikalavimas didesnėms įmonėms
įsteigti audito komitetą taip pat buvo numatytas oficialioje Švedijos vyriausybės ataskaitoje,
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kuria remiantis buvo priimti nutarimai, pavyzdžiui, SOU 2008:32. Numatyta, kad ateityje
teisės aktai audito komitetams suteiks dar didesnį vaidmenį. Be akcininkų, direktorių
valdybos, generalinio direktoriaus ir auditoriaus jie gali tapti penktuoju Švedijos įmonių
organu.
Vienas iš paaiškinimų, kodėl profesijos atstovai mano, kad tarptautinė įtaka taps
reikšmingesne, būtų tai, jog greičiausiai finansinės atskaitomybės rengimą ir auditą didžiąja
dalimi reglamentuos ES teisės aktai. Švedijai suteikta laisvė rengti kitokius šias sritis
reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus gali būti sumažinta daug greičiau nei teisė
rengti kitus teisės aktus, turinčius įtakos verslo pasauliui.
„Viena vertus, visi ES pasiūlymai dėl taisyklių turi neigiamą poveikį. Tai politikų siūloma lengva išeitis, kuri
dažniausiai sukelia painiavą ir neatspindi šalims būdingų skirtumų. Antra vertus, ilgesniu laikotarpiu turėtume
suvienodinti taisykles. Pavyzdžiui, tai, kad šalims nepavyko susitarti dėl mokesčių, sulėtino internacionalizaciją
ir įstūmė įmones į keblią situaciją.“
PROFESIJOS ATSTOVAS

Švedijos įmonės į tai žiūri kaip į padėties pablogėjimą. Tai reiškia, kad teks laikytis išsamių
ir brangiai kainuojančių teisės aktų, pavyzdžiui, TFAS ir TAS. Tačiau didėjantis taisyklių
skaičius ne visada blogina padėtį. Nors lengva kalbėti retrospektyviai, dažnai susidaro
situacijos, kai neįmanoma įžvelgti papildomų problemų, dėl kurių būtina atlikti pakeitimus.
Tai ypač taikytina visuomeninėms organizacijoms ar viešo intereso įmonėms, pavyzdžiui,
kai laikomasi nuomonės, jog daugelis įmonių yra pernelyg didelės, kad bankrutuotų. Didelė
dauguma (71 proc.) FAR narių sutinka su teiginiu, kad „profesija turėtų pritarti
griežtesniems teisės aktams, reglamentuojantiems ataskaitas apie viešo intereso įmonių
veiklą.“
Švedijos sistema, kuri labiau pagrįsta principais nei taisyklėmis, taip pat buvo patobulinta,
siekiant ją labiau pritaikyti auditui ir apskaitai. Jeigu bus nustatyta pernelyg daug taisyklių,
galiausiai tvarkant apskaitą ir atliekant auditą bus svarbiau įvykdyti prievarta primestas
taisykles, o ne įvertinti tai, kas yra reikšminga ir svarbu. Tokia tvarka gali būti reikalinga
visuomenėje, kurioje niekuo negalima visiškai pasitikėti. Žvelgiant iš Švedijos pozicijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, kur nemanoma, kad įmonės viską pačios teisingai padarys,
teisės aktai atrodo pernelyg detalūs. Jeigu šioje šalyje galiotų socialinė kontrolė, pagal
kurią būtų tikima, kad didelė dauguma piliečių elgsis tinkamai, būtų daug veiksmingiau
laikytis paprastų, principais pagrįstų teisės aktų ir netgi palikti viską savireguliacijai. Teisės
aktai galėtų būti formuluojami atsižvelgiant į skirtingą socialinį kontekstą, o ne į
visuomenę, kuri tinkamai elgiasi ir turi pareigos jausmą. Tačiau tokie teisės aktai yra
pernelyg formalūs mūsų kultūrai ir labiau tinkami kitoms šalims.
Suvienodinti teisės aktai palengvina tarptautinių įmonių, teikiančių konsultavimo, apskaitos
ir audito paslaugas, padėtį. Jeigu galiotų vien tik nacionaliniai teisės aktai, būtų sudėtinga
suprasti ir palyginti konsoliduotus skaičius. Dabar daug paprasčiau gauti skirtingų įmonių
finansines ataskaitas ir jas suprasti.
6. A p s k a i t o s i r a u d i t o d i f e r e n c i a c i j a
Anksčiau dažnai tekdavo girdėti sakant „auditas yra auditas“. Nuo šiol tai girdėsime dar
rečiau. Atliekant auditą jau nebesivadovaujama vienu ir tuo pačiu metodu. Vis dažniau
mažesnėse įmonėse atliekamas paprastesnis auditas (arba jis iš viso neatliekamas), o
didžiosioms įmonėms tenka susidurti su gerokai sudėtingesne finansine atskaitomybe ir
auditu. Be to, biržinėms ir tarptautinėms įmonėms bei finansų įstaigoms keliami
reikalavimai dažniausiai yra griežtesni nei kitoms įmonėms, pavyzdžiui, 2009 m. teisės
aktuose įtvirtintas reikalavimas biržinėms įmonėms įsteigti audito komitetą.
Profesijos atstovai taip pat pritaria būtinybei nustatyti skirtingą teisinį reglamentavimą.
Kaip minėjome anksčiau, didelė dauguma norėtų, kad būtų sugriežtinti viešojo intereso
įmonių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Nėra tokių universalių taisyklių, kurios tiktų
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visais atvejais.
Kitos šalys taip pat viliasi, kad bus parengti viešo intereso įmonių, ypač finansų
sektoriuje veikiančių, veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jungtinės Amerikos
valstijos, ES ir kiti regionai siekia dar labiau sugriežtinti tokius teisės aktus. Švedijos
finansų įstaigų priežiūros tarnyba taip pat išreiškė pageidavimą, kad auditoriai
tiesiogiai jai praneštų apie nustatytus neatitikimus.
Be to, kyla rizika, kad tarptautinės įmonės bus veikiamos kitų šalių teisės aktų ir
priverstos laikytis sudėtingesnių taisyklių, nes veiklą vykdo tarptautiniu mastu. Vis
daugiau įmonių, veikiančių JAV rinkoje, patenka į ieškinių ir milžiniškų teisinių išlaidų
sistemą, kuri kelia didelį pavojų jų verslui.
JAV taikomos išsamesnės finansinės atskaitomybės taisyklės (JAV BAP) nei TFAS.
Todėl daugeliui įmonių daug naudingiau laikytis ne JAV BAP, o TFAS. Įmonės, kurios
finansinę atskaitomybę rengia pagal abi sistemas, patiria dideles išlaidas.
Auditoriai dažniausiai vengia pasisakyti apie audituojamas įmones dėl tarptautinės
standartizacijos, rizikos būti paduotam į teismą ir panašių dalykų. Atsižvelgiant į tai darosi
aišku, kodėl Švedijos finansų įstaigų priežiūros tarnybai ir kitų šalių institucijoms
nepavyksta išsireikalauti, kad auditoriai tiesiogiai joms praneštų apie neatitikimus.
Jeigu bus sumažintas konfidencialumo lygis tam tikroms viešojo intereso įmonėms, dar
labiau padidės audito diferenciacija. Taip pat kyla klausimas, kas turėtų paskirti auditorių –
visuotinis akcininkų susirinkimas ar įmonė, kuri moka audito atlygį? Greičiausiai reikėtų
samdyti skirtingų rūšių auditorius, be to, ir jų darbas galėtų tapti kažkuo panašus į Švedijos
mokesčių inspekcijos darbą, atliekamą mokesčių audito metu.
7. Poreikis aktyviam bendravimui
„Anksčiau Valdybos darbas buvo lyg juodoji dėžė, tačiau dabar jau žinome, kas vyksta – pagaliau gauname
gerokai daugiau informacijos apie tai, ką ji daro. Visą tai lėmė nepasitikėjimas Valdyba ir abejonės dėl direktorių
gaunamų atlyginimų. Taip pat pradėta kalbėti ir apie auditorius.“
CARINA LUNDBERG MARKOW, „FOLKSAM“

Auditoriai kaltinami, kad „neskambina pavojaus varpais“ dar prieš tai, kai kyla skandalas.
Auditoriaus išvada laikoma neveiksminga priemone, todėl vis daugiau žmonių pageidauja,
kad auditoriai pasirinktų būdus, kuriais būtų perduodama lengvai suprantama informacija.
Per pokalbius nebuvo aiškiai pasakyta, kad auditoriai privalo informaciją pateikti per
visuotinį akcininkų susirinkimą. Tačiau yra kitų suinteresuotųjų šalių, kurios norėtų, kad
auditoriai plačiau atskleistų savo įžvalgas nei tą daro dabar.
Analizuojant tai, kaip skirtingi veikėjai vertina kaitą, pastebėta, kad būtent FAR nariai
labiausiai tiki, jog ateityje laukia dideli pokyčiai. Didelė dauguma taip pat sutiko su tuo,
kad ateityje auditoriams bus priskirta daugiau funkcijų, be to, iš jų bus reikalaujama
daugiau informacijos apie atliktą darbą.
Daugelis įmonių, kurioms buvo suteikta galimybė atsisakyti audito, pasinaudojo tokia
galimybe. Neišvengiamai kyla klausimas, koks iš tikrųjų yra auditoriaus vaidmuo ir kokią
naudą jis teikia. Todėl tampa labai svarbu, kad jis paaiškintų, kokį darbą atliko.
Daugelis mažesnių įmonių auditorių ir generalinių direktorių mano, kad tokie pokyčiai yra
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tikėtini. 78 proc. FAR narių ir 67 proc. įmonių mano, kad ateityje bus vis dažniau
reikalaujama, kad auditoriai išsamiai apibūdintų atliktą darbą. Abi šios grupės
prognozuoja, kad vis dažniau bus reikalaujama informuoti apie riziką ir būsimas
perspektyvas.
Daugelis biržinių įmonių atstovų mano, kad auditoriai vis dažniau susidurs su pavojumi
būti paduotiems į teismą. Jie taip pat mano, kad vis dažniau bus atliekamos peržiūros,
susijusios su aplinkosauga, etikos klausimais ir socialine atsakomybe.
Iš dalies tokios pačios nuomonės laikosi ir auditoriai. Mažesnėse įmonėse atliekantys
auditą mano, kad įmonių socialinės atsakomybės klausimo svarba sumažės, tačiau
dirbantys su didžiausiomis įmonėmis mano priešingai. Jau dabar kai kurios biržinės
įmonės reikalavimą atlikti šių ataskaitų auditą įtraukia į viešojo konkurso sąlygas.
8. D i d ė j a n t i p a k l a u s a v i e š o j o s e k t o r i a u s p a s l a u g o m s
„Savivaldybės turi būti audituojamos.“
INGA-BRITT AHLENIUS, DIRBUSI „DAGENS NYHETER“, 2013 M. LIEPOS 29 D.

Vis didėjant finansinei įtampai viešajame sektoriuje ir atskirų asmenų vaidmeniui,
darosi aišku, kad būtina užtikrinti profesionalų valdymų, kokybę ir kontrolę. Dabar
skiriama daugiau dėmesio informavimui apie viešojo sektoriaus paslaugų, kurias
finansuoja privataus sektoriaus dalyviai ir kurias tekia valstybės kontroliuojami
subjektai, kokybę, patikras ir valdymą.
Tuomet, kai sveikatos priežiūros paslaugas teikė tik vienas teikėjas ir kai tokiam
teikėjui tekdavo nedidelė dalis pelno, kokybės ir rezultatų vertinimas nebuvo toks
svarbus. Išaugus sveikatos priežiūros teikėjų skaičius, atsirado būtinybė užtikrinti, kad
gautas rezultatas būtų aiškiai vertinamas ir kontroliuojamas. Norėdama suprasti, ko iš
jos tikimasi, privati bendrovė privalo gauti aiškią informaciją apie pirkimo procesą. Be
to, jos veikla turi būti reguliariai peržiūrima ir su ja turi būti nuolat palaik omas
dialogas.
Jeigu reikia nupirkti paprastus produktus, pirkimo procesas baigiasi tuomet, kai produktai
pristatomi ir pinigai sumokami. Jeigu reikia įsigyti sudėtingas paslaugas, jos baigiamos teikti
gerokai vėliau.
Vis daugiau žmonių pageidauja, kad būtų gerinama kokybė ir vėliau atliekamos patikros. Tai,
kad įmonė yra valstybės prižiūrima, nereiškia, kad ji veikia nepriekaištingai. Darosi aišku, kad
būtina vertinti privataus sektoriaus dalyvių veiklą, o viso to teigiamas šalutinis poveikis –
geresnė kokybė ir tobulesnės viešojo sektoriaus paslaugos. Daugybę metų „Capio Sankt
Goran“ ligoninė pasižymėjo mažomis valdymo išlaidomis ir dideliu pacientų pasitenkinimu,
todėl, įkvėptos tokio pavyzdžio, valstybinės ligoninės taip pat pradėjo keistis. „Jos tapo beveik
tiek pat geros,“ – teigia vienas iš „Capio“ vadovų Ake Strandberg.
Dėl turimos valdžios viešasis sektorius negali naudotis savo padėtimi, jį būtina audituoti
ir tobulinti, be to, jis privalo reikšti nuomonę konstruktyvesniu būdu. Ne tik nacionalin ėje
politikoje konstitucinių reikalų komitetai išsako viską, ką mano, ir neprisiima
atsakomybės. Kritika taip pat gali būti lengvai pamirštama vietos lygiu, pavyzdžiui, dėl to,
kad savivaldybės nelinkusios keistis. Jos privalo reaguoti į veiklos ir kokybės įvertinimo
bei audito rezultatus, o ne paprasčiausiai juos kaupti. Daugelyje straipsnių Inga-Britt
Ahlenius teigė, kad būtina atlikti savivaldybių veiklos auditą ir iš jų reikalauti prisiimti
atsakomybę. Jas reikia audituoti ir pakartotinai tikrinti taip, kaip ir privatų sektorių.
Labai tikėtina, kad tą galima būtų lengviau įgyvendinti, jeigu auditą atliktų išorės
auditoriai, kurie laikosi teisės aktų, taikomų privataus sektoriaus įmonėms. Kitais žodžiais,
auditas yra būtinas ir profesija turi galimybių patenkinti šį poreikį.
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Išvados ir profesiją veikiančios tendencijos
Net ir trumpuoju laikotarpiu profesijai tenka susidurti su iššūkiais. Minėtos tendencijos laikui
bėgant keičiasi, ir tie, kurie geriausiai išnaudos galimybes, užsitikrins sėkmę ateityje. Norint
tą įgyvendinti, būtina didinti profesijos aktyvumą, naujoviškumą ir patrauklumą – tiek
klientams, tiek ir darbuotojams.
Profesijos pranašumas visada buvo jos gebėjimas kurti ir teikti naujas paslaugas atsižvelgiant į
besikeičiančius teisės aktus, tačiau dabar spaudimas yra dar didesnis.
Dabar sunkumų kelia ne vien tik maži pakeitimai, bet ir tai, kad profesija turės visiškai
pasikeisti. Kokių rūšių paslaugos bus teikiamos, kai gerokai sumažės audito apimtys, kai
bus automatizuotos apskaitos paslaugos ir kai daugelis konsultavimo paslaugų bus
teikiamos naudojantis technologijomis? Kaip įmonės pritrauks, mokys ir išlaikys
talentingiausius darbuotojus, kurių vertybės ir požiūriai į darbą šiandien bei ateityje gerokai
skirsis nuo ankstesnių kartų?
Svarbus klausimas yra tai, kaip profesija įgyvendins reikalavimą auditoriams ir konsultantams
pateikti daugiau skaidresnės informacijos ir reikalavimą išsamiau informuoti klientus apie
riziką, pažeidimus ir perspektyvas?
Greičiausiai kils daugiau problemų nei pavieniai dalyviai sugebės išspręsti, todėl profesijos
atstovai turėtų susivienyti ir akcentuoti perspektyvas, imtis iniciatyvos ir keisti ateitį.

Pagrindiniai klausimai
Norint užtikrinti sėkmingą profesijos raidą ateinančiais dešimtmečiais, buvo suformuluoti šie
svarbūs klausimai:









Kaip užtikrinti, kad auditas toliau išliktų svarbus, teiktų didesnę vertę klientams ir
informuotų juos apie tokią vertę?
Kuo profesija bus ateityje, kai konsultavimo paslaugos užims svarbesnę vietą?
Kaip profesijai pavyks susidoroti ir pasinaudoti skaitmeninimo ir automatizavimo
privalumais?
Kaip išlaikyti profesiją patrauklią jauniesiems talentams?
Kaip profesija išspręs klausimą dėl didėjančios konsultavimo paslaugų svarbos?
Kaip geriausiai galėtų profesija sumažinti audito įmonių nesėkmių ir didelių ieškinių
riziką?
Ir svarbiausias klausimas – kaip paskatinti greičiau veikti?
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