
Kam vadovaus finansų ir 
apskaitos funkcijos vadovai, 
jei skaitmeninės technologijos 
nudirbs visus darbus?

Linas Šneideris, EY

The better the question. The better the answer.
The better the world works.



2

Šiandien su Jumis...

Linas Šneideris

Asocijuotasis partneris @ EY

Mano specializacija: IT įgalintos verslo transformacijos, Paslaugų centrų steigimas ir jų

veiklos tobulinimas, Procesų robotizavimas, Debesijos paslaugos, Analitika, Verslo valdymo

sistemų diegimas, Organizacijos architektūros valdymas, Programų ir projektų valdymas.

Industrijos, kuriose aš dirbau: Finansinių paslaugų, Transporto, Prekybos, 

Telekomunikacijų, Energetikos bei Dujų ir Naftos.

Patirtis šalyse/ regionuose: Baltijos šalys, Kroatija, Gruzija, Kazachstanas, Liuksemburgas, 

Vokietija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Saudo Arabija, Omanas, Gana.

Baltic Management Institute

Executive MBA, Tarptautinio verslo valdymas

BMI dirba kartu su vienomis geriausių pasaulio verslo mokyklų, siūlant unikalią

tarptautinę EMBA studijų programą patyrusiems ir ambicingiems vadovams. BMI

jungtinė veiklą apima: HEC School of Management (HEC Paris), Copenhagen

Business School (CBS), Louvain School of Management (LSM), Norwegian School of

Economics and Business Management (NHH), Vytautas Magnus University (VMU)

Vilniaus Universitetas

Telekomunikacijų fizika ir elektronikos inžinerija

Profesinė patirtis ir specializacija

Išsilavinimas

El. paštas: Linas.Sneideris@lt.ey.com

Tel.: +370 620 18506

Aš esu fizikas, daugiau nei dešimtmetį dirbantis valdymo konsultacijų

srityje, padedant klientams išspręsti iškilusius strateginius iššūkius ar įgyti

konkurencinį pranašumą, tam panaudojant įvairias technologijas

“
”
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Skaitmeninė revoliucija 

sąlygoja visiškai naują 

rinkinį iššūkių, lūkesčių 

kliento patirčiai ir 

pokyčių greitį, prie kurio 

daugelį organizacijų šioje 

kelionėje pradeda 

„pykinti“...
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Pokyčio greitis yra 

didesnis nei tai ką 

mes galėjome 

įsivaizduoti ar 

matėme praeityje...

Tuo pačiu metu yra 

veikiamas visas  

organizacijos veiklos 

modelis: 

Strategija

Verslo modelis

Produktas

Rinkodara

Pardavimai

Paslaugos

Operacijos

Tiekimo grandinė

Turto valdymas
Rizika

Mokesčiai

Personalas

Finansai

Partneriai

Konkurentai

Ekosistemos

52%
kompanijų dėl 

skaitmeninių 

technologijų lemtų 

iššūkių nuo 2000 m. 

išnyko iš Fortune 500

(Constellation Research)

Daroma įtaka
kiekvienam 

sektoriui, tačiau 

kiekvienam kitaip -

specifiškai

20
metų reikia, kad 

pašalintumėm kibernetinės 

saugos kompetencijų 

poreikio trūkumą

Automatizavimas

Inovacijos ir Įžvalgos

Grėsmės
Kibernetinės atakos

Mega-gamintojai ir 

startuoliai

„Skaidrumas visur ir 

visada“

Reguliavimas

Pokyčio greitis

Technologinė pažanga mus privers pasikeisti, o tie kurie 

nesugebės to padaryti – taps neaktualūs rinkai...

šiuo metu pasaulyje esančių

duomenų buvo

sukurta per pastaruosius 

2 m.

90%

Tiek vidutiniškai reikia laiko 

naujai technologijai pasiekti 

kritinę naudotojų masę – 50 

mln. 

35 dienos



In our banks, we have people 

behaving like robots doing mechanical 

things, tomorrow we’re going to have 

robots behaving like people. We have 

to find new ways of employing people.

“ “
Quoted in Descartes Revisited: Do Robots Think? on medium.com 2017

John Cryan, CEO, Deutsche Bank 

Besikeičianti darbo aplinka...
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Žmonės yra linkę pervertinti trumpuoju laikotarpiu, tačiau nuvertinti 

ilguoju laikotarpiu....

1943

1977

1998

“I think there is a world market for maybe five computers.” 
– Thomas Watson, Chairman of IBM

“There is no reason for any individual to have a computer in their home.” 

– Ken Olson, President of Digital Equipment Corp.

“Touchscreen e-readers will never catch on.” 

– Bill Gates, Co-founder of Microsoft
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Ar darbuotojų eilė į darbo pokalbius atrodys taip?  

Technologinė 

pažanga leis toliau  

automatizuoti vis 

daugiau užduočių, 

bet ne darbus...

“ “
Keith Strier, EY Global AI leader 
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Daiktų internetas yra pagreitį įgaunanti 
technologija, kuri įgalins prieigą prie 
duomenų ir sukurs vertę iš įrenginių, 
jutiklių, sistemų ar žmonių tinklų

Dirbtinis Intelektas

Didieji duomenys ir duomenų analitika 
padės efektyviai tvarkyti didžiulius kiekius 
duomenų, juos efektyviai apdoroti ir 
pateikti tolimesniam apdorojimui

Procesų robotizacija

Procesų robotizacija įgalins geresnį turto 
panaudojimą ir kitos kartos veiklos 
efektyvumą,  panaudojant šią informaciją 
ir įžvalgas reagavimui milisekundžių 
tikslumu

Blockchain ir virtualios valiutos

Blockchain ir virtualios valiutos įgalins 
realaus laiko apskaitą bei kitas veiklos 
operacijas, panaudojant virtualias valiutas 
ir užtikrinant duomenų vientisumą

Didieji duomenys
ir analitika

Dirbtinis intelektas padės sukurti 
informaciją ir įžvalgas iš prie interneto 
prijungtų įrenginių sugeneruotų duomenų



Daiktų internetas yra ypatingai 
greitos komunikacijos įgalintojas

Didieji duomenys ir duomenų analitika įgalina 

pamatyti tai ko negalėtumėme 
pamatyti plika akim

Dirbtinis intelektas skaito, mokosi ir supranta 

tuo pačiu greičiu kaip ir mes

Procesų robotizacija įgalina vykdyti procesus 

greičiau nei žmogus tipiškai spėja 
sureaguoti

Blockchain įgalina veiklos operacijas vykdyti 

realiu laiku

Daiktų internetas yra ypatingai 
greitos komunikacijos įgalintojas

Dirbtinis

intelektas

Didieji duomenys ir duomenų analitika įgalina 

pamatyti tai ko negalėtumėme 
pamatyti plika akim

Procesų robotizacija įgalina vykdyti procesus 

greičiau nei žmogus tipiškai spėja 
sureaguoti

Blockchain įgalina veiklos operacijas vykdyti 

realiu laiku

Dirbtinis intelektas skaito, mokosi ir supranta 

tuo pačiu greičiu kaip ir mes

Didieji 
duomenys
ir analitika

Procesų 
robotizacija

Blockchain

Daiktų internetas

Technologijos, kurios mus 
paveiks labiausiai per 
artimiausius 5 metus
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Robotas yra algoritmų rinkinys Procesų robotizavimo program.  

įrangoje, kuri suteikia galimybę valdyti skirtingas kitas sistemas

Kas yra procesų 

robotizacija?

Virtualus

tavo 

darbuotojas

Tai nėra 

fizinis 

robotas

Kelios 

savaitės 

sukūrimui

Naudoja 

esamas 

programas

Nėra 

poreikio 

keisti IT 

sistemas

Detaliai 

dokumentuoja 

kiekvieną 

žingsnį
Robotas
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Which processes 

are best suited for 

RPA?
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Robotai + dirbtinis intelektas = kito lygio automatizavimas (2.0)

Naudos

>95%
Teisingo pirkimo 

užsakymo 
priskyrimas

>60%
Išlaidų vienai 

sąskaitai apdoroti 
sumažinimas

>100 000
Apdorojamų sąskaitų 

per vieną etatą

Mašininis mokymasis
Naudojant mašininio mokymosi 
pajėgumus robotas gali suprasti 
informaciją iš sąskaitų, palyginti 
ją su pagrindiniais duomenimis 
ir rekomenduoti galimus 
atnaujinimus. 

Atitikties valdymas
Sąskaitų apdorojimo sprendimas 
leidžia nustatyti ir taisyti klaidas 
tiekėjo sąskaitoje, pavyzdžiui, 
pridedant trūkstamą informaciją 
kaip tiekėjo pavadinimas.

Mažesni kaštai
El. sąskaitų išrašymo platforma 
leidžianti siųsti sąskaitas klientui 
el. būdu ir suderinama su keliais 
šiuo metu rinkoje esančiais el. 
sąskaitų išrašymo standartais.

Mokėjimas už faktą
Apmokėjimo „pagal naudojimą“ 
(angl. pay per use) modelis 
pašalina dideles licencijavimo 
išlaidas ir riziką mokėti už 
nerealizuotas naudas.

Ateities procesai
Robotai atliekai technines užduotis, o darbuotojai 
sutelkia dėmesį į:

► Apyvartinio kapitalo panaudojimo supratimą

► Geresnį tiekėjų valdymą

► Duomenų analitikos galimybių panaudojimą, siekiant 
priimti geresnius sprendimus
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Į darbuotojų klausimus atsakinėjantis robotas gali būti sukurtas per 7 

minutes …

Nuoroda: https://www.qnamaker.ai/

https://www.qnamaker.ai/
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Šios technologijos įgalina finansų vadovus ir jų darbuotojus savo pastangas nukreipti į veiklas, 
kurios generuoja daugiau pridėtinės vertės organizacijai, nedidinant ar net mažinant finansų 
funkcijos kaštus...

Šiandien

Pastangų nukreipimas į daugiau 

pridėtinės vertės kuriančias veiklas

Vertė verslui, kuria 

sukuria arba išsaugo

Sprendimų palaikymas
► Planavimas, Biudžetavimas, Prognozavimas

► Verslo rezultatyvumo ir sveikatos stebėsena

► Verslo vystymas

Kontrolė
► Politikų / tvarkų ir taisyklių apibrėžimas

► Valdysena ir atitiktis

► Finansų kontrolės sistema

► Iždas ir mokesčių planavimas

Atskaitomybė
► Mėnesinė / ketvirtinė atskaitomybė

► Valdymo apskaitos atskaitomybė

Transakcijų apdorojimas
► Mokėtinų / gautinų sumų apskaita

► Komandiruočių išlaidų apskaita

► Bendroji apskaita

► Ilgalaikio turto apskaita ir sandoriai tarp įmonių

Ateityje? 

Finansų funkcijos 

kaštų sumažėjimas 

arba kuriamos vertės 

padidėjimas

Finansų funkcijos kaštai

P
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Be kokybinių 

naudų, tipiniai 

finansiniai 

sutaupymai siekia 

nuo 20%-40% nuo 

pradinės situacijos
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Integruotas veiklos planavimo iniciatyvos pavyzdys

Finansai (Fin):

“Apyvartinis 

kapitalas yra per 

didelis, todėl turime 

sumažinti atsargas 

20%”

Pardavimai (Prd): 

“Įvesiu keletą 

užsakymų, kad 

užtikrinčiau, jog 

klientui nepritrūks 

prekių”

Naujų produktų kūrimas 

(NPK): 

“Garantuoju, kad šis produktas 

bus „iššluotas“ iš sandėlių vos 

tik jis pasirodys prekyboje”
Žmogiškieji ištekliai (ŽI): 

“Turėsime reikalauti didelių 

viršvalandžių bei darbus 

atlikti sparčiai, kad spėtume 

įgyvendinti tai, ko mūsų 

prašoma”

Rinkodara (Rdr): 

“Turime akciją, 

kurią pritaikysime 

ateinančią 

savaitę”

Gamyba (Gmb):

“Pardavimai yra labai 

pervertinami, 

išsiaiškinsime, ką 

galime sumažinti” 

Paklausos planavimas 

(PP):

“Didelė paklaida mūsų 

prognozėje nėra mano 

kaltė – aš tik suvedu tai, 

ką man liepia pardavimų 

skyrius”

Tiekimo planavimas 

(TP): 

“Turėsime padidinti 

gamybos apimtis, kad 

įgyvendintume planą”

C
u

sto
m

er

PPTPRdrGmb

ŽIPrdFin NPK

IVP

Integruoto veiklos planavimo procesas suteikia 

galimybes ir priemones, skirtas kiekvieną mėnesį įgalinti 

visas įmonės funkcijas (skyrius) sėkmingai „irtis“ ta pačia 

kryptimi link „finišo“ linijos – efektyvaus strategijos ir 

veiklos planų įgyvendinimo

Įsivaizduokite įmonę, besivaržančią irklavimo rungtyje, kurios komandos 

nariai iriasi nesinchronizuotai ir vedami skirtingų tikslų...

Integruoto veiklos planavimo (IVP) procesas gali padėti užtikrinti, jog 

visų įmonės skyrių komanda veiktų sinchronizuotai
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Keičiasi pamatinės rolės ir artėjama link verslo partnerio rolės...

Procesų

vykdymas

Krypčių

nustatymas

Apskaitos įgūdžiai
Anksčiau įprasta orientacija

Komentuotojas

►Komentuoja ir pasakoja kasdienes verslo 

veiklas skaičiais ir nuokrypiais

►Verslo atstovai pripažįsta sprendimų 

paramos vertę, kurią suteikia finansų 

atstovai, ir tikisi, paklausę, gauti įžvalgas

Verslo partneris

►Veikia kaip verslo patarėjas ir pateikia 

integruota bendrą verslo vaizdą

►Pateikia įžvalgas, kvestionuoja 

sprendimus ir teikia pagalbą priimant 

svarbiausius verslo sprendimus

►Prisiima atsakomybę už kuriame vertę 

ir aktyviai prisideda prie jos kūrimo

Orientacija į rezultatus

►Koncentruojasi į buhalterinę apskaitą

►Sėkmę sieja su sandorių apdorojimo 

greičiu ir mėnesio pabaigos rezultatu

►Įmonės kultūroje pabrėžia save

Globėjas - saugotojas

►Koncentruojasi į tinkamos valdysenos 

užtikrinimą

►Padeda verslui užtikrinti atitiktį ir 

efektyvų kontrolių veikimą

►Organizacijos turto ir vertės sergėtojas 

Naujoji 

orientacija

Verslo įgūdžiai



18

Kam vadovaus finansų ir apskaitos funkcijos vadovai?

Finansų ir apskaitos 

funkcijos vadovas

Duomenų 

mokslininkai 

Duomenų 

Inžinieriai 

Apskaitos ir iždo

paslaugų centras

Pažangios analitikos 

kompetencijų centras

Korporatyvinė 

finansų funkcija

Procesų robotizacijos 

kompetencijų centras

Grupės įmonių vietinės 

finansų funkcijos

Duomenų 

analitikai 

Procesų 

robotizacijos 

specialistai 

Robotų 

operatoriai

Veiklos planavimo ir 

ataskaitų rengimo centras

Apskaitos 

specialistai
Robotai

Veiklos 

analitikai
Robotai

Iždo

specialistai
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Transformuojant finansų ir apskaitos funkciją, vadovai susiduria su 

įvairiais sunkumais... 

52%
„Negali sutelkti savo pastangų 

ir dėmesio į strateginius 

prioritetus, deleguojant savo 

atsakomybes, nes trūksta 

komandos narių, kurie turėtų 

reikalingus gebėjimus“

56%
„Negali sutelkti savo pastangų 

ir dėmesio į strateginius 

prioritetus, nes didelė dalis 

pastangų yra skiriama 

atitikties užtikrinimui, 

kontrolei ir kaštų valdymui“

51%
“Sako, jog jų operacinės 

atsakomybės ir „gaisrų 

gesinimui“ skiriamos 

pastangos tik didėja“

47%
„Sako, jog šiuo metu jų 

finansų funkcija neturi 

reikalingų pajėgumų, kad 

galėtų orientuotis į ateities 

strateginius prioritetus“

Šaltinis: EY finansų vadovų apklausa

61%

“Per pastaruosius 3 

metus jaučia žymiai 

intensyvesni 

bendradarbiavimą su IT 

vadovu...“

Didėjantis finansų ir IT vadovų 

bendradarbiavimas...

71%

“Sako, kad jų 

dalyvavimas IT funkcijos 

reikalų sprendime 

smarkiai išaugo.“
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Esminiai sėkmės veiksniai, kurie yra būtini sėkmingam finansų funkcijos 

transformacijos įgyvendinimui...

? ?

? ?

?

Aukščiausio ir 
vidutinio lygio 

vadovų palaikymas

Aiški vizija ir ko 
siekiama

Žmogiškųjų ir 
kitų išteklių 

prieinamumas 

Kitų veiklos 
padalinių 

palaikymas 

Profesionalus pokyčių valdymas
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If the rate of change on the outside 
exceeds the rate of change on the 
inside, the end is near.

— Jack Welch, Former GE CEO

Disrupt the 

disruptors. 

Begin your 

Transformation 

journey now.

”
“
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Ačiū už 

dėmesį!
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capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders
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EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal
entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does
not provide services to clients. For more information about our organization,
please visit ey.com.
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