
Tilintarkastajabarometri 2020

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ensimmäinen dia historiaesityksen jälkeen.Tässä johdatellaan yleisö nykypäivään ja juhlavuoteen. Maj-Lisin ja Teemun esityksestä voisi nostaa joitain kohtia ja johdatella sitä kautta kuulija nykypäivään.Tänä vuonna vietämme tilintarkastusalan juhlavuotta. Luku ei liene eksakti, mutta voidaan katsoa, että tilintarkastusta on harjoitettu Suomessa ainakin 110 vuotta. Voidaan katsoa että kyseessä on varsin pitkäikäinen ammatti. Ehkä vertailu johonkin muuhun ammattiin…110 v on pitkä pätkä historiaa, jonka aikana ala on juurtunut syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan kantaen omalta osaltaan vastuuta taloudelliseen tietoon perustuvan päätöksenteon luotettavuudesta. Näille perustuksille on hyvä rakentaa tulevaisuutta ja uutta roolia. Tuleepa mieleeni jopa ihmispyramidi, jossa alimpana seisovat vankkaharteiset harmaat ukkelit, jotka kannattelevat eri aikakausien tilintarkastajia, ylimpänä milleniaalit. Lisää tekstiä…. 



Tilintarkastajabarometri

− Vuosittainen barometri, joka mittaa talouden trendejä.

Tilintarkastajabarometri kuvaa ainutlaatuisella tavalla yritysten talousnäkymiä
− Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenenä yli 1200 tilintarkastajaa: 90 % kaikista 

tilintarkastajista
− Tarkastuskohteina kymmenien tuhansien osakeyhtiöiden tilit → tilintarkastajien kuva 

taloustilanteesta on poikkeuksellisen laaja
− Tilintarkastajat ovat tarkastamistaan yrityksistä riippumattomia → näkemys 

taloustilanteesta objektiivinen
− Valtaosa tilintarkastuksista kohdistuu pieniin yrityksiin → tilintarkastajabarometri kuvaa 

poikkeuksellisen laajasti Suomen talouden kivijalan eli pienten yritysten taloustilannetta
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Yritysten liiketoiminnan kehittyminen vuonna 2019
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Toiminnan jatkuvuuteen
liittyvät ongelmat

Arvioi tänä vuonna tekemiesi tarkastusten perusteella, miten asiakkaittesi 
liiketoiminta on kehittynyt.

Kasvoi Pysyi ennallaan Pieneni En osaa sanoa
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Yritysten liiketoiminnan kehittyminen vuonna 2020
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Toiminnan jatkuvuuteen
liittyvät ongelmat

Arvioi, miten asiakkaittesi liiketoiminta tulee kehittymään seuraavan 12 
kuukauden aikana.  

Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee En osaa sanoa
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Syyt yritysten toiminnan jatkuvuuden vaarantumiselle
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Yleisen taloustilanteen…

Rahoituksen riittävyys

Kassavaje

Yrittäjän ikääntyminen

Huono taloudenpito

Työvoiman saatavuus

Lainsäädännölliset muutokset

Teknologian kehittyminen

Yrittäjän henkinen jaksaminen

Jokin muu, mikä?

Mitkä ovat keskeisimmät syyt asiakkaittesi toiminnan jatkuvuuden 
vaarantumiselle? Voit valita kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kaikki vastaajat (n=414)
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