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Future of SMPs: Digital Transformation 



• გთხოვთ შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა (გერმანულ არხზე
ხელმისაწვდომი იქნება ქართული თარგმანი)

• ჩაწერეთ ნებისმიერი კითხვა „ჩატის“ ველში თქვენი ვინაობის და
ორგანიზაციის მითითებით (სასურველია ინგლისურ ენაზე)

• გაითვალისწინეთ რომ ღონისძიება იწერება (ქართულ ენაზე)
• ვიდეოჩანაწერი და სლაიდები ხელმისაწვდომი იქნება (pdf ფორმატში

ინგლისურ წყაროებთან და წასაკითხ მასალასთან ბმულებით, თუ
სხვაგვარად არ არის მითითებული) ღონისძიების შემდეგ

საორგანიზაციო საკითხები



პოლ თომპსონი

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული
ფედერაციის დირექტორი და მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი

ანასტასია ხალკიდოუ

ACCA-ს საბერძნეთის საკონსულტაციო კომიტეტის თავმჯდომარე,
Quantum BITS-ის თანადამფუძნებელი, ბუღალტრული აღრიცხვის
მიმართულების დირექტორი.

ალექსანდრა ზარონინა

მცირე ბიზნესის პროფესიული ანალიზის მიმართულების
ხელმძღვანელი, ACCA

მომხსენებლები

https://www.linkedin.com/in/holmfirthharrier/
https://www.linkedin.com/in/anastasiachalkidou/
https://www.accaglobal.com/my/en/professional-insights/meet-the-team/Aleksandra_Zaronina.html


• მისასალმებელი სიტყვა – სებასტიან მოლინეუსი, მსოფლიო ბანკის
რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში (10 წუთი)

• მოკლე მიმოხილვა: პრაქტიკის გარდაქმნა – პოლ თომპსონი (10 წუთი)

• როგორ გარდაქმნათ თქვენი პრაქტიკა – ალექსანდრა ზარონინა &
ანასტასია ხალკიდოუ (50 წუთი)

• კითხვები და პასუხები (Q&A) – ირინა გორდელაძე (15 წუთი)

• დასკვნითი სიტყვა - პოლ თომპსონი (5 წუთი)

• წასაკითხი მასალა

დღის წესრიგი
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Untapped opportunities for SMPs?„ახლა ყველაზე მეტად ვიდრე ოდესმე მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე
ფირმები მცირე ბიზნესის სანდო მრჩევლები არიან. Covid-19 -ის კრიზისმა კიდევ
ერთხელ დაადასტურა ეს როლი. აღნიშნული ასევე ერთგვარი მოწოდებაა მცირე
ბუღალტრული ფირმების მიმართ რომ მათ განაგრძონ გარდაქმნა. მცირე და
საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების ციფრული ტრანსფორმაცია
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ცვლილების ტემპის დასაჩქარებლად, გამძლეობის
უზრუნველსაყოფად და კლიენტთა საჭიროებების უკეთ აღსაქმელად.

მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს ამჟამად საუკეთესო
შესაძლებლობები აქვთ კლიენტთა მომსახურების თვალსაზრისით, რომ
საკუთარი დივერსიფიკაცია განახორციელონ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა
ბიზნესის მდგრადობის და უწყვეტობის ამაღლება, მიწოდების ჯაჭვის მართვა და
ფართო ციფრული გარდაქმნა. მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს,
როგორც ინოვაციის კატალიზატორებს, შეუძლიათ კომპანიების დახმარება
შემოსავლების ახალი ნაკადების შექმნაში, მათი ბიზნესმოდელების გარდაქმნაში,
ზრდის მხარდაჭერაში და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებაში. მაგრამ აღნიშნული
ფირმის შიგნით ახალ შესაძლებლობებს და უნარებს მოითხოვს, და
პოტენციურად, კულტურის ცვლილებასაც.“

Covid-19 – მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების გზა აღდგენისკენ, ACCA
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პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა –
მომავლის გზამკვლევი

• ცვლილების გაცნობიერება
• ტექნოლოგიის გამოყენება
• ფოკუსირება ნიჭის მართვაზე
• ფირმის საოპერაციო მოდელის განვითარება და 

საკონსულტაციო სერვისების შემუშავება 
პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა– მომავლის გზამკვლევი

პრაქტიკის ტრანსფორმაცია – შესავალი 

http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf
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1. ტრანზაქციულიდან სტრატეგიულ
სერვისებზე გადასვლა

2. გაწეული სერვისების და მარკეტინგული
სერვისების გადაფასება

3. სპეციალიზებულ ბაზარზე („ნიშა“)
შესვლა

4. ქსელების, კავშირების და ალიანსების
გამოყენება დამატებითი ფასეულობის
შესაქმნელად

5. რეგულარული სტრატეგიული შეფასების
განხორციელება

საკონსულტაციო სერვისების განვითარება I
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• მცირე ფირმებს აქვთ სიღრმისეული ცოდნა,
გამოცდილება და ნდობაზე დამყარებული
ურთიერთობა თავიანთ კლიენტებთან

• საკონსულტაციო სერვისი ფასდება „აქ და ახლა“
• მომსახურების ახალი მიმართულებების განხილვისას

– ნაბიჯები შეიძლება იყოს მცირე - არ არის საჭირო რომ
ისინი იყოს კომპლექსური ან მაღალი დონის

– პაკეტური სერვისები - უზრუნველყავით რომ ისინი
ადვილად გასაგები იყოს

– სპეციალიზაციის კვლევა / საბაზრო ნიშა
– „ღრუბლის“ ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემები

ძირითად როლს ასრულებს

საკონსულტაციო სერვისების განვითარება II
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როგორ განახორციელოთ თქვენი
პრაქტიკის დივერსიფიკაცია
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1. ACCA-ს შესახებ, პროფესიული ანალიზი და ACCA -ს ინიციატივები მცირე პრაქტიკოსების
მხარდასაჭერად.

2. დიგიტალიზაციის გავლენა მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებზე

3. მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების სერვისების დივერსიფიკაცია

4. შეჯამება: მაგალითი

დღის წესრიგი
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 წევრი სტუდენტი
 179 ქვეყანაში

იფიქრეთ მომავალზე

110 ოფისი
და ცენტრი
52 ქვეყანაში

7,571-ზე მეტი
აპრობირებული
დამსაქმებელი

სწავლების 328 
აპრობირებული
პროვაიდერი

ჩათვლების 1,901
აკრედიტებული
პროგრამა 908
ინსტიტუტიდან

453 
სტრატეგიული
პარტნიორობა
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ACCA-ს პროფესიული ანალიზი
დღევანდელ კითხვებზე პასუხის გაცემა, თქვენი მომზადება მომავლისთვის

 რისკიდან რობოტიზაციამდე ჩვენი პროფესიული
ანალიზი ეხმარება ჩვენს წევრებს, სტუდენტებს და
დაინტერესებულ მხარეებს კარიერული წარმატების

მიღწევაში

 კონსულტაციები დამსაქმებლებთან სხვადასხვა
სექტორებში, დარგის სპეციალისტებთან, აკადემიური
წრეების წარმომადგენლებთან და წამყვან მოაზროვნეებთან
მსოფლიოს გარშემო;

 მიგნებების გაზიარება წარმოებს მედიაში, ღონისძიებებზე,
კვალიფიკაციის ამღლების კურსებზე და ოფიციალურ
შეხვედრებზე; და

 რეკომენდაციები აყალიბებს ბიზნესპრაქტიკას,
ინფორმაციას აწვდის კანონმდებლებს და სტანდარტების
შემმუშავებლებს და დახმარებას უწევს ფიზიკურ პირებს
მათ კარიერაში.
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ACCA -ს აპლიკაცია: წვდომა ყველა ჩვენ
რესურსთან და მზა აუდიოჩანაწერები

http://insights.accaglobal.com

http://insights.accaglobal.com/
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პრაქტიკის
დამაკავშირებელი
„ჰაბი“
 პრაქტიკის

დაწყება
 თქვენი

პრაქტიკის
გაფართოება

 ნიჭის
განვითარება

 ქსელი და
ღონისძიებები

 პრაქტიკის
განყოფილება
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პრაქტიკის
განყოფილება

 15 SMP 
მასპინძელი
წევრი 13 
ქვეყნიდან

 43 სესია
დაგეგმილია
პირველი ექვსი
თვისთვის
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ACCA -ს
ანგარიშები, 
რომლებიც
დღეს
სადისკუსიოდ
გამოიყენება
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დიგიტალიზაციის ზემოქმედება მცირე და
საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებზე

ადამიანები და
უნარები

დამატებითი
ფასეულობის მქონე

სერვისები

სამუშაო
დატვირთვის

მართვა

კლიენტთა ბაზის
იდენტიფიკაცია

სამუშაო
პრაქტიკა

შემოსავლები და
ზრდა
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განვითარება დივერსიფიკაციის და
ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით

მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი შესაძლო სცენარი..

 ღრუბელი ავტომატიზაცია ბიზნესის დივერსიფიკაცია ინტერნაციონალიზაცია
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დივერსიფიკაციის დროს
გასათვალისწინებელი ძირითადი ფაქტორები

 ტრანსფორმაციულ ცვლილებებს დრო სჭირდება და მცირე და საშუალო
პრაქტიკოსებმა შეიძლება მაშინვე ვერ დაინახონ სარგებელი

 ცვლილებების დაფინანსება მიჩნეულ უნდა იქნეს ინვესტიციად და არა
ხარჯად

 საჭიროა მცირე და საშუალო პრაქტიკოსების და კლიენტების „ცნობიერების
ცვლილება“, რომ პრაქტიკოსებმა უფრო მეტი გააკეთონ ვიდრე ტრადიციული
აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურებაა

 შეიძლება ადგილი ჰქონდეს რისკებს და გაურკვევლობებს. მნიშვნელოვანია
ფირმების მიერ ერთმანეთის მხარდაჭერა (ბევრი ღონისძიება ტარდება SMP-
ების მხარდასაჭერად). აუცილებელია შეფასდეს არსებობს თუ არა
მთავრობების და მულტილატერალური ინსტიტუტების მხრიდან
დახმარების სქემები.
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დივერსიფიკაციის გზები

Identify which service are in demand

“Unpack” your current services and identify your strength 

Link it with services in demand

Identify which of these services are expected to raise productivity levels

Identify your target service

Review your current and target services to generate a connecting progression 
pathway

Execute according to the pathway identified

ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

ეტაპი 4

ეტაპი 5

ეტაპი 6

ეტაპი 7

იდენტიფიკაცია თუ რომელ სერვისებზეა მოთხოვნა

გაშალეთ ამჟამინდელი სერვისები და განსაზღვრეთ საკუთარი ძლიერი მხარეები

დაუკავშირეთ ისინი მოთხოვნად სერვისებს

განსაზღვრეთ ამ სერვისებიდან რომელი აამაღლებს პროდუქტიულობის დონეს

განსაზღვრეთ სამიზნე სერვისი

განიხილეთ მიმდინარე და სამიზნე სერვისები განვითარების დამაკავშირებელი გზის
შესაქმნელად

შეასრულეთ მოქმედებები განსაზღვრული გზის შესაბამისად
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ძლიერი მხარის განსაზღვრა - ნიჭზე ფოკუსირება

• შეუძლიათ თქვენს გუნდებს დივერსიფიკაციის ღონისძიების
მხარდაჭერა?

• რა უნარებია საჭირო?

• უნივერსიტეტებთან დაკავშირება და სტაჟირების შესაძლებლობების
შეთავაზება მაგ. ტექნოლოგიების ან მონაცემთა ანალიზის
სტუდენტებისთვის შეიძლება ორმხრივად ხელსაყრელი იყოს

• განიხილეთ თუ არა თაობათაშორისი მენტორობის გამოყენება? 

• უწყვეტი განათლება აუცილებელია

დამატებითი ინფორმაციისთვის თქვენს პრაქტიკაში ნიჭის განვითარებასთან
დაკავშირებით იხ. ACCA -ს Careers in SMPs report ( შეტანილია წასაკითხი
მასალის თავში) 

https://www.accaglobal.com/in/en/professional-insights/global-profession/Careers_in_SMPs.html
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მომსახურების მიმართულებების მაგალითები

IT გადაწყვეტებთან
დაკავშირებული
კონსულტაციები

საერთაშორისო
საგადასახადო

კონსულტაციები

სავალდებულო
აუდიტი

კორპორაციული
და დადგენილი
საგადასახადო
მოთხოვნების

შესრულება

მდგრადობა -
ანგარიშგება და
ტრანსფორმაცია

ვალთან და კაპიტალთან
დაკავშირებული
კონსულტაცია/ 

დაფინანსებასთან
წვდომა

კორპორაციული
სამდივნო და

სამართლებრივი
საკითხები

მონაცემთა
ანალიზი

ტექნოლოგიური
კონსულტაცია

ბუღალტრულ
აღრიცხვასთან

დაკავშირებული
კონსულტაცია

ვირტუალური
ფინანსური

დირექტორი?
რისკის მართვა
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IT გადაწყვეტებისკენ და საკონსულტაციო სერვისებისკენ მიმავალი გზა

 ტრადიციული
SMP

IT გადაწყვეტის
უზრუნველყოფა RPA -სთან
დაკავშირებით ხელოვნური

ინტელექტის მეშვეობით

მომსახურების
შეთავაზება

უნარების განვითარება

სტანდარტიზებული
პროცესების დიგიტალიზაცია
პრაქტიკის მართვის სისტემის ან
მსგავსი გადაწყვეტის
გამოყენებით

RPA - ს და
ხელოვნური
ინტელექტის
გამოყენება SMP
-ში

ანალიტიკის
გამოყენება
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რისკის მართვასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო
სერვისებისკენ მიმავალი გზა

შიდა აუდიტი

მომსახურების
შეთავაზება უნარების განვითარება

რისკის მართვასთან
დაკავშირებული კონსულტაციასავალდებულო

აუდიტი

ოპერაციული და
ფინანსური
რისკების შეფასება

თანდაყოლილი
და კონტროლის
რისკების
შეფასება



ბუღალტრული
აღრიცხვის
სერვისების

დივერსიფიკაცია
ანასტასია ხალკიდოუ, FCCA

ACCA-ს საბერძნეთის საკონსულტაციო 
კომიტეტის თავმჯდომარე, Quantum BITS-ის 
თანადამფუძნებელი,  ბუღალტრული 
აღრიცხვის მიმართულების დირექტორი

ACCA -ს საერთაშორისო ასამბლეის
წარმომადგენელი საბერძნეთში
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ერთი საკონტაქტო პირი
ჩვენი სერვისები

ვებდიზაინი

აღრიცხვა და
გადასახადები

მარკეტინგი

ი.ტ. 
მხარდაჭერა

პროფესიული
ტრენინგი

კონსალტინგი
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ერთიანობა მრავალფეროვნებაში
ჩვენი ბიზნეს მოდელი

01

02

03

ახალი საჭიროებები
ახალი სერვისები

დიგიტალიზაციის
გამოყენება

საზოგადოებისთვის
დაბრუნება

01 ახალი ეპოქა
- ბიუჯეტირების სერვისები

- ვალთან და კაპიტალთან
დაკავშირებული
კონსულტაცია

- მონაცემთა ანალიზი

- ბუღალტრული აღრიცხვის
კონსულტაცია

02 დიგიტალიზაცია
- ავტომატიზებული

კომუნიკაცია

- ელექტრონული ინვოისები

- პროგნოზირება

- ხელოვნური ინტელექტის
ახალი ინსტრუმენტები
ფინანსური ანგარიშგებისა და
მონაცემთა ანალიზისთვის

03
კორპორაცული
სოციალური
პასუხისმგებლობა

- მდგრადი ანგარიშგება

- არაკომერციული
კონსულტაცია

- უსასყიდლო
ინიციატივები

- მენტორობა



დიდი მადლობა
ყურადღებისთვის და
ნუ დაგავიწყდებათ

ჩვენი “ზებუნებრივი
ძალა“!

დაგვიკავშირდით და გამოგვყევით
სოციალურ ქსელში: 

/QuantumBITS

/quantum-business-&-it-solutions-l-p-

/quantum_gr

https://www.quantum.gr/

მე ბუღალტერი ვარ.
თქვენ რა „ზებუნებრივ ძალას“ ფლობთ?

https://www.facebook.com/QuantumBITS
https://www.linkedin.com/company/quantum-business-&-it-solutions-l-p-?trk=company_logo
https://www.instagram.com/quantum_gr/
https://www.quantum.gr/
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 რა იყო ძირითადი გამოწვევები რომლებსაც შეხვდით დივერსიფიკაციის
პროცესში? (ასევე ანკეტური კითხვები სხვადასხვა ვარიანტებით)
(ინვესტიცია, კომპეტენცია, გუნდების მიერ ცვლილების მიღება, ცოდნის
ნაკლებობა თუ რა არის მოთხოვნადი ბაზარზე)

 როგორ აირჩიეთ სერვისების მიმართულებები/ ფოკუსირების სფეროები?

 რას ურჩევდით სხვა მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს,
საიდან დაიწყონ დივერსიფიკაცია?

დისკუსია ალექსანდრასთან და ანასტასიასთან ერთად



კითხვები და პასუხები (Q&A)
შენიშვნა – მოხარული ვიქნებით მივიღოთ თქვენი კითხვები ვებინარის შემდეგ ელ-

ფოსტით შემდეგ მისამართებზე: Paul.Thompson@efaa.com და/ან
Aleksandra.Zaronina@accaglobal.com

mailto:Paul.Thompson@efaa.com
mailto:Aleksandra.Zaronina@accaglobal.com


• ვიდეოჩანაწერი და სლაიდები (pdf) გაზიარებული
იქნება ელ-ფოსტით და გამოქვეყნდება ვებგვერდზე:
www.saras.gov.ge

• მომდევნო ვებინარი დაგეგმილია მაისის მეორე
ნახევარში

დასკვნითი შენიშვნები

http://www.saras.gov.ge/


• Covid-19 – მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების გზა აღდგენისკენ (GE), ACCA

• პრაქტიკის გარდაქმნის სამოქმედო გეგმა – მომავლის გზამკვლევი (GE), IFAC

• „რატომ უნდა გამოიყენონ მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმებმა დიგიტალიზაციის პოტენციალი“ , ACCA 

• „როგორ შეუძლიათ პროფესიულ ორგანიზაციებს მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების დახმარება 

საკუთარი საქმიანობის გარდაქმნაში მინიმალური ხარჯებით და ძალისხმევით“ , IFAC

• „დიგიტალიზაციის და ბიზნესის დივერსიფიკაციის სწრაფი გზამკვლევი მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე 

ფირმებისთვის“ , ACCA 

• „მცირე და საშუალო პრაქტიკის ფირმები ტექნოლოგიებს ითვისებენ (სტატია და ვიდეოები)“ , ACCA

• საკონსულტაციო სერვისებზე გადასვლა - პარტნიორობის და ქსელების გამოყენება (GE), IFAC 

• როგორ შეუძლიათ ბუღალტრებს კლიენტების სირთულეების მქონე ფირმების დახმარება COVID-19 პანდემიის
პერიოდში (GE), AICPA

• ინდივიდუალური პრაქტიკის მქონე პირთა წინაშე არსებული გამოწვევები და პროფესიული ორგანიზაციების მიერ
მათი დახმარების შესაძლებლობები (GE), IFAC

წასაკითხი მასალა 1/2 (GE = ქართული თარგმანი) 

https://www.saras.gov.ge/Content/files/Covid-19-Geo-Final.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/practice-transformation-action-plan
http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/Praqt.transf.Ifac.pdf
https://www.saras.gov.ge/Content/files/ACCA-publication.pdf
https://www.saras.gov.ge/Content/files/N2-How%20PAOs%20Can%20Help%20SMPs%20Transform%20their%20Businesses%20with%20Minimal%20Cost%20and%20Pain%20_%20IFAC%202.pdf
http://baf.ge/site/index.php?tid=1&color=blue&lid=1&sid=1&artid=321
https://www.saras.gov.ge/Content/files/No1-Transition-into-Advisory-Services.pdf
https://www.saras.gov.ge/Content/files/No1-Transition-into-Advisory-Services.pdf
https://www.saras.gov.ge/Content/files/How%20CPAs%20help%20clients%20reinvent%20struggling%20businesses%20during%20COVID%20Geo.pdf
https://saras.gov.ge/Content/files/Challenges-Opportunities-for-Sole-Practitioners-and-How-PAOs-Can-Help-GEO.pdf


• Practice Connect hub consolidating resources to support SMPs ACCA

• Practice Room- a series of SMPs lead discussions, covering various topics related to practice 
development ACCA

• The Passionate Practitioner- developing the digitalized small and medium practice, ACCA

• Quick guide to digitalization and  Business Diversification, ACCA

• Careers in SMP- attracting, retaining and managing talent within SMP. ACCA and CA ANZ

• The Business Data Insights Playbook, ACCA and CA ANZ

წასაკითხი მასალა 2/2 (GE = ქართული თარგმანი) 

https://www.accaglobal.com/gb/en/employer/employer-help-and-guidance/practice-connect.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/employer/employer-help-and-guidance/practice-connect/the-practice-room/upcoming-sessions.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/technology/passionate-practitioner.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2020/may/ProfessionalServices_ProgressionPathways_SG.html
https://www.accaglobal.com/in/en/professional-insights/global-profession/Careers_in_SMPs.html
https://digitalhub.accaglobal.com/mediaLibrary/other/english/7566.pdf
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EFAA სამდივნო

მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული ფედერაცია

ბელგია, ბრიუსელი, ჟაკ დე ლალენის ქუჩა 4

ტელ: +32 2 736 88 86

ფაქსი: + 32 2 736 29 64 

ელ.ფოსტა secretariat@efaa.com

ვებგვერდი www.efaa.com

ტვიტერი @EFAAforSMEs   
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