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პრაქტიკის ტრანსფორმაცია – შესავალი
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
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საკონსულტაციო სერვისების განვითარება I
1.

ტრანზაქციულიდან
სერვისებზე გადასვლა

სტრატეგიულ

2.

გაწეული სერვისების და მარკეტინგული
სერვისების გადაფასება

3.

სპეციალიზებულ
შესვლა

4.

ქსელების, კავშირების და ალიანსების
გამოყენება დამატებითი ფასეულობის
შესაქმნელად

5.

რეგულარული სტრატეგიული შეფასების
განხორციელება

ბაზარზე

(„ნიშა“)
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პრაქტიკის რომელი მოდელია თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი?

• ინდივიდუალური პრაქტიკოსი
• ხარჯების გაზიარების მექანიზმი
• თანასწორი პარტნიორობა

• არათანასწორი პარტნიორობა
• გამაერთიანებელი (კონსოლიდაციური) მოდელი
• მრავალდისციპლინური ფირმები

20 წამყვანი საერთაშორისო ქსელი 2020 წელს
(წყარო : https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-networks-2020/)

რეიტინგი
(2019)

საერთაშორისო კომპანია

უახლესი წლიური
მთლიანი
შემოსავალი ($m)

წინა წლის
შემოსავალი
($m)

%
ცვლილება

1 (1)

Deloitte Touche Tohmatsu

47,600

46,200

3.0%

2 (2)

PwC

43,032

42,488

1.4%

3 (3)

EY

37,200

34,800

6.9%

4 (4)

KPMG საერთაშორისო

29,750

28,960

2.7%

5 (5)

BDO

9,618

8,999

6.9%

6 (7)

RSM

5,739

5,370

6.9%

7 (6)

Grant Thornton
საერთაშორისო

5,720

5,450

5.1%

8 (9)

Nexia საერთაშორისო

4,495

4,262

5.4%

9 (8)

Crowe Global

4,376

4,331

1.0%

10 (10)

Baker Tilly საერთაშორისო

3,858

3,639

6.0%

20 წამყვანი საერთაშორისო ქსელი 2020 წელს
(წყარო: https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-networks-2020/)

რეიტინგი
(2019)

საერთაშორისო კომპანია უახლესი წლიური
მთლიანი
შემოსავალი ($m)

წინა წლის
შემოსავალი
($m)

%
ცვლილება

11 (11)

Moore UK

3,045

3,061

-0.5%

12 (12)

HLB International

2,933

2,727

7.6%

13 (13)

Kreston International

2,305

2,318

-0.6%

14 (14)

PKF International

1,454

1,475

-1.4%

15 (NE)

Etl global

1,294

1,281

1.0%

16 (15)

ECOVIS International

1,157

1,079

7.2%

17 (19)

MGI Worldwide with CPAAI*

945

475

99.0%

18 (17)

SFAI

660

652

1.0%

19 (16)

UHY International

581

573

1.4%

20 (18)

Russell Bedford International

574

499

15.0%

10 წამყვანი საერთაშორისო ალიანსი და ქსელი 2020 წელს
(წყარო : https://www.accountancyage.com/rankings/top-20-international-alliances-and-associations-2020/)
რეიტინგი
(2019)

საერთაშორისო კომპანია

უახლესი წლიური
მთლიანი
შემოსავალი ($m)

წინა წლის
შემოსავალი
($m)

%
ცვლილება

1 (1)

Praxity Global Alliance

6,377

5,835

9.3%

2 (2)

GGI Global Alliance

6,001

5,632

6.6%

3 (3)

TAG Alliance

4,810

4,747

1.3%

4 (5)

Allinial Global

4,110

3,301

24.5%

5 (4)

LEA Global/Leading Edge
Alliance

3,139

3,429

-8.0%

6 (7)

PrimeGlobal

2,926

2,649

10.0%

7 (6)

IAPA

2,800

2,700

3.7%

8 (8)

MSI Global Alliance

1,543

1,454

6.1%

9 (9)

BKR საერთაშორისო

1,424

1,406

1.2%

10 (10)

DFK საერთაშორისო

1,402

1,303

8.0%

17 (20)

Antea - დამოუკიდებელი
ფირმების ალიანსი

293

272

7.7%

მთავარი კითხვა:
რომელია თქვენთვის შესაფერისი მოდელი?

▪
▪
▪
▪
▪

განსხვავებული პერსპექტივები თქვენი ბიზნესმოდელიდან გამომდინარე
ყველასთვის არსებობს ბაზარი
თანმიმდევრულობის საჭიროება
ბაზარზე ფოკუსირება
ცვლილებები ჩვენს პროფესიაში
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თქვენი კონკურენტული წინადადების
შემუშავება
▪ სტრატეგიული აზროვნება: SWOT ანალიზი
▪ გონივრული სიდიდე მნიშვნელოვანია
▪ ორგანული და არაორგანული ზრდა
▪ შერწყმა და შთანთქმა როგორც ნიჭის, შესაძლებლობების და კლიენტურის თავმოყრის გზა
▪ ფოკუსირება მსგავს ორგანიზაციაზე ან დამატებით ასპექტებზე
▪ მსგავსი - ძირითადად ბაზრის სიდიდის მიხედვით, დამატებითი - გუნდების
შემავსებელი უნარების მიხედვით
▪ მსგავსი - არსებული პარტნიორების ნაცნობი ქმედებების მიხედვით, დამატებითი უფრო მეტად ახალ ადამიანებზე დამოკიდებულების მიხედვით
▪ მსგავსი - გუნდების ინტეგრაციაზე ყურადღების გამახვილების მიხედვით, დამატებითი
- გაწონასწორებული პერსონალის, ძირითადი სინერგიების და თანამშრომლობის
მიხედვით. ერთიანი გუნდის მიზანი.
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შერწყმა და შთანთქმა I
▪

▪

შერწყმა:
✓
✓
✓
✓

არ მოითხოვს ფინანსურ კაპიტალს.
“ძალაუფლება” გაზიარებულია.
ორი მხარის უპირატესობების არსებობა და ვიზუალიზაცია.
ძირითადია შეთანხმება საერთო ხედვაზე: საკითხის
პერსონალური აღქმა

შთანთქმა:
✓

შესაძლებლობები ძირითადი პარტნიორების პენსიაში
გასვლასთან დაკავშირებით
✓ ყურადღების გამახვილება რეგისტრაციაზე: სათანადო
დაგეგმვა

▪

www.auren.com

ორივე:
✓

ზრუნვა პერსონალთან, მცირე აქციონერებთან და
მენეჯერებთან კომუნიკაციაზე. ასევე საკუთარ
თანამშრომლებზე ზრუნვა

შერწყმა და შთანთქმა II
▪ დარწმუნდით თქვენს მოტივაციაში და მიზნებში პოტენციურ შერწყმასთან დაკავშირებით
▪ ხართ თუ არა თქვენ და თქვენი პარტნიორები მზად რომ უარი თქვათ და შეიცვალოთ?
▪ გსურთ თუ არა შერწყმა უფრო დიდ ფირმასთან?
✓

რამდენად დიდი უნდა იყოს რომ კომფორტული აღმოჩნდეს?
✓ როგორია თქვენი მოლოდინი შერწყმასთან დაკავშირებით?
✓ როგორია თქვენი ფასეულობები ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით?
▪ ხომ არ ეძებთ მსგავს ან უფრო მცირე ფირმას?
▪ შეისწავლეთ საქმიანობასთან დაკავშირებული შესაძლებლობები.
✓ უზრუნველყავით კონფიდენციალურობა
✓ გამოიჩინეთ მოთმინება!!!
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შერწყმა და შთანთქმა III

▪ სახელი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხი
▪ შეძენისას დარწმუნდით რომ არ ყიდულობთ მხოლოდ
“შეფუთვას”
▪ ჩართეთ თქვენი პარტნიორები და დარწმუნდით, რომ
მთავარი მოქმედი პირები კმაყოფილნი არიან
პროცესით
▪ მზად იყავით რომ დახარჯოთ საკმარისი დრო
ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდეგ
▪ უზრუნველყავით სათანადო კომუნიკაცია ბაზარზე,
რომელიც პოზიტიური იქნება ორივე მხარისთვის
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ზოგიერთი საკითხი გაყიდვასთან
დაკავშირებით
▪

ჩვეულებრივ უკავშირდება პენსიას

▪

მიაქციეთ ყურადღება პროცესს, უკეთესია 5 წლით ადრე. გაყიდვის შემდეგ თქვენ გთხოვენ
დარჩენას გარკვეული პერიოდით

▪

დაიცავით კონფიდენციალურობა მაგრამ სწორ დროს, რომ უზრუნველყოთ ყველას მიერ
მისი მიღება

▪

უზრუნველყავით რომ კომფორტულად იგრძნოთ თავი ახალ პარტნიორებთან

▪

ჩვეულებრივ ფასი მითითებულია ანგარიშგებებში (განცხადებებში) და დამოკიდებულია
საბოლოო მონაცემებზე. იმუშავეთ გარდამავალ პროცესზე
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ქსელები და ასოციაციები – საერთაშორისო I
▪
▪

მათ შორის ძირითადი განმასხვავებელი ასპექტები
დამოუკიდებელი სტრუქტურების დიდი
მრავალფეროვნება. საერთაშორისო.
✓
✓
✓
✓
✓

▪
▪

დიდი ქსელები და ასოციაციები.
“მიმდევრები”.
საშუალო სტრუქტურები.
მცირე სტრუქტურები.
ადგილობრივი.

რაც უფრო ცნობილია, მით უფრო მაღალია ფასი და
რთულია წესები
რას ეძებთ? საინტერესო ხართ კონტრაჰენტისთვის?

www.auren.com
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ქსელები და ასოციაციები - საერთაშორისო II
▪

სარგებელი:
✓
✓
✓

შუამავლობა
თქვენი კლიენტების საჭიროებების მოცვა
გაცილებით მსხვილი, დინამიური და მომგებიანი კლიენტების
მოზიდვის უნარი
✓ მარკეტინგი და იმიჯი თქვენს ბაზრებზე
✓ მეთოდოლოგიის და ცოდნის გაუმჯობესება
▪

ნაკლი:
✓
✓
✓
✓

ხარჯები, კუთვნილება, საშუამავლო საზღაური, კონფერენციები
თავს მოხვეული წესები და მეთოდოლოგია, გუნდები და ა.შ. განსხვავებულ დონეზე
საერთაშორისო სტრუქტურის სავალდებულო გამოყენება ზოგიერთ შემთხვევაში
ინგლისური ენის ცოდნა პარტნიორების და გუნდების მიერ

www.auren.com
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ქსელები და ასოციაციები - ეროვნული
▪ განსხვავებული შემოთავაზებული სტრუქტურები.
✓ შესაძლებლობების
გაზიარება
(საგადასახადო
ან
სამართლის
პროფესიონალები, საკონსულტაციო სერვისების ქსელები ...)
✓ იმიჯის ამაღლება (ბრენდის გაზიარება, ბიულეტენები, გეოგრაფიული
დაფარვა, რეიტინგი …)
✓ ცენტრალური მეთოდოლოგიური ან ტექნიკური ან ტექნოლოგიური
მხარდაჭერა (ი.ტ. პროგრამები, მოქნილი გუნდები კონკრეტული
მიზნებისთვის, მაგ. ხარისხის კონტროლის ან მეორე პარტნიორის
შესაფასებლად)
▪ განსხვავებული მოთხოვნები გარემოებებიდან გამომდინარე: ხარჯი,
სახელი და იმიჯი, სავალდებულო შუამავლობა
www.auren.com
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რა უკეთესია?
▪

თქვენ სტრატეგიაზე დამოკიდებულება.

▪

სიდიდე და საერთაშორისო პერსპექტივა ძალზე მნიშვნელოვანია თქვენი
კლიენტებისა და პერსონალისთვის

▪

ხშირად საერთაშორისო ქსელები და ასოციაციები ასევე უზრუნველყოფენ
ეროვნულ სტრუქტურებს.

▪

რაც უფრო მკაცრია მოთხოვნები, მით უფრო მეტი სიფრთხილეა საჭირო
რისკების და პოტენციური შესაძლებლობების გასათვალისწინებლად
(ბრენდი და იმიჯი). დადებითი და უარყოფითი მხარეები

▪

თუ თქვენ არაფერს იღონებთ და თქვენი კლიენტები და კონკურენტები კი
შესაბამის ღონისძიებებს განახორციელებენ, მოგიწევთ თქვენს ძველ
პოზიციაზე დაბრუნება

www.auren.com
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Auren მსოფლიოს ირგვლივ

სადაც არ უნდა იყოთ, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ თქვენს
საჭიროებებზე მორგებული მომსახურება. რამდენადაც ჩვენ
საქმიანობას მთელ მსოფლიოში ვაწარმოებთ, კარგად ვერკვევით
სხვა კულტურებში. როგორც დამოუკიდებელი ფირმების Antea
ალიანსის წევრებს, ჩვენ პარტნიორების ფართო ქსელი გვაქვს რომ
გაგიწიოთ დახმარება ინტერნაციონალიზაციაში სადაც არ უნდა
იმყოფებოდეთ.
შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ ნებისმიერი გამოწვევის წინაშე
ყოფნისას.

www.auren.com

დისკუსია ანტონისთან და პოლთან

კითხვები და პასუხები (Q&A)
ამ ნაწილს გაუძღვება ირინა გორდელაძე

თქვენი კითხვები მიუთითეთ Q&A -ში ან „ჩატში“

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

ვებინარი

დაგეგმილია

ივნისის

მეორე

წასაკითხი მასალა 1 / 2 (GE = ქართული თარგმანი)
• Covid-19 – მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების გზა აღდგენისკენ (GE), ACCA

• პრაქტიკის გარდაქმნის სამოქმედო გეგმა – მომავლის გზამკვლევი (GE), IFAC
• „საკონსულტაციო სერვისებზე გადასვლა - პარტნიორობის და ქსელების გამოყენება“, IFAC,
GEO
• მოდული 8: ჩანაცვლების დაგეგმვა (GE), IFAC

• რატომ არის საერთაშორისო ქსელში გაერთიანება კარგი სვლა მცირე და საშუალო
პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის , ACCA, EN
• საქმიანობის დასრულების წარმატებული სტრატეგიები - ესტაფეტის გადაცემა, IFAC, EN
• გლობალური ფირმები პანდემიის მიუხედავად ფართოვდებიან, (GE), ACCA
• ინდივიდუალური პრაქტიკის მქონე პირთა წინაშე არსებული გამოწვევები
პროფესიული ორგანიზაციების მიერ მათი დახმარების შესაძლებლობები (GE), IFAC

და

წასაკითხი მასალა 2 / 2 (მხოლოდ ინგლისურ ენაზე)
• Module 2: Practice Models, Associations and Networks, IFAC

• Practice Connect (new hub to connect, inspire and support SMPs, ACCA
• The Practice Room (peer-to-peer community series supporting SMPs), ACCA
• European Group of International Accounting Networks and Associations (EGIAN)
• Growth despite the pandemic for global accounting networks and associations, ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო ბიულეტენი
• The pros and cons of joining an accountancy network or association, ACCA
• ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო ბიულეტენი2021 World Survey, ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო ბიულეტენი

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
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