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აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების
გამოკითხვა საქართველოს

აუდიტორული მომსახურების
ბაზარზე ახალი
კორონავირუსის პანდემიის
გავლენის შესახებ

შესავალი

2020 წლის 29 მაისს ჩატარებული ვებინარის, "მცირე და საშუალო
აუდიტორული
და
ბუღალტრული
ფირმების
კორონავირუსის
გამოწვევასთან გამკლავება," შემდგომი ნაბიჯის სახით, მსოფლიო ბანკის
წარმომადგენლობამ
საქართველოში,
ბუღალტრული
აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან (SARAS) და
საქართველოს
ბუღალტერთა
და
აუდიტორთა
პროფესიულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, საქართველოს აუდიტორული
მომსახურების ბაზარზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის
გავლენისა და შესაძლო შედეგების შესაფასებლად, აუდიტორებისა და
აუდიტორული ფირმების გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხვა 2020 წლის
16 ივნისს დაიწყო და ინტერნეტით, Survey Monkey-ს გამოყენებით
ჩატარდა. გამოკითხვაში მონაწილეობას, რომელიც სულ 10 კითხვას
მოიცავდა, დაახლოებით 10 წუთი სჭირდებოდა. გამოკითხვა ელფოსტით
გადაეგზავნა ქართველ აუდიტორებსა და აუდიტორულ ფირმებს,
ძირითადად მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს (SMP) და სულ
102 პასუხი მოიპოვა. ამ ანგარიშში შეჯამებულია გამოკითხვის ძირითადი
შედეგები და მოცემულია რამდენიმე რეკომენდაცია.

აუდიტორული მომსახურების გაწევიდან
მიღებული შემოსავლები

1. რა გავლენა იქონია კორონავირუსის პანდემიამ თქვენი, როგორც
აუდიტორული ფირმის შემოსავლებზე მიმდინარე პერიოდში?
უპასუხა: 102

გამოტოვა: 0

53.92%

ძალიან შემცირდა

39.22%

ოდნავ შემცირდა

5.88%

არ შეიცვალა

გაიზარდა

0.98%

თითქმის ყველა რესპონდენტმა (93.1%), აუდიტორული მომსახურების
საზღაურის სახით მიღებული შემოსავლების შემცირება განიცადა.
დაახლოებით 53.9%-მა განაცხადა, რომ შემოსავლები "ძალიან
შემცირდა" და 39.2%-მა, რომ "ოდნავ შემცირდა."
2. რა არის შემოსავლების შემცირების (ასეთი არსებობის შემთხვევაში)
მიზეზი:
უპასუხა: 97

გამოტოვა: 5

დამკვეთის მიერ უარის თქმა
აუდიტის გარიგებაზე
(დამკვეთის საქმიანობის შეჩერების გამო)

40.21%

დამკვეთების მიერ მომსახურების მიღების
სანაცვლოდ ანაზღაურების გადახდაზე უარის
თქმა ან მათი გადახდისუუნარობა

30.93%
41.27%

ანაზღაურების შემცირება

სხვა - გთხოვთ მიუთითოთ

6.19%

აუდიტორული
მომსახურების
შედეგად
მიღებული
შემოსავლების
შემცირების ყველაზე ხშირად დასახელებულ მიზეზებს წარმოადგენდა:
"ანაზღაურების შემცირება" (41.2%), "უარის თქმა აუდიტის გარიგებაზე"
(40.2%) და "დამკვეთების მიერ მომსახურების მიღების სანაცვლოდ
ანაზღაურების გადახდაზე უარის თქმა ან მათი გადახდისუუნარობა"
(30.9%). ეს შედეგები ემთხვევა სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ, ანალოგიურ
გამოკითხვათა შედეგებს.

3. ძირითადად რომელი დარგის საწარმოებმა მოითხოვეს აუდიტის
გარიგების შეწყვეტა?
უპასუხა: 97

გამოტოვა: 5

36,73%

სავაჭრო

15,31%

სამრეწველო

18,37%

სამშენებლო

51,02%

მომსახურება
სოფლის
მეურნეობა

2,04%

არ მოუთხოვიათ
შეწყვეტა

26,53%

კომპანიები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მოითხოვდნენ აუდიტორული
მომსახურების შეწყვეტას, იყვნენ: მომსახურების (51.0%), სავაჭრო
(36.7%) და სამშენებლო (18.4%) დარგის კომპანიები. ეს შედეგები
ემთხვევა BAG ინდექსი, I კვარტალი, 2020-ის შედეგებს და სხვა ქვეყნებში
ჩატარებულ,
ანალოგიურ
გამოკითხვათა
შედეგებს,
რომელთა
თანახმადაც პანდემია ყველაზე უარყოფითად მომსახურების სექტორზე
ზემოქმედებს.

აუდიტის ჩატარება
4. მიმდინარე აუდიტის გარიგებისას ყველაზე მეტად რომელი დარგის
საწარმოებს გაურთულდათ საქმიანობა?
უპასუხა: 96

გამოტოვა: 6

32,29%

სავაჭრო

სამრეწველო

6,25%
15,63%

სამშენებლო

44,79%

მომსახურება
სოფლის
მეურნეობა

1,04%

კომპანიები, რომლებსაც მიმდინარე აუდიტის გარიგებისას ყველაზე
მეტად გაურთულდათ საქმიანობა, იყვნენ: მომსახურების (44.8%),
სავაჭრო (32.3%) და სამშენებლო (15.6%) დარგის კომპანიები. ეს
შედეგები გასაკვირი არ არის, რადგანაც მომსახურების გამწევ მრავალ
კომპანიას, მთავრობის მიერ კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ
გატარებულ ღონისძიებათა ფარგლებში დახურვა მოუწია და მხოლოდ
ახლა იწყებს ნელ-ნელა გახსნას.

5. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდა თუ არა დამატებითი
შეხვედრები (ვირტუალურად/დისტანციურად ან პირისპირ) დამკვეთების
ხელმძღვანელობასთან სამომავლო სამოქმედო გეგმების გასაცნობად
და მიმდინარე გარემოებებზე შეფასებების მოსასმენად?
ჯამში: 101

დიახ, დამატებითი
შეხვედრები ვირტუალურად
დიახ, დამატებითი
შეხვედრები პირისპირ
არა

59,41%
12,87%
27,72%

რესპონდენტთა უმეტესობამ (72.3%), დამატებითი შეხვედრები გამართა
აუდიტის დამკვეთებთან სამომავლო სამოქმედო გეგმების გასაცნობად და
მიმდინარე გარემოებებზე შეფასების მოსასმენად. გასაკვირი არ არის,
რომ ამ დამატებითი შეხვედრების უმეტესი ნაწილი ვირტუალური იყო
(59.4%) და არა პირისპირ (12.9%). ეს შედეგები იმაზე მიანიშნებს, რომ
გამოკითხულთა უმეტესობა ერგება დისტანციურად მუშაობას, ყოველ
შემთხვევაში, დამკვეთებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით.

აუდიტორული ფირმის პერსონალი

6. კორონავირუსის პანდემიამ ხომ არ გამოიწვია აუდიტორულ ფირმაში
არსებული აუდიტის პერსონალის შემცირება?
უპასუხა: 101

გამოტოვა: 1

დიახ,
მნიშვნელოვანი შემცირება

10,89%
27,72%

დიახ, ოდნავ შემცირება

61,39%

არა

მიუხედავად იმისა, რომ ფირმების უმეტესობამ (61.4%) აუდიტის
პერსონალის რაოდენობა არ შეამცირა, დაახლოებით 10.9%-მა
მნიშვნელოვნად შეამცირა პერსონალის რიცხოვნობა.
7. კორონავირუსის პანდემიამ ხომ არ გამოიწვია აუდიტორულ ფირმაში
არსებული აუდიტის პერსონალის ანაზღაურების შემცირება?
უპასუხა: 100

გამოტოვა: 2

დიახ,
მნიშვნელოვანი შემცირება

28%
45%

დიახ,
მაგრამ უმნიშვნელო შემცირება
არ შემცირდა

27%

მაშინ, როცა ფირმების უმეტესობამ (73%) აუდიტის პერსონალის
ანაზღაურება შეამცირა, ფირმების ნაწილმა (45%) იგი მხოლოდ
უმნიშვნელოდ შეამცირა. ფირმების შედარებით მცირე რაოდენობამ (27%)
კი არანაირი შემცირება არ მოახდინა.
რადგანაც აუდიტორული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები
შემცირდა, აუდიტორული ფირმები ხარჯების შემცირებას ცდილობენ.
პერსონალთან დაკავშირებული ხარჯი კი, უდიდესი თუ არა, ერთ-ერთი
ყველაზე დიდი ხარჯია. დამაიმედებელია ის, რომ ფირმები ყურადღებას
უფრო მეტად ამახვილებდნენ აუდიტის პერსონალის ანაზღაურების
(უმნიშვნელოდ) და არა მათი რაოდენობის შემცირებაზე. ეს შედეგები
ემთხვევა სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ, მსგავს გამოკითხვათა შედეგებს.

ფირმებში მოქმედი პოლიტიკა და პროცედურები

8. კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია თუ არა ფირმაში არსებული
პოლიტიკის და პროცედურების ცვლილება?
უპასუხა: 101

დიახ

არა

გამოტოვა: 1

11,88%
88,12%

რესპონდენტთა დიდმა უმრავლესობამ (88.1%) განაცხადა, რომ
COVID-19-მა ფირმაში მოქმედი პოლიტიკისა და პროცედურების
ცვლილება არ გამოიწვია. ეს შედეგი მეტ-ნაკლებად გასაკვირია,
რადგანაც სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA)
კვლევა - „COVID-19, გლობალური გამოკითხვა: ბიზნესის შიგნით გავლენები და რეაქციები“ - ცხადყოფს, რომ COVID-19-მა აუდიტის
გლობალურ პროფესიასა და საზოგადოებრივი პრაქტიკის ლიდერებზე
მნიშვნელოვანი
ზემოქმედება
მოახდინა.
ACCA-ს
ამ
სტატიაში
შეჯამებულია შემდგომი გამოკითხვიდან მიღებული შედეგები, რომლებიც
მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვისაა აქტუალური. ამ
შედეგების თანახმად, მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების
დიდ ნაწილს გამკლავება უწევს "აუდიტორული მტკიცებულებების
მოპოვების მასშტაბის შეზღუდვასთან" და "გაზრდილ აუდიტორულ
რისკებთან,
რომლებიც
ეხება
აქტივების
შეფასებას,
ფინანსურ
ანგარიშგებაში ასახული ვალდებულებების სისრულეს ან საწარმოს
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს."

9. ჩაუტარდათ თუ არა დამატებითი ტრენინგები ან სწავლება აუდიტის
პერსონალს დისტანციურად მუშაობის ხელშესაწყობად?
უპასუხა: 100

გამოტოვა: 2

66%

დიახ

34%

არა

დამკვეთის დაწესებულებაში ფიზიკურად ყოფნის შეუძლებლობამ,
დისტანციურად მუშაობისა და აუდიტის დისტანციურად ჩატარების
აუცილებლობა გამოიწვია. ფირმების უმეტესობა (66%), აუდიტის
პერსონალს უზრუნველყოფს დამატებითი ტრენინგებით დისტანციურად
მუშაობის ხელშესაწყობად.

მცირე აუდიტორული ფირმებისათვის დახმარება
10. რა შეიძლება იყოს მცირე აუდიტორული ფირმებისთვის
პოსტ-კრიზისულ პერიოდში დახმარების ძირითადი მიმართულებები
(აირჩიეთ 2 ყველაზე პრიორიტეტული):
ჯამში: 99

43,43%

ტრენინგები დისტანციურ აუდიტში
ტრენინგები პრაქტიკის მართვაში
მაგ. პერსონალის მართვა, ციფრული
ტექნოლოგიის გამოყენება, მარკეტინგი)
ტრენინგები ფირმების შერწყმისა და
გაერთიანების საკითხებში ( როგორ
გავაუმჯობესოთ საქმიანობა და გავზარდოთ
პრაქტიკა შერწყმისა და გაერთიანების გზით)
ტრენინგები საკონსულტაციო მომსახურების
მიწოდების საკითხებში
(მაგ. ფინანსური მართვის საკითხები)

44,44%

18,18%
47.47%

ბოლო შეკითხვა იმას ეხებოდა, თუ რა სახის დამხმარე ტრენინგები
სჭირდება მცირე აუდიტორულ ფირმებს პოსტ-კრიზისულ პერიოდში.
რესპონდენტებს სთხოვეს აერჩიათ ორი მათთვის საუკეთესო ვარიანტი.
აუდიტი და ბუღალტრული აღრიცხვა ამ ვარიანტებში არ შედიოდა,

რადგანაც მხარდაჭერა ამ სფეროებში უკვე მიმდინარეობდა. ყველაზე
ხშირად ორ ვარიანტს ირჩევდნენ: "ტრენინგები საკონსულტაციო
მომსახურების მიწოდების საკითხებში (მაგ. ფინანსური მართვის
საკითხები)" (47.5%), ხოლო შემდეგ კი "ტრენინგები პრაქტიკის მართვაში
(მაგ. პერსონალის მართვა, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება,
მარკეტინგი და რეკლამა) (44.4%). ეს შედეგები იმაზე მიუთითებს, რომ
საქართველოში არსებული მრავალი მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე
ფირმა დაინტერესებულია იმის შესწავლით, თუ როგორ მართოს თავისი
პრაქტიკა უკეთ და როგორ გადავიდეს საკონსულტაციო მომსახურებაზე.
ამისათვის უმნიშვნელოვანესია ციფრული ტრანსფორმაცია, რომელიც
გააუმჯობესებს
საქმიანობის
ეფექტიანობასა
და
შეთავაზებული
პროფესიული მომსახურების ხარისხსა და შესაბამისობას.

რეკომენდაციები

მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმები უნდა გადავიდნენ აუდიტის
ავტომატიზებული საშუალებებით/დისტანციურად ჩატარებაზე, რადგან ეს
უფრო რენტაბელური, ეფექტიანი და ხარისხიანი აუდიტის ჩატარების
შესაძლებლობას იძლევა. ამისათვის ტექნოლოგიასა და ტრენინგებში
წინასწარ ინვესტირებაა საჭირო.
მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმები უნდა დაფიქრდნენ იმაზე,
თუ როგორ გაზარდონ შემოსავლები, არა მხოლოდ აუდიტორული,
არამედ სხვა მომსახურებებიდანაც. კერძოდ, ღრუბლოვან ტექნოლოგიაზე
დაფუძნებული საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზების უნარი უნდა
გამოიმუშაონ.
პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, დონორთა დახმარებით, ხაზი უნდა
გაუსვან მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმათა მნიშვნელობას,
მცირე და საშუალო საწარმოთა წარმატებით განვითარების საქმეში,
რასაც ასეთი ფირმები ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი ბიზნეს
კონსულტაციის მიწოდების გზით ახერხებენ, როგორც ეს
ამ
ვიდეორგოლშია ნაჩვენები.
პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, დონორთა დახმარებით, მცირე და
საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს პრაქტიკის გარდაქმნაში ხელი უნდა
შეუწყონ, როგორც ეს ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC)
"პრაქტიკის გარდაქმნის სამოქმედო გეგმაში" არის აღწერილი.
პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, დონორთა დახმარებით, მცირე და
საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების ლიდერებისათვის უნდა გამართონ
ტრენინგები, პრაქტიკის მართვისა და საკონსულტაციო მომსახურების
მიწოდების შესახებ. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი მათი პრაქტიკის
გარდაქმნის მიმართულებით.
პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, დონორთა დახმარებით, მცირე და
საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებს უნდა მიუთითონ იმ სარგებელზე,
რასაც ისინი მიიღებენ სხვა ფირმებთან თანამშრომლობითა და მჭიდრო
ურთიერთობის დამყარებით, მათ შორის შერწყმისა და შეძენის (M&A)
გზით.

