
buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

ყესავალი 

თფვენ ჭართ ჯოი ლუი, მმართველი კონსულტანტი, რომელიჩ მჩირე ზომის გუნდს 

ჭელმცქვანელობს. თფვენს გუნდს დაევალა „დეითა ფომუნიფეიყენზ სერვისის“ (DCS) კომპანიის 

დირეფტორებისათვის საკონსულტაჩიო ანგარიყის მომზადება, რაჩ მათ დაეჭმარება ყემდგომი 

სამი ძლის დაგეგმვაყი. DCS კომპანია საფმიანობს ორი ტიპის სჰეროყი. უჰრო დიდ სჰეროა 

ძარმოადგენს მონაჩემთა გადაჩემის კომპონენტების ძარმოება, რომელსაჩ კომპანია ღიდის 

ორიგინალი აქწურვილობის დამამზადებლებზე.  სჭვა უჰრო მჩირე და ნაკლებად განვითარებად 

სჰეროა საინჰორმაჩიო-ტეფნოლოგიების მართვის ფსელური სისტემების სპეჩიალისტებისთვის 

მიძოდებისა და მჭარდაწერის ჭელყეკრულებები, რომლებიჩ, ცირითადად, მოიჩავს ფვეღნის 

საყუალო ზომის კომპანიებს. თფვენ ჭართ კვალიჰიჩიური ბუქალტერი. თფვენი კოლეგები არიან 

დენი ლემანი, კომპანიის მკვლევარი და ჰრედი ლითიუმი, რომელიჩ, ნაძილობრივ 

კვალიჰიჩიური ჰინანსური პროჰესიონალია. თფვენ და თფვენმა გუნდმა ყეაგროვეთ და 

გააანალიზეთ ყემდეგი ინჰორმაჩია DCS კომპანიის ყესაჭებ, რაჩ დაგეჭმარებათ საკონსულტაჩიო 

ანგარიყის მომზადებაყი.  

 ნიმუყი N1 - DCS  კომპანიის ორგანიზაჩიული მიმოჭილვის, გარემოსა და ბიზნესის მოდელის 

ყესაჭებ ანგარიყი, რომლის ძღაროები მოიპოვა და მოამზადა თფვენმა კოლეგამ, დენი 

ლემანმა.  

 ნიმუყი N2 - თფვენსა და DCS კომპანიის მთავარ აქმასრულებელ დირეფტორს, ხავა პერაიას 

ყორის გამართული ინტერვიუს  შანაძერი.  

 ნიმუყი N3 - DCS კომპანიის ჰინანსური და ბიზნეს საფმიანობის ყედეგების მიმოჭილვა, 

რომელიჩ ამოქებულია ინტეგრირებული ანგარიყგებიდან (2012-2015). მოჩემული 

ანგარიყგება ძარმოგიდგინათ DCS კომპანიის ჰინანსურმა დირეფტორმა.  

 ნიმუყი N4 - საბწოს ოფტომბრის თვის ანგარიყი, საბწოს ბოლო ყეჭვედრის შანაძერები, 

რომელიჩ მოიჩავს DCS კომპანიის ძინაყე არსებულ სტრატეგიულ არშევანს - აქნიყნული 

დოკუმენტი ძარმოგიდგინათ DCS კომპანიის მარკეტინგის მენეხერმა.  

 ნიმუყი N5 - ალტერნატიული სამომავლო სტრატეგიების ყეჰასება, რომელსაჩ განიჭილავს 

DCS კომპანიის საბწო. აქნიყნული დოკუმენტი მოამზადა და ძარმოგიდგინათ თფვენმა 

კოლეგამ, ჰრედი ლითიუმმა.  

 ნიმუყი N6 - იმ ჰოკუს ხგუჰის ყეჭვედრის ოფმები, რომელიჩ თფვენ შაატარეთ DCS კომპანიის  

საყუალო დონის მენეხმენტთან. 

თფვენი კვლევების საჰუცველზე, იძღებთ საკონსულტაჩიო ანგარიყის მომზადებას და მასთან 

დაკავყირებული დავალებების ყესრულებას DCS კომპანიისთვის.  

პრაფტიკული მაგალითის მოთჭოვნები მოჩემულია ფვემოთ დავალებებყი:  

1. (ა)  თფვენ მიერ ყეგროვებული ინჰორმაჩიიდან, ყეადგინეთ საკონსულტაჩიო ანგარიყის 

ნაძილი DCS კომპანიის  დირეფტორებისათვის, რომელიჩ მოიჩავს ყემდეგს:  

(i) ყესაბამისი მოდელის გამოღენებით იმ დარგისა და ბაზრის ანალიზს, სადაჩ DCS 

კომპანია კონკურენჩიას აჭორჩიელებს;          (15 ფულა) 

(ii) DCS კომპანიის საფმიანობის მთლიანი ყედეგების ყეჰასებას 2012 ძლიდან 2015 

ძლამდე ინტეგრირებული ანგარიყგების პერსპეფტივიდან;  (12 ფულა) 

 ფულები პროჰესიულ უნარებყი დაიძერება DCS კომპანიის გარემოსთან და საფმია-

ნობის  ყედეგებთან დაკავყირებული ყეჰასების უნარების გამოვლენისას.  

(4 ფულა)  



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

 (ბ)  თფვენ განიჭილავთ კომპანიის მთავარ აქმასრულებელ დირეფტორთან, ხავა 

პერაიასთან ინტერვიუს შანაძერს და მოაჭდინეთ რამდენიმე ცირითადი სისუსტის 

იდენტიჰიჩირება, რომელიჩ დაკავყირებულია DCS კომპანიის მართვასთან. აქნიყ-

ნულის გათვალისძინება გსურთ საკონსულტაჩიო ანგარიყყი.  

 

 

 მოითჭოვება: 

 განმარტოთ DCS კომპანიის ამჟამინდელი მართვის სტრუფტურის ცირითადი სუსტი 

მჭარეები, მას ყემდეგ, რაჩ იგი გაჭდა სახარო ყეზქუდული პასუჭისმგებლობის მფონე 

კომპანია და შამოაღალიბეთ რეკომენდაჩიები, მათი აქმოჰჭვრის გზების ყესაჭებ. 

(12 ფულა)  

 პროჰესიული უნარების ფულები დაიძერება მოძოდებული ინჰორმაჩიიდან ცირითადი 

სუსტი მჭარეების იდენტიჰიჩირებისას სკეპტიჩიზმის გამოვლენისთვის.  

(2 ფულა)  

 (გ)  საბწოს ოფტომბრის თვის ანგარიყყი სტრატეგიისა და რესურსების განაძილების 

სათაურის ფვეყ განჭილულია DCS კომპანიის მიერ ისეთი ტეფნოლოგიების მიძოდებისა 

და მჭარდაწერის ყესაცლებლობა, როგორიჩაა ფლაუდზე მონაჩემთა დამუყავება და 

დიდი მოჩულობის მონაჩემების ანალიზი. საწიროა პრეზენტაჩია მსგავსი აჭალი 

ტეფნოლოგიების ეფსპლუატაჩიის ყესაჭებ, რომელიჩ თან უნდა დაერთოს აქნიყნულ 

ანგარიყს.  

 მოითჭოვება: 

 DCS კომპანიის საბწოსთვის მოამზადეთ ორსლაიდიანი პრეზენტაჩია  ყესაბამისი 

პუნფტებით და მჭარდამწერი შანაძერებით, რომლებიჩ ჭაზს უსვამს DSC 

კომპანიისთვის და მისი მომჭმარებლებისთვის დიდი მონაჩემების ანალიზის 

ცირითად უპირატესობასა და ყესაცლებლობებს.  (6 ფულა) 

 პროჰესიული უნარების ფულები დაიძერება სლაიდებყი ან მჭარდამწერ შანაძერებყი 

გასათვალისძინებელ ცირითად პუნფტებზე ღურადქების გამაჭვილებისას, კომუნიკა-

ჩიის უნარების გამოვლენისთვის.  (2 ფულა) 

(დ)  მოპოვებული ინჰორმაჩიიდან აქნიყნეთ, რომ DCS კომპანიის ნაჭყირორჟანგის 

გამონაბოლფვი იზრდება, რომელსაჩ ის მთლიანად აჰასებს, მაგრამ ვერ აკონტ-

როლებს. საკონსულტაჩიო ანგარიყის ნაძილის საჭით თფვენ განიჭილავთ DCS კომპა-

ნიისთვის რეკომენდაჩიის მიჩემას, აქნიყნული საკითჭის ყესაჰასებლად გარემოსა 

და მდგრადობის სპეჩიალიზებულ საკონსულტაჩიო კომპანიის დაფირავების თაობაზე. 

 მოითჭოვება: 

 ყეადგინეთ საკონსულტაჩიო ანგარიყის მოკლე ნაძილი, რომელიჩ განიჭილავს 

გარემოსა და მდგრადობის აუდიტის დანერგვის ყემთჭვევას, როგორჩ ჰინანსური, ისე 

გარემოს დაჩვის პერსპეფტივიდან და მიუთითებს იმ გზებზე, რომელთა მეყვეობითაჩ 

კონსულტანტებს ყეუცლიათ დაჭმარება გაუძიონ DCS კომპანიის მენეხერებს, რათა 

უზრუნველღონ DCS კომპანიის ნაჭყირბადის გამონაბოლფვის უჰრო მეტად მდგრადი 

მართვა.  (5 ფულა)  

 პროჰესიული უნარების ფულები იძერება კომერჩიული აზროვნების გამოვლენისას, 

როდესაჩ კანდიდატი მოაჭდენს იდენტიჰიჩირებას, თუ როგორ ყეუცლია DCS 

კომპანიას სარგებელი მიიქოს აუდიტის დასკვნებიდან.  (2 ფულა)  

(60 ფულა) 
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2.  საბწოს ოფტომბრის თვის ანგარიყყი აქმასრულებელი დირეფტორები მიუთითებენ ზოგიერთ 

ჰაფტორზე, რომლებიჩ ზეგავლენას აჭდენს DCS კომპანიაზე და სწირდებათ ორი 

ალტერნატიული სტრატეგიული ყესაცლებლობიდან ერთ-ერთის არშევა. აჭლა გწირდებათ 

ყემდეგის განჭორჩიელება.   

მოითჭოვება: 

(ა)  ყეადგინოთ ანგარიყის ნაძილი, DCS კომპანიის ძინაყე არსებული სამი ცირითადი 

რისკის იდენტიჰიჩირებისა და განჭილვის მიზნით. აქნიყნულ ნაძილყი მოჩემული 

უნდა იღოს რეკომენდაჩიები  რისკების სამართავად  რისკის მართვის სათანადო 

მოდელის გამოღენებით; (6 ფულა)  

 პროჰესიული უნარების ფულები დაიძერება რისკების სძორად იდენტიჰიჩირებისა და 

შამოღალიბებისას კომერჩიული აზროვნების გამოვლენისთვის; (2 ფულა) 

(ბ)  თფვენ განიჭილავთ თფვენი კოლეგის, ჰრედი ლითიუმის მიერ მომზადებულ ჩჭრილს, 

რომელყიჩ ყეჰასებულია DCS კომპანიის ძინაყე მომავალი სამი ძლის განმავლობაყი 

არსებული სტრატეგიული არშევანი, იმისათვის, რომ დარძმუნდეთ მის სანდოობაყი, 

როდესაჩ მას გამოიღენებთ თფვენს საკონსულტაჩიო ანგარიყყი მოჩემული 

რეკომენდაჩიის გასამღარებლად.  

 მოითჭოვება: 

კრიტიკულად ყეაჰასოთ ჩჭრილყი არსებული მონაჩემები, მათ ყორის  DCS კომპანიის 

საბწოს ნებისმიერი დაყვება; (5 ფულა) 

პროჰესიული უნარების ფულები დაიძერება ჩჭრილისა და თანდართული დაყვე-

ბების ანალიზისას სკეპტიჩიზმის გამოვლენისთვის; (2 ფულა)  

საკონსულტაჩიო ანგარიყისთვის სათანადო მტკიჩებულებების გამოღენებით 

მოამზადეთ ცირითადი რეკომენდაჩიები, რომლებიჩ ურშევს, თუ რომელი 

სტრატეგია(ჭელაჭალი ჰოკუსირების თუ რესტრუფტურიზაჩიის) უნდა დანერგოს 

DCS კომპანიამ;  (5 ფულა)   

პროჰესიული უნარების ფულები იძერება რეკომენდაჩიების დასაბუთებისას 

კომერჩიული აზროვნების უნარების გამოვლენაყი.  (2 ფულა) 

 (22 ფულა) 

 

 

3. ხავა პერაიასთან ინტერვიუს დროს და საყუალო დონის მენეხმენტთან გამართული ჰოკუს 

ხგუჰის ყეჭვედრის შანაძერებყი თფვენ ჭაზი გაუსვით, რომ DCS კომპანიაყი არსებობს 

გარკვეული ცირითადი საკითჭები, დაინტერესებული მჭარეების მენეხმენტთან  და შართუ-

ლობასთან დაკავყირებით. ამჟამად ამზადებთ სამუყაო შანაძერებს და მას ყესაბამის 

ვიზუალურ დამჭმარე საყუალებებს დაურთავთ, რომელიჩ მთლიანი საკონსულტაჩიო ანგა-

რიყის ყესაჭებ თფვენი პრეზენტაჩიის მნიყვნელოვანი ნაძილი იფნება.    

მოითჭოვება: 

(ა)  დაინტერესებული მჭარეების ყესაბამისი ანალიზის გამოღენებით ყეაჰასოთ, თუ  

რამდენად ყეიჩვლებოდა ფვემოთ მოჩემული დაინტერესებული მჭარის სამი ხგუჰის 

ყესაბამისი ცალაუჰლება და ინტერესები, აგრეთვე მათთან დაკავყირებული 

სტრატეგიები, DCS კომპანია სახარო ყეზქუდული პასუჭისმგებლობის კომპანია რომ 

გამჭდარიღო.  

 აფჩიონერები; 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

 თანამყრომლები; 

 კრედიტორები. (9 ფულა) 

 პროჰესიული უნარების ფულები დაიძერება ანალიტიკურ უნარებყი, ყედარებითი 

ცალაუჰლებისა და ინტერესის ყეჰასებისას აგრეთვე იმ საკითჭის შამოღალიბებისას, 

თუ როგორი უნდა იღოს დაინტერესებულ მჭარეებთან ურთიერთობა ბირჟაზე 

კოტირებამდე და კოტირების ყემდეგ;  (2 ფულა)   

(ბ)  კრიტიკულად ყეაჰასეთ მთავარი აქმასრულებელი დირეფტორისა და ადამიანური 

რესურსების დირეფტორის ეთიკური და პროჰესიული ფჩევა თანამყრომელთა 

კმაღოჰილების თაობაზე კითჭვარის ყედგენასთან, გამოკითჭვის შატარებასთან და 

მის ყესაჭებ ანგარიყგებასთან დაკავყირებით;  (5 ფულა) 

 პროჰესიული უნარების ფულები დაიძერება ეთიკური და პროჰესიული საკითჭების 

იდენტიჰიჩირებისას გამოვლენილ სკეპტიჩიზმის უნარებყი, რომელიჩ დაკავყირე-

ბულია გამოკითჭვის შატარებასთან და ამ კრიტიკის კლიენტისთვის მისაქები ჰორმით 

მიძოდებასთან.  (2 ფულა) 

(18 ფულა) 

ნიმუყი N1 

ანგარიყი DCS კომპანიისთვის, ცირითადი მონაჩემების ყესაჭებ  

მიმქები - ჯოი ლუი 

გამგზავნი - დენი ლემანი 

საგანი - ორგანიზაჩიული მიმოჭილვა, გარემო პირობები და DCS  -ის ბიზნესის მოდელი  

თარიქი - 2015 ძლის 20 ნოემბერი 

ყენიყვნები: 

ორგანიზაჩიული მიმოჭილვა  

დეითა ფომუნიფეიყენზ სისტემსი  (DCS) კოტირებულია ეროვნულ ბირჟაზე მჩირე კომპანიების 

კაპიტალიზაჩიის ინდეფსით. იგი ძარმოადგენდა კერცო საკუთრებაყი არსებულ მაქალი 

ტეფნოლოგიების მფონე კომპანიას, რომელიჩ 1997 ძელს დაჰუცნდა კომპიუტერული ინჟინრის, 

ხავა პერაიას მიერ. ყემდგომი ძლების განმავლობაყი, სძრაჰი ზრდის გამო, DCS-ს სურდა 

დამატებითი კაპიტალის ძღაროების მოციება მომავალი ზრდის დასაჰინანსებლად. ამიტომ 2006 

ძელს მისი კოტირება განჭორჩიელდა ეროვნულ საჰონდო ბირჟაზე. აქნიყნულმა ხავა პერაიას 

საყუალება მისჩა, გაეღიდა თავისი აფჩიათა საკონტროლო პაკეტის მნიყვნელოვანი ნაძილი. 

კოტირების ყემდგომ აფჩიათა 30% ყეისღიდეს ინსტიტუჩიონალურმა ინვესტორებმა. DCS 

კომპანიამ აგრეთვე გრცელვადიანი სესჭები აიქო ლევერიხის უზრუნველსაღოჰად. კოტირებამდე 

კომპანია ეფსკლუზიურად ჰინანსდებოდა დამჰუცნებლების სააფჩიო კაპიტალიდან, 

გაუნაძილებელი მოგებიდან და მოკლევადიანი დაჰინანსებიდან.   

გარემო პირობები 

DCS-ის სათავო ოჰისები განთავსებულია ჰრიდეინყი, რომელიჩ ძარმოადგენს განვითარებულ 

ძარმატებულ ფვეღანას, სტაბილური და კარგად დამკვიდრებული პოლიტიკური სისტემით და 

კარგად განვითარებული ყრომის კანონმდებლობით, რომელიჩ ითვალისძინებს ფვეღნის 

საჭელჰასო მინიმუმს და აჭლად შამოღალიბებულ სავალდებულო ყენატანებზე დაჰუცნებულ 

საპენსიო სფემას. მთავრობამ მსოჰლიოყი, სჭვა ფვეღნების მთავრობების მსგავსად, დიდი 

ინვესტიჩიები განაჭორჩიელა  ტელეკომუნიკაჩიების ეროვნულ ინჰრასტრუფტურაყი, რამაჩ 

გამოიძვია სოჩიალური მედიის მნიყვნელოვანი ზრდა. აფ მოსაჭლების 75% ვირტუალურად არის 

მიერთებული ინტერნეტზე სჭვადასჭვა მოძღობილობის მეყვეობით, მათ ყორის მობილური 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

ტეფნოლოგიებით. მთავრობა ასევე აპირებს ნაჭყირორჟანგის  აჭალი გადასაჭადის დაძესებას, 

რომელიჩ ზეგავლენას მოაჭდენს იმ კომპანიებზე, რომლებიჩ აძარმოებენ და მომსაჭურებას 

აჭორჩიელებენ საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების სჰეროყი, როგორიჩაა მონაჩემთა გაჩვლის 

კომპონენტები და სისტემები. ელეფტრონული და საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების დარგი ბოლო 

დროს იდენტიჰიჩირებულ იფნა როგორჩ სეფტორი, სადაჩ ნაჭყირორჟანგის გამონაბოლფვი 

იზრდება, რასაჩ იძვევს აქნიყნული მოძღობილობების აპლიკაჩიები, როგორიჩაა კომპონენტის 

გამაგრილებელი მოძღობილობები, კომპლეფსური ტელეკომუნიკაჩიების ფსელის კომპონენტები 

და ფლაუდზე მონაჩემთა დამუყავების ტეფნოლოგია. მიუჭედავად იმისა, რომ DCS კომპანიას 

ყეუცლია თავის ფარჭანაყი კომპონენტების დამზადებისა და მიძოდების  ნაჭყირორჟანგის 

მთლიანი გამონაბოლფვის მიაჭლოებითი ყეჰასება, მას ხერ არ ყეუმუყავებია ოჰიჩიალური 

სისტემები და პროჩესები, მის სამართავად ქირებულებითი   ხაწვის ჰარგლებყი.  

ბიზნესის მოდელი  

DCS-ს აფვს ორი დამოუკიდებელი პროდუფტი/მომსაჭურების სჰერო - მონაჩემთა გაჩვლის 

კომპონენტების დამზადება და ფსელების მართვის სისტემების მომარაგება და მოვლა-ყენაჭვა, 

რაჩ მოიჩავს ტეფნიკურ მჭარდაწერას.  

DCS-ის თანამყრომლები ძარმოადგენენ ტეფნიკური კვალიჰიკაჩიის მფონე ინჟინრების, 

(რომლებიჩ კვლევასა და განვითარებაზე მუყაობენ), პროდუფტის დამამზადებელი და ამძღობი 

ფარჭნის თანამყრომლების, საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების გაღიდვისა და მომსაჭურების 

გამძევი გუნდის ნაერთს.  კომპანიის კოტირების ყემდეგ მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტის 

ფარჭანაყი მძარმოებელი თანამყრომლების 60% ყეუერთდა პროჰესიულ კავყირს. 2012 ძელს 

ფვეღანაყი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა, რამაჩ მრავალი კომპანია აიცულა 

ტეფნოლოგიური ინვესტიჩიების სჭვა დროისთვის გადავადება. ამ დროისათვის DCS-მა სრულ 

განაკვეთზე დაიფირავა 150 თანამყრომელი.  

DCS კომპანიის ყემოსავლის ცირითადი ძღაროა ბიზნესის ის ნაძილი, რომელიჩ ითვალისძინებს 

დიდი მოჩულობის დაბალჰასიანი კომუნიკაჩიების კომპონენტების დამზადებას და მას უკავია 

მთლიანი ბაზრის ძილის 1%, რომელიჩ ყეადგენს DCS- ის მთლიანი ბრუნვის 65%-ს. DCS-ი 

მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების დიდ მოჩულობებს, ცირითადად, ღიდის ორიგინალი 

აქწურვილობის დამამზადებლებზე, რომელთა 30% დაჰუცნებულია ჰრიდეინის საზქვრებს გარეთ 

კონტინენტზე, რომელსაჩ აფვს ერთი ვალუტა და რომელიჩ გაუჰასურებას განიჩდის, ჰრიდეინის 

დოლართან მიმართებით. მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტის სეფტორის ძარმატება 

გამომდინარეობს მასყტაბის ეკონომიიდან, რომელიჩ მიიქძევა საიმედო კომპონენტების დიდი 

ოდენობით ძარმოების გზით და დაბალი ჰასების ყენარშუნებით. DCS კომპანიამ აქნიყნული 

განაჭორჩიელა, მიუჭედავად იმისა, რომ ის კომპონენტებს აძარმოებდა იმ ფვეღანაყი, სადაჩ 

ყრომითი კანონმდებლობა ადგენს ჭელჰასის მინიმალურ განაკვეთებსა და პირობებს. 

პროდუფჩიის მეორე სეგმენტი უჰრო მჩირეა და ეჰუცნება საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების  

ფსელის მართვის სისტემების მომარაგებისა და მჭარდაწერის ჭელყეკრულებებს, ცირითადად, 

ეროვნულ საყუალო ზომის საძარმოებთან, რომლებიჩ ამჟამად ყედარებით მაქალ საერთო 

მოგების მარჟას იცლევა, ვიდრე მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტი. მეორე პროდუფტის 

მნიყვნელოვანი ასპეფტია დიდი მონაჩემების ანალიტიკის ყესაცლებლობების მონტაჟი და 

მჭარდაწერა, ფლაუდზე მონაჩემთა განთავსებასთან ერთად; მისი გამოღენება ყეიცლება ცვირი 

საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების არფიტეფტურის სანაჩვლოდ, როგორიჩაა  მონაჩემთა მარტივი 

საჩავები, რომლებიჩ ბიზნეს კლიენტებს აცლევს თავიანთი კლიენტებისა და მათი ფჩევის ყესაჭებ 

უჰრო მეტად მიზნობრივი და დროული მონაჩემების ყეგროვებისა და ანალიზის საყუალებას. მათი 

უმეტესობის მოპოვება ყესაცლებელია იმ მონაჩემებიდან, რომლებიჩ დაჩულია სოჩიალური და 

ბიზნეს კავყირის პროგრამულ უზრუნველღოჰაყი.  
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ნიმუყი N2 

თფვენსა და კომპანიის მთავარ აქმასრულებელ დირეფტორს, ხავა პერაიას ყორის გამართული 

ინტერვიუს შანაძერი. 

თფვენ:  ბატონო პერაია, დიდი მადლობა, რომ ოჰისი და ფარჭანა დამათვალიერებინეთ. შემთვის 

ცალიან საინტერესო იღო თფვენს თანამყრომლებთან ყეჭვედრა და მათი კომენტარების 

მოსმენა. 

 პირველ რიგყი, თუ ყეიცლება აქძერეთ თფვენი კომპანიის სტრუფტურა და მენეხმენტი.  

ხავა:  DCS-ს დავაჭასიათებდი, როგორჩ საკმაოდ კარგად ჩენტრალიზებულს. შემი აზრით, 

მენეხმენტზე საუბრისას DCS-ის მენეხმენტის სტრუფტურას აქვძერდი, როგორჩ ჰუნფჩიურ 

ბიუროკრატიას. შვენ გვირშევნია არ დავუყვათ მენეხერების ან დეპარტამენტების 

ზედმეტი ავტონომია, რა თფმა უნდა, მათივე სასიკეთოდ, იმისათვის, რომ უზრუნველვღოთ, 

რომ ისინი DCS-ს საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მოფმედებენ და თავიდან 

იჩილებენ უპასუჭისმგებლოდ რისკების აქების ყესაცლებლობას, რომელიჩ სამძუჭაროდ 

ადგილი ძარსულყი ჭდებოდა.    

 შვენ საყუალო დონის მენეხერებისგან ველით, რომ ისინი დააჰასებენ და დადებით 

პასუჭს გასჩემენ მაქალი დონის მენეხმენტის მოთჭოვნებს ან მითითებებს და კითჭვის 

ნიყნის ფვეყ არ დააღენებენ აქნიყნულს, გარდა იმ ყემთჭვევისა, როდესაჩ ისინი 

აბსოლუტურად დარძმუნებულნი იფნებიან ჰაფტებყი. ეს, სავარაუდოდ, ძარმოადგენს 

ბირჟაზე კოტირებამდე არსებული პერიოდის მემკვიდრეობას, როდესაჩ სტრატეგიული 

მიმართულების უდიდეს ნაძილს მე და შემი უაჭლოესი მთავარი დირეფტორები 

ვძღვეტდით, რომელთა უმრავლესობაჩ შემი ოხაჭის ძევრები და ერთგული მეგობრები 

იღვნენ.  

 

 

თფვენ:  თუ ყეიცლება ამიჭსენით, როგორ ჭდება კომპანიის მართვა და აქძერეთ კორპორაჩიული 

მართვის ქონისციებები.  

ხავა:   დიაჭ, ყემიცლია, ყეჭედეთ ამ ჩჭრილს.  

ხავა გადმოგჩემთ ფვემოთ ძარმოდგენილ ორგანიზაჩიულ სტრუფტურას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხავა:   2006 ძლიდან DCS-ს მართავდა დირეფტორთა საბწო, სადაჩ მთავარ აქმასრულებელი 

დირეფტორი და თავმხდომარე ვიღავი, რაჩ სათანადო კონტროლის ბერკეტს მაცლევდა 

კომპანიის ეჰეფტიანად სამართავად და საბწოყი ლიდერობისათვის, ჭელს ვუძღობდი 

დებატებს და ვჭელმცქვანელობდი დქის ძესრიგით. საბწოყი ყედის მარკეტინგის 

დირეფტორი, ხულსი. ის  თავდაპირველად შემი გაღიდვების მენეხერი იღო, რომელიჩ 

მარკეტინგის 

დირეფტორი - 

ხულს დებრიუ 

ძარმოების / IT 

დირეფტორი 

ტონი ნორბური 

ჰინანსური 

დირეფტორი - 

ტოყ მონდალი 

ადამიანური 

რესურსების 

დირეფტორი - 

ტრიყ ჯოპკინსი 

არააქმას-

რულებელი 

დირეფტორი 

ასაჰ პირელი 

მთავარი აქმასრულებელი დირეფტორი და თავმხდომარე - ხავა პერაია 
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კომპანიამ დაიფირავა და მას დიდი ჭანია ვიჩნობ. შვენ ასევე გვღავს ძარმოებისა და 

საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების დირეფტორი ტონი, რომელიჩ კომპანიაყი უკვე 10 ძელზე 

მეტია  მუყაობს. მას კარგი გამოჩდილება აფვს მონაჩემთა გაჩვლის კომპიუტერული 

მოძღობილობების კომპონენტებყი. ტოყი არის შვენი ჰინანსური დირეფტორი. ის 

კომპანიას ყემოუერთდა ჩოტა ჭნით ადრე, ეროვნულ საჰონდო ბირჟაზე კომპანიის 

კოტირებამდე. ტრიყ ჯოპკინსი არის ფალბატონი, რომელიჩ ადამიანური რესურსების 

დირეფტორის თანამდებობაზეა და ასევე სარგებელს ვიქებთ იმით, რომ საბწოყი გვღავს 

დამოუკიდებელი არააქმასრულებელი ძევრი. შვენ ცალიან გაგვიმართლა ასაჰის 

დანიყვნაყი, რადგან ის ცალიან ნიწიერი ბიზნესმენი და ასევე შვენი ორი უდიდესი 

მომძოდებლის აქმასრულებელი დირეფტორია. ეს გულისჭმობს, რომ ცალიან კარგად 

იჩნობს შვენს ბიზნესს და მონაჩემთა გაჩვლის ინდუსტრიას.   

თფვენ:  ეს ნამდვილად სასარგებლო ინჰორმაჩიაა, ბატონო პერაია. რას იტღვით მუდმივმოფმედ 

მმართველ კომიტეტებზე, რომლებიჩ, სავარაუდოდ, საბწოს ძინაყე განაჭორჩიელებენ 

ანგარიყგებას?  

ხავა:  შვენ გვღავს აუდიტის კომიტეტი, რომელიჩ ყედგება სამი გამოჩდილი ფსელის ინჟინე-

რისგან, რომელიჩ ღურადქებას ამაჭვილებენ ყიდა კონტროლისა და ჭარისჭთან და-

კავყირებით ძარმოყობილ პრობლემებზე და იკვლევენ მათ. უჰრო მეტი დამოუკი-

დებლობის ჭელყეძღობისთვის, ამ კომიტეტის თავმხდომარედ დავნიყნეთ არააქმას-

რულებელი დირეფტორი, რომელიჩ აეროპორტის ღოჰილი ყესაბამისობის ოჰიჩერია და 

გამოჩდილება აფვს საჯაერო ტრანსპორტის კონტროლისა და ავიაჩიის რეგულირებაყი, 

თუმჩა, ის ასევე არის ტელეკომუნიკაჩიების ეფსპერტი.   

თფვენ: რას იტღვით რისკების კომიტეტზე და გღავთ თუ არა თანამდებობაზე ძარდგენის ან 

ანაზქაურების კომიტეტი?  

ხავა: DCS-ს არ ჯღავს ჩალკე რისკის, ანაზქაურების ან თანამდებობაზე ძარდგენის კომი-

ტეტები. ღველა სტრატეგიულ და გრცელვადიან დაგეგმვას იძღებს და ძვეტს ცირითადი 

საბწო, რომელსაჩ მე ვჭელმცქვანელობ. რა თფმა უნდა, შვენი მენეხმენტის სტრუფტურა 

და კულტურა ისეთია, რომ რისკების მართვასთან დაკავყირებულ საკითჭებს ვა-

ჭორჩიელებთ, თანამყრომლების მწიდრო კონტროლის მეყვეობით, რაჩ უკვე გითჭარით. 

რაჩ ყეეჭება ჭელჰასს, გვხერა, რომ საბწოს ღველა ძევრს უნდა ჯფონდეს ჰიფსირებული 

ჭელჰასი, რაჩ მათ უჰრო გრცელვადიან პერსპეფტივაყი ძააჭალისებს და  მათ 

დახილდოებას არ მოაჭდენს საფმიანობის მოკლევადიან ყედეგებთან დაკავყირებული 

ბონუსებით.   

            როდესაჩ საფმე ეჭება სამსაჭურყი აღვანას, ანაზქაურებასა და უჰლებამონაჩვლეობის 

დაგეგმვას, პირადად ვამტკიჩებ და ვმართავ საყუალოდან მაქალი დონის მენეხერების 

დაფირავებასა და თანამყრომლების დაძინაურებას, ამიტომ არ არსებობს ამ 

ჰორმალური დანიყვნის პროჩესების საწიროება დირეფტორების ან მაქალი დონის 

მენეხმენტისთვის.  

თფვენ:  აჭლა, მას ყემდეგ, რაჩ თფვენ კოტირებული კომპანია ჭართ, როგორ აჭორჩიელებთ 

აფჩიონერებთან, განსაკუთრებით კი ინსტიტუჩიურ აფჩიონერებთან ანგარიყგებას და 

მათთან ურთიერთობებს?  

ხავა:  DCS-ს არ აფვს განსაკუთრებული მართვის ან ანგარიყგების სტრუფტურა, რომელსაჩ 

აფჩიონერებთან, მათ ყორის, ინსტიტუჩიურ აფჩიონერებთან გამოიღენებდა, თუმჩა შვენ, 

რა თფმა უნდა, ვაკმაღოჰილებთ კორპორაჩიული კანონით გათვალისძინებულ ცირითად 

ვალდებულებებს, რომლებიჩ დაკავყირებულია აფჩიონერების ძინაყე სავალდებულო 

ანგარიყგებასთან, აფჩიონერთა დემოკრატიასთან, ჭმის მიჩემასთან და სჭვა 

საკანონმდებლო უჰლებებთან.  
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თფვენ:  ბატონო პერაია, ღველაჰერი ცალიან სასარგებლო იღო, თუმჩა ამჟამად მსურს მივიქო 

უჰრო მეტი მონაჩემები DCS კომპანიის საფმიანობის ყედეგებზე  მთლიანად და საბწოს 

ოფტომბრის თვის ანგარიყი, რომელიჩ, როგორჩ ვიჩი, განიჭილავდა DCS-ის ძინაყე 

არსებულ სტრატეგიულ ყესაცლებლობებს.  

ხავა:  რა თფმა უნდა, მე ვთჭოვ ტოყ მონდალს, რომ გამოგიგზავნოთ შვენი ინტეგრირებული 

ანგარიყგების მონაჩემების მიმოჭილვა, რომლებიჩ მოჩემულია ჩჭრილყი. მე ასევე 

ვთჭოვ შვენს მარკეტინგის დირეფტორს, გამოგიგზავნოთ საბწოს ოფტომბრის თვის 

ანგარიყი.  

თფვენ: დიდი მადლობა ბატონო პერაია.  

 

 

ნიმუყი N3 

ჰინანსური დირეფტორის - ტოყ მონდალისგან მიქებული ინტეგრირებული ანგარიყგების 

მონაჩემებიდან ამონარიდი (2012-2015)  

ჰინანსური საფმიანობის ყედეგები 

(ღველა ჩიჰრი მოჩემულია მილიონ დოლარყი $) 

    

ჰინანსური პერიოდი: 2015 2014 2013 2012 

ყემოსავალი გაღიდვებიდან (ეროვნული და საერთაყორისო) 6·95 7·40 6·80 4·75 

რეალიზებული პროდუფჩიის თვითქირებულება 4·97 4·85 4·25 2·62 

საერთო მოგება 1·98 2·55 2·55 2·13 

ზედნადები ჭარხები 1·12 1·51 1·41 1·30 

საოპერაჩიო მოგება 0·86 1·04 1·14 0·83 

ჰინანსური ჭარხები 0·69 0·38 0·37 0·14 

საგადასაჭადო ჭარხები 0·02 0·06 0·08 0·15 

ყესაბამისი ძლის მოგება 0·15 0·60 0·69 0·54 

სჭვა მონაჩემები: 2015 2014 2013 2012 

დასაფმებულთა რაოდენობა 127 135 143 150 

თანამყრომლების დენადობა (%) 10% 7% 5% 4% 

გვიან მიტანილი ყეკვეთების პროჩენტული მაშვენებელი  10% 8% 7% 5% 

მომავალი ჭელყეკრულების ყეკვეთის რეესტრი  

(ყეკვეთების რაოდენობა)  

2,500 3,750 4,150 3,505 

მომჭმარებელთა საშივრების პროჩენტული მაშვენებელი მთლიან 

ყეკვეთებსა და არსებულ ჭელყეკრულებებყი  

3·4% 2·4% 2·0% 1·5% 

თანამყრომელთა კმაღოჰილების გამოკითჭვის ფულა 

(მაფსიმუმ 100%) 

61% 65% 68% 72% 

გრცელვადიან საძარმოო აქწურვილობაყი ინვესტირება, რომელიჩ 

ძარმოადგენს პროჩენტულ მაშვენებელს 

გაღიდვებიდან ყემოსავალთან 

7% 8% 8% 10% 

R&D დანაჭარხების პროჩენტული მაშვენებელი გაღიდვების 

ყემოსავლთან 

3% 5% 5% 6% 

ნაჭყირბადის გამონაბოლფვი კგ-ყი გაღიდვებიდან ყემოსავლის 

ღოველ $1,000-ზე  

80 75 65 60 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

 

 

 

ნიმუყი N4 

DCS კომპანიის საბწოს ოფტომბრის თვის ანგარიყი  

მიმქები - DCS-ის დირეფტორთა საბწო 

საგანი - სტრატეგიული მიმოჭილვა– DCS კომპანია 

გამგზავნი - ხულს დებრეი (მარკეტინგის დირეფტორი)  

თარიქი - 2015 ძლის 12 ოფტომბერი 

ყესავალი 

ეს ანგარიყი ეჰუცნება DCS-ის ღველა აქმასრულებელი დირეფტორისგან მიქებულ ინჰორმაჩიას, 

რომელიჩ ყვიდი ცირითადი სათაურის ფვეყ არის გაერთიანებული. ანგარიყი ჭაზს უსვამს რისკებს, 

ყესაცლებლობებს და DCS-ის მომავალ ჭედვას. იგი აგრეთვე ღურადქებას ამაჭვილებს 

სტრატეგიაზე და რესურსების განაძილებაზე, ჭაზს უსვამს რა მნიყვნელოვან სტრატეგიულ 

გადაძღვეტილებას, რომლის მიქებაჩ საბწოს უაჭლოეს მომავალყი დასწირდება.  

რისკები და ყესაცლებლობები. რა ძარმოადგენს კონკრეტულ რისკებსა და ყესაცლებლობებს, 

რომლებსაჩ ზეგავლენა აფვს DCS-ის უნარზე, ყეფმნას მოკლევადიანი, საყუალო და გრცელვადიანი 

ქირებულება და როგორ ართმევს თავს ორგანიზაჩია?  

2014 ძლისთვის მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების საერთაყორისო ბაზარმა გახერება და 

ყემჩირება დაიძღო. 

რაჩ ყეეჭება საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების მართვის სისტემების სპეჩიალისტების მიძოდებისა 

და მჭარდაწერის ჭელყეკრულებებს, შვენ მეტად რთულად და ჭარხიანად მიგვაშნია ფსელის 

მჭარდაწერის საწირო დონის ყენარშუნება. უჰრო რთული ჭდება მაქალკვალიჰიჩიური 

თანამყრომლების აღვანა DCS-ყი. DCS-ის სათავო ოჰისები, მიუჭედავად იმისა, რომ ისინი 

თანამედროვეა, განთავსებულია ისეთ გეოგრაჰიულ ტერიტორიაზე, რომელიჩ მიმზიდველი არ 

არის ცირითადი პერსონალისთვის. შვენი სპეჩიალისტები ბიზნესის სისტემების მჭარდაწერის 

ნაძილყი ამჟამად ზედმეტად გადატვირთულია, რადგან ცირითადი თანამყრომლების 

უმრავლესობა სჭვა კომპანიაყი გადავიდა ან ისინი ადრე გავიდნენ პენსიაზე.  

მსესჭებლები ბოლო დრომდე მოჭარულები იღვნენ DCS-თვის ესესჭებინათ დამატებითი 

გრცელვადიანი ჰინანსური საჭსრები, კონკურენტული საპროჩენტო განაკვეთის სანაჩვლოდ, 

მაგრამ ამჟამად თავიანთ საკრედიტო ჭაზებს უმჩირებენ კომპანიას და ვალდებულებებს 

გვაკისრებენ იმისათვის, რომ ჰინანსური ლევერიხი მისაქებ ჰარგლებყი ყეინარშუნონ. ისინი 

ასევე ზრდიან  საპროჩენტო განაკვეთს, დამატებითი ჰინანსური რისკის კომპენსირების მიზნით. 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ნებისმიერი ზრდა ან ინვესტიჩია მომავალყი დაჰინანსდება აჭალი 

სესჭიდან და დაგვწირდება მნიყვნელოვანი რაოდენობის ნაქდი ჰულის რეზერვების გამოღენება, 

ან კომპანიის ყიგნით გამომუყავებული ჰინანსური საჭსრების ათვისება. ამჟამად DCS საკუთარი 

კაპიტალის ქირებულება 12%-ია. 

 

მომავალი ჭედვა. რა გამოძვევებისა და გაურკვევლობების ძინაყე დადგება DCS, სავარაუდოდ, 

თავისი სტრატეგიის განჭორჩიელებისას და რა პოტენჩიური ზემოფმედება განჭორჩიელდება მის 

ბიზნესის მოდელსა და საფმიანობის ყედეგებზე მომავალყი?  

ამჟამად DCS-ი ამზადებს მთლიანი მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების 50%-ს, რომელიჩ 

გამოიღენება თავისსავე პროდუფჩიაყი. დანარშენი მთლიანი კომპონენტების, რომელიჩ მოიჩავს 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

ნაჭევარგამტარებსა და მიკროპროჩესორებს, ყესღიდვა ჭორჩიელდება ორი საერთაყორისო 

გლობალური მიმძოდებლისგან. ეს მიმძოდებლები 2006 ძლიდან ბაზარზე მნიყვნელოვანი 

მოთამაყეებია ყესღიდვებისა და ყერძღმების ყედეგად, მაყინ, როდესაჩ მანამდე ბევრად მეტი 

მიმძოდებელი არსებობდა ბაზარზე და თითოეულს ბევრად მჩირე საბაზრო ძილი გააშნდა. ბოლო 

დროს, ძარმოების მნიყვნელოვანი პრობლემები ძარმოიყვა ცირითადი მიმძოდებლების 

კომპონენტების პერიოდული დეჰიჩიტის გამო, რაჩ დამზადების, აძღობისა და 

მომჭმარებლებისთვის მიძოდების პროჩესის მნიყვნელოვანი დროით დაგვიანებას იძვევს. შვენ 

მიერ ბოლო დროს ყესღიდული ორიგინალი აქწურვილობის დამამზადებლის მომჭმარებელი ამ 

სჰეროყი ყეადგენს გაღიდვების 40%-ს.  

2016 ძლის და ყემდგომი პერიოდის მარკეტინგული პროგნოზები მიუთითებს ზრდაზე ეროვნულ 

ჰინანსურ სეფტორყი ამჟამად დამონტაჟებულ ფსელების საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების 

მიძოდებისა და გაღიდვების მენეხმენტის მომსაჭურებიდან და არა  ორიგინალი აქწურვილობის 

დამამზადებლებისათვის, კომპონენტების დამზადებიდან ან მსჭვილი კომპანიებისათვის აჭალი 

ფსელების დაღენებიდან. ზრდის სჭვა პოტენჩიური სჰეროა ფლაუდზე მონაჩემთა დამუყავებისა და 

დიდი მონაჩემების ანალიზის ყესაცლებლობის მიჩემა მჩირე და საყუალო სეფტორისთვის. DCS-ის 

შათვლით მჭოლოდ სამი კომპანია არსებობს, რომლებიჩ სპეჩიალიზებულ მომსაჭურებას 

უზრუნველღოჰენ ჰრიდაინყი.  

სტრატეგია და რესურსების განაძილება. რისი მიქძევა სურს DCS-ს  და როგორ აპირებს 

აქნიყნულის განჭორჩიელებას?  

შვენ, როგორჩ აქმასრულებელ დირეფტორებს გვწირდება სათანადო სტრატეგია ყემდეგი 3-5 

ძლისთვის. ამჟამად არსებული ტენდენჩიით ველოდებით შვენი ყემოსავლების 10%-იან ძლიურ 

ყემჩირებას, მომავალი სამი ძლის განმავლობაყი. უაჭლოეს საბწოს სჭდომაზე უნდა განვიჭილოთ 

და გადაძღვეტილება მივიქოთ შვენი, როგორჩ კომპანიის საუკეთესო სტრატეგიის ყესაჭებ.  

შვენ უნდა ავირშიოთ ორი სტრატეგიიდან ერთ-ერთი. ვაჭდენთ თუ არა ბიზნესის რესტრუფ-

ტურიზაჩიას იმგვარად, რომ იგი ნაკლებად იღოს დამოკიდებული დიდ მოჩულობებზე, დაბალი 

მარჟის მფონე კომპონენტების სეგმენტზე და გადავანაძილებთ რესურსებს მონაჩემთა გაჩვლის 

სეგმენტიდან ამ უჰრო მაქალი დამატებითი ქირებულების მფონე ფსელის მართვისა და 

მჭარდაწერის სეფტორზე? აქნიყნულის განსაჭორჩიელებლად გვწირდება ისეთი ტეფნოლოგიების 

უჰრო მეტად ათვისება, როგორიჩაა ფლაუდზე მონაჩემთა დამუყავება და, განსაკუთრებით, დიდი 

მონაჩემების ანალიზი, რომელიჩ გვთავაზობს უჰრო დაბალი დანაჭარხებით მონაჩემთა ყენაჭვას, 

მომჭმარებელთა სურვილების უკეთეს გაგებას და უჰრო ინდივიდუალური პროდუფტებისა და 

მომსაჭურებების ყემუყავების ყესაცლებლობას. სჭვა ყემთჭვევაყი, უნდა მოვაჭდინოთ თუ არა 

ჭელაჭალი ჰოკუსირება შვენს ცირითად ყესაცლებლობებზე მონაჩემთა 0გაჩვლის კომპონენტების 

დამზადების სჰეროყი, სადაჩ ჩოდნა და გამოჩდილება გვაფვს და საიდანაჩ შვენი ბრუნვის დიდი 

ნაძილი ძარმოიყობა?  

დასკვნა: 

DCS-ის საბწომ აჭლა უნდა ყეაჰასოს რისკები და ყესაცლებლობები და მიიქოს მნიყვნელოვანი 

გადაძღვეტილებები. DCS-ს ასევე სწირდება, განიჭილოს, თუ როგორ დანერგავს მის მიერ არშეულ 

სტრატეგიას და როგორ დააჰინანსებს მას. დამატებითი ინჰორმაჩია იჭილეთ ფვემოთ.   

მატერიალური სარგებლისა და ჭარხების პროგნოზი, რომელიჩ სჭვადასჭვა პოტენჩიური 

სჩენარიდან გამომდინარეობს.  

2015 ძელს ყევაჰასეთ, რომ ბიზნესის მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტების სეგმენტიდან ძმინდა 

ყემოსულობა ნაქდ ჰულყი ძარმოადგენს 1·55 მილიონ აყყ დოლარს და ფსელის მომარაგებისა და 

მჭარდაწერიდან ძმინდა ყემოსულობა ნაქდ ჰულყი - 0·85 მილიონ აყყ დოლარს. აქნიყნული 

თანჭა მოჩემულია პროჩენტისა და დაბეგვრის ყემდეგ. მოსალოდნელია მთლიანი ჰულადი 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

საჭსრების მოცრაობის ყემჩირება დააჭლოებით 10%-ით ღოველძლიურად იმ ყემთჭვევაყი, თუ 

არაჰერს გავაკეთებთ.  

ჭელაჭალი ჰოკუსირების სტრატეგია 

შვენ ყეგვიცლია ამ სტრატეგიის დანერგვა შვენი გაღიდვებისა და მჭარდაწერის გუნდების 

რეორგანიზაჩიით, დამზადების ჭარხების ეჰეფტიანობითა და მონაჩემთა გაჩვლის კომპონენტის 

მომჭმარებლებზე უჰრო ეჰეფტიანი ორიენტირებულობით. თუ ძარმატებას მივაქძევთ, შვენი 

ყეჰასებით, სულ მჩირე ყევცლებთ DCS-ის მთლიანი ნაქდი ჰულადი ყემოსულობების 

ყენარშუნებას ამჟამად არსებულ დონეზე (2.4 მილიონი აყყ დოლარი), ყემდეგი სამი ძლის 

განმავლობაყი. 

რესტრუფტურიზაჩიის სტრატეგია 

ბიზნესის რესტრუფტურიზაჩიის ყემთჭვევაყი, ფსელის მომარაგებისა და მჭარდაწერის სეგმენტყი, 

კომუნიკაჩიის კომპონენტის სეფტორიდან ძმინდა ნაქდი ჰულადი ყემოსულობა საპროგნოზოდ 

ძლიური 10%-ით ყემჩირდება, ყემდეგი სამი ძლის განმავლობაყი. მიუჭედავად იმისა, თუ 

რამდენად არის მოსალოდნელი ფსელისა და საინჰორმაჩიო ტეფნოლოგიების მჭარდაწერის 

ბიზნესიდან ძმინდა ნაქდი ჰულადი ყემოსულობის ზრდა, ნებისმიერი შვენი დაყვების 

ყესაბამისად, საპროგნოზო ძლიური მუდმივი ჭარხები და საბრუნავი კაპიტალის ეკონომია 

მონაჩემთა კომუნიკაჩიის საყუალებების ძარმოების ყემჩირებიდან იფნება 0·35 მილიონი აყყ 

დოლარი ცირითადი ჭარხებიდან და ასევე მას ყედეგად მოჯღვება ნაჭყირორჟანგის გადასაჭადის 

ძლიური ეკონომია $0·15 მილიონი აყყ დოლარის ოდენობით, რაჩ ყემდგომი სამი ძლის პერიოდყი 

(2016-2018 ძლები) ძლიურად მთლიანად 500, 000 აყყ დოლარის ეკონომიას მოგვჩემს. 

გაითვალისძინეთ, რომ ეს საპროგნოზო ეკონომია არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ფვემოთ 

მოჩემული რომელი ზრდის პროგნოზი განვითარდება.  

ფვემოთ მოჩემული N1 ჩჭრილი  მიუთითებს ნაქდი ჰულის ნაკადის საპროგნოზო ზრდაზე,  ფსელის 

მიძოდებისა და მჭარდაწერის სეგმენტიდან მომავალი სამი ძლის განმავლობაყი; ასევე 

ეკონომიაზე, რომელიჩ განჭორჩიელდება მონაჩემთა გაჩვლის განღოჰილებაყი იმ ყემთჭვევაყი, 

თუ მოჭდება ჭელაჭალი ყესაბამისობა და დამატებითი ინვესტიჩიები.  

 

ჩჭრილი  1: DCS  კომპანიის ალტერნატიული ზრდის პროგნოზი,  რესტრუფტურიზაჩიის სტრატეგიის 

მიჭედვით  

რესტრუფტურიზაჩიის სტრატეგია და ზრდის 

ალბათობა 

ზრდის 

ალბათობა 

(%) 

ძლიური  

ზრდის პროგ-

ნოზი ნაქდ 

ჰულყი მუდ- 

მივ ჭარხებყი 

(მილიონი $) 

ძლიური დანაზო-გის 

პროგნოზი 

მონაჩემთა გაჩვ-

ლის სეგმენტის 

ყემჩირებიდან 

(მილიონი $) 

დამატებითი ყენატანი ნაქდ ჰულყი ბიზნესის 

ფსელური მჭარდაწერიდან ღოველძლიურად 

გაიზრდება 25%-ით, 2014 ძლიდან მომდევნო სამი 

ძლის განმავლობაყი  

60 +0·75 –0·5 

დამატებითი ყენატანი ნაქდ ჰულყი ბიზნესის 

ფსელური მჭარდაწერიდან ღოველძლიურად 

გაიზრდება 15%-ით, 2014 ძლიდან მომდევნო სამი 

ძლის განმავლობაყი 

30 +0·45 –0·5 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

დამატებითი ყენატანი ნაქდ ჰულყი ბიზნესის 

ფსელური მჭარდაწერიდან, ღოველძლიურად 

გაიზრდება 10%-ით, 2014 ძლიდან მომდევნო სამი 

ძლის განმავლობაყი 

10 +0·25 –0·5 

 

 

 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

ნიმუყი N5 

სტრატეგიული არშევანის ყეჰასება, რომლის ძინაყეჩ DCS კომპანია დადგება. 

თფვენ სთჭოვეთ თფვენს კოლეგას ჰრედი ლითიუმს, რომ ყეეჰასებინა ალტერნატიული 
სტრატეგიები იმ ინჰორმაჩიაზე დაღრდნობით, რომელიჩ მოჩემული იღო საბწოს ოფტომბრის თვის 
ანგარიყყი. ჰრედიმ აჭლა მოგჩათ თავისი ნამუყევარი, ფვემოთ მოჩემულ ჩჭრილყი:  

       

DCS-ის სტრატეგიის ყეჰასება ამოგების მეთოდის გამოღენებით      

       

სტრატეგია 1: ჭელაჭალი ჰოკუსირების სტრატეგია   2015 2016 2017 2018 

მთლიანი ყენარშუნებული ჰულადი ყემოსულობა  მლნ 
$ 

მლნ 
$ 

მლნ 
$ 

მლნ 
$ 

მონაჩემთა გაჩვლა   1·55    

ფსელყი მიძოდება და მჭარდაწერა   0·85    

(1) სტრატეგია  1-ის ხამი:   2·40 2·40 2·40 2·40 

       

სტრატეგია 2: რესტრუფტურიზაჩიის სტრატეგია ზრდა: ალბათობა:   

ფსელყი მიძოდება და მჭარდაწერა ($0·85მლნ) 25%  0·60 1·063 1·328 1·660 

 15%  0·30 0·978 1·124 1·293 

 10%  0·10 0·935 1·029 1·131 

(2) მათემატიკური ლოდინი ფსელის ზრდიდან   1·024 1·237 1·497 

(3) მონაჩემთა გაჩვლა ($1·55მილიონი) 10% ყემჩირება 1·55 1·395 1·256 1·130 

(4) სტრატეგია 2-ის მთლიანი ჰულადი ყემოსულობა: (2 + 3)  2·419 2·492 2·627 

(5) ჰულადი ყემოსულობის ნამეტი(4 – 1):   0·019 0·092 0·227 

       

დამატებითი ძლიური მუდმივი ჭარხები მოსალოდნელი ზრდის საჰუცველზე    

ზრდა მლნ$ ალბათობა:   

ფსელყი მიძოდება და მჭარდაწერა ($0·85მილიონი) 25% 0·75 0·60 0·450 0·450 0·450 

 15% 0·45 0·30 0·135 0·135 0·135 

 10% 0·25 0·10 0·025 0·025 0·025 

(6) დამატებითი ჰულადი მუდმივი ჭარხების მათემატიკური ლოდინი:    0·610 0·610 0·610 

(7) დამატებითი ჰულადი ჭარხების დანაზოგი (მონაჩემთა 
გაჩვლა) 

  0·500 0·500 0·500 

(8) ძმინდა დამატებითი ჰულადი მუდმივი ჭარხები:    0·110 0·110 0·110 

       

სტრატეგია 2-ის ჰულადი ყემოსულობის ნამეტი (5)  0·019 0·092 0·227 

დამატებითი ჰულადი მუდმივი ჭარხები  (8)    0·110 0·110 0·110 

სტრატეგია 2-ის ძმინდა  ჰულადი ყემოსულობა 
სტრატეგია 1-თან ყედარებით 

   

–
0·091 

–
0·018 0·117 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

       

ამოგების პერიოდი = 2 ძელი და 11 თვე    

 

 

 

ნიმუყი N6 

საყუალო დონის მენეხმენტთან გამართული ჰოკუს ხგუჰის ყეჭვედრიდან შანაძერები.  

მას ყემდეგ, რაჩ ძაიკითჭეთ ინტეგრირებული ანგარიყგების მონაჩემები და ყეისძავლეთ საუბრის 

შანაძერები, რომელიჩ ხავა პერაიასთან გფონდათ, უჰრო მეტი ინჰორმაჩია გწირდებათ, 

ზოგიერთ მნიყვნელოვან საკითჭთან დაკავყირებით, რომელმაჩ თფვენი ღურადქება მიიპღრო. 

ამიტომ მოიძვიეთ საყუალო დონის მენეხერთა ძარმომადგენლობითი გუნდი ჰოკუს ხგუჰის 

ყეჭვედრაზე და მათ დაუსვით ცირითადი კითჭვები, საიდანაჩ შაინიყნეთ ყემდეგი კომენტარები:  

ჰრაზა N 1 - ჰინანსური განღოჰილების მმართველობითი აქრიჩჭვის ბუქალტერი 

 „კაპიტალური ინვესტიჩიების ყეჰასების განჭორჩიელებისას ინვესტიჩიების ან პროეფტების 

ყეჰასების მკაჩრი პოლიტიკა გვაფვს, რომელიჩ მოიჩავს მაფსიმუმ 3 ძელს და ღურადქებას 

არ ამაჭვილებს აქნიყნული თარიქის ყემდგომ არსებულ ჰულადი საჭსრების მოცრაობაზე 

იმისათვის, რომ უზრუნველღოჰილ იღოს  შვენ მიერ განჭორჩიელებული ინვესტიჩიის 

ამოგება აქნიყნულ ვადაყი.  ეს გულისჭმობს, რომ არ ვამტკიჩებთ უსარგებლო  პროეფტებს.“  

ჰრაზა N 2 ფსელის მომარაგების განღოჰილების ინჟინერისგან 

 „სინამდვილეყი მაბრაზებს ის ჰაფტი, რომ 2011 ძელს მთავარმა აქმასრულებელმა 

დირეფტორმა და ადამიანური რესურსების დირეფტორმა შაატარეს თანამყრომელთა 

ძლიური გამოკითჭვა. მიუჭედავად იმისა, რომ ისინი ანონიმურობას გვპირდებოდნენ, კითჭ-

ვარი გვთჭოვდა ისეთი დეტალების შაძერას, როგორიჩაა ასაკი, ეთნიკური კუთვნილება, 

თანამდებობაზე ღოჰნის ჭანგრცლივობა და დეპარტამენტი, სადაჩ ვმუყაობდით. გასულ 

ძელს ყეჭვედრაზე დამიბარა ძარმოების მენეხერმა, რომელმაჩ დამაყინა და ყემდეგი 

კომენტარები გააკეთა: „თუ არ მოგძონს აფ მუყაობა, რატომ არ გადაჭვალ სჭვა სამსაჭურყი?“ 

შემთვის აყკარა გაჭდა, რომ ეს ყეჭვედრა პირადულ ჭასიათს ატარებდა და 

კონჰიდენჩიალური უნდა ღოჰილიღო. მე არ უნდა განმეჭილა სჭვა თანამყრომლებთან, ამ 

ყეჭვედრების არსებობის ან ყედეგების ყესაჭებ, ძინააქმდეგ ყემთჭვევაყი, მას ყესაბამისი 

ყედეგები მოჯღვებოდა.“ 

ჰრაზა N 3 მონაჩემთა გაჩვლის განღოჰილებაყი არსებული ტეფნიკოსისგან 

 „შემი აზრით, თანამყრომელთა კმაღოჰილების კითჭვარი იმგვარად იღო ყედგენილი, რომ 

გამორიჩჭავდა უარღოჰით უკუკავყირს და ცირითადი საკითჭები, რომლებიჩ არაჰორმალუ-

რად ჩნობილი იღო,  თანამყრომელთა ცირითადი პრობლემის საჭით, განზრაჭ იღო გამო-

ტოვებული გამოკითჭვიდან. ამას გარდა, მენეხერებისთვის ყედეგების ძარდგენის ჰორმა და 

გამოღენებული ვიზუალური გრაჰიკა თითფოს ამჩირებდა ნეგატიურ უკუკავყირს და 

კონჩენტრირდებოდა მჭოლოდ დადებით ჰაფტორებზე. მაგალითად, ჭაზგასმული იღო, თუ 

რამდენად კარგად მიაშნდა თანამყრომლებს საკუთარი საფმიანობის ყედეგები და 

საკუთარი გუნდის ძევრები, რომლებსაჩ თითფოს უკეთესი უკუკავყირი ჯფონდა, კომპანიის 

ლიდერობის მიმართ ნდობასთან დაკავყირებულ სჭვა კითჭვებთან ყედარებით. არ მიმაშნია, 

რომ ეს ღოველივე ძარმოადგენდა შვენი გრცნობების რეალურ სურათს.“ 

ჰრაზა N 4 გაღიდვების მჭარდაწერის ინჟინრისგან 

 „ცალიან დავიქალეთ იმის გამო, რომ თანამყრომელთა ცირითადი ნაძილი სამსაჭურიდან 

მიდის, შვენი გაღიდვების სჰერო უჰრო იზრდება და უჰრო რთულდება ღველა შვენს 

მომჭმარებელთან ურთიერთობა. ეს გულისჭმობს, რომ სირთულეებს ვაძღდებით შვენი 



buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocda ACCA-is programis mixedviT 

moduli strategiuli biznes lideri 

ყეკვეთების დროულად განჭორჩიელებისას და ჭყირად გვიან მივდივართ ყეჭვედრებზე. 

მიუჭედავად იმისა, რომ გაღიდვების პროდუფტიულობა იზრდება, იმის გამო, რომ უჰრო 

ჩოტა შვენგანი ჰარავს დიდ გეოგრაჰიულ ტერიტორიას, მომჭმარებლები კმაღოჰილნი არ 

არიან, როგორჩ ადრე იღვნენ და უჰრო მეტ საშივრებს ძარადგენენ“.  

 ამ ყეჭვედრის ყემდეგ დაბრუნდით თფვენს ოჰისყი და დანიყნეთ ყეჭვედრა ყემდეგ კვირას 

დენისთან და ჰრედისთან DCS კომპანიისთვის საკონსულტაჩიო ანგარიყის მომზადების 

დასაძღებად.  

 


