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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

koeficientebis gamoTvla da analizi
moduli `mmarTvelobiTi aRricxva~

organizaciis saqmianobis efeqtianobis Sefasebis mizniT, finansuri angariSgebis
gaanalizebis unari, koeficientebisa da procentuli maCveneblebis gamoyenebiT,
iseTi unaria, romelsac gamomcdeli xSirad amowmebs ACCA-is bevr gamocdaze.
garda amisa, am sakiTxebis codna Zalian sasargebloa kandidatebisTvis, radgan
momavalSi aucileblad gamoadgebaT praqtikul saqmianobaSi, ufro metic, pro
fesiuli karieris manZilze xSirad mouwevT amgvari analizis Catareba.
`mmarTvelobiTi aRricxvis~ saswavlo programa studentebs acnobs organiza
ciis saqmianobis Sedegebis (efeqtianobis) Sefasebis meTodebs da moiTxovs, rom
kandidatebs SeeZloT Sedegianobis (efeqtianobis) finansuri (mogebianoba, lik
viduroba, saqmiani aqtivoba da leveriji) da arafinansuri maCveneblebis Sesaxeb
msjeloba da maTi gamoTvla. am statiaSi ganvixilavT Sedegianobis finansur
maCveneblebs, aseve im unarebsa da codnas, romlis demonstrirebac moeTxovebaT
kandidatebs `mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis gamocdaze.
kandidatebs unda SeeZloT ZiriTadi saaRricxvo koeficientebis gamoTvla, unda
icodnen, konkretulad risi Sefaseba xdeba TiToeuli koeficientis meSveobiT
da aseve unda SeeZloT imis axsna, ras niSnavs koeficientebis konkretuli sidi
deebi/ricxviTi mniSvnelobebi. `mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis sagamocdo
programaSi finansuri maCveneblebi dayofilia oTx kategoriad: mogebianoba,
likviduroba, saqmiani aqtivoba, leveriji.

mogebianoba
momgebianobis koeficientebiT, rogorc saxelwodebidan Cans, izomeba organi
zaciis mogebis miRebis unari. nebismieri komerciuli organizaciisTvis mogeba
aucilebelia, raTa investorebs misces is ukugeba/Semosavali, rasac isini iTxoven,
aseve uzrunvelyon garkveuli saxsrebis dabandeba biznesis ganviTarebaSi. rogorc
wesi, mogebianobis donis Sesafaseblad, ZiriTadad, sami maCvenebeli gamoiyeneba:
1.

gamoyenebuli kapitalis ukugebis koeficienti (ROCE) = saoperacio mogeba ÷
(grZelvadiani valdebulebebi + mTliani kapitali), %;

2.

realizaciis ukugebis koeficienti = saoperacio mogeba ÷ Semosavali, %;

gaxsovdeT: saoperacioa mogeba saprocento ganakveTisa da gadasaxadebiT
dabegvramde da arasawarmoo zednadebi xarjebis daricxvis Semdeg.
3.

saerTo mogebis marJa = saerTo mogeba ÷ Semosavali, %.
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gamoyenebuli kapitalis ukugebis koeficienti
gamoyenebuli kapitalis ukugebis koeficientis (romelsac sxvanairad investiciis
ukugebis koeficientsac (ROI) uwodeben) meSveobiT, SesaZlebelia im Semosavlis
Sefaseba, romelic kompaniam miiRo biznesSi dabandebuli kapitalidan. zogjer
kandidatebs uWirT imis garkveva, am koeficientis gamosaTvlelad mogebisa da
kapitalis romeli maCveneblebi unda gamoiyenon. zogadad, koeficientebis ga
moTvlis mTavari, oqros wesia is, rom analogi analogs SevudaroT. saoperacioa
mogeba (mogeba procentebis gamoqviTvamde), romelic xelmisawvdomia nasesxebi
saxsrebis investorebisTvis (damfinanseblebisTvis) procentebis gadasaxdelad da
aqcionerebze dividendebis gasacemad. amgvarad, am mogebas udareben grZelvadian
nasesxeb saxsrebs da kompaniis mTlian biznesSi (mTel kompaniaSi) dabandebul kapi
tals (grZelvadiani valdebulebebi + mTliani kapitali). amave logikiT Tu vims
jelebT, Tu movisurvebdiT Cveulebrivi aqciis mflobeli aqcionerebis saxsrebis
ukugebis gamoTvlas, maSin gamoviyenebdiT mogebas, romelic rCeba procentebisa
da gadasaxadebis gadaxdis Semdeg da gavyofdiT mTliani kapitalis odenobaze.
kapitalidan mogebis miReba aucilebelia imisaTvis, rom investorebi `davajil
dovoT~ im riskebisTvis, romlebsac isini sakuTar Tavze iReben imiT, rom TavianT
fuls abandeben kompaniaSi. sazogadod, rac ufro didia gamoyenebuli kapitalis
ukugebis koeficienti (ROCE), miT ukeTesia es investorebisTvis. es cifri unda
SevudaroT im ukugebas, romelic investorebisTvis xelmisawvdomi gaxdeboda
analogiuri riskis mqone alternatiuli investiciebidan.

realizaciis ukugeba (saoperacio marJa) (ROS)
realizaciis ukugebis koeficienti (sxvanairad mas saoperacio marJasac uwodeben)
aris saoperacio mogeba, romelic gamosaxulia kompaniis Semosavlebis mimarT pro
centul maCvenebelSi. analogiurad, ubralo eniT Tu vityviT, rac ufro maRalia
es koeficienti, miT ukeTesia. maRali koeficienti gviCvenebs, rom sarealizacio
fasi an moculoba iyo maRali, an imas, rom danaxarjebze kontroli efeqturad
xorcieldeboda. cudi/aradamakmayofilebeli Sedegi xSirad imiT aixsneba, rom
Zalian dabalia sarealizacio fasebi an Zalian maRalia danaxarjebi.
gamoyenebuli kapitalis ukugebisa (ROCE) da realizaciis ukugebis (ROS) ko
eficientebs xSirad ganixilaven aqtivebis brunvis koeficientTan erTad (am
koeficientsac mogvianebiT ganvixilavT), vinaidan maT Soris garkveuli kavSiri
arsebobs. es kavSiri TvalsaCinoa am koeficientebis gamosaTvleli formulebidan:
gamoyenebuli kapitalis ukugeba = realizaciis ukugeba × aqtivebis brunva ×
saoperacio mogeba
saoperacio mogeba
Semosavali
=
×
gamoyenebuli kapitali
Semosavali
gamoyenebuli kapitali
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am urTierTkavSiris codna kandidatebs gamoadgebaT sagamocdo kiTxvebSi gamoT
vlebis Catarebisas. magaliTad, Tu kiTxvaSi mocemulia, rom sawarmos realiza
ciis ukugeba 5%-ia, xolo aqtivebis brunvis koeficienti _ 2, maSin gamoyenebuli
kapitalis ukugebis koeficienti iqneba 10% (5% × 2). amasTan, gaxsovdeT, rom
am maCveneblebs Soris urTierTkavSiri gacilebiT ufro mets niSnavs, vidre
ubralod maTematikur damokidebulebas. kerZod, es niSnavs, rom gamoyenebuli
kapitalis ukugebis koeficientis nebismieri cvlileba SeiZleba aixsnas an re
alizaciis ukugebis cvlilebiT, an aqtivebis brunvis cvlilebiT, anda orive
maTganis cvlilebiT.

saerTo mogebis marJa
rogorc vnaxeT, realizaciis ukugebis koeficientis gamosaTvlelad gamoiyeneba
saoperacio mogeba, anu misi meSveobiT fasdeba mogeba, romelic rCeba arasawar
moo zednadebi xarjebis daricxvis Semdeg. saerTo mogebis marJa ki gamoiyeneba
kompaniis savaWro saqmianobis efeqtianobis Sesafaseblad, radgan gviCvenebs sa
erTo mogebis xvedriT wils kompaniis SemosavlebSi (saerTo mogeba = Semosavlebi
_ realizebuli produqciis danaxarjebi).
analogiurad, ubralo eniT Tu vityviT, rac ufro maRalia es koeficienti, miT
ukeTesia. maRali saerTo mogebis marJa gviCvenebs, rom sarealizacio fasebi
an/da realizaciis moculobebi iyo maRali, an imas, rom sawarmoo danaxarjebi
mudmivad, efeqtianad kontroldeboda. dabali efeqtianoba _ dabali saerTo
mogebis marJa xSirad imiT aixsneba, rom Zalian dabalia sarealizacio fasebi an
Zalian maRalia danaxarjebi.

likviduroba
likvidurobis maCveneblebiT izomeba kompaniis unari, ramdenad SeuZlia Tavisi
moklevadiani finansuri valdebulebebis Sesruleba.
analizSi xSirad iyeneben likivdurobis or koeficients:
4. mimdinare likvidurobis koeficienti =
valdebulebebi; da

mimdinare aqtivebi ÷ mimdinare

5. swrafi likvidurobis koeficienti = (mimdinare aqtivebi _ maragebi) ÷ mimdinare
valdebulebebi.

mimdinare likvidurobis koeficienti
mimdinare likvidurobis koeficientis meSveobiT erTmaneTs udardeba wlis gan
mavlobaSi dasafari valdebulebebi da fuladi saxsrebis naSTebi da is aqtivebi,
romlebic wlis manZilze unda gardaiqmnas fulad saxsrebad. am koeficientiT
kompania afasebs moklevadiani valdebulebebis dafarvis Tavis SesaZleblobas.
tradiciulad, saxelmZRvaneloebSi aRniSnulia, rom es Tanafardoba unda aRema
tebodes 2:1-s, raTa kompaniam mSvidad SeZlos Tavisi valdebulebebis Sesruleba.
TumcaRa, misaRebi mimdinare koeficientebi sxvadasxvanairia sxvadasxva dargSi
da bevri kompania savsebiT komfortulad grZnobs Tavs im SemTxvevaSic, rode
sac misi mimdinare likvidurobis koeficienti, anu zemoaRniSnuli Tanafardoba
naklebia 2:1-ze.
meore mxriv, aRsaniSnavia isic, rom mimdinare likvidurobis Zalian maRali koe
ficienti yovelTvis kargi ar aris. es SeiZleba imaze miuTiTebdes, rom kompania
Zalian likviduria, anu kompaniaSi arsebobs Warbi fuladi saxsrebi. ras niSnavs
es? kompaniis angariSebze arsebul fulad saxsrebs xSirad uwodeben `mocdenil,
gayinul aqtivs~, vinaidan maT ar moaqvT Semosavali da, maSasadame, fuladi sax
srebis Zalian maRali naSTis SenarCuneba miiCneva uyairaTobad. mimdinare likvi
durobis maRali koeficienti SeiZleba aseve imazec miuTiTebdes, rom kompania
sakmarisad ar iyenebs iaf moklevadian dafinansebas.

swrafi likvidurobis koeficienti
swrafi likvidurobis koeficientSi gaiTvaliswineba is faqti, rom maragebis
fulad saxsrebad gardaqmnas didi dro sWirdeba. amitom am koeficientis gamoTv
lisas maragebi ar gaiTvaliswineba. tradiciulad saxelmZRvaneloebSi aRniSnulia
rom es koeficienti unda aRematebodes 1:1 Tanafardobas, magram, rogorc zemoT
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aRvniSneT, am koeficientis sasurveli donec sxvadasxva dargisa da kompaniisTvis
SeiZleba sxvadasxvanairi iyos da Zalian bevri warmatebuli kompania muSaobs ise,
rom maTi koeficienti 1:1-ze ufro dabal doneze dgas.
praqtikaSi mimdinare da swrafi likvidurobis koeficientebs kompania unda
ixilavdes kompaniis saoperacio fulad nakadebTan erTad _ stabiluri fuladi
nakadebiT xSirad kompensirdeba likvidurobis susti maCveneblebi.

aqtivobis maCveneblebi
6. aqtivebis brunva = Semosavali ÷ (grZelvadiani valdebulebebi + gamoyenebuli
kapitali);
7. moTxovnebis (debitoruli davalianebis) brunvis periodi = moTx ovnebi ÷
kreditiT realizacia × 365 dRe.
8. maragebis brunvis periodi (dReebSi) = maragebi ÷ realizebuli produqciis
TviTRirebuleba × 365 dRe;
9. valdebulebebis (kreditoruli davalianebis) brunvis periodi = kreditoruli
davalianeba ÷ Sesyidvebi (an realizebuli produqciis TviTRirebuleba) × 365 dRe.
saqmiani aqtivobis koeficientebis meSveobiT SesaZlebelia Sefasdes, ramdenad
Seswevs kompanias imis unari, rom kompaniis balansis muxlebi gardaqmnas fulad
saxsrebad an realizaciad. maSasadame, amgvari koeficientebi gviCvenebs, ramdenad
efeqtianad marTavs kompania Tavis aqtivebs.

aqtivebis brunva
aqtivebis brunvis koeficienti gviCvenebs kompaniis unars, miiRos Semosavlebi
gamoyenebuli (dabandebuli) kapitalis meSveobiT. am maCveneblis erT-erTi
nairsaxeobaa:
grZelvadiani aqtivebis brunvis koeficienti = Semosavali ÷ grZelvadiani aqtivebi.
sazogadod, rac ufro maRalia es maCvenebeli, miT ukeTesia, magram ACCA-Si
swavlis momdevno etapebze Tqven ganixilavT gadaWarbebuli vaWrobiT gamowveul
problemebs (anu iseT SemTxvevebs, rodesac kompaniis saqmianoba iseT doneze
warimarTeba, romelic gamyarebuli ar aris kompaniis mier gamoyenebuli kapitaliT).
rogorc wesi, aqtivebis maRal brunvadobas Tan axlavs realizaciis ukugebis
dabali done da piriqiT. sacalo vaWrobis seqtoris kompaniebSi, Cveulebriv,
aqtivebis maRal brunvas Tan axlavs dabali marJebi; `jek koheni, romelmac daarsa
gaerTianebuli samefos supermarketebis qseli `tesko~, muSaobisas eyrdnoboda
aseT devizs _ `SesTavaze bevri, gayide iafad~!

debitoruli davalianebis brunvis periodi
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Tu kompaniisTvis saSualo wliuri debitoruli davalianeba $20,000-ia, xolo
kreditiT realizaciis wliuri moculoba $40,000, es imas niSnavs, rom saSualod
kreditiT realizaciidan misaRebi Semosavlis 50%-s ver iRebs kompania. Tu
kreditiT gayidvebi Tanabrad ganawildeba mTel welze, 50% debitoruli
davalianeba ekvivalenturi iqneba 183 dRis, rac warmoadgens momxmareblebis
mier davalianebis gadaxdis saSualo vadas ($20,000/$40,000 ÷ 365 dRe = 183 dRe).
likvidurobis poziciidan, rac ufro swrafad ifareba davalianeba, miT ukeTesia.
garda amisa, rogorc wesi, rac ufro didia momxmareblebisgan debitoruli
davalianebis amoRebis periodi, miT ufro maRalia uimedo valebis done. Tumca,

meore mxriv, Tu kompania momxmareblebze Zalian Zlier zewolas ganaxorcielebs
raime meTodiT im mizniT, rom kompaniam rac SeiZleba swrafad miiRos maTgan
davalianebis dafarva, aman SeiZleba uaryofiTad imoqmedos kompaniis Semosavlebis
miRebis SesaZleblobaze.

maragebis brunvis periodi
maragebis brunvis periodis gamoTvla hgavs debitoruli davalianebis brunvis
periodis gamoTvlas. am koeficientis meSveobiT SesaZlebelia imis Sefaseba,
ramdenad didxans inaxeba maragebi kompaniaSi (ase vTqvaT, sawyobebSi) maT gayidvamde.
analogiurad, likivdurobis poziciidan, rac ufro xanmoklea es periodi, miT
ukeTesia, vinaidan am SemTxvevaSi naklebi fuladi saxsrebi aRmoCndeba maragebSi
gayinuli. garda amisa, maragebis Senaxvis xangrZlivma periodebma SeiZleba maTi
daZvelebac gamoiwvios. meore mxriv, maragebis Zalian dabalma donem SeiZleba
warmoebis gaCereba gamoiwvios da kompaniam ver SeZlos Tavisi momxmareblebis
dakmayofileba. amitom maragebis marTvis procesSi mniSvnelovania `oqros~
Sualedis povna.

kreditoruli davalianebis (valdebulebebis) brunvis periodi
valdebulebebis brunvis periodic moTxovnebis brunvis periodis koeficientis
msgavsad gamoiTvleba. vinaidan analitikosebisTvis, romlebic dakavSirebulni
ar arian kompaniasTan, xSirad xelmisawvdomi ar aris monacemebi, kompaniis
Sesyidvebis Sesaxeb, Sesyidvebis moculobis miaxloebiTi SefasebisTvis xSirad
gamoiyeneba realizaebuli produqciis cifri. valdebulebebis brunvis (dafarvis)
periodi gviCvenebs momwodeblebis mimarT arsebuli kompaniis davalianebis
dafarvis saSualo dros. valdebulebebis brunvis xangrZlivi periodebi kargia
likvidurobis poziciidan, Tumca aman SeiZleba ziani miayenos momwodeblebTan
urTierTobas.

leveriji
leveriji gviCvenebs, ramdenad Seswevs kompanias imis unari, dafaros Tavisi
grZelvadiani savalo valdebulebebi. praqtikaSi xSirad iyeneben or koeficients:
10. kapitalis leveriji (koeficientis ori nairsaxeoba):
•

grZelvadiani valdebulebebi ÷ Cveulebrivi aqciebis mflobelTa saxsrebi,
%. (am maCvenebels xSirad uwodeben nasesxebi da sakuTari saxsrebis fardobis
koeficientsac, an meore varianti;

•

grZelvadiani valdebulebebi ÷ (grZelvadiani valdebulebebi + Cveulebrivi
aqciebis mflobelTa saxsrebi), %.

11. procentis dafarvis koeficienti _ saoperacio mogeba ÷ finansuri danaxarjebi.

kapitalis leveriji
sxvanairad ubralod leverijsac uwodeben. leveriji gviCvenebs kompaniis saqmi
anobis dasafinanseblad gamoyenebuli kompaniis sakuTari (anu mesakuTreTa) da
nasesxebi kapitalis Tanafardobas. arsebobs am maCveneblis ramdenime nairsaxeoba
da yvelaze xSirad iyeneben zemoT miTiTebul or koeficients. aucileblobis Sem
TxvevaSi, sagamocdo kiTxvaSi miTiTebuli iqneba, romeli maTgani unda gamoiyenoT.
nasesxebi kapitalis didi done zrdis kompaniisTvis risks, vinaidan nasesxebi sax
srebis procentebisa da Ziri Tanxis gadaxda iuridiuli valdebulebaa, romelic
aucileblad unda Sesruldes, Tu kompanias surs Tavidan aicilos finansuri
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problemebi, uares SemTxvevaSi, gakotreba. meore mxriv, wliuri dividendebis ga
cema aqcionerebze aris iuridiuli valdebuleba. miuxedavad riskebisa, nasesxebi
kapitali dafinansebis mimzidveli meTodia kompaniisTvis, vinaidan kreditorebi
ukugebis ufro dabal ganakveTs iTxoven, vidre aqcionerebi, gamsesxeblis po
zicia ukeT aris daculi (vTqvaT, ipoTekiT). garda amisa, procentebis gadaxda,
kompaniis kapitalidan dividendebis gadaxdisgan gansxvavebiT, ar ibegreba mogebis
gadasaxadiT. amitom, garda imisa, rom Tanamedrove epoqaSi sul ufro izrdeba
warmatebuli kompaniebis saqmianobis masStabi, zemoaRniSnuli aris swored erTerTi mniSvnelovani faqtori, romlis gamoc dRes kompaniebis saqmianoba warmo
udgenelia, nasesxebi saxsrebiT dafinansebis gareSe _ mTavaria, kompaniam ipovos
nasesxeb da sakuTar saxsrebs Soris Tanafardobis optimaluri done, romelic
mas warmatebas moutans grZelvadian Tu moklevadian perspeqtivaSi da ar Seuq
mnis likvidurobis problemebs, anu saboloo jamSi, xels ar SeuSlis kompaniis
sicocxlisunarianobas.
kapitalis leverijis misaRebi (urisko an naklebad riskiani) done savsebiT gansx
vavebulia sxvadasxva dargSi. kompanias, romelsac msxvili investiciebi esaWiroeba
materialur aqtivebSi, xSirad leverijis maRali maCvenebeli aqvs. amitom, erTi
sityviT, konkretizaciis gareSe, Znelia imis Tqma, leverijis romeli done miiC
neva Zalian maRal maCveneblad. TumcaRa, buRaltrebis udidesi nawili eTanxmeba
im azrs, rom leverijis done Zalian maRal maCveneblad im SemTxvevaSi miiCneva,
rodesac nasesxebi kapitalis wili metia sakuTari kapitalis xvedriT wilze.

procentis dafarvis koeficienti
am koeficients zogjer Semosavlebis leverijsac uwodeben. igi gviCvenebs,
kompaniis saoperacio mogeba ramdenjer aRemateba gadasaxdel procentebs. rac
ufro maRalia es maCvenebeli, miT ufro metia imis albaToba, rom kompania SeZlebs
procentebis gadaxdas. procentis dafarvis koeficienti, romelic 4-s aRemateba,
rogorc wesi, usafrTxo doned miiCneva.
statiis dasasrul, Cven mier ganxiluli zogierTi sakiTxis sailustraciod,
SemogTavazebT ramdenime tests `mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis ACCA-is
wina wlebis sagamocdo masalidan.

tipuri kiTxvebi
1-li magaliTi (2016 wlis saSemodgomo sesiebis gamomcdelis angariSidan)
kompanias aqvs $1.8 mln-is Rirebulebis mimdinare aqtivebi, maT Soris $0.5 mln-is
maragebi da mimdinare valdebulebebi _ $1.0 mln-is.
ra gavlenas iqoniebs mimdinare da swrafi likvidurobis koeficientebze is faqti,
Tu kompania samTviani kreditiT ufro met marags SeiZens?
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mimdinare likvidurobis
koeficienti

swrafi likvidurobis
koeficienti

a

gaizrdeba

gaizrdeba

b

Semcirdeba

gaizrdeba

g

gaizrdeba

Semcirdeba

d

Semcirdeba

Semcirdeba

swori pasuxia d, orive koeficienti Semcirdeba.

sawyisi mimdinare likvidurobis koeficienti aris $1.8 mln /$1.0 mln = 1.8
(mimdinare aqtivebi ÷ mimdinare valdebulebebi), xolo sawyisi swrafi likvidurobis
koeficienti _ $1.3mln /$1.0 mln =1.3 [(mimdinare aqtivebi _ maragebi) ÷ mimdinare
valdebulebebi].
vTqvaT kompaniam damatebiT Seisyida $1.0 mln-is maragi moklevadiani kreditiT.
es gamoiwvevs mimdinare likvidurobis koeficientis Semcirebas ($1.8 mln +
$1 mln) ÷ ($1.0 mln + $1.0 mln) = 1.4-mde
aseve Semcirdeba swrafi likvidurobis koeficientic $1.8 mln ÷ ($1.0 mln + $1.0
mln) = 0.9-mde.
kandidatebis mxolod 23%-ma airCia swori varianti. yvelaze metma kandidatma
(41%-ma) airCia `g~ varianti. am tipis kiTxvaze, Tu uceb ver mixvdebiT, romelia
swori pasuxi, operaciis gavlenis Sesamowmeblad unda gamoiyenoT martivi (patara)
cifrebi da maSin pasuxic naTeli gaxdeba.
SegaxsenebT, gamomcdeli angariSSi aRniSnavda, rom gamocdaze ar SegxvdebaT
aseTi martivi/pirdapiri kiTxva _ mimdinare aqtivebi $3,000-ia da mimdinare val
debulebebi _ $1,000.
ramdeni iqneba mimdinare likvidurobis koeficienti?
es Zalian dabal doned miiCneva `mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis gamocdisTvis,
amitom seriozulad, safuZvliand unda SeiswavloT saswavlo programis yvela Tema
(zogadad) da, cxadia, koeficientebis gamoTvlasa da analizTan dakavSirebuli
sakiTxebic.
me-2 magaliTi: (2018 wlis seqtemberi-2019 wlis agvistos sesiebis sagamocdo
masalidan)
kompaniis erT-erTi qvedanayofis saqmianobis Sedegebi ase gamoiyureba:

realizacia
pirdapiri danaxarjebi
zRvruli mogeba
mikuTvnebuli danaxarjebi (romlebic pirdapir aris dakavSirebuli
qvedanayofTan)
ganawilebuli saTavo ofisis danaxarjebi
qvedanayofis mogeba

$
24,000
(10,000)
14,000
(2,000)
(1,000)
11,000

gamoyenebuli kapitalis $80,000-s akontrolebs es qvedanayofi.
ra sididis iqneba ukugeba investiciaze, romelsac es qvedanayofi akontrolebs
mocemul periodSi (miaxloebiT procentul maCveneblebSi)?
1. 15%
2. 18%
3. 14%
4. 16%
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kontrolirebadi ukugeba investiciaze gamoiTvleba ase _ (kontrolirebadi mogeba
÷ kontrolirebadi investicia) × 100. realizacia da pirdapiri danaxarjebi,
rogorc wesi, kontroldeba qvedanayofis doneze. mikuTvnebuli iseTi danaxar
jebia, romlebic uSualod qvedanayofTan aris dakavSirebuli da, Cveulebriv,
qvedanayofis doneze kontroldeba. ganawilebuli danaxarjebi aris arapirdapiri
danaxarjebi, romlebic danaxarjTa centrebze raime logikiT, magram nebayof
lobiT ganawildeba. amgvarad, qvedanayofis mier kontrolirebadi mogeba iqneba
$14,000 – $2,000 = $12,000.
kontrolirebadi ukugeba investiciaze = $12,000/$80,000 = 15%
maSasadame, swori pasuxia 1-li varianti.
me-2 varianti aris zRvruli mogeba ÷ kontrolirebadi investicia.
me-3 varianti aris qvedanayofis mogeba ÷ kontrolirebadi investicia.
me-4 varianti aris (zRvruli mogeba _ ganawilebuli saTavo ofisis danaxarjebi)
÷ kontrolirebadi investicia.

statia moamzada
„mmarTvelobiTi aRricxvis“ modulis
sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~,
2019 wlis dekemberi
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moqceviTi finansebi
moduli „finansuri marTva

Sesavali moqceviTi (qceviTi) finansebis Teoriis Sesaxeb
ekonomikaSi mimdinare yvela mniSvnelovani movlena adekvatur axsnas moiTxovs
ekonomikuri Teoriisagan. wlebis manZilze mravali mecnieris ekonomikuri Teo
riis mTavari saxelmZRvanelo postulati iyo adamianTa racionaluroba: adami
anebi racionaluri arsebebi arian, moqmedeben sakuTari interesebis Sesabamisad
maqsimaluri ekonomikuri sargeblis misaRebad. Tumca, maSinac arsebobdnen am
postulatis mowinaaRmdegeni (mag., frensis fokuiama), romelsac miaCnda, rom
neoklasikuri Sexeduleba daaxloebiT mxolod 80% aris samarTliani, radgan
adamianebis moqmedeba da maT mier miRebuli gadawyvetilebebi xSirad ganpiro
bebuli ar aris utilitaruli (mosalodneli ekonomikuri sargeblis) miznebiT,
aramed zogjer rwmenis, samarTlianobis, Rirsebis da sxva amgvari principebiT
aris motivirebuli.
sainteresoa is faqtic, rom 2010 wels nobelis premiaze wardgenil kandidatTa
Soris aRmoCnda riCard taleri (Richard Thaler) da robert Sileri (Robert Shiller)
(ielis universitetis profesori), romlebic ikvleven ekonomikuri qcevis prob
lemebs da neoklasikosebisagan mkveTrad gansxvavebuli Teoria Camoayalibes. es,
faqtobrivad, imis aRiarebaa, rom 2008 wels dawyebuli globaluri ekonomikuri
krizisis movlenebi ver axsna ekonomikurma Teoriam, romelSic TiTqmis ramdenime
aTeuli wlis ganmavlobaSi dominirebda neoklasikuri Sexeduleba da, Sesabamisad,
Seicvala kvlevis ZiriTadi mimarTuleba.
neoklasikuri Sexedulebis ori urTierTdakavSirebuli Teoria _ efeqturi baz
risa da racionaluri molodinis Teoria _ amtkicebs, rom adamianebi yovelTvis
racionalurad moqmedeben, bazari idealurad muSaobs, yovelTvis adgens aqtivebis
namdvil fass, informaciis xelmisawvdomobidan gamomdinare da finansuri bazari
principulad stabiluria. am Teoriis warmomadgenlebi miiCnevdnen, rom neokla
sikuri meTodologiiT gadawyda ekonomikuri Teoriis ZiriTadi problemebi da
SesaZlebeli gaxda ekonomikuri procesebis sruli gakontroleba. neoklasikuri
Teoriis yvela mimdinareoba efuZneba daSvebas, rom bazrebze investorebi ra
cionalurad moqmedeben. Tumca, rogorc ukve aRvniSneT, globalurma krizisma,
romelic 2008 wels daiwyo mTels msoflioSi, aSkarad cxadyo, rom investorTa
racionaluri qcevis Teoriebs ar Seswevs investorTa realuri qcevis mizezebis,
motivaciis mizezebis axsnis unari da am mizezebis kvleva mecnierebma intensiu
rad sxva kuTxiT daiwyes.
dRes ukve mravalricxovani Teoriuli gamokvlevebiTa da TviT praqtikiT da
dasturebulia, rom neoklasikuri Teoriebis principebis meSveobiT SeuZlebelia
bazarze investorTa qcevis sakmarisi xarisxis sizustiT aRwera. bazarze riskisa
da gaurkvevlobis pirobebSi adamianebi eqcevian `brbos”, iluziebisa da emocie
bis gavlenis qveS, xSir SemTxvevaSi, arasworad aRiqvamen miRebul informacias,
Sesabamisad, maTi qceva ar aris racionaluri.
araracionalurobas yuradRebis gareSe arc neoklasikosebi tovebdnen, magram
miiCnevdnen, rom araracionaluroba mxolod moklevadiani periodisTvis iyo da
maxasiaTebeli da grZelvadian periodSi yvelaferi Tavis adgils ubrundeboda.
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aRsaniSnavia is faqtic, rom ekonomikuri krizisis fonze mkveTrad Seicvala TviT
am ekonomikuri Teoriebis mimdevarTa Sexedulebac. 2008 wels alan grinspenma
aRiara, rom Sokirebuli iyo, radgan daingra misi, inteleqtualuri Sexedule
bebis Senoba”.
Tumca, jer kidev adam smitic werda amis Sesaxeb: `ekonomikuri cxovreba Rrmad
dakavSirebulia socialur cxovrebasTan da SeuZlebelia maTi Secnoba gancal
kevebiT sazogadoebis Cvevebis, zneobis, tradiciebisa da kulturis gareSe. kul
tura gavlenas axdens adamianis qcevaze saerTod da kerZod ekonomikur qcevaze.”
r. taleri da r. Sileri daaxloebiT ocdaaTi wlis manZilze ikvlevdnen ekono
mikuri qcevis problemebs. maTi azriT, ekonomikas marTavs e.w `iracionaluri
sawyisi” e.i Cveni emociebi. rodesac raime gadawyvetilebis sargeblianoba maRali
xarisxiT gaurkvevelia, realurad, ekonomikuri gadawyvetilebebis did nawils
adamianebi intuiciiT iReben.
ufro metic, Sileri miiCnevs, rom aucilebelia ekonomikuri Teoriebis (mecnie
rebebis) mWidrod dakavSireba tvinis funqcionirebis Semswavlel mecnierebebTan.
daiwyes Seswavla tvinis struqturisa da misi muSaobis ekonomikur saqmianobebze
gavlenis meqanizmze. momavalSi am kvlevis Sedegebma asaxva unda hpovos ekono
mikuri politikis sferoSi.
swored bazris situaciebis gamokvlevisa da adamianTa saqmianobaSi iracionaluri
bunebis damadasturebeli magaliTebis kvlevisa da gaanalizebis Sedegad warmoiSva
ekonomikuri mecnierebis axali mimarTuleba – moqceviTi (qceviTi) finansebi,
romelic Seiswavlis bazarze safinanso-sainvesticio xasiaTis gadawyvetilebebis
miRebisas adamianTa iracionalur qcevas.
moqceviTi finansebis Teoria aqcents akeTebs imaze, rom investorebi ver
moqmedeben racionalurad, rogorc es miCneulia efeqturi bazris Teoriul
modelebSi. moqceviTi finansebis Teoria xsnis fsiqologiis gavlenas finan
sur saqmianobaze. es midgoma swored im sirTuleebis dasaZlevad aRmocen
da, romelic dakavSirebulia finansur (neoklasikur) paradigmasTan.
miuxedavad imisa, rom talerma da Silerma 2010 wels ver miiRes nobelis pre
mia, dRes ukve fiqroben, rom qceviTi Teoria gaxdeba meinstrimi, dominirebuli
skola, vinaidan qceviTi finansebis Teoria saSualebas gvaZlevs, avxsnaT bazris
(investorebis) zogierTi iseTi Tviseba da qceva, romelsac ver xsnis efeqturi
bazrebis hipoTeza. Tumca, vinaidan es Teoria SedarebiT axalia, bevri termini
da mosazreba isev daxvewis procesSia, mkvlevarTa Sexedulebebi garkveul as
peqtebSi gansxvavebulia da mecnierebi isev agrZeleben adamianTa ekonomikuri
da finansuri gadawyvetilebebis fsiqologiuri aspeqtebis ufro Rrma kvlevas.
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miuxedavad amisa, qceviTi finansebis Teoriis mniSvnelobidan gamomdinare, `finan
suri marTvis~ modulis saswavlo programaSic Setanilia garkveuli sakiTxebi da
terminebi qceviTi finansebis Teoriidan. kerZod, „finansuri marTvis“ modulis
saswavlo programa moicavs e4g punqts, romelic Semdegnairad ikiTxeba: „aRwereT
investorebis mier ganxorcielebuli spekulaciuri operaciebis mniSvneloba da
investorTa gadawyvetilebebi axseniT moqceviTi finansebis poziciidan“.
am masalis codnas АССА afasebs 1-el inteleqtualur doneze, e.i. kandidats
moeTxoveba am Temisa da Sesabamisi terminebis codna da gageba.
axla mokled ganvixilavT moqceviTi finansebis cnebas da ZiriTad terminebs,
romlebic kandidatebma unda icodnen.

maS ra aris moqceviTi finansebi?
moqceviTi finansebi aris kvlevis sfero, romelic cdilobs axsnas finansuri
gadawyvetilebis miRebis procesi realur cxovrebaSi, aseve imis mizezebi, mi
Rebuli gadawyvetilebebi ratom ar gamoiyureba yovelTvis racionalurad da,
maSasadame, araprognozirebadi Sedegebi mohyveba. investorTa gadawyvetilebebis
cxovrebiseuli praqtika srulad ar Seesabameba tradiciul Teoriebs, romlebic
TiTqmis yovelTvis miiCneven, rom investorebi racionalurad moqmedeben.
mniSvnelovani terminebi, romlebic unda icodeT
erT-erTi aspeqti, romlis gagebac aucilebelia, aris `bazris paradoqsi~. misi
arsi mdgomareobs SemdegSi _ imisaTvis, rom bazrebi realurad iyos efeqturi,
investorebma isini araefeqturad unda miiCnion. Tu investorebi miiCnevdnen, rom
bazrebi efeqturia, maT aranairi mizezi ar eqnebodaT imisa, rom aqtiurad gane
xorcielebinaT aqciebiT yidva-gayidvis operaciebi da, aseT SemTxvevaSi, bazrebi
axal informaciaze efeqtur reagirebas ar moaxdendnen.
termini „naxiris qceva“ gulisxmobs iseT situaciebs, rodesac investorebi yidu
loben an yidian ama Tu im kompaniis an dargis aqciebs mxolod imis gamo, bevrm a
sxva investorma es ukve gaakeTa. investorebma „naxiris instinqti“ SeiZleba gamo
avlinon sxvadasxva mizezis gamo, rogoricaa maT Soris socialuri konformizmi
_ imis survili, rom ar imoqmedos sxvebisgan gansxvavebulad. kidev erTi SesaZlo
mizezia is, rom individualur investorebs SeiZleba ar hyofnideT sakuTari Tavis
rwmena damoukidebeli gadawyvetilebebis miRebis sakiTxSi da isini „uyureben“
sxva investorTa mravalricxovan jgufs, radgan miaCniaT, rom umravlesoba ver
Secdeba.
Tu bevri investori „naxiris instiqtiT“ imoqmedebs da konkretul dargSi iyidis
aqciebs, aman SeiZleba gamoiwvios kompaniebis aqciebis fasebis mniSvnelovani zrda
am dargSi, rac xels Seuwyobs safondo birJaze „buStis“ warmoqmnas („safondo
birJis buSti“), buSti ki nebismier dros SeiZleba gaskdes.
mravali dakvirveba gvaZlevs saSualebas vivaraudoT, rom safondo birJis e.w.
„profesionali monawileebi“ xSirad iReben iseT gadawyvetilebebs, romlebic ar
emyareba racionalur analizs. rogorc gamokvlevis Sedegebi gviCvenebs, safondo
birJaze gvxvdeba iseTi treiderebi (investorebi), romelTa gadawyvetilebebi ar
emyareba kompaniebis saqmianobis maCveneblebisa da maT perspeqtivis fundamentur
analizs. maT „xmauris treiderebs~ uwodeben. treiderebis am kategoriisTvis da
maxasiaTebelia gadawyvetilebis dagvianebiT miReba da tendenciebze orientireba.
zogierTi investori zaralis mimarT antipatias iCens (moqceviT ekonomikur/fi
nansebis TeoriaSi amas „zaralis zizRi“ ewodeba), amitom isini Tavs arideben iseT
investiciebs, romlebTanac zaralis maRali riskia dakavSirebuli, maSinac ki,
Tu mosalodneli Rirebulebis analizi imaze mianiSnebs, rom amgvari investiciebi
grZelvadian perspeqtivaSi kapitalis mniSvnelovan zrdas gamoiwvevs. investorebi,
romlebsac zaralis mimarT zizRi axasiaTebT, investiciebisTvis xSirad irCeven
dabali, magram stabiluri Semosavlis mqone kompaniebs, vidre iseT kompaniebs,
romlebsac zogierT wels maRali mogebis miReba SeuZliaT, magram aseve SeiZleba
zarali ganicadon sxva wlebSi.
safondo birJaze SeiZleba arsebobdes iseTi fenomeni, rogoricaa „momentis
efeqti“. Tu garkveuli periodis ganmavlobaSi safondo birJaze aqciis fasebi
izrdeba, aman SeiZleba investorebs optimizmis safuZveli misces. Sedegad, in
vestorebi, romlebic elian, rom fasebis zrda gagrZeldeba, avlenen mzaobas
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imisTvis, rom investiciebi Cadon iseT kompaniebSi, romlebic zrdis potencials
aCveneben. momentis efeqti xels uwyobs safondo birJebze zrdis an Semcirebis
periodebis gaxangrZlivebas.
daskvna
finansuri qcevis Seswavla cxadyofs, rom gadawyvetilebebis miReba yovelTvis
ar eyrdnoba yvela arsebuli informaciis racionaluri analizis Sedegebs. amis
gamo, ama Tu im kompaniis aqciebis fasi an mTlianad safondo birJaze fasebi Se
iZleba daSordes samarTlian dones. garda amisa, safondo birJaze garkveuli
periodis ganmavlobaSi SesaZloa SeimCneodes aqciis fasebis zrdis an dacemis
saerTo tendencia.
swavlis am doneze kandidatebs ar moeTxovebaT yvela sxvadasxva tipis qceviTi
mikerZoebisa da moqceviTi finansebis potenciuri gavlenis siRrmiseulad ga
azreba, magram finansuri marTvis gamocdaze gamomcdelma kiTxvebSi SeiZleba
Seitanos am statiaSi ganxiluli terminebisa da cnebebis axsna.

statia moamzada finansuri marTvis
modulis sagamocdo
komisiis wevrma, 2019 wlis noemberi

14

moduli `buRalteri biznesSi~
Tanamedrove epoqaSi, rodesac dRiTi dRe, SeiZleba iTqvas rom arnaxuli tempe
biT farTovdeba samewarmeo subieqtebis (biznesorganizaciebis) mier samrewvelo
Tu samomxmareblo bazrebisTvis SeTavazebuli produqtebis nomenklatura da
asortimenti, rodesac swrafi tempebiT izrdeba aseve warmatebuli kompaniebis
warmoebis masStabebi, maTi warmatebis saqmeSi gansakuTrebiT fasdaudebel rols
TamaSobs marketingis mecniereba, rogorc aseTi da, ufro konkretulad, biz
nesorganizaciebis marketingis meTodebisa da midgomebis saTanadod gamoyenebis
unarebi.
cxadia, `buRalteri biznesSi~ modulis saswavlo programa miznad ar isaxavs mar
ketingis meTodebisa da midgomebis Rrma, safuZvlian swavlebas (es ar aris mar
ketingis sagani), magram marketingis Tema/organizaciis marketingis ganyofilebis
saqmianoba iseTi Temaa, romlis gareSec kandidatebi srulyofil warmodgenas,
erTian suraTs ver Seiqmnian, biznesorganizaciebis saqmianobis Sesaxeb. swored
am mizniT aris Setanili ZiriTadi marketinguli cnebebis swavleba `buRalteri
biznesSi~ modulis saswavlo programaSi.

risi codna gvWirdeba?
saxelmZRvanelos meTodur miTiTebebSi aRniSnulia, rom kandidatebs unda SeeZ
loT biznesorganizaciebis ZiriTadi qvedanayofebis/ganyofilebebis rolisa da
funqciebis daxasiaTeba, kerZod, samecniero-kvleviTi da sacdel-sakonstruq
toro proeqtebis, Sesyidvebis, sawarmoo, pirdapiri momsaxurebis, marketingis,
administraciuli da finansuri ganyofilebis. Semdeg ganxilulia marketingTan
dakavSirebuli moTxovnebi, sadac CamoTvlilia, ra sakiTxebis codna moeTxovebaT
kandidatebs am TemasTan dakavSirebiT.
`axseniT organizaciaSi marketingis roli:
(1) marketingis ganmarteba;
(2) marketinguli paketi (miqsi);
(3) marketingis kavSiri strategiul gegmasTan~.
am statiaSi gavecnobiT zemoaRniSnul mniSvnelovan marketingul cnebebs.

ra niSnavs marketingi?
gaerTianebuli samefos marketingis institutis mier Camoyalibebuli ganmarte
biT `marketingi aris marTvis procesi, romelic adgens, winaswar ganWvrets da
akmayofilebs momxmarebelTa moTxovnilebebs efeqtianad da organizaciisTvis
mogebianad.~
eWvs ar iwvevs is faqti, rom marketingi aris marTvis erT-erTi procesi (mmarT
velobiTi procesi), vinaidan warmatebuli organizaciebis umetesoba mas miiCnevs
koordinirebuli RonisZiebebis gadamwyveti mniSvnelobis nakrebad, romelic
unda muSavdebodes organizaciis strategiul doneze. bevr organizacias hyavs
aRmasrulebeli direqtori, romlis funqciur pasuxismgeblobas ganekuTvneba
marketingis sfero. Tumca, maSinac ki, Tu organizacias ar hyavs aseTi direqtori,
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rogorc wesi, aucilebelia, rom organizaciaSi arsebobdes da xorcieldebodes
strategiuli marketingis gegma, romelic SesabamisobaSi iqneba korporaciuli
gegmiT dadgenil miznebTan da amocanebTan.
miuxedavad imisa, rom farTo sazogadoeba marketingis cnebas SeiZleba gayidvebis
sinonimad miiCnevdes, zemoT mocemuli ganmartebidan Cans, rom marketingis
moqmedebis sfero sakmaod farToa da ar Semoifargleba marto gayidvebiT.
sinamdvileSi, organizaciis strategias, romelic mxolod gayidvebs eyrdnoba
da saTanadod ar iTvaliswinebs marketingis sxva mniSvnelovan RonisZiebebs,
seriozuli naklovanebebi gaaCnia. organizacias SeiZleba mxedvelobidan gamorCes
momxmareblebis moTxovnilebebi da saWiroebebi, organizacia SeiZleba yiddes
iseT saqonelsa da momsaxurebas, romelic momxmareblebs ar sWirdeba, an SeiZleba
momxmarebels sWirdebodes mocemuli organizaciis produqcia da momsaxureba,
magram SeiZleba SecdomiT sxvas yidulobdes, Tundac informaciis uqonlobis
gamo.
marketingis arsi mdgomareobs Semdeg sityvebSi: `adgens, winaswar ganWvrets da
akmayofilebs~. es gulisxmobs iseT process, romlis meSveobiT organizaciam unda
gaarkvios, ra surT momxmareblebs, an gamoikvlios, savaraudod, ra moesurvebaT
momavalSi momxmareblebs da Semdeg daakmayofilos maTi moTxovnilebebi, Tavisi
resursebis saTanadod gamoyenebis gziT.
zemoaRniSnuli procesic iseTive dinamikuri unda iyos, rogorc icvleba momx
marebelTa moTxovnilebebi da prioritetebi droTa ganmavlobaSi, rac zogierT
saqonelsa da momsaxurebas maTi moTxovnilebebisTvis naklebad Sesafseriss
xdis, an SeiZleba saerTod aRar esaWiroebodes maT. arsebobs uTvalavi magaliTi
produqtebisa, romlebic warsulSi, zogjer didi xnis ganmavlobaSi, akmayofi
lebdnen realur moTxovnilebebs, magram garkveuli periodis Semdeg, saboloo
jamSi, produqtebis sxva alternatiulma variantebma Caanacvles isini, adamianTa
moTxovnilebebis, gemovnebisa da prioritetebis Secvlis gamo, an am produqtebma
saerTod dakarges sargeblianoba momxmareblebisTvis. amis magaliTia audiokase
tebi, kinofirebi da proeqtorebi, organyofilebiani avtomaturi sarecxi manqanebi
da salaros aparatebi. Sesabamisad, warmatebuli biznesorganizaciebi marketings
miiCneven uwyvet procesad, romlis meSveobiT mudmivad tardeba momxmareblebis
faqtobrivi da potenciuri moTxovnilebebis gamokvleva da analizi da maTze
Tval-yuris devneba, raTa organizaciam daakmayofilos es moTxovnilebebi im
denad, ramdenadac amis saSualebas iZleva organizaciis resursebi da unarebi.

marketinguli paketi (miqsi)
marketinguli paketi aris modeli, romelic gamoiyeneba sxvadasxva RonisZiebis
ganxilvisas, romlebic aucilebelia kompleqsuri marketinguli strategiis Ca
mosayalibeblad da praqtikaSi gansaxorcieleblad. marketinguli paketi yvelaze
xSirad oTxi elementiT aris warmodgenili: produqti, fasi, stimulireba da
adgili (ganTavseba). am konteqstSi `adgili~ moicavs distribuciasTan dakavSi
rebul yvelanair saqmianobas/RonisZiebas.
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produqti
marketinguli paketis aRniSnuli elementi iTvaliswinebs kompaniis mier baz
risTvis SeTavazebuli produqtis, an produqtebis teqnikur maxasiaTeblebs,
sargebelsa (upiratesobebs) da SezRudvebs. organizaciis saqmianobis specifikis
mixedviT, kompaniis produqcia SeiZleba iyos fizikuri saqoneli, an momsaxureba.

produqtis teqnikuri maxasiaTeblebi mniSvnelovania, radgan isini gansazRvravs,
momxmareblis realuri moTxovnilebebi dakmayofildeba, Tu potenciuri, prog
nozirebuli moTxovnilebebi. produqtis maxasiaTeblebi gamoisaxeba teqnikur
parametrebsa da produqtis SesaZleblobebSi da zogjer im SezRudvebSic, rom
lebic produqtis gamoyenebas axasiaTebs.
sargebeli aRniSnavs produqtis sargeblianobas momxmareblisTvis, anu momxmareb
lis gadasaxedidan da imis dadasturebas, rasac momxmarebeli SeiZleba moelodes
produqtisgan. sargebeli mniSvnelovan rols TamaSobs produqtis mastimulire
beli RonisZiebebis gansazRvrisas da, maSasadame, gadamwyveti mniSvnelobis dama
kavSirebeli rgolia marketinguli paketis produqtisa da mis mastimulirebel
elementebs Soris.
zogierT produqtze moTxovna `warmoebuli~ xasiaTisaa, anu masze moTxovna ga
momdinareobs sxva produqtze, an momsaxurebaze moTxovnis arsebobidan, amitom
misi maxasiaTeblebi SeiZleba sruliad gansxvavdebodes saboloo produqtisTvis
damaxasiaTebeli sargeblisgan. magaliTad, faqtobrivad aravis surs ipoTeka,
radgan igi warmoadgens did, grZelvadian finansur valdebulebas. misi sarge
beli ganivTebulia saxlSi Tu binaSi da, ipoTekis gareSe, cxadia, cota adamiani
SeZlebs mokle vadaSi am survilis dakmayofilebas.
produqtis dagegmva iTvaliswinebs produqtis mdgomareobas produqtebis port
felSi, romelsac organizacia sTavazobs bazars da mis potenciur wvlils or
ganizaciis momaval warmatebaSi. TiTqmis yvela produqciis gaTvaliswineba aris
SesaZlebeli misi sasicocxlo ciklis mixedviT. aRniSnuli modeli gulisxmobs,
rom produqtebi droTa ganmavlobaSi TandaTanobiT gadian sxvadasxva stadias,
romlis Sesabamisad icvleba produqtis realizaciidan miRebuli amonagebi; ker
Zod, amonagebi izrdeba sawyis da zrdis etapebze, Semdeg amonagebis zrda Tan
daTan Seneldeba da sabolood daecema, imis Sesabamisad, rogorc mimdinareobs
produqtis bazridan gamodevna, Semdeg bazris gajereba da bolos produqtis
gayidvebis dacema. profesionalTa firmebis (buRaltrebis, iuristebis, arqiteq
torebis da sxv.) `produqti~ aris momsaxureba, romelsac isini damkveTebs sTava
zoben, rac, ZiriTadad, Tavisi arsiT, aramaterialuria; Tumca, zogjer SeiZleba
materialuric iyos, radgan konkretuli momsaxureba damkveTisTvis angariSebisa
da SeiZleba raime sxva saxiT momsaxurebis Sedegebis wardgenasac gulisxmobdes.

fasi
fasSi marto produqtis fasi ki ar igulisxmeba, aramed SesyidvebTan dakavSi
rebuli yvelanairi danaxarji. misi gamosaxva SesaZlebelia fulad erTeulebSi,
saprocento ganakveTebSi, danaxarjebSi, sazRaurSi, an kombinirebulad yvela am
elementSi. fasi SeiZleba iyos erTjeradad gadasaxadeli Tanxa, an garkveuli
drois manZilze nawil-nawil gadasaxdeli Tanxebis seria. fasze SeiZleba vrcel
debodes SezRudva drois faqtoriT (magaliTad, specialuri SeTanxmeba, romelic
garkveul periods exeba). fasi aseve SeiZleba iyos pirobiTi da damokidebuli iyos
sxva produqtebis Sesyidvaze, an raRac minimaluri periodiT iyos `Caketili~,
rogoricaa, magaliTad mobiluri telefonebis xelSekruleba minimaluri vadiT.
profesiuli momsaxurebis konteqstSi fasi gamoisaxeba momsaxurebis sazRaurSi.

stimulireba
stimulireba moicavs yvelanair saqmianobas/RonisZiebas, romelic gamiznulia
momxmareblis informirebasa da Sesyidvebis gadawyvetilebaze gavlenis moxdenaze.
zogjer organizaciis mier gamoyenebuli mastimulirebeli saSualeba garkveuli
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mastimulirebeli RonisZiebebis nakrebis, anu mastimulirebeli paketis saxiT
aris warmodgenili. ase, magaliTad:
•

reklama;

•

pirdapiri gayidva, rogoricaa pirispir urTierToba momxmarebelTan da sa
telefono, an internetgayidvebi;

•

sazogadoebasTan urTierToba;

•

saqonlis gasaRebis stimulireba personalis gareSe, sacalo vaWrobis obieq
tebSi produqciis eqsponirebis efeqturi meTodebiT.

•

sponsoroba.

stimulireba SeiZleba sruliad gansxvavebul midgomas iTvaliswinebdes calkeu
li produqtebisTvis, an produqtebis garkveuli jgufisTvis, an SeiZleba xels
uwyobdes samarko niSnis/brendis cnobadobis amaRlebas organizaciis sazogado
ebrivi imijis konteqstSi. zogierT SemTxvevaSi, SeiZleba produqtis saxelwodeba
gaxdes TviTon organizaciis saxelis, vTqvaT pirveli mwarmoeblis sinonimi.
mastimulirebeli RonisZiebebis paketi Zalian gansxvavebuli aqvT sxvadasxva
organizacias. swrafad realizebadi samomxmareblo saqonlis mwarmoeblebi, Ziri
Tadad, reklamas eyrdnobian, xolo sicocxlis dazRvevaze momuSave sadazRvevo
kompaniebi, tradiciulad, gacilebiT ufro farTod iyeneben pirdapiri gayid
vebis meTods.
bazris segmentaciis gamoyeneba SesaZlebelia rogorc bazris kvlevis, aseve dageg
mvis miznebisTvis. am midgomis gamoyeneba gansakuTrebiT mniSvnelovania, rodesac
organizacia ixilavs mastimulirebeli RonisZiebebis pakets, aseve mniSvnelova
nia, rodesac ixilavs marketinguli paketis sxva elementebs. bazris segmenta
cia moicavs bazris analizs erTgvarovan nawilebad/segmentebad dayofis gziT,
romelTac msgavsi maxasiaTeblebi aqvT. praqtikaSi yvelaze xSirad gamoiyeneba
Semdegi tipis segmentebi:
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•

asaki;

•

sqesi;

•

geografiuli adgilmdebareoba;

•

socialur-ekonomikuri jgufebi;

•

fsiqologiuri faqtorebi, rogoricaa riskis mimarT damokidebuleba, survi
li, iyos gansxvavebuli, an vinmes msgavsi da a. S.

segmentacia organizacias uzrunvelyofs informaciiT, strategiuli SesaZleb
lobebisa da variantebis Sesaxeb. magaliTad, zogierTi kompania irCevs viwro
fokusis mqone midgomas miznobrivi marketingis meSveobiT, romelic mimarTulia
Zalian konkretul bazris segmentebze (magaliTad, `sufTa~ licenziebis mqone
mZRolebis dazRveva), xolo sxvebi difernecirebul marketingul strategiebs
iyeneben ramdenime segmentTan mimarTebiT, gansxvavebuli marketinguli paketebis
gamoyenebiT (swrafad realizebadi samomxmareblo saqonlis mwarmoebeli kompa
niebi TavianTi produqciis farglebSi xSirad qmnian dabali fasis mqone safirmo
niSnebs da Zalian maRali fasis mqone, e.w. `naRebis moxsnis~ fasis mqone safirmo
niSnebs/brendebs).

vinaidan samarTlebrivi SezRudvebi da sayovelTaod aRiarebuli profesiuli
standartebi droTa ganmavlobaSi icvleba, Sesabamisad, ukanasknel wlebSi radi
kalurad Seicvala profesionalTa firmebis mier gamoyenebuli mastimulirebeli
paketi. bevr qveyanaSi buRaltrebs, iuristebsa da eqimebs saerTod ekrZalebodaT
reklama da isini unda dayrdnobodnen rekomendaciebsa da pirad kontaqtebs. Tum
ca, maSinac ki, rodesac bevr iurisdiqciaSi reklamirebis wesebi garkveulwilad
Sesustda, profesionalTa bevri firma maSinve mainc ver gadavida stimulirebis
tradiciul meTodebzec ki. reklamisadmi aseTi damokidebuleba dRes iSviaTad
gvxvdeba.

adgili
adgili exeba yvela saxis RonisZiebas, romelic dakavSirebulia mwarmoeblidan
momxmareblisken produqtis moZraobasTan. is dakavSirebulia bazarze produqtis
distribuciasTan mwarmoeblis sadistribucio arxebiT.
distribucia SeiZleba moicavdes produqtis fizikur moZraobas momxmareblisken,
an Suamavali organizaciisken, romelic Tavis Tavze iRebs pasuxismgeblobas
distribuciis sxvadasxva etapze, rogoricaa, magaliTad agentebi da biTumad
movaWre organizaciebi. sacalo vaWrobis dargebSi distribucia gulisxmobda
mxolod saqonlis gadacemas warmoebis adgilidan realizaciis adgilamde,
magram amJamad lojistika Seicvala, radgan sul ufro meti kompania iRebs
onlainSekveTebs; garda amisa, TavianT maRaziebSi saqonlis miwodebasTan erTad
momxmareblebs saqonels pirdapir saxlSic awvdian da, zog SemTxvevaSi, mxolod
am ukanasknel meTods iyeneben.
bolo 30-40 wlis manZilze sainformacio da sakomunikacio teqnologiebSi
momxdarma cvlilebebma Secvala distribuciis meTodebi. bevr qveyanaSi aSkara
gaxda, rom sacalo vaWrobis maRaziebs sul ufro uZneldebaT konkurenciis
gaweva ufro pirdapiri distribuciis arxebTan, romelic damaxasiaTebelia
eleqtronuli komerciisTvis. marTalia, uaxloes momavalSi momxmareblebi isev
gamoiyeneben garkveuli saqonlisTvis tradiciuli vaWrobis xerxebs, magaliTad,
axali xil-bostneulis produqtebisa da moduri tansacmlis sayidlad, magram isic
aSkaraa, rom bevr kompanias aRar unda hqondes imis imedi, rom maTi biznesmodeli
momavalSic Sesaferisi darCeba.
amJamad profesionalTa firmebi ufro metad eyrdnobian vaWrobis virtualur
arxebs, maSin roca adre mniSvn elovnad iyvnen damokidebulebi pirispir urTier
TkavSirebze.

gafarToebuli marketinguli paketi
oTxi elementisgan Semdgari tradiciuli marketinguli paketis garda, zogi
organizacia ufro farTo pakets iyenebs _ damatebiT elementebs rTavs Tavis
marketingul paketSi. yvelaze xSirad es damatebiTi elementebi aris xolme ada
mianebi, procesebi da fizikuri mtkicebulebebi.

adamianebi
marketinguli paketis zemoaRniSnuli komponenti gansakuTrebiT mniSvnelovania:
•

rodesac organizaciis mier bazrisTvis SeTavazebuli saqoneli miiCneva
erTgvarovnad;
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•

momsaxurebisTvis, romelic aramaterialuria da, maSasadame, diferencirebuli
unda iyos momsaxurebis SeTavazebis raime efeqturi meTodiT.

organizaciis mier gamoyenebul resursebs Soris adamianebi yvelaze araprog
nozirebadi resursia, radgan nebismieri pirovnebis mier Setanili wvlili or
ganizaciis saqmianobaSi sxvadasxva dRes sxvadasxvanairia, an zogjer erTi dRis
ganmavlobaSic ki. adamianebi xels uwyoben organizaciasa da momxmareblebs Soris
urTierTqmedebas; amitom mniSvnelovania, rom TanamSromlebma damatebiTi Ri
rebuleba Seqmnan, rogorc realizaciis momentSi, ise organizaciis mmarTvelo
biTi funqciebis Sesrulebis dros. yovel momentSi, rodesac TanamSromeli da
momxmarebeli urTierTqmedebs, arsebobs imis SesaZlebloba, rom TanamSromelma
aRfrTovanebaSi moiyvanos momxmarebeli, an ubralod daakmayofilos, magram amave
dros es aris momenti, rodesac TanamSromlis Seuferebelma saqcielma, damokide
bulebam, ganwyobilebam an saubris maneram SeiZleba ukan gaabrunos momxmarebeli
da SesaZloa is arasdros aRar dabrundes.
marketinguli paketis zemoaRniSnuli elementis ganxilvisas, organizaciam unda
gaiTvaliswinos Semdegi sakiTxebi:
•

movaleobebi, romlebic unda Seasrulon TanamSromlebma da rogor unda
ganawildes es movaleobebi maT Soris;

•

ra doneze SeiZleba amocanebis avtomatizeba, raTa momsaxureba ufro
mwar
m oebluri da efeqtiani gaxdes, magram ise, rom ziani ar miadges
momxmareblisTvis miwodebul Rirebulebas;

•

momxmareblebis molodinebi, rodesac urTierToben organizaciis TanamS
romlebTan;

•

ra doneze aris SesaZlebeli konkurenciuli upiratesobis mopoveba im wvlilis
gazrdiT, romlis Setanac potenciurad SeuZliaT TanamSromlebs da risi
miRwevac SesaZlebelia personalis ganaTlebiT, swavlebiT, ganviTarebiT,
materialuri stimulirebiTa da sxva motivaciuri meqanizmebis meSveobiT.

procesebi
procesebs gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba im SemTxvevaSi, rodesac maT Se
uZlia zemoqmedeba momxmareblebisTvis miwodebuli sargeblis efeqtianobaze. am
konteqstSi gansakuTrebul rols TamaSobs procesebis avtomatizacia da urTi
erTkavSirebi. warmatebuli organizaciebi did sargebels iReben teqnologiebis
gamoyenebidan im amocanebis Sesasruleblad, romlis Sesruleba adamianebze ukeT
manqanebs/teqnikas SeuZlia; meore mxriv, adamianebs avaleben iseTi funqciebis
Sesrulebas, risi kargad gakeTebac marto adamians SeuZlia.
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bevrma kompaniam revoluciad miiCnia im meTodebis/procesebis Secvla, romlebsac
iyeneben momxmareblebis moTxovnilebebis dasakmayofileblad. amgvar cvlilebas
ganekuTvneba aviakompaniebis mier gamoyenebuli bileTebis dajavSnis, bileTebis
gayidvisa da aeroportebidan TviTmfrinavamde mgzavrebis gadaadgilebis siste
mebi, aseve safinanso dawesebulebebis mier gamoyenebuli sistemebi, romlebic
momxmareblebisTvis bevri tipis sabanko momsaxurebis gawevis saSualebas iZleva
distanciurad, maT Soris, mimdinare angariSebisa da sxvadasxva tipis baraTebis
produqtebis meSveobiT.
procesebis cvlilebiT damatebiTi Rirebulebis Seqmna SesaZlebelia arsebuli
sistemebis gadakeTebiTa da srulyofiT (magaliTad, axali procesis Seqmna/Se
muSaveba da arsebulis modificireba), an yvela procesis restruqturizaciiT.

fizikuri mtkicebulebebi
rodesac momxmarebeli saqonlis yidvaze iRebs gadawyvetilebas, man SeiZleba
fizikur niSnebs miaqcios yuradReba, magaliTad, TvalisTvis sasiamovnod aris
Tu ar SefuTuli produqti, an TviTon saqoneli/misi dizaini esTetikurad mim
zidvelia Tu ara. marketingis gafarToebuli paketis konteqstSi, fizikur mtki
cebulebebs gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs momsaxurebisTvis. rogorc ukve
aRvniSneT, momsaxureba, Tavisi arsiT, aramaterialuria; amitom am sferoSi, is
razedac marketingia pasuxismgebeli, SeiZleba iyos dizaini da fizikuri niSnebi,
romelzec momxmarebelma SeiZleba dadebiTi reagireba moaxdinos.
marketinguli paketis am elementis efeqtianad gamoyenebisTvis mravali saSua
leba arsebobs, maT Soris, yuradRebis gamaxvileba momsaxurebasTan dakavSirebul
Semdeg aspeqtebze:
•

im Senobis dizaini, sadac momsaxureba sruldeba da zogjer garemoc, sadac
Senoba mdebareobs;

•

interieri, misi dagegmareba da gaformeba, organizaciis saidentifikacio pa
ketis (samarko niSnebi, qselis rukebi, produqcia da sxv.) eqsponireba, aseve
kibeebis Tanamedrove stiliT mowyoba da sxv.;

•

TanamSromelTa specformebi;

•

vebgverdis struqtura da forma;

•

savizito baraTebi;

•

momxmarebelTa sasaCuqre baraTebi.

marketingis gegmasa da strategiul gegmas Soris kavSiri
organizaciis strategiuli gegma imisaTvis iqmneba, rom miRweul iqnes organi
zaciis grZelvadiani miznebi. grZelvadiani gegmebi, rogorc wesi, xuTwliania,
Tumca, vada SeiZleba damokidebuli iyos organizaciis biznesis specifikaze.
magaliTad, internetkompaniam SeiZleba ufro mokle vada airCios, Tu misi saq
mianobis sferoSi teqnologiuri miRwevebi swrafad icvleba, xolo navTobis, an
sxva mineraluri resursebis mompovebelma kompaniam SeiZleba ufro xangrZliv
vadiani gegma arCios.
strategiul gegmaSi gansazRvrulia miznebi, romlebic SesabamisobaSi unda iyos
organizaciis RirebulebebTan da misiasTan, rogorc es direqtorebma gaiazres.
gegmaSi asaxuli miznebis realizebisTvis aucilebelia, rom organizaciis Ti
Toeulma funqciurma danayofma SeimuSaos sakuTari gegma. amgvarad, iarsebebs
warmoebis gegma, adamianuri resursebis gegma, finansuri gegma da a.S.
marketinguli miznebi SesabamisobaSi unda iyos organizaciis strategiul miz
nebTan da urTierTdakavSirebulad, koordinirebulad unda SemuSavdes. cota
organizacias SeuZlia ise muSaoba, rom yuradReba ar miaqcios garemo (PEST)
faqtorebs, amitom dagegmvis erT-erTi pirveli stadiaa am faqtorebis analizis
Catareba da maTi ganxilva gare Zalebis mier Seqmnil SesaZleblobebsa da safr
TxeebTan kavSirSi. marketingis gegma aseve unda iTvaliswinebdes organizaciis
Sida Zlier da sust mxareebs. organizaciis Zlieri mxareebi warmoadgens plat
formas, romelzec SeiZleba `daSendes~ konkurenciuli upiratesoba, xolo susti
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mxareebi aris im SezRudvebis arsebobis signali, romlis gadalaxva SeiZleba
SeZlos an ver SeZlos organizaciam.
mocemul etapze bevri organizacia atarebs marketingis audits, romlis daniS
nulebaa sam kiTxvaze pasuxis gacema:
•

axla sad vimyofebiT Cven?

•

sad gvinda rom viyoT?

•

rogor unda movxvdeT iq?

Semdeg ukve SeiZleba marketingis gegmis Camoyalibeba, sadac gansazRvruli iqneba
konkretuli miznebi da detaluri gegmebi imisa, rogor SeiZleba marketinguli
resursebis gamoyeneba organizaciis mier dasaxuli miznebis misaRwevad. bevr
organizaciaSi zemoaRniSnuli detaluri gegmebi SeiZleba formirebuli iyos
marketinguli paketis sxvadasxva elementisTvis cal-calke.

Tavdapirvelad robert sousteris mier dawerili statiis
adaptirebuli versia moamzada `buRalteri biznesSi~
modulis sagamocdo komisiis wevrma
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gamocdis Cabarebis teqnika umaRlesi donis
auditisa da marwmunebeli momsaxurebis
modulisTvis
1-li nawili _ eTika
eTikis standartebi da maTi gamoyeneba umaRlesi donis auditisa da marwmunebeli
momsaxurebis modulis saswavlo programis erT-erTi umTavresi nawilia da
am sakiTxebis codnas gamomcdeli regularulad amowmebs gamocdebze. xSirad
am Temaze qulebi gadanawilebulia xolme ramdenime kiTxvaze da SeiZleba
gaerTianebuli iyos dagegmvis sakiTxebTan, profesiul sakiTxebTan an sagamocdo
masalaSi Setanili iyos, rogorc damoukidebeli sakiTxi.
eTikis ZiriTadi standartebi swavlis am donezec igivea, risi codnac adre Seamowma
gamomcdelma auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulis gamocdaze. is,
riTic gansxvavdeba kiTxvebis done, aris Tqveni unari, es standartebi gamoiyenoT
ufro rTul situaciebSi da aCvenoT, rom naTeli warmodgena gaqvT safrTxeebzec
da Sesaferisi damcavi zomebis Sesaxebac. eTikasTan dakavSirebuli kiTxvebi
sagamocdo masalis is nawilia, sadac kandidatebs SeuZliaT gamocdis Cabarebis
efeqtiani teqnikis gamoyeneba, raTa miRebuli qulebis raodenoba gazardon ise,
rom ar dasWirdeT imaze meti damatebiTi informaciis `dazepireba~, rac wina
gamocdebze aqvT naswavli.
am statiaSi gaCvenebT, efeqtiani teqnikis gamoyenebiT rogor unda gaxadoT
maqsimaluri am Temebze dasmul kiTxvebSi miRebuli qulebi. amasTan, am gamocdaze
gamotanili sakiTxebi specifikuria, SemuSavebulia konkretulad umaRlesi
donis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulis saswavlo programisTvis
da, Sesabamisad, gansxvavebuli iqneba kiTxvebis fokusi da konteqsti imasTan
SedarebiT, rogorc mowmdeba eTikasTan dakavSirebuli sakiTxebi ACCA-is
kvalifikaciis sxva modulebis gamocdebze.

risi codna gWirdebaT?
gamocdisTvis mzadebisas TqvenTvis amosavali wertilia, iswavloT is Teoriuli
masala, rac saswavlo programis am nawiliT mogeTxovebaT. saxelmZRvanelos
dasawyisSi mocemuli saxelmZRvanelo miTiTebebis Sinaarsidan Cans, raze unda
gaamaxviloT yuradReba swavlis am doneze. qulebi ar mogeniWebaT standartebis
dazepirebuli nomrebisTvis. TqvenTvis mniSvnelovania, SegeZloT am standartebis
Sinaarsis (moTxovnebisa Tu miTiTebebis) gamoyeneba. umaRlesi donis auditisa
da marwmunebeli momsaxurebis modulis gamocdaze profesiul eTikasTan
dakavSirebiT Semowmdeba Semdegi standartebis codna:
•

ACCA-is eTikisa da qcevis kodeqsi (2016 w.)

•

auditisa da marwmunebeli momsaxurebis saerTaSoriso standartebis sabWos
profesionali buRaltrebis eTikis kodeqsi (gadasinjuli 2015 wlis maisSi);

•

auditisa da marwmunebeli momsaxurebis saerTaSoriso standartebis sabWos
ori dokumenti _ (a) kodeqsSi Sesatani cvlilebebi, romelic exeba auditisa
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da marwmunebeli momsaxurebis damkveTebisTvis aramarwmunebeli momsaxurebis
gawevasTan dakavSirebul zogierT debulebebs; da (b) eTikuri mosazrebebi,
romlebic dakavSirebulia auditis sazRauris dadgenasTan sazRauris
Semcirebaze zewolis konteqstSi (2016 wlis ianvari).
ACCA-is eTikisa da qcevis kodeqsi TqvenTvis nacnobi iqneba auditisa da marwmu
nebeli momsaxurebis modulis gamocdidan. es kodeqsi auditisa da marwmunebeli
momsaxurebis saerTaSoriso standartebis sabWos eTikis kodeqsis analogiuria.
ase, rom TqvenTvis cnobili iqneba eTikis 5 ZiriTadi principi: patiosneba, obieq
turoba, profesiuli kompetencia da saTanado gulisxmiereba, konfidencialoba
da profesiuli qceva. TqvenTvis cnobili iqneba aseve im safrTxeebis ZiriTadi
sferoebi, romlebic eqmneba eTikis ZiriTadi principebis dacvas _ piradi angareba,
Tavdajerebuloba, aralegaluri dacva, familiaruli urTierToba da SantaJi.
situaciebi, romelTa Sefaseba Tqven mogiwevT swavlis am doneze, rogorc
wesi, moicavs zustad imave principebis Sefasebas, kiTxvaSi aRwerili scenaris
gaTvaliswinebiT. garda amisa, Tqven SeiZleba mogiwioT iseTi situaciebis
gamovlena, rodesac auditori dgeba riskis winaSe, raTa auditis damkveTebisTvis
damatebiTi momsaxurebis gawevisas Tavis Tavze ar aiRos pasuxismgebloba
iseTi funqciebis Sesrulebaze, romlebic xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis
sferos ganekuTvneba, an eTikis principebis gamoyenebisas SeiZleba dagWirdeT
im gansxvavebebis Sefaseba, romlebic arsebobs safondo birJaze kotirebul (an
sazo
gadoebrivi dainteresebis pirebsa) damkveTebsa da im damkveTebs Soris,
romlebic safondo birJaze ar arian kotirebulebi.
obieqturobasa da damoukideblobasTan dakavSirebiT kodeqsis zogadi saerTo
konceptualuri midgoma Semdegia:
a) damoukideblobis mimarT Seqmnili safrTxeebis gamovlena;
b) gamovlenili safrTxeebis mniSvnelobis Sefaseba; da
g) aucileblobis SemTxvevaSi, damcavi zomebis gatareba safrTxeebis aRmosafxvrelad
an misaReb donemde Sesamcireblad.
rodesac profesionali buRalteri daadgens, rom ar arsebobs Sesaferisi damcavi
zomebi, an SeuZlebelia damcavi zomebis gatareba gamovlenili safrTxeebis
aRmosafxvrelad, an misaReb donemde Sesamcireblad, profesionalma buRalterma
Tavidan unda moicilos am safrTxeebis gamomwvevi garemoebebi an urTierToba, an
uari Tqvas auditoruli garigebis Sesrulebaze, an Sewyvitos garigebis Sesruleba.

rogor gamoviyenoT eTikis standartebis codna
rodesac gamocdaze eTikur situaciebs ixilavT, Tqven, rogorc wesi, unda
moaxdinoT Semdegi unarebis demonstrireba:
1. SegiZliaT eTikuri safrTxis gamovlena;
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2. gesmiT, rogor warmoiqmna es safrTxe da ra Sedegi mohyveba mas; da
3. SegiZliaT kodeqsis miTiTebebis dakavSireba konkretul scenarTan, raTa
gansazRvroT damcavi zomebi an aucilebeli samoqmedo kursi.
TiToeuli am unaris ilustrireba SesaZlebelia im magaliTebis meSveobiT,
romlebsac axla ganvixilavT (miaqcieT yuradReba: Cven mier SemoTavazebuli
pasuxebi mimarTulia mxolod eTikis sakiTxebze da ar moicavs profesiul, an
sxva sakiTxebs, romelTa ganxilvac SeiZleba gamocdaze dagWirdeT, scenaridan

gamomdinare). es pasuxebi ar aris amomwuravi da yovlismomcveli, aramed mxolod
da mxolod im teqstis Sinaarsis nimuSia, romelic gamocdaze unda warmoadginoT
Tqvens pasuxSi. aq ganxilul TiToeul SemTxvevaSi kidev aris sxva momentebic da
masTan dakavSirebuli sxva mosalodneli Sedegebic, romlebic gaTvaliswinebulia
eTikis kodeqsSi; Tumca, miuxedavad amisa, es sanimuSo pasuxi aris saTanado doneze
momzadebuli pasuxi, romlis gamoyeneba kandidatebs SeuZliaT sagamocdo kiTxvaze
mikuTvnebuli yvela qulis misaRebad.

1-li magaliTi:
kompania `mumbais~ auditis komitetma partniors sTxova, ganexila sakiTxi imis
Taobaze, SesaZlebeli iqneboda Tu ara, rom auditis gunds Caetarebina kompaniis
Sida kontrolis sistemis mimoxilva. bolo periodis ramdenime movlenam kompaniis
xelmZRvanelobis SeSfoTeba gamoiwvia imasTan dakavSirebiT, rom kompaniaSi
kontroli gauaresda da, amis gamo, gaizarda TaRliTobis riski da aseve kompaniis
saqmianobis efeqtianobis Semcirebis riskic. kompania `mumbais~ 2016 wlis 31 marts
dasrulebuli wlis finansuri angariSgebis auditis Sesaxeb auditoris daskvnas
xeli moaweres ramdenime kviris win. `mumbai~ aris safondo birJaze kotirebuli
kompania.

mogeTxovebaT:
komentari gaakeToT warmoqmnil eTikur problemebze da gansazRvroT qmedebebi,
romlebic Tqvenma firmam unda ganaxorcielos, damkveTis moTxovnasTan dakav
SirebiT. 									
(6 qula)

amoxsna:
am magaliTSi gvTxoven damatebiTi momsaxurebis gawevas auditis damkveTisTvis _
Sida kontrolis sistemis mimoxilvis Catarebas. amis gakeTeba gamoiwvevs Tavdaje
rebulobis safrTxes da, garda amisa, SesaZloa auditors mouwios sakuTar Tavze
iseTi funqciis Sesrulebaze pasuxismgeblobis aReba, romelic xelmZRvanelobis
pasuxismgeblobis sferos ganekuTvneba. kiTxvaze pasuxis gacemisas pirveli sa
fexuri aris swored amis dadgena, magram marto am mosazrebebisTvis gamocdaze
qulebs ver miiRebT, Tu ar ganaviTarebT am sakiTxebs. xelmisawvdomi qulebis
misaRebad SegiZliaT pasuxi CamoayaliboT qvemoT aRwerili etapebis mixedviT.
mniSvnelovani frazebi muqi SriftiT aris gamoyofili.

aCveneT, rom TqvenTvis gasagebia, ra safrTxeebia warmoqmnili, rogor warmoiqmna
isini da ra Sedegebi mohyveba maT.
kompaniis Sida kontrolis sistemis mimoxilvis Catareba iwvevs Tavdajerebulobis
safrTxis warmoqmnas, vinaidan kompaniis Sida kontrolis sistemis meqanizmebis
mimoxilvis Catareba firmas maSin mouwevs, rodesac auditis strategiis gansazR
vraze daiwyebs muSaobas. firmas SeiZleba ar moundes Secdomebis gamoaSkaraveba an
arsebiTobis Semowmebis midgomis gamoyeneba auditis Casatareblad, vinaidan amiT
SeiZleba gamovlindes naklovanebebi, zemoaRniSnul damatebiT momsaxurebasTan
dakavSirebiT firmis mier Sesrulebul samuSaoSi. 			
(1 qula)
Sida kontrolis sistemis struqturisa da kontrolis meqanizmebis gansazRvra
xelmZRvanelobis pasuxismgeblobaa, ase, rom maTi mimoxilvis Catarebam SeiZleba
iseTi situacia gamoiwvios, rodesac auditori Tavis Tavze aiRebs raime iseTi
funqciis Sesrulebis pasuxismgeblobas, romelic xelmZRvanelobis pasuxismgeb
lobis sferos ganekuTvneba, radgan mouwevs xelmZRvanelebis rolis Sesruleba.
(1 qula)
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kodeqsis miTiTebebis gamoyeneba scenarTan mimarTebiT _ safrTxeebis mniSvnelobis
Sefaseba da damcavi zomebis gansazRvra
kodeqsSi aRniSnulia, rom damoukideblobis mimarT Seqmnili safrTxe, romelic
warmoiqmneba auditoris mier xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis sakuTar Tavze
aRebiT, auditis damkveTis SemTxvevaSi imdenad mniSvnelovania, rom ar arsebobs
aranairi damcavi zoma, romlis gamoyenebiT SesaZlebeli iqneboda am safrTxis
Semcireba misaReb donemde.
(1 qula)
amasTan, rogorc vxedavT, am pasuxze 3 qulas miiRebT, Tumca, savaraudod,
ufro meti qulis miRebac iqneba SesaZlebeli. gamocdis Cabarebis teqnikis
TvalsazrisiT, Tqven unda moiZioT sxva momentebic. am etapze ar daiwyoT fiqri
sazRauris SedarebiT sidideze; ecadeT koncentracia moaxdinoT im informaciaze,
romelic gamomcdelma mogawodaT kiTxvaSi. scenarSi miTiTebulia, rom kompania
safondo birJazea kotirebuli, amitom amis gaTvaliswinebiT sxva mosazrebebic
iqneba aucileblad dasamatebeli Tqvens pasuxSi. gamocdisTvis mzadebis dros
ifiqreT imis Sesaxeb, rogor gesaxebaT xelmZRvanelobis pasuxismgeblobasTan
dakavSirebuli problemis mogvareba. swored es mosazrebebi gamogadgebaT
damatebiTi qulebis misaRebad.
xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis sakuTar Tavze aRebis faqtis Tavidan acileba
SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu damkveTi sakuTar Tavze aiRebs pasuxismgeblobas
auditorebis mier Sedgenil angariSebze monitoringis ganxorcielebaze da
Tavad miiRebs gadawyvetilebebs, auditoris mier SeTavazebuli rekomendaciebis
Sesaxeb.
			
(1 qula)
Tumca, vinaidan es damkveTi kotirebulia safondo birJaze, Cven gvekrZaleba Sida
auditoruli momsaxurebis gaweva Sida kontrolis sistemis iseT aspeqtebze/meqa
nizmebze, romlebic dakavSirebulia finansur angariSgebaSi asaxul mniSvnelovan
informaciasTan.

daskvna:
amgvarad, Cven uari unda vTqvaT damatebiTi samuSaos Sesrulebaze.

(1 qula)

sxva garemoebebSi, damatebiT qulebs miiRebdiT, Tu ityodiT, rom damcavi zomis
saxiT SesaZlebelia sxvadasxva gundis gamoyeneba Tavdajerebulobis safrTxis
aRmosafxvrelad, an firmis kompetenciis sakiTxis ganxilva damkveTis mier moTxov
nili momsaxurebis Sesrulebis konteqstSi, Tumca, vinaidan am SemTxvevaSi damk
veTi safondo birJaze kotirebuli kompaniaa, es mosazrebebi aq ar gamogvadgeba.
miaqcieT yuradReba: gamocdaze qulebs ver miiRebT mxolod imisTvis, rom miu
TiToT Tavdajerebulobis safrTxe, an xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis sa
kuTar Tavze aReba _ amitom darwmundiT, rom dro dauTmeT safrTxeebis axsnas
da mxolod terminebi ar CamoTvaleT pasuxSi.

me-2 magaliTi
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Tqveni firmis `vaiTqous~ sakonsultacio momsaxurebis ganyofilebam Tqveni
auditis damkveTisTvis, `bluqousTvis~ Seasrula garigeba, Caatara specialuri
Semowmeba SeZenis potenciur samizne kompaniaSi. `bluqous~ xelmZRvanelTa gun
dma `vaiTqous~ aseve mimarTa TxovniT, SeZleben Tu ara firmis warmomadgenlebi
kompaniis bankTan Sexvedraze daswrebas, romelic, kompaniis varaudiT, daafi
nanseben kompania `redqous~ SeZenas, raTa mxari dauWiroT xelmZRvanelTa gunds
kompania `redqous~ SeZenis mizanSewonilobis dasabuTebaSi. SexvedrisTvis banki
moiTxovs kompania `redqous~ uaxlesi periodis Sualedur angariSebs da aseve

masze darTul, auditoris mier Catarebuli damoukidebeli Sualeduri mimoxil
vis daskvnas. Tqvenma firmam, xelSekrulebis Tanaxmad, uaxloes periodSi unda
daasrulos Sualeduri mimoxilva da kompania `redqous~ xelmZRvanelTa gundma
gTxovaT, rom swrafad dagemTavrebinaT Sualeduri mimoxilva, raTa xeli ar SeS
loda bankTan molaparakebas, aseve giTxres, rom Tu ase moxdeba, aman SeiZleba
gavlena iqonios Semdgomi periodis auditis tenderis Sedegze, romlis Catarebac
igegmeba am wlis auditis dasrulebis Semdeg.
mogeTxovebaT
komentari gaakeToT warmoqmnil eTikur problemebze da gansazRvroT qmedebebi,
romlebic Tqvenma firmam unda ganaxorcielos damkveTis moTxovnasTan dakavSi
rebiT.									
(8 qula)
amoxsna
am magaliTSi Cven vatarebT damatebiT momsaxurebas da ganvicdiT zewolas mom
saxurebasTan dakavSirebiT, romelsac auditis damkveTisTvis axla vasrulebT.
aq gansaxilveli eTikuri sakiTxebia: aralegaluri dacvis safrTxe, Tavdajere
bulobis safrTxe, xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis Cvens Tavze aRebis riski
da SantaJis saqme.

aCveneT, rom TqvenTvis gasagebia, ra safrTxeebia warmoqmnili, rogor warmoiqmna
isini da ra Sedegebi mohyveba maT.
bankTan Sexvedraze daswreba gamoiwvevs aralegaluri dacvis safrTxis warmoqmnas,
vinaidan Cven ise aRgviqvaven, rom molaparakebis dros damkveTis interesebs vicavT
da damkveTis mtkicebebs vadasturebT. 					
(1 qula)
garda amisa, aman SeiZleba Cvens Soris iuridiuli siaxlove gamoiwvios da firma
SeiZleba aRmoCndes sasamarTlo procesis aRZvris riskis winaSe.
(1 qula)
Sexvedraze daswrebis gamo, SeiZleba iseTi STabeWdileba Seiqmnas, TiTqos Cveni
firma mxars uWers kompania `redqous~ SeZenas. vinaidan es iseTi gadawyvetilebebia,
romlebic xelmZRvanelobam unda miiRos, Cven SeiZleba mogviwios xelmZRvanelobis
funqciis Sesruleba/xelmZRvanelobis rolSi yofna. 			
(1 qula
SeiZleba Tavdajerebulobis safrTxec warmoiqmnas, rodesac Cven mogvianebiT
jgufis finansuri angariSgebis auditis farglebSi CavatarebT `redqous~ da
finansebisa da SeZenis sakiTxis audits, vinaidan Cven SeiZleba ar mogvindes
sakuTari Secdomebis gamovlena an naklebi skepticizmiT vimoqmedoT Svilobi
li sawarmos finansur angariSgebaSi asaxuli Rirebulebebis auditis dros,
vinaidan Cven CavatareT misi specialuri Semowmeba.
(1 qula)
garda amisa, arsebobs SantaJis safrTxec, radgan damkveTi gvemuqreba, rom Tu
davagvianebT Sualeduri angariSebis daskvnas, es gavlenas iqoniebs momavalSi
auditis tenderis Sedegze, amitom arsebobs riski imisa, rom auditis xarisxi ga
uaresdeba imisTvis, rom damkveTis moTxovnebi SevasruloT.
(1 qula)

kodeqsis miTiTebebis gamoyeneba scenarTan mimarTebiT _ safrTxeebis mniSvne
lobis Sefaseba da damcavi zomebis gansazRvra
aq aris ramdenime mimarTuleba, romlebic Cvens pasuxSi unda movicvaT _ magaliTad,
am davalebis (bankTan Sexvedraze daswrebis) zusti xasiaTis siRrmiseulad
ganxilva da Sexvedraze daswreba; Tumca, SesaZlebelia, rom pasuxSi qulebi miiRoT
amgvari detalebis gareSec, ase magaliTad:
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xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis Cvens Tavze aReba SeiZleba Tavidan aviciloT,
Tu direqtorebi werilobiT daadastureben, rom isini arian pasuxismgebelni
kompaniis SeZenasTan dakavSirebiT miRebul nebismier gadawyvetilebaze. (1 qula)
firmam uari unda Tqvas daswrebaze bankTan Sexvedrisas.

(1 qula)

Tavdajerebulobis safrTxis Semcireba SesaZlebelia imiT, rom damoukidebeli
partniori Caatarebs auditis dros Sesrulebuli samuSaos mimoxilvas manam, sanam
auditoris daskvnas xeli moewereba.					
(1 qula)
SantaJis safrTxis Sesaxeb informacia unda mivawodoT meTvalyureobaze pasuxis
mgebel pirebs.							
(1 qula)
miaqcieT yuradReba: am SemTxvevaSi, pasuxSi ver SevTavazebT, rom saWiroa sxvadas
xva gundis gamoyeneba specialuri Semowmebis da auditis Casatareblad, vinaidan
scenarSi ukve naTqvamia, rom sxva ganyofilebam Caatara specialuri Semowmebis
samuSao.

daskvna
Cven mier ganxiluli ori magaliTis mizani iyo mogvecva eTikasTan dakavSirebuli
sxvadasxva sakiTxi da gveCvenebina, rogor SeuZliaT kandidatebs bevri qulis mo
poveba, rodesac eTikasTan dakavSirebul kiTxvebze weren pasuxs. iseve, rogorc
umaRlesi donis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulis sagamocdo
kiTxvebis umetesobaSi, am SemTxvvevaSic mTavaria Teoriuli codnis gamoyeneba,
scenarTan mimarTebiT da ara mxolod Teoriuli codnis ubralod gadmotana da
gameoreba qulebis misaRebad. es imas niSnavs, rodesac gamocdisTvis emzadebiT,
cxadia mniSvnelovania saswavlo programiT gaTvaliswinebuli ZiriTadi Teme
bis Seswavla, magram mTavaria, gamocdis Casabareblad ivarjiSoT kiTxvebze da
gamoimuSaoT naswavli Teoriuli sakiTxebis (am SemTxvevaSi, eTikis kodeqsebis
debulebebisa da miTiTebebis) praqtikul situaciebSi gamoyenebis unarebi.

statia moamzada umaRlesi donis auditisa da
marwmunebeli momsaxurebis modulis
sagamocdo komiisis wvrma
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START-BUSINESS SOLUTIONS

IASB ხელმძღვანელობის კომენტარების
სტანდარტის შეცვლას გეგმავს

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორი
სო სტანდარტების საბჭომ (IASB) შეიმ უშავა
ხელმძღვანელობის კომენტარების ახალი
კომპლექსური ჩარჩო, რათა უკეთესად მო
ერგოს ინვესტორთა საჭიროებ ებს.
IASB-მ დოკუმენტის განსახილველი ვერ
სია 2021 წლის მაის ის ბოლოს გამოსცა და
ის მიზნად ისახავს ხელმძღვანელობის კო
მენტარების („მენეჯმენტის განხილვა და
ანალიზი“ ამერიკულ GAAP-ში) განახლებას,
რომელიც ხშირად ერთვის კვარტა ლურ და
წლიურ ფინანსურ ანგარიშებს.
IFRS-ის ფარგლებში შეთავაზებული ახალი
ჩარჩო მნიშვნელოვანი განახლება იქნება
IFRS 1-თვის და კომპანიებს შესაძლებლო
ბას მისცემს, ერთ ადგილას მოუყაროს თავი

ყველა საჭირო ინფორმაციას ინვესტორის
თვის, რათა მოხერხდეს კომპანიის გრძელ
ვადიანი პერსპექტივების შეფასება. მათ
შორისაა ინფორმაცია კომპანიის არამატე
რიალურ რესურსებსა და ურთიერთობებზე,
ასევე მდგრადობის საკითხებზე, რომლებ
საც გავლენა აქვს კომპანიაზე.
ცვლილების მიზანია, კომენტარები ხსნიდ
ეს არა მხოლოდ კომპანიის ფინანსური
ანგარიშის შინაარსს, არამედ ინვესტორს
აძლევდეს ინფორმაციას იმ ფაქტორებზე,
რომლებსაც გავლენა აქვს კომპანიის მი
ერ ღირებულებისა და ფულადი ნაკადების
შექმნის უნარზე, მათ შორის გრძელვადი
ან პერიოდში. კომენტარები დაფუძნებული
იქნება ბიზნესის მართვისას გამოყენებულ
ინფორმაციაზე, მათ შორის ფინანსურ და
არაფინანსურ საზომებზე, რომლებიც გამო
იყენება პერფორმანსის მონიტორინგისთ
ვის. აღნიშნული ნაწილი, ინვესტორთა გარ
და, შესაძლოა გამოსადეგი აღმოჩნდეს სხვა
მხარეებისთვისაც, მათ შორის თანამშრომ
ლებისთვ ის, სახელმწ
 იფო სააგ ენტოებისა
და საზოგადოებ ისთვის, თუმცა მისი შედგე
ნისას აღნიშნულ მხარეთა ინტერესები პრი
ორიტეტული არ არის.
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„შეთავაზებული ახალი ჩარჩო
კარგ ბაზას იძლევა იმისათვის,
რომ თავი მოვუყაროთ ინფორმა
ციას ფინანსურ, მდგრადობისა და
სხვა ფუნდამენტურ საკითხებთან
დაკავშირებით ერთ ანგარიშში“,
აცხადებს IASB-ს თავმჯდომარე
ჰანს ჰუგერვორსტი.
საბჭომ ასევე გამოაქვეყნა ვიდეორგოლი,
სადაც თავმჯდ
 ომარე პირადად განმარ
ტავს შეთავაზებული ჩარჩოს შინაარსს,
რომელიც ორგანიზაციის ვებგვერდზეა
ხელმისაწვდომი.
IFRS სტანდარტების ფარგლებში, კომ
პანიებისთვის სავალდებულო არ არის
ხელმძღვანელობის კომენტარის მომზა

დება, ფინანსურ ანგარიშგებასთან ერთად.
ახალი ჩარჩო ამ კომპონენტს არ ცვლის.
თუმცა, კონკრეტულ იურისდიქციებში შე
საძლოა მარეგულირებლებმა დაავალდე
ბულონ კომპანიები, აღნიშნული ჩარჩოს
ფარგლებში მომზადებული კომენტარე
ბის წარდგენით, ან ზოგიერთმა კომპანიამ
შესაძლოა ეს საკუთარი ინიციატივით გა
ნახორციელოს. IASB-ს მოლოდინი აქვს,
რომ კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა,
აღნიშნული ჩარჩო მოარგონ ადგილობ
რივ სტანდარტებს და მოთხოვნებს ისეთ
საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა
მდგრადობა. აღსანიშნავია, რომ ორგა
ნიზაციის ზედამხედველი მხარეები პარა
ლელურად მუშაობენ მდგრადობის საერ
თაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ISSB)
ფორმირებაზეც.

„სტანდარტები, რომლებსაც მო
მავალში გამოსცემს ISSB ერთერთი მაგალითია იმ მოთხოვნე
ბისა, რომელთა გამოყენებაც ერ
თობლივად იქნება შესაძლებელი
შეთავაზებული ჩარჩოს ფარგ
ლებში, რათა დაკმაყოფილდეს
ინვესტორთა საინფორმაციო სა
ჭიროებები“ - აცხადებს IASB.
წყარო: accountingtoday.com

ბუღალტრებმა უნდა გამოიჩინონ მდგრადობა
თაღლითობის წინააღმდეგ, რადგან წნეხი
კლიენტებს კრიმინალური ქმედებებისკენ უბიძგებს
ფინანსების დარგის პროფესიონალებმა
ინტუიციის გარდა უნდა განიხილონ ციფ
რული ხელსაწყოების გამოყენებაც.
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ბუღალტრებმა სიფხიზლე უნდა შეინარჩუნონ
ახალი კლიენტების აყვანის პროცესში და
დარწმ უნდნ ენ, რომ თაღლითობის საწინააღ
მდეგო პროცედურები საკმარისია პანდემიის
შედეგად გაზრდილ კრიმინალური აქტივობე
ბის რისკთან გასამკლავებლად.
ACCA-ის ახალი ანგარიში ფინანსების პრო
ფესიონალებს აფრთხილებს, ზედმეტად ნუ

ენდობიან „შინაგან ხმას“ კლიენტების შე
სახებ და რეკომენდაციას უწევს ციფრული
ტექნოლოგიებ ის გამოყენებას აღნიშნულ
პროცესში.
თუმცა, კვლევაში მონაწილე ბუღალტრები
თავს იკავებენ ციფრული ხელსაწყოებ ის გა
მოყენებისგან, რომლებიც იძლევა პირების
იდენტიფიცირებისა და ფინანსური ისტორი
ის გადამოწმების საშუალ
 ებას, რადგან მიაჩ
ნიათ, რომ აღნიშნული ხელსაწყოებ ი ზედ
მეტად ძვირია და არარელევანტურია მცირე
ზომის ფირმებისთვის.

რესპონდენტთა მხოლოდ 49% ატარებს რა
იმე სახის ონლაინ მოკვლევას ახალ კლიენ
ტებთან დაკავშირებით, თუმცა უპირატესო
ბას მაინც პასპორტისა და სხვა იდენტობის
დამადასტურებელ ტრადიციულ მეთოდებს
ანიჭებს. ანგარიშმა ასევე აჩვენა, რომ გა
მოკითხულთა 65% კვლავ დამოკიდებულია
ფიზიკური დოკუმენტების მანუალ
 ურად ჩა
წერის მეთოდზე.
ანგარიშში აღმოჩნდა, რომ მცირე ზომის სა
ბუღალტრო კომპანიები თაღლითობის სა
წინააღმდეგო პროცედურებს სტანდარტულ,
უშინაარსო ბიუროკრატიულ პროცედურად
მიიჩნევენ. მათი აზრით, უფრო ხელსაყრე
ლია მიჰყვნენ ინსტინქტებს ახალ კლიენტთან
დაკავშირებით და დაეყრდნონ რეკომენდა
ციებს სხვა კლიენტებისგან ან კონტაქტების
გან.
ACCA-ის თავმჯდ
 ომარემ საგადასახადო სა
კითხებში და ანგარიშის ავტორმა, ჯეისონ
ფაიფერმა განაცხადა:
„ნებისმიერი ბუღალტრის კლიენტების ბა
ზაში გლობალურმა ეკონომიკურმა პრობ
ლემებმა მნიშვნ ელოვნად გაზარდა შეუსა
ბამობის რისკები.
იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიები
გადარჩენისთვის იბრძვ იან და ფულადი
ნაკადები მნიშვნელოვნად შემცირებულია,
იმატებს იოლი გზების ძებნისა და „დაუ
ჯერებელი“ შესაძლებლობების გამოყენე
ბის რისკები.

კლიენტებს, რომლებიც ორი წლის წინ შე
საძლოა საერთოდ არ განიხილავდნენ რა
იმე უკანონო აქტივობას, შესაძლოა ამჟა
მად ახასიათ
 ებდეთ ფულის გათეთრების
მაღალი რისკები.“
ანგარიში ფინანსების პროფესიონალებს აფრთხილებს იმის თაობაზე, რომ მათი როლი გუ
ლისხმობს ფულადი ნაკადების „სიახლოვეს“
ყოფნას, შესაბამისად „ერთ ცუდ კლიენტსაც კი
შეუძლია ფირმის განადგურება.“
ავტორი ასევე შეეხო CCAB-ის (საბუღალტრო
ორგანოებ ის საკონსულტაციო კომიტეტი)
უახლეს კვლევას, რომლის თანახმადაც ბუ
ღალტერთა უმრავლესობას მოთხოვნილი
ეკონომიკური შემოწმებები თაღლითობის
რისკის პროპორციულად არ მიაჩნდათ.
აღნიშნული კვლევით გამოიკვეთა ანეკ
დოტური შედეგი, კერძოდ, პროფესიის
წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ უკანონო
ქმედებებში მონაწილეობის რისკი დაბალია,
ხოლო შემოწმებები - მნიშვნელოვანი. თუმ
ცა, ამავდროულად, აღნიშნულ შემოწმებებს
არაპრიორიტეტულად მიიჩნევენ.
კვლევაში განმარტებულია, რომ მცირე ზომის
ფირმები ეყრდნ ობიან საკუთარ შეხედულებებ
სა და პერსონალურ რეკომენდაციებს, თუმცა:
„შესაძლოა, ყველაზე დიდი რისკი მოდიოდ
 ეს
ზედმეტად თავდაჯერებული ბუღალტრისგან,
რომელსაც მიაჩნია, რომ შეუძლია ისეთი რა
ღაცების შეფასება, რაც მის უნარებს სცდება.“

წყარო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 15/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი
190040000.22.033.017464

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №82
2021 წლის 14 აპრილი ქ. თბილისი
„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა
და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად
ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა
და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის
30 დეკემბრის №916 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების
განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის
თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №916 ბრძანებით (სსმ, 30.12.2009, №159, სარეგისტრაციო
კოდი: 190.040.000.22.033.014.026) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება:
1. მე-10 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
2. მე-11 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნება საქართველოს
საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრულ შესაბამის შემთხვევებში წარმოებს ხაზინის
ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვეანგარიშიდან შემოსავლების სამსახურის აუდიტის
დეპარტამენტის (შემდგომში - უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო) მიერ სახელმწიფო
ხაზინაში წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე.“;
ბ) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
გ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ზედმეტად ან შეცდომით ჩარიცხული სხვა შემოსულობების თანხის დაბრუნება ან
სხვა შემოსულობების თანხების გადატანა ან/და ბიუჯეტის კოდის არასწორი სიმბოლოებით
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მიმართვის შემთხვევაში შეცდომის გასწორება წარმოებს ხაზინის
ერთიანი ანგარიშიდან სახელმწიფო ხაზინის მიერ.“;
დ) 31 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31. ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის
დაბრუნების და შეცდომის გასწორების ოპერაციები შესაძლებელია განხორციელდეს ასევე
შესაბამისი დოკუმენტაციის სახაზინო სამსახურის საინფორმაციო სისტემაში ელექტრონული
სახით განთავსების შემთხვევაში.“;

ე) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. შეცდომით ან ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება ან შესწორება, რომლებიც
ამ ინსტრუქციით არ რეგულირდება და არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას,
სახელმწიფო ხაზინის მიერ შესაძლებელია სახაზინო სამსახურის უფროსთან შეთანხმებით
გადასახადის გადამხდელის მიერ სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.“;
ვ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. სახელმწიფო ხაზინა ამზადებს ანგარიშს გადასახადის და სხვა შემოსულობების
ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების და სხვა შემოსულობების გადატანის შესახებ,
რომელსაც ყოველთვიურად წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.“.
3. მე-13 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) გადასახადის გადამხდელის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების ან/და
სანქციების თანხის (მათ შორის, საბაჟო სანქციის) ჯამი აღემატება გადასახადის გადამხდელის
პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხული გადასახადების ან/და სანქციების (მათ შორის,
საბაჟო სანქციის) თანხის ჯამს;“;
ბ) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვეანგარიშიდან მასზე რიცხული ნაშთის
ფარგლებში ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხაზე საგადახდო
დავალების წარდგენა ხდება საგადასახადო შემოწმების გარეშე, გადასახადის გადამხდელის
მოთხოვნის წარდგენიდან 1 თვის ვადაში.“;
დ) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
4. VII თავი და მე-14 მუხლი ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-5 დღეს.
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ვებგვერდი, 21/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017468

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №113
2021 წლის 19 მაისი ქ. თბილისი
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ
ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების
დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის
ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების
წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალ
 ურ ფასეუ
ლობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებ
 ების განხორციელ
 ების, სამარ
თალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთ
 ა
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სარეგისტრა
ციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 37
20 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3721 მუხლი:
21. „გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული მონა
„მუხლი 3721
ცემების სისწორის შესწავლის პროცესი
1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 491
მუხლის შესაბამისად, ზოგადი ანალიტიკური პროცედურების ფარგლებში, განახორციელოს
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 111 მუხლით განსაზღვრულ
„გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული მონაცემების სისწორის
შესწავლა და შესაბამისი ინფორმაციის ანალიზი.
2. „გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული მონაცემების სისწორის
შესწავლა შესაძლებელია განხორციელდეს გადასახადის გადამხდელთან კომუნიკაციით, რა
დროსაც გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი
პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, წარუდგინოს მას ახსნა- განმარტება ან/და შესაბამისი
დოკუმენტაცია.
3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი შესაბამისი მონაცემების შესწავლის
პროცესში მიღებულ ინფორმაციას ასახავს შესაბამის პროგრამულ მოდულში.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №114
2021 წლის 19 მაისი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო
კოდი 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და
მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია სასაქონლო ზედნადებში მითითებული
გამყიდველის/გამგზავნის
ან/და
მყიდველის/მიმღების
ან/და
ტრანსპორტირების
განმახორციელებელი პირის, მათ შორის, მძღოლის დასახელების/სახელის და გვარის,
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომრის, სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის და
ტრანსპორტირების თარიღის შესახებ ინფორმაცია გასცეს მხოლოდ აღნიშნულ სასაქონლო
ზედნადებში დაფიქსირებული:
ა) სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის/მოიჯარის მომართვის შემთხვევაში;
ბ) ტრანსპორტირების განმახორციელებელი პირის, მათ შორის, მძღოლის მომართვის
შემთხვევაში.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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სარეგისტრაციო კოდი
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შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №13617
2021 წლის 29 აპრილი ქ. თბილისი
ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/
დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ

36

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული
დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ და „უ“ ქვეპუნქტების და „გადასახადების
ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 563 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“
ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის „ ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დღგ-ის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრაციის მომენტიდან ჩაითვალოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელად.
2. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად,
არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის
მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს
არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას ნებისმიერი უწყვეტი 12
კალენდარული თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის პირადი
აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება
ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე
გატარებული თანხა 0-ის ტოლია).
3. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად,
სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის
სტატუსი და მიენიჭოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას
შემოსავლების სამსახურში არსებული ინფორმაციის მიხედვით, არ უფიქსირდება მოქმედი
საბანკო ანგარიშის ნომერი.
4. საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ, აღიარებული საგადასახადო
დავალიანების მქონე კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს
გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს არაკვალიფიციური
დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი.
5. არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური დღგ-ის
გადამხდელის სტატუსის მინიჭების ან მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე, გადაწყვეტილებას
იღებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი (მათ შორის, დაინტერესებული პირის
მიმართვის შემთხვევაში), შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი წესით,
საკითხის შესწავლის შედეგად.
6. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 563 მუხლის პირველი
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვა გავრცელდეს დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრირებულ პირზე არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების
შემთხვევაში, აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში.
7. იმ საანგარიშო პერიოდზე ან საკითხზე, რომელზეც საგადასახადო ორგანომ
განახორციელა საგადასახადო შემოწმება ან დარიცხვა, პროგრამულად განხორციელდეს
ზემოაღნიშნულ პერიოდში/პერიოდებში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო
დოკუმენტის გამოწერის შეზღუდვა.
8. ამ ბრძანების მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო ანგარიშფაქტურის/საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერა დასაშვებია გადასახადის გადამხდელის
შემოსავლების სამსახურში განცხადების და შესაბამისი არგუმენტაციის წარმოდგენის

შემთხვევაში, რომელსაც შეიწავლის აუდიტის დეპარტამენტი და სათანადო გადაწყვეტილების
მიღებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში გადასახადის გადამხდელს, მიეცემა
საშუალება მოახდინოს, შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო
დოკუმენტის გამოწერა, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.
9. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „დამატებული
ღირებულების გადასახადის გადამხდელისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭების
შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის 2021 წლის 15 იანვრის №107 ბრძანება.
10. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე, გარდა ამ ბრძანების მე-3, მე-7 და მე-8
პუნტებისა.
11. ამ ბრძანების მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს 2021 წლის პირველ მაისს.
12. ამ ბრძანების მე-7 და მე-8 პუნქტები ამოქმედდეს შესაბამისი ტექნიკური
უზრუნველყოფის შექმნისთანავე.
სამასახურის უფროსი

ლევან კაკავა

ვებგვერდი, 28/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი
260000000.64.076.016095
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-7
2021 წლის 27 აპრილი ქ. თბილისი
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2021 წლის
გამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტისა და მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
მუხლი 1
1. ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნეს ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები – 2021 წელი (შემდგომ – სტანდარტები).
2. სტანდარტების გამოყენება სავალდებულოა 2021 წლის პირველ იანვარს და შემდგომ
დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის.
3. სტანდარტები განთავსდეს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომ – სამსახური) ვებგვერდზე (www.saras.gov.ge).
4. ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტები სამსახურის მიერ განახლდეს
სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქციის განახლებიდან 6 თვის ვადაში.
5. სამსახური უზრუნველყოფს ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტების
თარგმანის პერიოდულ რედაქტირებას, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი		
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ვებგვერდი, 22/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი
010240080.64.076.016094

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-6
2021 წლის 21 აპრილი ქ. თბილისი
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახუ
რის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალ
ტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდ
 ებლო მაცნე, 24/07/2018
წ., 010240080.64.076.016052) დამტკიცებულ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვ
ნებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 51 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე
დაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუცია (I თავი), საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შე
სახებ“ (I და VII თავები), საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I და III თავე
ბი), საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 დეკემბრის №791 დადგენილება „სახელმწიფო,
აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, მუნიციპალიტეტისათვის ან საჯარო
სამართლის იურიდიული პირისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარ
გებლობაში გადაცემის შესახებ მიმართვ ის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილე
ბის მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრ
 ის 2016 წლის
14 სექტემბრის №223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკ იცების თაობაზე“, საქართველოს ფი
ნანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში
ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტ
კიცების შესახებ.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
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ვებგვერდი, 19/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი
350010010.64.076.016097

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-9
2021 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი
„მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის
დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის
№ნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების
შესახებ” ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-10 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 28/06/2018
სარეგისტრაციო კოდი: 350010010.64.076.016045) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი
მუხლით დამტკიცებული „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი			

იური დოლიძე

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი
სტანდარტის სტრუქტურა
(i) მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი დალაგებუ
ლია თემების მიხედვით და თითოეულ
 ი თემა ცალკე განყოფილებაშია განხილული. თითო
ეული განყოფილება შედგება პუნქტებისგან. პუნქტ
 ების ნომრებს xx.yy ფორმატი აქვს, სადაც
xx არის განყოფილების ნომერი, ხოლო yy არის ამ განყოფილებაში პუნქტის ნომერი.  
(ii) მეოთხე კატეგორიის საწარმოებ
 ის სტანდარტის ყველა პუნქტს თანაბარი იურიდიუ
ლი ძალა აქვს.
1-ლი განყოფილება – მოქმედების სფერო
სტანდარტის მოქმედების სფერო
1.1 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი (შემდგომ - სტანდარტი)
ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა (შემდგომ - საწარმო) ინდივიდუალურ ფინანსურ
ანგარიშგებებზე (შემდგომ - ფინანსური ანგარიშგება), იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც
საწარმო იყენებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (შემდგომ - ფასს
სტანდარტები), ან მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტს (შემდგომ - მსს ფასს სტანდარტი) „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომ - კანონი) შესაბამისად.
1.2 მეოთხე კატეგორიის საწარმო განიმარტება კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის
„ტ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.
ძალაში შესვლის თარიღი  
1.3 საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს 2018 წლის 1 იანვარს ან ამ თა
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რიღის შემდეგ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდ
 ებისთვის. ნებადართულია წინამდებარე
სტანდარტის ვადამდელი გამოყენება.
მე-2 განყოფილება – დაშვებები და ძირითადი პრინციპები  
მოქმედების სფერო  
2.1 ამ განყოფილებაში აღწერილია ის დაშვებები და ძირითადი პრინციპები, რომლებიც
საფუძვლად უდევს საწარმოების ოპერაციების აღიარებასა და შეფასებას წინამდებარე სტან
დარტის ფარგლებში.
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი  
2.2 საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, წარსული ოპერაციების გათვალის
წინებით, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგე
ბის შესახებ ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც სასარგებლო იქნება ეკონომიკური გა
დაწყვეტილებების მისაღებად და კორპო რაციული მართვის გაუმჯობესებისათვის.
უტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვება
2.3 წინამდებარე სტანდარტის ფარგლებში მოქმედებს დაშვება, რომ ამ სტანდარტის შესა
ბამისად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უტყუარ და სამართლიან ინფორმაციას იძლევა
საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგების შესახებ.
ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები
2.4 საწარმომ ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს 2.5-2.8 პუნქტ
 ებში ჩამოყალიბე
ბულ ძირითად პრინციპებზე დაყრდ
 ნობით.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 2
2.5 ფუნქციონირებადობის პრინციპით აღრიცხვა – ამ პრინციპით აღრიცხვა მართებულია,
თუ ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა
და არც იძულებულია, ასე რომ მოიქცეს.
2.6 დარიცხვის მეთოდი – აქტივების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის აღიარება
მაშინ, როდესაც ისინი აკმაყოფილებს ამ ელემენტებისთვის დადგენილ განმარტებებსა და
აღიარების კრიტერიუმებს.
2.7 წინდახედულობა – (i) შეიძლება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული
მოგების აღიარება; (ii) უნდა აღიარდეს მოცემული ან წინა საანგარიშგებო პერიოდის
განმავლობაში წარმოქმნილი ყველა ვალდებულება,
მაშინაც კი, როდესაც ამგვარი
ვალდებულებების წარმოქმნა ცხადი გახდება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღსა და
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის
(შემდგომ – სამსახური) ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის თარიღებს შორის პერიოდში;
(iii) უნდა აღიარდეს ყველა აქტივის გაუფასურება.
2.8 არსებითობა – ინფორმაცია არსებითია, თუ მის გამოტოვებას ან არასწორად
წარდგენას ინდივიდუალურად ან ერთობლიობაში, შეუძლია გავლენა იქონიოს საწარმოს
ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მომხმარებლების მიერ მიღებულ ეკონომიკურ
გადაწყვეტილებებზე. არსებითობა დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად
წარმოდგენილი ინფორმაციის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს
შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით.
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ფინანსური მდგომარეობის ელემენტები  
2.9 აქტივი – რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს წარსულში მომხდარი
მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც საწარმო მომავალში მოელის ეკონომიკური
სარგებლის მიღებას.
2.10 ვალდებულება – საწარმოს ისეთი ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული
მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა მოსალოდნელია, რომ გამოიწვევს ეკონომიკური
სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლას საწარმოდან.
2.11 საკუთარი კაპიტალი – საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა
ვალდებულების გამოკლების შემდეგ.
ფინანსური შედეგების ელემენტები  
2.12 შემოსავალი – ეკონომიკური სარგებლის ზრდა საანგარიშგებო პერიოდ
 ის განმავ

ლობაში აქტივების შემოდინების ან ხარისხის გაუმჯობესების, ან ვალდებულებების შემცი
რების გზით, რაც იწვევს საწარმოს საკუთარი კაპიტალის ზრდას, რომელიც დაკავშირებული
არაა მესაკუთრეთა მიერ საკუთარ კაპიტალში განხორციელებულ დამატებით შენატანებთან.
2.13 ხარჯები – ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, საანგარიშგებო პერიოდის განმავ
ლობაში საწარმოდან აქტივების გასვლის ან აქტივების ხარისხის გაუარესების, ან ვალდებუ
ლებების ზრდის საფუძველზე, რაც იწვევს საწარმოს საკუთარი კაპიტალის შემცირებას, რო
მელიც დაკავშირებული არაა მესაკუთრეებზე გაცემულ განაწილებასთან.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 3
2.14 მოგება ან ზარალი არის საწარმოს საქმიანობის შედეგი, სხვაობა ერთსა და იმავე
პერიოდის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, ამიტომ იგი არ წარმოადგენს ფინანსური
ანგარიშგების ცალკე ელემენტს.
ელემენტების აღიარება  
2.15 აღიარება არის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში იმ მუხლის ასახვის პროცესი,
რომელიც აკმაყოფილებს აქტივის, ვალდებულების, შემოსავლის ან ხარჯის განმარტებას და
შემდეგ კრიტერიუმებს:
(ა) მოსალოდნელია ამ მუხლთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებლის
საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა;
(ბ) მუხლს გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, რომელიც შეიძლება საიმედოდ
შეფასდეს.
2.16 მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ალბათობა. მომავალი ეკონომიკური სარგებ
ლის შემოდინება/გადინების ალბათობის შეფასება ეყრდნობა საანგარიშგებო პერიოდის
ბოლოს არსებულ იმ პირობებს ან/და მტკიცებულებებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ფი
ნანსური ანგარიშგების შედგენისას. ამგვარი შეფასებები ცალ-ც
 ალკე კეთდება თითოეული
ინდივიდუალურად არსებითი მუხლისთვის და ასევე ინდივიდუალურად არაარსებითი
მუხლებისგან შემდგარი დიდი ჯგუფისთვის.
2.17 საიმედოდ შეფასება. ხშირ შემთხვევაში, მუხლის თვითღირებულება ან ღირებულე
ბა ცნობილია, სხვა შემთხვევაში უნდა შეფასდეს. გონივრული შეფასებების გამოყენება ფი
ნანსური ანგარიშგების შედგენის მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ ამცირებს მის საიმედოობას.
ინფორმაცია საიმედოა მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ არის მიკერძოებ
 უ
ლი და სამართლიანად აჩვენებს იმას, რის საჩვენებლადაც არის გამიზნული, ან რასაც უნდა
აჩვენებდეს, გონივრული მოლოდინის ფარგლებში.
2.18 სტანდარტით ნებადართული არ არის ფინანსური მდგომარეობ
 ის ანგარიშგებაში
ისეთი მუხლების აღიარება, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს ფინანსური მდგომარეობის ანგა
რიშგების რომელიმე ელემენტის განმარტებას.
შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  
2.19 თავდაპირველი აღიარებისას საწარმომ აქტივები და ვალდებულებები თვითღირებუ
ლებით უნდა შეაფ
 ასოს. იშვიათ გარემოებებში, წინამდებარე სტანდარტით მოითხოვება საწარ
მოს მიერ აქტივის ან ვალდებულების თვითღირებულების შეფასება აღიარების თარიღის მდგო
მარეობით განსაზღვრული მისი საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასების საფუძველზე.
თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასება  
2.20 თავდაპირველი აღიარების შემდგ
 ომ აქტივების ხელახალი შეფასების მიზანია იმის
უზრუნველყოფა, რომ აქტივები შეფასებული არ იყოს იმაზე უფრო მეტი ღირებულებით, რა
ოდენობის ანაზღაურების მიღებასაც საწარმო მოელ
 ის აქტივის გაყიდვის ან გამოყენების შე
დეგად.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 4
2.21 არაფინანსური აქტივები – როგორც წესი, ფასდება თვითღირებულებით, დაგრო
ვილი ცვეთისა/ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის (თუ ასეთი არსე
ბობს) გამოკლებით (იხ. მე-9 განყოფილება - „არაფინანსური აქტივების გაუფ
 ასურება“).
2.22 ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები – გარდა სხვა საწარმოებ
 ის
წილობრივ ინსტ
 რუმენტებში ფლობილი ინვესტიციებისა, ფასდება თვითღირებულებით,
რომელიც კორექტირებულია დარიცხული მისაღები პროცენტით, ხოლო ფინანსური აქტი
ვების შემთხვევაში, ასევე დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხის გამოკლებით, თუ
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ასეთი არსებობს (იხ. მე-5 განყოფილება -„ფინანსური ინსტ
 რუმენტები“).
2.23 წილობრივი ინვესტიციები – ფასდება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება
დაგროვილი გაუფასურების ზარალი, თუ ასეთი არსებობს.
2.24 ვალდებულებები, გარდა ფინანსური ვალდებულებებისა – როგორც წესი, ფასდე
ბა საწარმოს მიერ იმ თანხის ოდენობის საიმედოდ შეფასებით, რომელიც საჭირო იქნებოდა
ვალდებულების შესასრულებლად საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით.
2.25 ანაზღაურებადი ღირებულება - თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელ
 ის აქტი
ვიდან.  
ურთიერთგადაფარვა  
2.26 საწარმოსთვის დაუშვებელია აქტივებისა და ვალდებულებების ან შემოსავლებისა
და ხარჯების ურთიერთგადაფარვა, თუ ეს არ მოითხოვება, ან ნებადართული არ არის წინამ
დებარე სტანდარტით.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 5
მე-3 განყოფილება – ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მოქმედების
სფერო  
3.1 ამ განყოფილებაში ახსნილია, რას გულისხმობს სტანდარტის მოთხოვნებთან შესა
ბამისობა, რას მოიც
 ავს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი და როგორ უნდა
განხორციელდეს ფინანსური მდგომარეობ
 ის ანგარიშგების, შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების, ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისა (ამ უკანასკნე
ლის წარდგ
 ენის შემთხვევაში) და შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნების წარდგენა.
განცხადება სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ  
3.2 ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც შედგენილია ამ სტანდარტის შესაბამისად, ფი
ნანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში თვალსაჩინო ადგილზე მითითებული უნდა იყოს,
რომ ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ან
გარიშგების სტანდარტის შესაბამისად.  
ანგარიშგების წარდგენის პერიოდულობა  
3.3 კანონის თანახმად, საწარმომ ყოველწლ
 იურად უნდა წარადგინოს ფინანსური ანგა
რიშგების სრული პაკეტი (მათ შორის, შესადარისი ინფორმაცია), 3.8 და 3.9 პუნქტ
 ების შესა
ბამისად.
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საწარმოს ფუნქც
 იონირებადობის შეფასება  
3.4 ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესში საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა
შეაფასოს, აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის გაგრძელების უნარი, როგორც ფუნქციონირე
ბად საწარმოს. ანალიზისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერი ხელმი
საწვდომი საპროგნოზო ინფორმაცია საწარმოს მომავალი საქმიანობის შესახებ. საპროგნოზო
ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ბოლო საანგარიშგებო თარიღიდან სულ მცირე თორმეტ კა
ლენდარულ თვეს.
3.5 როდესაც ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო არ არის ფუნქც
 იონირებადი სა
წარმო, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ანაზღაურებადი ღირებულების საფუძ
ვლით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ლიკვიდაციის პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა. აღნიშნული
საფუძველი ითვალისწინებს რომ, აქტივები შეფასებულია ანაზღაურებადი ღირებულებით
და ვალდებულებები შეფასებულია იმ თანხის ოდენობით, რაც საჭიროა ვალდებულებების
დასაფარად საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით.  
3.6 თუ ფინანსური ანგარიშგების შედგენას გადაწყვეტს საწარმო, რომელიც ლიკვიდაცი
ის პროცესში იმყოფება, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ანაზღაურ
 ებადი ღი
რებულების საფუძვლით,  
არსებითობა და აგრეგირება  
3.7 საწარმომ, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებისა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისთვ ის (ამ უკა
ნასკნელის წარდგენის შემთხვევაში) განსაზღვრული მუხლების ფარგლებში, ცალ-ცალკე უნ
და წარმოადგინოს ყველა არსებითი მუხლი, ხოლო არაარსებითი მუხლები აგრეგირებულად.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 6

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი  
3.8 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი უნდა მოიცავდეს: (ა) საანგარიშგებო
თარიღის მდგომარეობით შედგენილ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, რომელსაც
ბოლოში დაერთვის შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნები;
(ბ) შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებას.   
საწარმო უფლებამოსილია, ასევე წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება.
3.9 თუ წინამდებარე სტანდარტით სხვა რამ არ მოითხოვება ან ნებადართული არ
არის, საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა ასახოს გასული პერიოდის შესადარისი
ინფორმაცია, მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებასა და შესაბამის განმარტებით
შენიშვნებში წარდგენილი ყველა ციფრობრივი მონაცემისთვის.
დამატებითი ინფორმაცია  
3.10 საწარმომ თვალსაჩინოდ უნდა გამიჯნოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის
თითოეული შემადგენელი ნაწილი. ამასთან, წარმოდგენილი ინფორმაციის გასაგებად,
ნათლად მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია და გაიმეოროს კიდეც, თუ ამის გაკეთება
აუცილებელია:
(ა) საწარმოს დასახელება და წინა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მისი
სახელწოდების ნებისმიერი ცვლილება;
(ბ) საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
(გ) საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღი და ფინანსური ანგარიშგებით
მოცული პერიოდი;
(დ) მიუთითოს, რომ თანხები ფინანსურ ანგარიშგებაში შეფასებული და წარდგენილია
საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში;
(ე) საწარმოს იურიდიული მისამართი.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 7
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  
3.11 საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოცემული ფორმატით უნდა
წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე წარმოადგინოს შემდეგი
მუხლები:
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3.12 აქტივი მოკლევადიან აქტივად მიიჩნევა, თუ:
(ა) ძირითადად სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება;
(ბ) ნავარაუდევია მისი რეალიზება საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ თორმეტი თვის
განმავლობაში; ან
(გ) იგი არის ფულადი სახსრები. გამონაკლისს წარმოადგენს ის შემთხვევა, როდესაც
ფულადი სახსრების გაცვლა ან ვალდებულების
შესასრულებლად გამოყენება შეზღუდულია საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ, სულ
მცირე, თორმეტი თვით მაინც.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 8
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება  
3.13 საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
მოცემული ფორმატით უნდა წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე
წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები:
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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 9
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება  
3.14 საწარმომ, რომელიც გადაწყვეტს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენას,
უნდა გამოიყენოს პირდაპირი მეთოდი და მოცემული ფორმატის დაცვით, არსებითობის
გათვალისწინებით, ცალკე წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები:

45

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 10
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განმარტებითი შენიშვნები  
3.15 საწარმოს განმარტებითი შენიშვნები უნდა მოიცავდეს მხოლოდ შემდეგ
ინფორმაციას:
(ა) ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების
ჯამური თანხა, რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში,
ასევე ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების
ხასიათისა და ფორმის ცალ-ცალკე აღწერა (შესაბამისი თანხის მითითებით), რომელიც
მიეკუთვნება:
(i) პენსიებს;
(ii) მის მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს (მშობელი საწარმოს მიერ
კონტროლირებული საწარმო, მათ შორის საბოლოო
მშობელი საწარმოს ნებისმიერი შვილობილი საწარმო), ან  
მეკავშირე საწარმოს (ე.ი. საწარმო, რომლის საოპერაციო და
ფინანსურ პოლიტიკაზე მას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს.  
წინამდებარე სტანდარტის თანახმად, მნიშვნელოვანი გავლენა
მაშინ არსებობს, როდესაც მეოთხე კატეგორიის საწარმო ფლობს
მოცემული საწარმოს ხმის უფლების 20%-ს ან მეტს).

(ბ) ხელმძღვანელი და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე გაცემული ავანსებისა და
კრედიტების თანხა, საპროცენტო განაკვეთის, ძირითადი პირობებისა და დაბრუნებული,
ჩამოწერილი ან გაუქმებული თანხების ოდენობის მითითებით, ასევე მათი სახელით
ნებისმიერი სახის გარანტიის მეშვეობით აღებული ვალდებულებების თანხისა და შესაბამისი
გარანტიის თანხის (ოდენობის) მითითებით;
(გ) ინფორმაცია საკუთარი აქციების შეძენაზე ან გასხვისებაზე, რომელიც განახორციელა
თვითონ საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა, კერძოდ, სულ მცირე შემდეგი
ინფორმაცია:
(i) საანგარიშგებო პერიოდში აქციების შეძენის მიზეზები;
(ii) საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და გასხვისებული აქციების რაოდენობა და
ნომინალური ღირებულება, ხოლო მისი
არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი;
(iii) აქციების შეძენისათვის ან გასხვისებისათვის განხორციელებული საპასუხო
შესრულება (ე.ი. შეძენის ან გაყიდვის შემთხვევაში აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);
(iv) საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატო ვებული აქციების
რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება,  
ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება
და განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 11
მე-4 განყოფილება – სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები მოქმედების
სფერო  
4.1 ამ განყოფილებაში მოცემულია მითითებები სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩე ვისა და
გამოყენებისთვის, რომელიც გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას. მითითებები
ასევე ეხება სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებსა და წინა საანგარიშგებო პერიოდის
ფინანსური ანგარიშგების შეცდომების გასწორებას.
სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა და გამოყენება  
4.2 სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების,
წესებისა და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომლებსაც საწარმო იყენებს
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის დროს.
4.3 თუ წინამდებარე სტანდარტი არეგულირებს რომელიმე ოპერაციას, მოვლენას ან
გარემოებას, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ეს სტანდარტი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
სტანდარტის ამა თუ იმ მოთხოვნის უგულებელყოფა არსებით გავლენას არ მოახდენს
ფინანსურ ანგარიშგებაზე.
4.4 თუ წინამდებარე სტანდარტი არ არეგულირებს რომელიმე ეკონომიკურ მოვლენას
(მაგალითად, ოპერაციას, მოვლენას ან გარემოებას), საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა
იმსჯელოს, თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის
საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია:
(ა) სამართლიანად ასახავს ეკონომიკურ მოვლენას;
(ბ) გამოხატავს მის შინაარსს და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმას;
(გ) წინდახედულია.
4.5 ზედა პუნქტში აღწერილი მსჯელობისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვა ლისწინოს
აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების შესაბამისი განმარტებები,
აღიარების კრიტერიუმები და შეფასების საფუძვლები, ასევე ძირითადი პრინციპები,
რომლებიც განხილულია მე-2  განყოფილებაში - „დაშვებები და ძირითადი პრინციპები“.
4.6 საწარმომ უნდა შეარჩიოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და თანამიმდევრულად გამოიყენოს
მსგავსი ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებებისთვის.
ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში  
4.7 საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, თუ
ცვლილება:
(ა) მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტის ცვლილებებით; ან
(ბ) გამოიწვევს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაფერისი ინფორმაციის
ასახვას ამა თუ იმ ეკონომიკური მოვლენის გავლენის შესახებ საწარმოს ფინანსურ
მდგომარეობასა და მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებზე.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 12
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4.8 საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების ცვლილებით გამოწვეული
სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება უნდა ასახოს ამ ცვლილების გარდამავალი დებულებების
შესაბამისად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხოლო სხვა მიზეზით გამოწვეული ცვლილება
სააღრიცხვო პოლიტიკაში უნდა აისახოს რეტროსპექტულად.  
4.9 გამარტივების მიზნით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის სააღრიცხვო
პოლიტიკის რეტროსპექტულად გამოყენება ნიშნავს მხოლოდ მიმდინარე პერიოდის
აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყისი საბალანსო ღირებულებების
გადაანგარიშებას. შესაბამისად, საწარმოს არ მოეთხოვება შესადარისი ინფორმაციის
გადაანგარიშება. გასული პერიოდის მონაცემების ამგვარი კორექტირება ჯამურად უნდა
აისახოს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების შესაბამის
მუხლში.
ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში  
4.10 სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო
ღირებულების, ან აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის, ან ცვეთის/ამორტიზაციის
მეთოდის ცვლილება, რომელიც გამომდინარეობს აქტივებისა და ვალდებულებების
არსებული მდგომარეობის, ან აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებული
მომავალი ეკონომიკური სარგებლისა და ვალდებულებების შეფასებიდან.
4.11 საწარმომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების გავლენა უნდა ასახოს შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში:  
(ა) მხოლოდ იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლი ლება, თუ ეს
ცვლილება გავლენას ახდენს მხოლოდ მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდზე; ან
(ბ) იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება და მომდევნო
საანგარიშგებო პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება მომავალ პერიოდებზეც ახდენს გავლენას.
4.12 ამასთან, თუ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება იწვევს აქტივის, ვალდებულების ან
საკუთარი კაპიტალის რომელიმე მუხლის საბალანსო ღირებულების ცვლილებას, საწარმომ
ეს ცვლილება უნდა ასახოს შესაბამის მუხლებში იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც
განხორციელდა ცვლილება.
წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომების გასწორება  
4.13 წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომები არის საწარმოს წინა საანგარიშგებო
პერიოდ(ებ)ის ფინანსურ ანგარიშგებაში დაშვებული უზუსტობა ან ინფორმაციის
გამოტოვება, რაც გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ საწარმომ არ გამოიყენა, ან არასწორად გამოიყენა
სანდო ინფორმაცია, რომელიც:
(ა) ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც შესაბამისი პერიოდების
ფინანსური ანგარიშგება სამსახურში წარადგინა;
(ბ) გონივრულად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალი სწინებული
იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის დროს.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
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4.14 ამგვარ შეცდომებს განეკუთვნება მათემატიკური შეცდომების, სააღრიცხვო
პოლიტიკის გამოყენებაში დაშვებული შეცდომების, ფაქტების უყურადღებოდ დატოვების,
ან არასწორი ინტერპრეტაციისა და თაღლითობის შედეგები.
4.15 შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა შეასწოროს წინა
საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის არსებითი შეცდომა მისი გამოვლენის შემდეგ სამსახურისთვის
წარდგენილ პირველივე ფინანსურ ანგარიშგებაში, 4.9 პუნქტის შესაბამისად.  
  
მე-5 განყოფილება – ფინანსური ინსტრუმენტები  
მოქმედების სფერო  
5.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის სააღ რიცხვო
მიდგომას, რომლის მონაწილე მხარეც არის საწარმო, გარდა:
(ა) ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი
კაპიტალის განმარტებას (იხ. მე-12 განყოფილება - „საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული
ოპერაციები მესაკუთრეებთან“);
(ბ) იჯარისა, რომელზეც ვრცელდება მე-10 განყოფილება („იჯარა“). თუმცა, 5.18–5.19

პუნქტების აღიარების შეწყვეტასთან დაკავშირებული მოთხოვნები ასევე ეხება მეიჯარის მი
ერ აღიარებული საიჯ
 არო მოთხოვნებისა და მოიჯარის მიერ აღიარებული საიჯარო ვალდე
ბულებების აღიარების შეწყვეტასაც, ხოლო 5.14–5.15 პუნქტ
 ების მოთხოვნები გაუფ
 ასურების
შესახებ - მეიჯარის მიერ აღიარებულ საიჯარო მოთხოვნებსაც;
(გ) ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებისა, რომლებზეც ვრცელდება მე 11 განყოფი
ლება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ .
5.2 ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერ
 ი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს
როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას
ან წილობრივ ინსტრუმენტს.
5.3 ფინანსური აქტივი არის ნებისმიერი აქტივი, რომელიც წარმოადგენს: (ა) ფულად
სახსრებს; (ბ) სხვა საწარმოს წილობრივ ინსტრუმენტს; ან (გ) სხვა საწარმოსგან ფულადი სახ
სრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების სახელშეკრულებო უფლებას.
5.4 ფინანსური ვალდებულება არის ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც წარმოადგენს
სხვა მხარისთვის ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიწოდების სახელშეკრუ
ლებო ვალდებულებას.
აღიარება  
5.5 საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს ან ფინანსურ
ვალდებულებას, თუ იგი ხდება მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტის ხელშეკრულების
მხარე.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 14
შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  
5.6 საწარმომ ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება თავდაპირველად
აღიარებისას უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით, ხოლო თვითღირებულება ფასდება
გარიგების ფასით, რომელიც არ მოიცავს გარიგების დანახარჯებს.  
5.7 სტანდარტის მიხედვით საწარმოთა გარიგების დანახარჯები მიჩნეულია
არაარსებითად და აღიარდება ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში.
5.8 თუმცა, როდესაც საწარმო სახელმწიფოსგან იღებს უპროცენტო, ან დაბალი
საპროცენტო განაკვეთით სესხს, მან გარიგების ფასის დასადგენად უნდა გამოიყენოს 14.4
პუნქტი.
5.9 ასევე, როდესაც საწარმო შემდგომი გადახდის პირობით ყიდულობს მარაგებს (იხ. მე-6
განყოფილება - „მარაგები“), გრძელვადიან აქტივებს (იხ. მე-7 განყოფილება – „გრძელვადიანი
აქტივები“) ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებულ ბიოლოგიურ აქტივებს
(იხ. მე-8 განყოფილება – „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“), ან
ყიდის საქონელს ან ეწევა მომსახურებას და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვ ნებლივ
გადახდის ფასზე (იხ. პუნქტი 13.8), მაშინ გარიგების ფასი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია,
რომელიც ხელმისაწვდომია გარიგების თარიღისთვის.  
5.10 სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის
(5.9 პუნქტის შესაბამისად) ასახავს ფინანსურ ოპერაციას, რომელიც აღირიცხება წრფივი
მეთოდით, როგორც საპროცენტო შემოსავალი (როდესაც საწარმო გამყიდველია, იხ. პუნქტი
5.13(ა)), ან საპროცენტო ხარჯი (როდესაც საწარმო მყიდველია), გადავადებული გადახდის
პერიოდის განმავლობაში (იხ. პუნქტი 5.17).
5.11 გარიგების დანახარჯები ხარჯის სახით აღიარდება გაწევისთანავე შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში .
ფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  
5.12 თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ ფინანსური აქტივები
უნდა შეაფასოს შემდეგნაირად:
(ა) ინვესტიციები სხვა საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში – თვითღირებულებით,
რომელსაც აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალი;
(ბ) ყველა დანარჩენიფინანსური აქტივი თავდაპირველი აღიარების მომენტში
განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც:
(i) ემატება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე
აღიარებული საპროცენტო შემოსავალი;
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(ii) აკლდება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე
მიღებული ძირისა და პროცენტის თანხები;
(iii) აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხა.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
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5.13 საპროცენტო შემოსავალი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მისაღებ
მთლიან თანხასა და ფინანსური აქტივის თავდაპირველად აღია რებულ თვითღირებულებას
შორის. საწარმომ საპროცენტო შემოსავალი ხელ შეკრულების ვადაზე უნდა გაანაწილოს
შემდეგნაირად:
(ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით – ისეთი ოპერაციისთვის,
რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი გადახდის ფასი
მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში);
(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებუ ლებასთან
მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ამ მიზნისთვის
შესაფერისი განაკვეთი, როგორც წესი, იქნება სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი.
5.14 საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღის მდგომარეობით
უნდა შეაფასოს, არსებობს თუ არა რომელიმე ფინანსური აქტივის გაუფასურების
მტკიცებულება. თუ გაუფასურების ნიშნები არსებობს, საწარმომ საანგარიშგებო თარიღის
მდგომარეობით საიმედოდ უნდა შეაფასოს და განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი
ღირებულება. თუ ეს ღირებულება ნაკლებია ფინასნური აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე,
საწარმომ, საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით, აღნიშნული სხვაობით უნდა შეამციროს
აქტივის საბალანსო ღირებულება და ამგვარი გაუფასურების ზარალი, მაშინვე აღიაროს
ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და  გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
5.15 საწარმომ უნდა განახორციელოს ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის
შემცირება (აღდგენა) იმ შემთხვევაში, თუ ადრე გაუფასურებული ფინანსური აქტივის
საიმედოდ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება გაიზრდება ისეთი მოვლენის
შედეგად, რომელიც მოხდა გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ. აღდგენილი თანხა
მაშინვე უნდა აღიარდეს შემოსავლის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში.
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ფინანსური ვალდებულებების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  
5.16 საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღის მდგომარეობით
ფინანსური ვალდებულებები უნდა შეაფასოს თავდაპირველი აღიარების მომენტში
განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც:
(ა) ემატება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო
თარიღამდე აღიარებული საპროცენტო ხარჯი;
(ბ) აკლდება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო
თარიღამდე გადახდილი ძირისა და პროცენტის თანხები.
5.17 საპროცენტო ხარჯი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გადასახდელ
მთლიან თანხასა და ფინანსური ვალდებულების თავდაპირველად აღიარებულ
თვითღირებულებას შორის. საწარმომ საპროცე ნტო ხარჯი ხელშეკრულების ვადაზე უნდა
გაანაწილოს შემდეგნაირად:
(ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით - ისეთი ოპერაციის თვის,
რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი გადახდის ფასი
მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში);
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 16
(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებუ ლებასთან
მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ამ მიზნისთვის
შესაფერისი განაკვეთი, როგორც წესი, იქნება სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი.
ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა  
5.18 საწარმომ ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარება უნდა
შეწყვიტოს მაშინ, როდესაც:
(ა) ფინანსური აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლებებს
ვადა გაუვა, ან ფულადი სახსრები უკვე მთლიანად მიღებული აქვს; ან

(ბ) დააკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ,
ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნებს.
5.19 ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარების შეწყვეტიდან
წარმოქმნილი ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა აღიარდეს, შემოსავლის ან
ხარჯის, სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
  
მე-6 განყოფილება – მარაგები  
მოქმედების სფერო  
6.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება მარაგების აღრიცხვას, გარდა:
(ა) დაუმთავრებელი მშენებლობისა, რომელიც წარმოიშობა სამშენებლო ხელშეკრულების
შესრულებისას, მათ შორის, სამშენებლო ხელშეკრულებებთან უშუალოდ დაკავშირებული
მომსახურების ხელშეკრულებებისა (იხ. მე-13 განყოფილება – „ამონაგები მომხმარე ბლებთან
გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“);  
(ბ) ბიოლოგიური აქტივებისა, რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობასა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან ნაყოფის მიღების მომენტამდე
(ნაყოფის მიღება არის ბიოლოგიური აქტივიდან პროდუქციის მოცილება, ან ბიოლოგიური
აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა.) (იხ. მე 8 განყოფილება - „ბიოლოგიური აქტივები
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“).  
6.2 მარაგი ისეთი აქტივია, რომელიც:
(ა) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში;
(ბ) მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგების წარმოების პროცესში; ან
(გ) წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია
წარმოების პროცესში, ან მომსახურების გაწევისას მოხმარებისათვის.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 17
შეფასება  
6.3 საწარმომ მარაგი უნდა შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებულ გასაყიდ ფასს
შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.
6.4 მარაგის თვითღირებულება მოიცავს ყველანაირ დანახარჯს, რომელიც უშუალოდ
დაკავშირებულია მარაგის არსებულ ადგილამდე ტრანსპორ ტირებასა და მათ ახლანდელ
მდგომარეობაში მოყვანასთან, მათ შორის:
(ა) შეძენის დანახარჯებს;
(ბ) გადამუშავების დანახარჯებსა;
(გ) სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული მარაგის არსებულ
ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომა რეობაში მოყვანასთან.  
6.5 მარაგის შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის
გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების გარდა, რომლებიც
შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვაგადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის
დაკავშირებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების შეძენასთან.
შეძენის დანახარჯების დათვლისას გაანგარიშებული თანხა შემცირდება სავაჭრო დათმობის,
სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და სხვა ანალოგიური მუხლების ღირებულებით. თუ
გადახდა გადავადებულია (შემდგომი გადახდის პირობით) და შემდგომი გადახდის ფასი
მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ მარაგების თვითღირებულებაში ასახული
შეძენის ფასი იქნება გარიგების თარიღისთვის ხელმისაწვდომი დაუყოვნებლივ გადახდის
ფასი. სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის უნდა
აღირიცხოს მე-5 განყოფილების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბა მისად.
6.6 საწარმომ არაფულადი აქტივის ან აქტივების, ან ფულადი და არაფულადი აქტივების
ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი მარაგის თვითღირებულება უნდა შეაფასოს
აღიარების თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული, მათი საბაზრო ღირებულების
საიმედოდ შეფასებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია
კომერციული შინაარსი, ან (ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო
ღირებულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. ასეთ შემთხვევაში, აქტივის თვითღირებულება
განისაზღვრება გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულებით.
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6.7 მარაგის გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც
უშუალოდაა დაკავშირებული პროდუქციის ერთეულების წარმოებასთან (მაგალითად,
საწარმოო პროცესში უშუალოდ ჩართულ პერსონალის ხარჯებს). გარდა ამისა, მოიცავს
საწარმოო ზედნადებ ხარჯებსაც, რომლებიც გაწეულია ნედლეულისა და მასალების მზა
პროდუქციად გარდაქმნის/გადამუშავების პროცესში (მაგალითად, საწარმოო დანიშნულების
შენობა-ნაგებობებისა და მოწყობილობების ცვეთა და საექსპლუატაციო დანახარჯები).
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 18
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6.8 ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თვით
ღირებულება. მე-8 განყოფილების – „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო სამეურნეო საქმია
ნობაში“ – შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მარაგები, რომლებიც საწარმომ
მიიღ
 ო ბიოლოგიური აქტივებიდან, თავდაპირველი აღიარებისას უნდა შეფასდეს გაყიდვის
თვის აუცილებელი დანახარჯებით შემცირებული შეფასებული გასაყიდი ფასით, რომელიც
განსაზღვრულია ნაყოფის მიღების მომენტისთვის. წინამდებარე განყოფილების გამოყენების
მიზნებისათვის, ეს თანხა მიიჩნევა მარაგის თვითღირებულებად ზემოაღნიშნული თარიღი
სათვის.  
6.9 თვითღირებულების ფორმულები – საწარმომ ინდივიდუალურად იდენტიფიცირე
ბადი მარაგების თვითღირებულება, ასევე კონკრეტული პროექტებისთვ ის წარმოებული და
განკუთვნ ილი საქონლის ან მომსახურების თვითღირებულება ცალ-ც
 ალკე უნდა განსაზღ
ვროს მათზე გაწეული ინდივიდუალური დანახარჯების იდენტიფიკაციით. ყველა სხვა მა
რაგის თვითღირებულება უნდა შეფასდეს ე.წ. FIFO მეთოდით (რომლის მიხედვითაც საან
გარიშგებო პერიოდში, პირველ რიგში რეალიზებულად მიიჩნევა ის საქონელი, რომელიც
საანგარიშგებო პერიოდ
 ის დასაწყისისთვის მიეკუთვნება მარაგს, ხოლო შემდეგ ის საქონე
ლი, რომელიც წარმოებულია (შეძენილია) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მისი
წარმოების (შეძენის) დროის მიხედვით), ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის
გამოყენებით.  
6.10 გაუფასურება – საწარმომ თითოეულ
 ი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უნდა შეა
ფასოს, გაუფასურებულია თუ არა მარაგები, ანუ მათი საბალანსო ღირებულება არის თუ არა
სრულად ანაზღაურებადი (მაგალითად, მარაგის დაზიანების, მოძველების ან გასაყიდი ფა
სის შემცირების გამო). როდესაც მარაგი გაუფასურებულია, საწარმომ მარაგი უნდა შეაფასოს
გასაყიდი ფასით, რომელიც უნდა შემცირდეს მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო
დანახარჯებით, ხოლო გაუფასურების ზარალი, ხარჯის სახით, მაშინვე აღიაროს შემოსავლე
ბის, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების  ანგარიშგებაში.
6.11 საწარმოს ეკრძ ალება ადრე აღიარებული გაუფ
 ასურების ზარალის აღდგენა. ხარჯად
აღიარ
 ება  
6.12 როდესაც მარაგი გაიყიდება, საწარმომ მისი საბალანსო ღირებულება უნდა აღიაროს
იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარებს შესაბამის ამონაგებს.
  
მე-7 განყოფილება – გრძელვადიანი აქტივები  
მოქმედების სფერო  
7.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ძირითადი საშუალებებისა (მათ შორის,
საინვესტიციო ქონების) და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვას. აქ არ არის აღწერილი
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვის
წესები (იხ. მე-8 განყოფილება - „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“).
7.2 ძირითადი საშუალებები – მატერიალური აქტივები, რომლებიც: (ა) იმყოფება საწარმოს
განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, საქონლის ან მომსახურების
მისაწოდებლად; იჯარით გასა ცემად ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 19
(ბ) მოსალოდნელია მათი ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
გამოყენება.
7.3 არამატერიალური აქტივი – იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური
ფორმის გარეშე. ასეთი აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც:
(ა) განცალკევებადია, ანუ შესაძლებელია მისი განცალკევება ან გამოყოფა საწარმოსგან
და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა ან გაცვლა ინდივიდუალურად, ან

დაკავშირებულ ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან ვალდებულებასთან ერთად; ან
(ბ) წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, მიუხედავად
იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა ან განცალკევება საწარმოსგან, ან სხვა
უფლებებისა და ვალდებულებებისაგან.
აღიარება  
7.4 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც: (ა) შესაძლებელია
მისი თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება;
(ბ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მომავალში ამ აქტივის გამოყენებით მიიღებს
ეკონომიკურ სარგებელს.
საწარმოში შექმნილი არამატერიალური ქონება არ უნდა აღიარდეს საწარმოს აქტივად.
ყველა მსგავსი დანახარჯი მაშინვე ხარჯის სახით უნდა აღიარდეს შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
7.5 მიწა და შენობა-ნაგებობები დამოუკიდებელი აქტივებია, ამიტომ საწარმომ ისინი
ცალ-ცალკე უნდა აღრიცხოს მაშინაც კი, თუ ისინი ერთად არის შეძენილი.
შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  
7.6 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველად აღიარებისას უნდა შეაფასოს
თვითღირებულებით.
7.7 გრძელვადიანი აქტივების თვითღირებულება მოიცავს შეძენის დანახარჯებსა და
ყველა ისეთ დანახარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის იმ ადგილზე და ისეთ
მდგომარეობაში მოყვანასთან, რომ შესაძლებელი იყოს მისი გამოყენება ხელმძღვანელობის
მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად, გარდა ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული
დანახარჯებისა.
7.8 შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის
გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების გარდა, რომლებიც
შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვაგადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის
დაკავშირებული მის შეძენასთან. შეძენის დანახარჯების დათვლისას გაანგარიშებული თანხა
შემცირდება სავაჭრო დათმობის, სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და სხვა ანალოგიური
მუხლების ღირებულებით. თუ გადახდა გადავადებულია (შემდგომი გადახდის პირობით)
და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ
გადახდის ფასზე, მაშინ შეძენის დანახარჯებში ასახული შეძენის ფასი არის გარიგების
თარიღისთვის ხელმისაწვდომი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი. სხვაობა შემდგომი გადახდის
ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის უნდა აღირიცხოს მე-5 განყოფილების „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 20
7.9 საწარმომ არაფულადი აქტივ(ებ)ის, ან ფულადი და არაფულადი აქტივების
ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის თვითღირებულება
უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღის მდგომარეობით, საბაზრო ღირებულების ოდენობის
საიმედოდ შეფასებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია
კომერციული შინაარსი, ან (ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო
ღირებულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. ასეთ შემთხვევაში, აქტივის თვითღირებულება
განისაზღვრება გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულებით.
7.10 საწარმომ სახელმწიფო გრანტით შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის
თვითღირებულება უნდა შეაფასოს ამ აქტივის აღიარების თარიღის მდგომა რეობით,
საბაზრო ღირებულების ოდენობის საიმედოდ შეფასებული თანხით (იხ. აგრეთვე მე-14
განყოფილება - „სახელმწიფო გრანტები“).
შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  
7.11 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველი აღიარების შემდეგ უნდა შეაფასოს
თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი
გაუფასურების ზარალი, რაც განისაზღვრება მე-9 განყოფილების - „არაფინანსური აქტივების
გაუფასურება“  - შესაბამისად.
7.12 ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ მოცემული აქტივის მომ
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სახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს, დანიშნულებისამებრ მისი გამოყენებისას.
ცვეთის/ამორტიზაციის გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და სააღრიცხვო შეფასებების
გამოთვლას, მათ შორის:
(ა) ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც
ყველაზე უკეთესად ასახავს აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმა რების ხასიათს,
დანიშნულებისამებრ მისი გამოყენებისას. (საწარმომ არამატერიალური აქტივებისთვის უნდა
გამოიყენოს მხოლოდ ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის წრფივი მეთოდი, იმ შემთხვევის
გარდა, როდესაც აშკარაა, რომ სხვა მეთოდი უფრო შესაფერისია);
(ბ) აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებას, ანუ იმ პერიოდის
შეფასებას, რომლის განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ აქტივი ხელმისაწვდომი იქნება
გამოსაყენებლად საწარმოს მიერ, ან მოსალოდნელია, რომ აქტივიდან საწარმო მიიღებს
წარმოებული პროდუქციის ან მსგავსი ერთეულების გარკვეულ რაოდენობას;
(გ) აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი ღირებულება
ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად განსაზღვრადი ობიექტური
მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი იქნებოდა აქტივის გაყიდვა, თუ მას
უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი სასარგებლო
მომსახურების ვადის ბოლოს).
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 21
7.13 აქტივზე ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც აქტივი
იმყოფება იმ ადგილას და მოყვანილია ისეთ მდგომარეობაში, რაც აუცილებელია აქტივის
ექსპლუატაციისთვის ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად. აქტივზე
ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვა უნდა შეწყდეს, როდესაც აქტივის აღიარება შეწყდება ან
სრულად გაცვდება.
7.14 მიწას ცვეთა არ ერიცხება, გარდა იმ იშვიათი გარემოებებისა, როდესაც მისი
მომსახურების პოტენციალი მცირდება შესაბამისი დანიშნულებით გამოყენებისას. საწარმომ
ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა დაარიცხოს ყველა სხვა გრძელვადიან აქტივს.
აღიარების შეწყვეტა  
7.15 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივის აღიარება უნდა შეწყვიტოს მისი გასვლისას,
ან როდესაც მოსალოდნელი აღარ არის მისი გამოყენებიდან ან გასვლიდან მომავალი
ეკონომიკური სარგებლის მიღება.
7.16 გრძელვადიანი აქტივის აღიარების შეწყვეტიდან წარმოქმნილი ნებისმიერი
შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა აღიარდეს შემოსავლის ან ხარჯის სახით შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
მე-8 განყოფილება – ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში
მოქმედების სფერო
8.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში
გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვას. ნაყოფის მიღების მომენტის შემდეგ
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის აღრიცხვა განსაზღვრულია მე-6 განყოფილებაში „მარაგები“.
8.2 ბიოლოგიური აქტივი არის ცხოველი ან მცენარე.
8.3 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს საქმიანობა, რომელიც მოიცავს
ბიოლოგიური აქტივების ტრანსფორმაციას გაყიდვის მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის ან დამატებითი ბიოლოგიური აქტივების მიღების მიზნით.
8.4 სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან
მიღებული პროდუქცია.
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აღიარება  
8.5 საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი
უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც:
(ა) საწარმო აკონტროლებს მოცემულ ბიოლოგიურ აქტივს;
(ბ) შესაძლებელია ბიოლოგიური აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება;
(გ) მოსალოდნელია ბიოლოგიურ აქტივთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური
სარგებლის საწარმოში შემოსვლა.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 22

8.6 ნაყოფის მიღების მომენტში საწარმომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მაშინვე
უნდა აღიაროს იმ ბიოლოგიური აქტივისგან განცალკევებით, რომლისგანაც იგი წარმოიქმნა
(იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“).
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასება  
8.7 საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი
უნდა შეაფასოს თვითღირებულების მოდელის მეშვეობით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც
საწარმო დაადგენს, რომ თვითღირებულების მოდელის გამოყენების დანახარჯი აღემატება
გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენების დანახარჯს. ასეთ ვითარებაში, მან გასაყიდი ფასის
მოდელი უნდა გამოიყენოს. აღნიშნული დანახარჯის გაანგარიშება ხდება ცალ-ცალკე
თითოეული ჯგუფის ბიოლოგიური აქტივებისთვის.
თვითღირებულების მოდელი  
8.8 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივი თავდაპირველი აღიარებისას თვითღირე
ბულებით უნდა შეაფასოს, ხოლო ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის –
თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი
გაუფასურების ზარალი, მე-9   განყოფილების - „არაფინანსური აქტივების გაუფასურება“ შესაბამისად. ცვეთა/ამორტიზაცია  
8.9 დარიცხული ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ ბიოლოგიური
აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს. ცვეთის/ამორტიზაციის
გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და სააღრიცხვო შეფასებებს, მათ შორის:
(ა) ცვეთის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს ბიოლოგიური
აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს;
(ბ) ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების ვადის შეფასებას, რაც, საზოგადოდ,
განისაზღვრება პროდუქციის რაოდენობით, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის
ბიოლოგიური აქტივიდან;
(გ) აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი ღირებულება
ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად განსაზღვრადი ობიექტური
მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი იქნებოდა ბიოლოგიური აქტივის
გაყიდვა, თუ მას უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი
სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს).
8.10 ბიოლოგიურ აქტივს ცვეთა უნდა დაერიცხოს იმ მომენტიდან, როდესაც მისგან
პირველი ნაყოფი მიიღება. ბიოლოგიურ აქტივზე ცვეთის დარიცხვა უნდა შეწყდეს მისი
აღიარების შეწყვეტისას ან, როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მისგან ნაყოფის მიღება.
გასაყიდი ფასის მოდელი  
8.11 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო
პერიოდისთვის, ბიოლოგიური აქტივი უნდა შეაფსოს გაყიდვისთვის აუცილებელი
დანახარჯებით შემცირებული, საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით შეფასებული
გასაყიდი ფასით და სხვაობა გაატაროს შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში, როგორც „ცვლილებები ბიოლოგიური აქტივის საიმედოდ შეფასებულ
ღირებულებაში“.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 23
8.12 თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, აქტივის ბიოლოგიურ გარდაქმნასთან
დაკავშირებული ყველა გაწეული დანახარჯი უნდა იქნეს აღიარებული როგორც ხარჯი
შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება  
8.13 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია
უნდა შეაფასოს ნაყოფის მიღების მომენტში, შეფასებული გასაყიდი ფასით, რომელსაც
გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.
ზემოაღნიშნული შეფასებით მიღებული სიდიდე წარმოადგენს თვითღირებულებას იმ
თარიღისთვის, როდესაც საწარმო იწყებს წინამდებარე სტანდარტის მე-6 განყოფილების „მარაგები“ - გამოყენებას. ზემოაღნიშნული შეფასებით მიღებული სიდიდე უნდა აღიარდეს
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში როგორც სხვა
შემოსავალი.
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მე-9 განყოფილება – არაფინანსური აქტივების გაუფასურება მოქმედების სფერო  
9.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება არაფინანსური აქტივების გაუფასურების
აღრიცხვას, გარდა მარაგებისა (იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“).
აქტივების გაუფასურების შეფასება  
9.2 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა განსაზღვროს, არსებობს
თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ არაფინანსური აქტივი შეიძლება გაუფასურებული იყოს.
თუ არსებობს ამგვარი ნიშანი, საწარმომ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით უნდა
განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება.  
9.3 როდესაც საწარმო ადგენს აქტივის შესაძლო გაუფასურების ნიშნებს, მან უნდა
გაითვალისწინოს, სულ მცირე, შემდეგი ნიშნები:
ინფორმაციის გარე წყაროები
(ა) მოცემული საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში აქტივის საბაზრო ღირებულება
(ან საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული აქტივის
საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასება) უფრო მეტად შემცირდა, ვიდრე მოსალოდნელი
იქნებოდა ჩვეულებრივი გამოყენების ან დროის გასვლის შედეგად;
(ბ) მოცემულ პერიოდში მომხდარი ან ახლო მომავალში მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი
ცვლილებები იმ ტექნოლოგიურ, საბაზრო, ეკონომიკურ ან სამართლებრივ გარემოში, სადაც
ფუნქციონირებს საწარმო, ან იმ ბაზარზე, რომლისთვისაც განკუთვნილია აქტივი, რამაც
უარყოფითი გავლენა მოახდინა საწარმოზე, ან ახლო მომავალში მოახდენს;
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 24
(გ) საწარმოს საკუთარი კაპიტალის საბალანსო ღირებულება მეტია ხელმძღვანელობის
მიერ განსაზღვრულ, მთელი საწარმოს საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებაზე
(მაგალითად, საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასება ხელმძღვანელობას შეიძლება
დასჭირდეს საწარმოს გასაყიდი ფასის განსაზღვრისთვის, მისი ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაყიდვის განზრახვის შემთხვევაში).
ინფორმაციის შიდა წყაროები
(ა) არსებობს აქტივის მოძველების ან მისი ფიზიკური დაზიანების ნიშანი;
(ბ) მოცემულ პერიოდში მოხდა ან ახლო მომავალში მოხდება მნიშვნელოვანი
ცვლილებები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს საწარმოზე იმ თვალსაზრისით, რომ
გავლენას მოახდენს აქტივის მიმდინარე ან მოსალოდნელი გამოყენების ხარისხზე, ან
მეთოდზე. ამგვარ ცვლილებებს განეკუთვნება აქტივის მოცდენა, იმ საქმიანობის შეწყვეტის
ან ცვლილების გეგმები, რომლისთვისაც გამოიყენება აქტივი, ასევე ნავარაუდევ თარიღზე
უფრო ადრე აქტივის ექსპლუატაციიდან ამოღების გეგმა;
(გ) შიდა ანგარიშგებიდან ჩანს, რომ აქტივის გამოყენების ეკონომიკური მაჩვენებლები
ან წარმადობა მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაუარესდა, ან მომავალში გაუარესდება. ამ
კონტექსტში აქტივის ეკონომიკური მაჩვენებლები მოიცავს საოპერაციო შედეგებსა და
ფულად ნაკადებს.
გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა  
9.4 როდესაც საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება
საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების
საიმედო შეფასებას, მაშინ საწარმომ აღნიშნული სხვაობით უნდა შეამციროს აქტივის
საბალანსო ღირებულება და ამგვარი გაუფასურების ზარალი ხარჯის სახით მაშინვე უნდა
აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.  
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გაუფასურების ზარალის შემცირება  
9.5 დაუშვებელია, რომ საწარმომ მოახდინოს ადრე აღიარებული გაუფასურების
ზარალის შემცირება.
მე-10 განყოფილება – იჯარა  
მოქმედების სფერო  
10.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება იჯარის ბუღალტრულ აღრიცხვას, გარდა
სალიცენზიო ხელშეკრულებებისა, რომლებიც ეხება კინემატოგრაფიული ნაწარმოებების,

ვიდეოგრამების, შესრულების, ხელნაწერების, პატენტებისა და საავტორო უფლებებით
დაცული ნაწარმოებების გამოყენებას. (იხ. არამატერიალური აქტივები მე-7 განყოფილებაში
- „გრძელვადიანი აქტივები“).
10.2 იჯარა არის მხარეთა ურთიერთშეთანხმება, რომლის თანახმად მეიჯარე, საიჯარო
გადახდის ან გადახდების მიღების მიზნით, მოიჯარეს გადასცემს აქტივის გამოყენების
უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 25
იჯარის კლასიფიკაცია  
10.3 იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით, თუ
საიჯარო შეთანხმებაში მითითებულია, რომ საიჯარო ურთიერთობის საგნის საკუთრების
უფლება მეიჯარისგან მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის გასვლისას;
10.4 მარტივი იჯარა არის იჯარა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული, როგორც იჯარა
საკუთრების გადაცემის პირობით.
მოიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა  
10.5 თავდაპირველი აღიარება – იჯარის ვადის დასაწყისში მოიჯარემ იჯარის ფარგლებში
თავისი უფლებები და ვალდებულებები ფინანსური მდგო მარეობის ანგარიშგებაში უნდა
აღიაროს აქტივებისა და ვალდებულებების სახით იმ თანხით, რაც მათი დაუყოვნებლივ
გადახდის ფასის ტოლია. დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს
სახელშეკრულებო საიჯარო გადახდების ჯამს.
10.6 საიჯარო ვალდებულების შემდგომი შეფასება – შესაბამისი საპროცენტო ხარჯები
უნდა აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მოიჯარემ სახელშეკრულებო საიჯარო
გადახდები ისე უნდა გაყოს საპროცენტო ხარჯად და დასაფარი ვალდებულების ძირი თანხის
შემცირებად, რომ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპროცენტო
ხარჯი თანაბარი იყოს.
10.7 საიჯარო აქტივის შემდგომი შეფასება – მოიჯარემ იჯარით აღებულ აქტივს ცვეთა
უნდა დაარიცხოს წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისი განყოფილების (როგორც წესი,
მე-7 განყოფილება - „გრძელვადიანი აქტივები“) მიხედვით, ხოლო გაუფასურების ნიშნების
შემთხვევაში უნდა შეაფასოს და, საჭიროების შემთხვევაში, აღრიცხოს გაუფასურების
ზარალი მე-9 განყოფილების – „არაფინანსური აქტივების გაუფასურება“ - შესაბამისად.
მოიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა
10.8 მოიჯარემ (იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში) საიჯარო გადახდები ხარჯის
სახით უნდა აღიაროს წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავლობაში შემოსავლების,
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
10.9 როდესაც მარტივი იჯარა ზარალიანი ხელშეკრულება ხდება, საწარმომ ასევე უნდა
გამოიყენოს მე-11 განყოფილება – „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი
აქტივები“.
მეიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა  
10.10 მეიჯარემ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში,
იჯარის ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით უნდა აღიაროს მარტივი იჯარიდან
მიღებული საიჯარო შემოსავალი.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 26
მეიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა  
10.11 მეიჯარემ იჯარის ვადის დასაწყისში უნდა შეწყვიტოს იმ აქტივის აღიარება,
რომელიც იჯარის საგანს წარმოადგენს და უნდა აღიაროს ფინანსური აქტივი (საიჯარო
მოთხოვნა).
10.12 აღიარებაშეწყვეტილი აქტივის საბალანსო ღირებულებასა (იხ. პუნქტი 10.11)
და საიჯარო მოთხოვნის თავდაპირველ შეფასებას (იხ. პუნქტი 10.13) შორის სხვაობიდან
წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი, იჯარის ვადის დასაწყისში, შემოსავლის ან ზარალის
სახით უნდა აღიარდეს შემოსავლების,  
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ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.  
10.13 საიჯარო მოთხოვნის შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას – იჯარის ვადის
დასაწყისში მეიჯარემ საიჯარო მოთხოვნა უნდა აღიაროს აქტივად იმ თანხით, რომელიც
იჯარით გაცემული აქტივის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასის ტოლია. საიჯარო აქტივის
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო საიჯარო
გადასახდელების ჯამს.
10.14 საიჯარო მოთხოვნის შემდგომი შეფასება – ფინანსური შემოსავალი უნდა
აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მეიჯარემ სახელშეკრულებო საიჯარო გადახდები
ისე უნდა გაყოს საპროცენტო შემოსავლად და მისაღები საიჯარო მოთხოვნის შემცირებად,
რომ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპროცენტო შემოსავალი
თანაბარი იყოს.
  
მე-11 განყოფილება – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები  
მოქმედების სფერო  
11.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის ანარიცხის, პირობითი ვალდე
ბულებისა და პირობითი აქტივის აღრიცხვას. გარდა ამისა, წინამდებარე განყოფილება
ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზეც, რომლებიც გახდა ზარალიანი, თუ სტანდარტის
სხვა განყოფილებები არ შეიცავს ამგვარ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ
მოთხოვნებს.
11.2 ანარიცხი ისეთი ვალდებულებაა, რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენობა
განუსაზღვრელია.
11.3 ზარალიანი ხელშეკრულება ისეთი ხელშეკრულებაა, რომლის მიხედვით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებლად გასაწევი
დანახარჯი აღემატება მისაღებ მოსალოდნელ სარგებელს.
11.4 საწარმომ პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები არ უნდა ასახოს
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.
11.5 პირობითი ვალდებულება წარმოადგენს:
(ა) შესაძლო ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენების შედეგად
და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი განუსაზღვრელი მოვლენის
მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც არ ექვემდებარება საწარმოს სრულ
კონტროლს; ან
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
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(ბ) არსებულ ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენების შედეგად,
მაგრამ არ აღიარდება ვალდებულებად ერთ-ერთი შემდეგი მიზეზის გამო:
(i) მოსალოდნელი არ არის, რომ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებელი
გახდება ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლა საწარმოდან; ან
(ii) შეუძლებელია ვალდებულების ოდენობის საკმარისად საიმედოდ შეფასება.  
11.6 პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება წარსულში
მომხდარი მოვლენის შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი
ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც არ
ექვემდებარება საწარმოს სრულ კონტროლს.
11.7 წინამდებარე განყოფილება არ ვრცელდება ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რომლებიც
განეკუთვნება მე-5 განყოფილების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მოქმედების სფეროს,
იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ამგვარი ხელშეკრულებები წარმოადგენს ზარალიან
ხელშეკრულებებს, ან საწარმოს მიერ გაცემულ ფინანსური გარანტიების ხელშეკრულებებს.
ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულება ისეთი ხელშეკრულებაა, რომლის თანახმად
გარანტიის გამცემი (გარანტორი) ვალდებულია წინასწარგანსაზღვრული თანხები
გადაუხადოს გარანტიის მფლობელს (კრედიტორს) იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით
განსაზღვრულმა დებიტორმა არ შეასრულა/არა ჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებუ ლებები.
11.8 ამ განყოფილების მოთხოვნები არ ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზე, რომელთა
მონაწილე არც ერთ მხარეს არ შეუსრულებია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებები, ან ორივე მხარეს ერთნაირად აქვს შესრულებული ვალდებულებები
ნაწილობრივ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი ხელშეკრულება ზარალიანია.

ანარიცხების აღრიცხვა  
11.9 საწარმომ ანარიცხი ვალდებულების სახით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგე
ბაში უნდა აღიაროს იმ შემთხვევაში, თუ:
(ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვ ის გააჩნია არაფორმალური / არასამართლებ
რივი ვალდებულება და მას არ აქვს სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა ამ ვალდებულების
შესრულებისა;
(ბ) მოსალოდნელია, რომ ამ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებელი იქნება
ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან;  
(გ) შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება.
საწარმომ ანარიცხის სიდიდე უნდა განსაზღვროს იმ თანხის საიმ ედო შეფასებით, რომ
ლის გადახდაც საწარმოს მოუწევდა ვალდებულების შესასრულებლად საანგარიშგებო პერი
ოდის ბოლოს.
11.10 საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
ში ანარიცხი ხარჯის სახით უნდა აღიაროს იმ პერიოდში, როდესაც იგი თავდაპირველად
აღიარდა, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილებით
არ მოითხოვება მისი აქტივის თვითღირებულების ნაწილის სახით აღიარება. შემდგომ პე
რიოდებში საწარმომ ანარიცხის საპირისპიროდ (შესამცირებლად) უნდა ასახოს მხოლოდ ის
დანახარჯები (გადახდები), რისთვისაც თავდაპირველად აღიარდა ანარიცხი. ანარიცხის სა
ბალანსო ღირებულების ნებისმიერი სხვა შემცირება უნდა აღიარდეს შემოსავლად შემოსავ
ლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 28
ზარალიან ი ხელშეკრულებების აღრიცხვა  
11.11 როდესაც საწარმოს გააჩნია ზარალიანი ხელშეკრულება, მან ამ ხელშეკ რულების
ფარგლებში არსებული ვალდებულება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აღი
აროს ანარიცხად.
11.12 საწარმომ ზარალიანი ხელშეკრულებისთვის შესაქმნელი ანარიცხის ოდენობა უნ
და განსაზღვროს იმ ნამეტი დანახარჯის ოდენობის საიმედო შეფასებით, რომლითაც სახელ
შეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებელი დანახარჯები აღემატება
ეკონომიკურ სარგებელს, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელ
 ის ამ ხელშეკრულებიდან.
ინფორმაციის ასახვა განმარტებით შენიშვნებში  
11.13 საწარმომ უნდა განსაზღვროს ყველა ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, პი
რობითი ვალდებულების ოდენობა (თანხა), რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური მდგო
მარეობ
 ის ანგარიშგებაში და შესაბამისი ჯამური თანხა ასახოს განმარტებით შენიშვნ ებში. სა
წარმოს არ ევალება პირობითი ვალდებულების განმარტებით შენიშვნ ებში ასახვა, როდესაც
საწარმოდან რესურსების გასვლის ალბათობა ძალიან მცირეა.
მე-12 განყოფილება – საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები მესაკუთრეებთან  
მოქმედების სფერო  
12.1 წინამდებარე განყოფილებაში განსაზღვრულია საკუთარ კაპიტალთან დაკავ შირე
ბით მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვის პრინციპები. წინამდება
რე განყოფილება არ ეხება ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებს (იხ. მე-11 განყოფილება
– „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“).
ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიკაცია ვალდებულებად ან  საკუთარ კაპიტალად  
12.2 საწარმომ მის მიერ გამოშვებული ფინანსური ინსტრ
 უმენტი თავდაპირველი აღია
რებისას უნდა აღრიცხოს ფინანსურ ვალდებულებად ან საკუთარ კაპიტალად, სტანდარტშ
ი
მოცემული განმარტებების შესაბამისად.
12.3 მე-5 განყოფილებაში – „ფინანსური ინსტრუმენტები“ – მოცემულია ფინანსური ინს
ტრუმენტისა და ფინანსური ვალდებულების განმარტებები და განსაზღვრულია ფინანსური
ვალდებულების აღრიცხვის წესები.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 29
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თარი კაპიტალის განმარტება.  
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საკუთარი კაპიტალის გამოშვების აღრიცხვა  
12.5 საწარმომ აქციების, ან სხვა წილობრივი ინსტ
 რუმენტების გამოშვება იმ შემთხვევა
ში უნდა აღიაროს, როგორც საკუთარი კაპიტალი, როდესაც გამოუშვებს ამ ინსტრუმენტებს
და მეორე მხარე ვალდებული ხდება, განახორციელ
 ოს შესატანი ფულადი სახსრების ან სხვა
სახით ამ ინსტრუ მენტების მიღების სანაცვლოდ:
(ა) თუ წილობრივი ინსტრუმენტები გამოშვებულია ფულადი სახსრების ან სხვა სახის
შენატანის განხორციელ
 ებემდე, მაშინ საწარმომ მისაღები თანხა უნდა ასახოს აქტივის სახით
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში შემდეგ მუხლად: კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნა
წილი);
(ბ) თუ საწარმო წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებამდე მიიღებს ფულად სახსრებს
ან სხვა რესურსს და საწარმოს არ მოეთხოვება მიღებული ფულადი სახსრების ან სხვა რესურ
სების დაბრუნება, მაშინ საწარმომ უნდა აღიაროს საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი ზრდა,
მიღებული ანაზღაურების ოდენობით;
(გ) თუ წილობრივი ინსტრუმენტები განთავსებულია, მაგრამ ჯერ არ არის გამოშვებული
და საწარმოს არც ფულადი სახსრები და არც სხვა რესურსი არ მიუღ
 ია, მან არ უნდა აღიარ
 ოს
საკუთარი კაპიტალის ზრდა.
12.6 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და შემდგომშიც წილობრივი ინსტრ
 უმენ
ტები უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღისათვის განსაზღვრული მიღებული ან მისაღები
ანაზღაურ
 ების საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებით.
12.7 საწარმომ გარიგების დანახარჯები შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნ აწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში უნდა აღრიცხოს ხარჯის სახით მათი გაწევისთანავე.
გამოსყიდული საკუთარი აქციების აღრიცხვა  
12.8 გამოსყიდული საკუთარი აქცია არის საწარმოს წილობრივი ინსტ
 რუმენტი, რომე
ლიც საწარმომ გამოუშვა და შემდგომში თვითონვე შეისყიდა. საწარმომ გამოსყიდულ სა
კუთარ აქციებში გადახდილი ანაზღაურების საიმედო შეფასება უნდა ასახოს, როგორც გა
მოსყიდული საკუთარი აქციები. საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნ აწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში არ უნდა აღიაროს საკუთარი აქციების გამოსყიდვიდან, გამოსყიდუ
ლი აქციების გასხვისებიდან, ან გაუქმებიდან მიღებული შემოსულობა ან ზარალი. ნებისმი
ერი სხვაობ
 ა გამოსყიდული საკუთარი აქციების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობასა და
მათ საბალანსო ღირებულებას შორის უნდა აისახოს საემისიო კაპიტალის მუხლში ფინანსუ
რი მდგომარეობის ანგარიშგებაში.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 30
მესაკუთრეებზე გაცემული განაწილებების აღრიცხვა  
12.9 საწარმომ საკუთარი კაპიტალის ოდენობა უნდა შეამციროს მესაკუთრეებზე (მისი
წილობრივი ინსტრუმენტების მფლობელებზე) გაცემული განაწილების საბაზრო ღირებუ
ლების საიმედოდ შეფასებული თანხით. მესაკუთრეებზე განაწილებულ თანხასთან დაკავში
რებული მოგების გადასახადი უნდა აღირიცხოს მე-16 განყოფილების შესაბამისად.
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მე-13 განყოფილება – ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები
დან მოქმედების სფერო  
13.1 წინამდებარე განყოფილებაში მოცემულია მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელ
შეკრულებებიდან მიღებული ამონაგების აღრიცხვის მოთხოვნები. აღნიშნული მოთხოვნები
ცალ-ც
 ალკეა განსაზღვრული ამონაგებისათვის, რომელიც წარმოქმნილია:
(ა) საქონლის გაყიდვიდან;
(ბ) მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევიდან;
(გ) საწარმოს არაფინანსური აქტივების გამოყენებისთვის ან გამოყენების უფლების სხვა
პირისთვ ის გადაცემის შედეგად (მათ შორის, როიალტები).
13.2 საპროცენტო შემოსავალი და დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი არ განე
კუთვნება წინამდებარე განყოფილების მოქმედების სფეროს. ისინი რეგულირდება მე-5 გან
ყოფილებით - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ .
აღიარება
13.3 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან უნდა აღიარდეს:
(ა) საქონლის გაყიდვისას, როდესაც: (i) კონტროლი საქონელზე, რომელიც მომხმარე

ბელთან გაფორმებული ხელშეკრულების საგანია, საწარმოდან გადადის მომხმარებელთან;
(ii) შესაძლებელია გარიგების ფასის შეფასება გონივრული რწმუნებით; (iii) გარიგების ფასის
მიღების გონივრული რწმუნება არსებობს;
(ბ) მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევისას, როდესაც: (i) სა
წარმომ გასწია მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ, რაც დასტურდება მხარეთა ფორმა
ლური შეთანხმებით (მაგ., მიღება ჩაბარების აქტით); (ii) შესაძლებელია გარიგების ფასის
შეფასება გონივრული რწმუნებით; (iii) გარიგების ფასის მიღების გონივრული რწმუნება არ
სებობს.
თუ საწარმო გადაწყვეტს ამონაგების ეტაპობრივად აღიარებას, მან უნდა გამოიყენოს
მომსახურების ეტაპობრივი შესრულების მეთოდი, რაც გულისხმობს ამონაგების აღიარებას
შესრულებული სამუშაოს პროპორციულად. ზემოაღნიშნული მეთოდით აღიარ
 ებული ამო
ნაგები უნდა განისაზღვროს რაციონ ალურ და თანმიმდევრულ საფუძველზე, როგორიცაა,
მაგალითად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება,დაკავშირებული დანახარჯები, შესრუ
ლებული სამუშაოს მდგომარეობა ან ეტაპების რაოდენობა.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 31
თუ მომსახურების გაწევა ხდება რეგულარულად ან უწყვეტად გარკვ ეული პერიოდის
განმავლობაში, საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს თანაბარზომიერ
 ად (წრფივი მეთოდით),
მომსახურების გაწევის მთელი პერიოდის განმავლობაში, თუ არ არსებობს იმის საფუძველი,
რომ რომელიმე სხვა მეთოდის გამოყენება უფრო ზუსტად ასახავს ხელშეკრულებით გათვა
ლისწინებული მომსახურების გაწევის ხასიათს. შესრულებული სამუშაოს მოცულობა უნდა
შეფასდეს საქმიანობის შედეგების მაჩვენებლების გათვალისწინებით, რომლებიც გონივრულ
ფარგლებში განსაზღვრადია და შეიძლება პირდაპირ იყოს დაკავშირებული ხელშეკრულე
ბის შესრულებისთვის მნიშვნელოვან აქტივობებთან. საქმიანობის შედეგების მაჩვენებლები
მოიცავს შუალედური შედეგების მაჩვენებლებს, როგორიცაა, მაგალითად წარმოებული ერ
თეულების რაოდენობა და დასრულებული მნიშვნ ელოვანი ეტაპები, ან რესურსების მაჩვე
ნებლები, როგორიცაა დანახარჯები, დახარჯული სამუშაო დრო ან გამოყენებული მანქანასა
ათები. გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ წარმოადგენს შეფასების სათანადო
საფუძველს, იმ შემთხვევის გარდა, თუ ისინი არ ასახავს შესრულებულ სამუშაოს;
(გ) როიალტებთან დაკავშირებით, როდესაც: (i) დაარიცხავს როიალტს მომხმარებელთან
გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად; (ii) შესაძლებელია დარიცხული
როიალტის გონივრული რწმუნებით შეფასება; (iii) არსებობს დარიცხული როიალტის მიღე
ბის გონივრული რწმუნება.
13.4 როდესაც შეუძლებელია გარიგების ფასის გონივრული რწმუნებით შეფასება, მაშინ
საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს მხოლოდ გაწეული დანახარჯების ფარგლებში, რომე
ლიც ცალსახად ანაზღაურებადია, მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესა
ბამისად.
13.5 როდესაც მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობაა დაკავშირებული ამონაგების მიღე
ბასთან, ამონაგები უნდა აღიარდეს მხოლოდ ფულადი სახსრების მიღებისას.
13.6 ამასთან, თუ ამგვ არი განუსაზღვრელობა ამონაგების აღიარების შემდეგ წარმოიქ
მნება, საწარმომ ხარჯის სახით უნდა ასახოს გაუფასურების ზარალი შემოსავლების, ხარ
ჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც
წარმოიქმნა განუსაზღვრელობა (იხ. მე-5 განყოფილება - „ფინანსური ინსტრ
 უმენტები“). და
უშვებელია თავდაპი რველად ასახული ამონაგების სიდიდის კორექტირება.  
შეფასება  
13.7 საწარმომ ამონაგები უნდა შეაფასოს გარიგების ფასით, რომელიც შემცირდება სა
წარმოს მიერ დაწესებული სავაჭრო დათმობის, დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორებისთვ ის ფას
დათმობისა და შენაძენის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობის თანხებით.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 32
13.8 როდესაც საწარმო ყიდის საქონელს ან მომსახურებას შემდგ
 ომი გადახდის პირო
ბით და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ ამონაგები
აღიარდება დაუყოვნებლივ გადახდის ფასით, ხოლო სხვაობ
 ა შემდგ
 ომი გადახდის ფასსა და
გარიგების ფასს შორის აღირიცხება წრფივი მეთოდით, მე-5 განყოფილების – „ფინანსური
ინსტრუმენტები“ – შესაბამისად.
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ზარალი
ლიანი ხელშეკრულება  
13.9 როდესაც მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ზარალიანი ხელშეკრუ
ლება ხდება, საწარმომ უნდა გამოიყ ენოს მე-11 განყოფილება – „ანარიცხები, პირობითი ვალ
დებულებები და პირობითი აქტივები“.
მე-14 განყოფილება – სახელმწიფო გრანტები  
მოქმედების სფერო  
14.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის სახელმწიფო გრანტის აღრი ცხვის
მოთხოვნებს. სახელმწიფო გრანტი არის სახელმწიფოს მიერ საწარმოსათვის გაწეული დახმა
რება, რესურსების გადაცემის სახით, საწარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებული, წარსულში
შესრულებული ან მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების სანაცვლოდ.
აღიარება  
14.2 საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღიაროს შემდეგნაირად:
(ა) გრანტი, რომელიც არ ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის გარკვეული
პირობების შესრულებას, შემოსავალში უნდა აღიარდეს გრანტის მიღების უფლების წარმო
შობისთანავე;
(ბ) გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვ ის გარკვ ეული
პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, როდესაც გრან
ტის მიღების პირობები შესრულდება;
(გ) თუ საწარმო მანამდე იღებს გრანტს, სანამ შემოსავლის აღიარების კრიტერიუმ ები
დაკმაყოფილდება, ასეთი გრანტი უნდა აღიარდეს, როგორც ვალდებულება.
შეფასება  
14.3 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას გრანტი უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისა
ღები აქტივების საიმ ედოდ შეფასებული საბაზრო ღირებულების ოდენობით.
14.4 სახელმწიფოსგან მიღებული, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი (მათ შო
რის, უპროცენტო) განაკვეთის მქონე სესხით განპირობებული შეღავათი წარმოადგენს სა
ხელმწიფო გრანტს. თავდაპირველი აღიარებისას სასესხო ვალდებულება უნდა განისაზღვ
როს იმ თანხის საიმ ედო შეფასებით,  რომელსაც საწარმო მიიღებდა კომერციული ბანკისგან,
საბაზრო განაკვეთით სესხის აღების შემთხვევაში, იმ პირობით, რომ საწარმო ბანკს სესხის
სანაცვლოდ გადაუხდიდა იმავე თანხებს იმავე პირობებით, რაც განსაზღვრულია სახელმწი
ფოსთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. ამგვარი გრანტი უნდა შეფასდეს, როგორც სხვაობა
სასესხო ვალდებულების თავდაპირველად აღიარებულ საბალანსო ღირებულებასა და სა
ხელმწიფოსგან მიღებულ სესხის თანხას შორის. აღნიშნული გრანტი აღირიცხება სტანდარ
ტის ამ განყოფილების შესაბამისად.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 33
მე-15 განყოფილება –დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებ
 ი მოქმედების სფერო  
15.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ ყველა დასაქმებული პირის გასამ
რჯელოს აღრიცხვას. დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებ
 ი მოიცავს საწარმოს მიერ გაცემულ
ყველა სახის ანაზღაურებას, მათ შორის ხელმძღვანელ პირებსა და სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრებზე.
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აღიარება  
15.2 საწარმომ დასაქმებულ პირთა ნებისმიერ
 ი სახის გასამრჯელოსთან დაკავშირებული
დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დასაქმებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო
პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, უნდა აღიაროს:
(ა) ვალდებულების სახით, იმ თანხების გამოკლებით, რაც უკვე გადახდილია აღნიშნუ
ლი ვალდებულების ანგარიშსწორებისათვის. თუ გადახდილი თანხა აღემატება ვალდებუ
ლების მოცულობას, რომელიც წარმოიშვა საანგარიშგებო თარიღამდე გაწეულ
 ი მომსახუ
რებიდან, საწარმომ ნამეტი თანხა უნდა აღიაროს აქტივად იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც
წინასწარ გადახდა გამოიწვევს მომავალში გადასახდელი თანხების შემცირებას, ან ფულადი
სახსრების უკან დაბრუნებას;
(ბ) როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ მოითხოვს, რომ
ეს დანახარჯი აისახოს აქტივის, მაგალითად მარაგის, ან ძირითადი საშუალების ან სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების თვითღირებულებაში.

შეფასება  
15.3 საწარმომ დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებთან დაკავშირებული ყველა ვალდე
ბულება უნდა შეაფასოს იმ თანხის საიმედო შეფასებაზე დაყრდ
 ნობით, რომელიც აუცილე
ბელია საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული ვალდებულების შესასრულებლად.
მე-16 განყოფილება – მოგების გადასახადი  
მოქმედების სფერო  
16.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საანგარიშგებო პერიოდის მოგების გადა სახადის
აღრიცხვას. მოგების გადასახადი მოიც
 ავს ყველა ადგილობრივ და უცხოურ გადასახადს,
რომლებიც გამოითვლება დასაბეგრი მოგების საფუძველზე.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოებ
 ის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 34
16.2 საანგარიშგებო პერიოდ
 ის მოგების გადასახადი განისაზღვრება საქართვ ელოს საგა
დასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროებ
 ის შემთხვევაში, სხვა იურისდიქციების საგა
დასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.  
აღიარება  
16.3 საწარმომ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს საგადასახადო ვალდებულება, თუ საან
გარიშგებო თარიღის მდგომარეობ
 ით იგი ვალდებულია, გადაიხადოს მოგების გადასახა
დი საქართვ ელოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა
იურისდიქციების საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.  
შეფასება  
16.4 საწარმომ მოგების გადასახადის ვალდებულება უნდა შეაფასოს საქართველოს საგა
დასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროებ
 ის შემთხვევაში, სხვა იურისდიქციების საგა
დასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.
მე-17 განყოფილება –უცხოური ვალუტა  
მოქმედების სფერო  
17.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ოპერაციებ
 ის
აღრიცხვას.
17.2 საწარმოების სამუშაო ვალუტა და წარსადგენი ანგარიშგების ვალუტა არის ეროვნუ
ლი ვალუტა.
17.3 უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაცია არის საწარმოს მიერ შესრულებული
ოპერაცია, რომელიც გამოსახული არ არის ეროვნულ ვალუტაში.  
უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციების ანგარიშგება ეროვნულ ვალუტაში  
17.4 საწარმომ უცხოურ
 ი ვალუტით გამოსახული ოპერაცია თავდაპირველი აღიარ
 ებისას
უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ ვალუტაში, რისთვ ისაც თავდაპირველი აღიარ
 ების თარიღით
უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის მიმართ უნდა გამოიყენოს ოპერაციის თარიღის
მდგომარეობით არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურ
სი. ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც ეს ოპერაცია პირველად დააკმაყოფი
ლებს წინამდებარე სტანდარტის სხვა შესაბამისი განყოფილების აღიარების კრიტერიუმ ებს.
17.5 ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმომ:
(ა) უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი მუხლები ეროვნულ ვალუტაში უნდა გა
დაიყვანოს საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფი
ციალური სავალუტო კურსით;
(ბ) თვითღირებულებით აღრიცხული არაფულადი მუხლები, რომლებიც შეფასებულია
უცხოური ვალუტით, უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ ვალუტაში მათი აღიარების თარიღი
სათვის არსებული სავალუტო კურსით;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 35
(გ) არაფულადი მუხლები, რომლებიც თავდაპირველი აღიარების შემდეგ გადაფასდა
(ხელახლა შეფასდა) უცხოურ ვალუტაში, უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ ვალუტაში, გადაფა
სების თარიღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო
კურსით.
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მე-18 განყოფილება –საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები მოქმედების სფერო  
18.1 საანგარიშგებო პერიოდ
 ის შემდეგი მოვლენები არის როგორც ხელსაყრელი, ისე არა
ხელსაყრელი მოვლენები, რომლებიც მოხდება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემ
დეგ და იმ თარიღამდე, როდესაც მოხდება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა სამსახურში.
18.2 ამ განყოფილებაში საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები კლასიფიცირე
ბულია შემდეგნაირად:
(ა) მაკორექტირებელი მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდ
 ის შემდეგი მოვლენები,
რომლებიც მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საანგარიშგებო პერიოდ
 ის დასრულებისთვის
არსებულ გარემოებებზე;
(ბ) არამაკორექტირებელი მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები,
რომლებიც მიანიშნებს იმ გარემოებებზე, რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის
დასრულების შემდგომ პერიოდში;
(გ) მოვლენები, რომლებიც განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძ
ველს - საანგარიშგებო პერიოდ
 ის შემდეგი მოვლენები, რომლებიც იმდენად მნიშვნ ელოვა
ნია, რომ, საწარმოს ხელმძღვანელობის შეფასებით, მათ არ გააჩნიათ საწარმოს ლიკვიდაციის
გარდა სხვა რეალური ალტერნატივა (ანუ საწარმო აღარ არის ფუნქც
 იონირებადი საწარმო).
აღიარება და შეფასება  
18.3 საწარმომ უნდა დააკორექტიროს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული თანხები
(მათ შორის, შესაბამის განმარტებით შენიშვნ ებში წარმოდგენილი ინფორმაცია, თუ ასეთი
არსებობს), საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხდარი მაკორექტირებელი
მოვლენების ასახვის მიზნით.
18.4 არამაკორექტირებელი მოვლენები ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღიარდება.
18.5 თუ სამსახურისთვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგ
 ენამდე მოხდება მოვლენა,
რომელიც განსაზღვრავს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველს, მან ფი
ნანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ისეთი საფუძვლ
 ით, რომელიც ასახავს იმ ფაქტს,
რომ საწარმო არ არის ფუნქც
 იონირებადი საწარმო.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 36
მე-19 განყოფილება – წინამდებარე სტანდარტზ
 ე გადასვლა  
მოქმედების სფერო
19.1 საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებ
 ის ფინანსუ
რი ანგარიშგების სტანდარტს, წინამდებარე განყოფილება უნდა გამოიყენოს პირველი ფინან
სური ანგარიშგების შედგენისას, რომელშიც განაცხადებს ამ სტანდარტთან შესაბამისობას.  
19.2 საწარმოსთვის წინამდებარე სტანდარტზ
 ე გადასვლის თარიღი არის ყველაზე ად
რინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო ამ სტანდარტის შესაბამისად წა
რადგენს სრულ შესადარის ინფორმაციას პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელშიც გა
ნაცხადებს ამ სტანდარტთან შესაბამისობას.
19.3 წინამდებარე განყოფილება ვრცელდება იმ საწარმოებზეც, რომლებიც გასულ საან
გარიშგებო პერიოდში იყენებდნენ წინამდებარე სტანდარტს, მაგრამ მათი უახლესი წლიურ
 ი
ფინანსური ანგარიშგება არ შეიც
 ავდა ცალსახა და უპირობო განცხადებას მეოთხე კატეგორი
ის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ.
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გადასვლის პრინციპი  
19.4 საწარმო მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის
შესაბამის ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს ისე, თითქოს იგი ყოველთვის ამ სტანდარტს
იყენებდა. სხვა სიტყვებით, საწარმომ წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღით:
(ა) უნდა აღიაროს ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომელთა აღიარებაც მოითხოვება
მოცემული სტანდარტით;
(ბ) არ უნდა აღიაროს ისეთი მუხლები აქტივებად ან ვალდებულებებად, რომელთა აღი
არებაც ნებადართული არ არის ამ სტანდარტით;
(გ) უნდა მოახდინოს ფინანსური ანგარიშგების ყველა იმ ელემენტის რეკლასიფიკაცია,
რომლებიც, ფინანსური ანგარიშგების წარდგ
 ენის ადრინდელი საფუძვლების თანახმად, აღი
არებული იყო ერთი ტიპის აქტივად, ვალდებულებად, ან საკუთარი კაპიტალის კომპონენ
ტად, მაგრამ წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად წარმოადგენს სხვა ტიპის აქტივს, ვალ
დებულებას ან საკუთარი კაპიტალის კომპონენტს;

(დ) მოცემული სტანდარტი გამოიყ ენოს ყველა აღიარებული აქტივისა და ვალდებულე
ბის შესაფასებლად.
ამ სტანდარტზე გადასვლის წესებიდან ნებაყოფლობითი გამონაკლისები (სტანდარტის
პირველად გამოყენებისას)  
19.5 მხოლოდ იმ საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს წინამდებარე სტანდარტს,
სტანდარტზე გადასვლის თარიღით შეუძლია გადასვლ
 ის წესების ქვემოთ ჩამოთვლილი შე
ღავათებიდან ერთ-ერთის არჩევა:
(ა) არ წარადგინოს შესადარისი ინფორმაცია მოცემული სტანდარტის შესაბამისად შედ
გენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში. საწარმოსთვის, რომელიც აირჩევს ამ გამონაკლისის გამოყე
ნებას, ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსუ
რი ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი პირველი ფინანსური ანგარიშგების
მიმდინარე წლის დასაწყისი;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
(SARAS) 37
(ბ) წარადგინოს მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (და სამი სავალდე
ბულო განმარტებით შენიშვნა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის შესაბამისად შედგენილ პირველ ფინანსურ ანგარიშგებაში. საწარმოსთვის, რო
მელიც აირჩევს ამ გამონაკლისის გამოყენებას, მოცემულ სტანდარტზ
 ე გადასვლის თარიღი
არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად
შედგენილი პირველი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების თარიღი, რომელიც ამასთა
ნავე არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბა
მისად შედგენილი მისი პირველი ფინანსური ანგარიშგება.
19.6 წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღით საწარმოს შეუძლია აირჩიოს ნე
ბისმიერ
 ი ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, საინვესტიციო ქონების), ან სასოფლო-სამე
ურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასება ამ სტანდარტის გადას
ვლის თარიღისთვის მისი საბაზრო ღირებუ ლების ოდენობის საიმედოდ შეფასებით (ე.ი. იმ
ოდენობით, რა ფასადაც შეუძლია მას აქტივის გაყიდვა) და შეუძლია ეს ღირებულება გამოი
ყენოს, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება ზემოაღნიშნული თარიღით.
ამ სტანდარტზე გადასვლის წესებიდან ნებაყოფლობითი გამონაკლისები (სტანდარტის
ხელახალი გამოყენებისას)  
19.7 საწარმომ, რომელმაც მეოთხე კატეგორიის საწარმოებ
 ის ფინანსური ანგარიშგე
ბის სტანდარტი გამოიყენა გასულ პერიოდში, მაგრამ მისი უახლესი წლიური ფინანსური
ანგარიშგება შედგენილ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის სხვა საფუძვლ
 ების შესაბამისად
(მაგალითად, ფასს სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის):
(ა) რეტროსპექტულად უნდა გამოიყ ენოს წინამდებარე სტანდარტი მე-4 განყოფილების
- „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - შესაბამისად ისე, თითქოს საწარმოს
არასდროს შეუწყვეტია ამ სტანდარტის გამოყენება; ან  
(ბ) რეტროსპექტულად უნდა გამოიყ ენოს წინამდებარე სტანდარტი მე-4 განყოფილების
- „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - შესაბამისად ისე, თითქოს საწარმოს
არასდროს შეუწყვეტია ამ სტანდარტის გამოყენება, ერთადერთი გამონაკლისის დაშვებით,
რომ მას შეუძლია აირჩიოს 19.6 პუნქტით გათვალისწინებული ნებაყოფლობითი შეღავათი.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 38
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დანართი ა

შეტყობინება
მე-4 კატეგორიის ქართული საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი შეიც
 ავს საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდის
(ფონდი) საავტორო მასალებს, რომლებიც დაცულია.
რეპროდუცირებულია და გავრცელებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ფონდის ნებართვ ით მხოლოდ საქართვე
ლოში. მესამე პირებს არ გააჩნიათ არანაირი უფლება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგე
ბისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და ფონდის მიერ წინასწარ წერილობითი
თანხმობის გარეშე, თუ ასეთი გათვალისწინებული არაა გამოყენების უფლების პირობებით
(შენიშნვა - გადამისამართება უნდა მოხდეს ამ პირობებზე).
საქართვ ელოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი გამოშვებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამ
ხედველობის სამსახურის ზედამხედველობით საქართველოში და არ არის მომზადებული ან
დამტკიცებული საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტების საბჭოს მიერ.
საქართვ ელოს მე-4 კატეგორიის საწარმოებ
 ის გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი არ უნდა გავრცელდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ.  

დანართი ბ

სავაჭრო ნიშნები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
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ფონდს მთელს მსოფლიოში აქვს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები, მათ შორის ‘IAS®’,
‘IASB®’,  
‘IFRIC®’, ‘IFRS®’, the IFRS® logo, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® logo, the ‘Hexagon Device’,  
‘International Accounting Standards®’, ‘International Financial Reporting Standards®’,
[‘NIIF®’], და ‘SIC®’. დამატებითი დეტალების მიღება ფონდის სავაჭრო ნიშნების შესახებ
შესაძლებელია ლიცენზიის გამცემისგან, მოთხოვნის შემთხვევაში.  

დანართი გ

მომხმარებელთა მიერ გამოყენების პირობები
1. საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდი და ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს
მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის
მომხმარებლებს (მომხმარებლები) აძლევენ უფლებას საქართველოს მე-4 კატეგორიის
საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი გამოიყენონ:
(i) მომხმარებელთა პროფესიული გამოყენებისათვის, ან
(ii) კერძო სწავლებისა და განათლებისათვის
პროფესიული გამოყენება: ნიშნავს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების
გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენებას მომხმარებლის
პროფესიულ საქმიანობაში, რომელიც უკავშირდება საბუღალტრო მომსახურების მიწოდებას,
რაც გულისხმობს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური
ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად  
ფინანსური ანგარიშგების ან/და ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მომზადებას
მომხმარებლების კლიენტთათვის ან იმ საქმიანობისთვის, რომელშიც მომხმარებელი
დასაქმებულია, როგორც ბუღალტერი.
გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, ზემოხსენებული გამოყენება არ გულისხმობს
ისეთ მოქმედებას, როგორიცაა საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (კომერციული მიზნით) გამოყენება, გარდა
საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი გამოყენებისა, როგორიცაა, მათ შორის,
კომერციული სემინარები, კონფერენციები, კომერციული ტრენინგები ან მსგავსი აქტივობები.
2. ნებისმიერი სხვა გამოყენებისას, რომელიც სცდება პროფესიული გამოყენების
ფარგლებს, მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტების ფონდს ცალკე ლიცენზიის მიღებისათვის, იმ პირობებითა და იმ ვადით,
რომელზეც ორმხრივად შეთანხმდებიან.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 40
3. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს პირდაპირაა ნებადართული ამ შეტყობინებაში,
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა
და ფონდის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, მომხმარებელს არ აქვს უფლება
გასცეს ლიცენზია, ქველიცენზია,  
გადასცეს, გაგზავნოს, გაყიდოს, გააქირავოს ან სხვაგვარად მიაწოდოს მესამე პირებს
საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის რომელიმე ნაწილი ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, იქნება ეს
ელექტრონული, მექანიკური თუ სხვა ცნობილი ან ჯერ კიდევ არ გამოგონებული.
4. მომხმარებელი არაა უფლებამოსილი გადააკეთოს, შეიტანოს ცვლილებები, დამატებები
ან შექმნას საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური
ანგარიშგების სტანდარტის მსგავსი ნაშრომი, თუ ეს პირდაპირ არაა ნებადართული ამ
შეტყობინებაში.
5. საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდის ინტელექტუალური
საკუთრების ლიცენზიასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ: licences@ifrs.org-ზე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

Sps-m, romelsac ijariT aqvs aRebuli farTobi, sakuTari ZalebiT Caatara remonti, risTvisac SevisyideT saremontod masalebi da momsaxureba.
SromiTi momsaxurebis garda, gvainteresebs, ramdenad aris SesaZlebeli dRg-is
angariS-faqturebis CaTvla da dRg-is deklaraciaSi unda vaCvenoT, rogorc sakuTari ZalebiT Catarebuli remontis dasabegri gadasaxadi da aseve, imave TanxiT
misi CaTvla?
pasuxi:

1. Tu dRg-is CaTvlaze raime SezRudva ar gaqvT, am dRg-is CaTvla SegiZliaT.
2. Tqven mier aRwerili SemTxveva ar warmoadgens sakuTari ZiriTadi saSualebis
(Senobis/nagebobis) remonts. aqedan gamomdinare, ar eqceva sagadasaxado kodeqsis
16011-e muxlis „b“ qvepunqtis farglebSi da, Sesabamisad, ar warmoadgens dasabegr
operacias. cxadia, Tu saqme ar gvaqvs raime gansakuTrebul SemTxvevasTan,
magaliTad aRnagobasTan, roca sxvis miwis nakveTze Tqven aSenebT Senobas, romelic
Tqvens sakuTrebaSia da Semdeg am Senobis remonts awarmoebT. am SemTxvevaSic ki,
es operacia dasabegri mxolod im SemTxvevaSi iqneboda, Tu Tqven dRg-is CaTvla
raime formiT SezRuduli gaqvT.

kiTxva:

mcire mewarme, romelic 1%-dan 3%-mde gadasaxads (moWrilad) ixdis, ararezidenti fizikuri piris angariSze momsaxurebis safasuri (Targmnazea saubari)
gadaricxa sabanko operaciiT.
ra gadasaxadebiT daibegreba mcire mewarme ararezident fizikur pirTan
mimarTebaSi?
ra deklaracia unda gaagzavnos Semosavlebis samsaxurSi?
pasuxi:
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Tu sworad gavigeT, saubaria mcire biznesis statusis mqone indmewarmeze.
am SemTxvevaSi, ararezidents unda daukavoT saSemosavlo gadasaxadi (Tqveni
kiTxvidan ar Cans, sad asrulebs Tarjimani samuSaos _ vakeTebT daSvebas,
rom Semosavali miekuTvneba ssk-is 104-e muxliT gansazRvrul Semosavals
(10%), aseve vakeTebT daSvebas, rom ar moqmedebs ormagi dabegvrisgan Tavis
acilebis SeTanxmeba) da aseve unda gadaixadoT ukudabegvris dRg (Tu ar xarT
dRg-is gadamxdeli, an raime formiT SezRuduli gaqvT CaTvla). Sesabamisad,
am SemTxvevebSi, waradgenT gadaxdis wyarosTan dakavebuli gadasaxadebisa da
ukudabegvris dRg-is deklaracias.

kiTxva:

gTxovT gangvimartoT, maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piri, ro
melsac sami an meti Svili hyavs, romeli SeRavaTiT isargeblebs saSemosavlo
gadasaxadis nawilSi ssk-is 82-e muxlis me-2 a.v. punqtiT, Tu amave muxlis me-2
nawilis g punqtiT? saubaria, rom damqiravebeli aris sawarmo da ara sabiujeto
organizacia.
pasuxi:

Tu fizikur pirs aqvs maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piris statusi
da Semosavals iRebs arasabiujeto organizaciidan, mas saSemosavlo gadasaxadSi
aqvs SeRavaTi wliur 6000 laramde (Svilebis raodenobis miuxedavad). 82-e muxlis
me-2 a.v. punqtiT Tavisufldeba sabiujeto organizaciidan miRebuli Semosavali.

kiTxva:

rodesac piri registrirebulia gadasaxadis gadamxdel fizikur pirad da eweva saxelovnebo, saadvokato, arqiteqturul, saaudito da a. S. saqmianobas, romelic kanonis Tanaxmad ar iTvleba samewarmeo saqmianobad, rogor xdeba dabegvra, saSemosavlos gadaxda, ramdeni procenti, rodis?
pasuxi:

miaqcieT yuradReba _ „individualuri mewarme“ (mewarmeTa Sesaxeb kanonis
terminia) da „mewarme fizikuri piri“ (sagadasaxado kodeqsis termini) sxvadasxva
Sinaarsis mqone terminebia. kerZod, termini „mewarme fizikuri piri“ moicavs Tqven
mier aRniSnuli saqmianobis ganmaxorcielebel fizikur pirebsac (ix. sagadasaxado
kodeqsis 36.1-e muxlis „b“ qvepunqti). Sesabamisad, Tqveni dabegvra moxdeba mewarme
fizikuri pirebisTvis dadgenili saerTo wesebiT.
zogadad, mewarme fizikuri pirebis saSemosavlo gadasaxadiT dabegvra xdeba
kalendaruli wlis WrilSi dasabegri Semosavlidan (erTobliv Semosavals _
gamoqviTvebi) 20%-iani ganakveTiT. deklarireba xdeba momdevni wlis 1 aprilamde,
xolo gadaxda aseve momdevno wlis 1 aprilamde, an e.w. saavansoebis saxiT
(ix. ssk-is 155-e muxli).

kiTxva:

Semosavlebis samsaxuri, Semowmebis farglebSi, Sps-gan iTxovs, rom mivawodoT
SeZenil saqonelze gadaxdili Tanxis qviTrebi da im dRis mdgomareobiT gamyidvelTan davalianebis Sesaxeb informacia, magram problema isaa, rom Zveli periodia da qviTrebis nawilze warwerebic gamqralia da arc urTierTSedarebis aqti
arsebobs, miT umetes operaciis periodisaTvis.
ra unda gavakeToT aseT dros da ra SeiZleba gamoiwvios miuwodeblobam?
pasuxi:

1. TermoqaRaldze warwerebis gaqroba ar aris maT namdvilobaSi eWvis SetanisTvis
sakmarisi safuZveli (Tu aRricxva mowesrigebulia da aSkaraa Sesabamisi dokumen
taciis bma buRaltrul gatarebebTan). aucileblobis SemTxvevaSi, SesaZlebelia
eqspertizis Catarebac.
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2. urTierTSedarebis aqtis gaformeba sasurvelia, magram savaldebulo ar aris.
savaraudod, sagadasaxado organo Tqveni aRricxvis monacemebs iTxovs.
3. dokumentebis warudgenlobam SeiZleba gamoiwvios sagadasaxado kodeqsis 73-e
muxlis me-5 nawiliT (agreTve, sxva muxlebiT) dadgenili Sedegebi da Sesabamisi
safuZvlebis arsebobisas _ sagadasaxado sanqciebi.
kiTxva:

gvainteresebs, sadme weria Tu ara, rom virtualuri zonis iuridiuli piri mogebisagan gaTavisuflebul produqts „maincdamainc“ saqarTvelos teritoriaze unda qmnides. sagadasaxado kodeqsSi ubralod weria `virtualuri zonis
iuridiuli piris mier Seqmnili sainformacio teqnologiebis saqarTvelos
farglebis gareT miwodebiT miRebuli mogeba (mogebis ganawileba)~.
gTxovT gangvimartoT Tqveni mosazreba virtualuri zonis pirobebSi Seqmnil
saqonelze.
pasuxi:

sagadasaxado kodeqsSi amgvari moTxovna ar aris. ssk-is me-2 muxlis mixedviT dabegvris
miznebisTvis gamoiyeneba terminebis is mniSvneloba rac maT gaaCniaT Sesabamis
kanonmdeblobaSi. Semosavlis samsaxurisve midgomebiT im SemTxvevaSi, Tu termini
ganmartebulia sagadasaxado kodeqsSi aRniSnuli terminis kidev ufro dasazusteblad,
sxva kanonmdeblobis CanawerebisTvis mimarTva da dabegvris miznebisTvis maTi
praqtikaSi gamoyeneba ar xdeba. ssk-is terminebis muxlSi anu im muxlSi, romelic
gamoiyeneba dabegvris miznebisTvis (ssk-is muxli 8) savaldebulo wesiT ar moiTxoveba
is, rom aseTi xarjis ZiriTadi nawili gaweuli unda iyos saqarTveloSi. garda amisa,
sferos maregulirebel sxva kanonSic, romelzec Semosavlebis samsaxuri apelirebs
miniSnebulia is, rom dabegvris miznebisTvis gamoiyeneba ssk-is debulebebi. aqedan
gamomdinare, Cveni azriT, arasworia gavrcelebuli mosazreba imis Sesaxeb, rom aseTi
xarjis saqarTveloSi gawevis valdebuleba kompaniebs gaaCniaT. Sinaarsobrivad Tu
miudgebiT, SesaZloa araswori iyos aseTi kompaniebis ardabegvra, romlebsac ar
uwevT xarjis gaReba saqarTveloSi, Tumca sagadasaxado kanonmdeblobis dRevandeli
redaqcia am kompaniebis dabegvras ar iTvaliswinebs.
kiTxva:

registrirebuli var rogorc individualuri mewarme, mainteresebs saqmianobis SeCerebisa da statusis gauqmebis Semdgom, rogor ibegreba individualuri
mewarmis balansze arsebuli ZiriTadi saSualebebi (sakuTrebaSi arsebuli komerciuli farTobi), debitorebi (nisiad miwodebul saqonelze fuli mergeba) da
bolos, sasaqonlo-materialuri maragebi, saqonlis naSTebi?
pasuxi:
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Tqveni kiTxvidan gamomdinare, saSemosavlo gadasaxadiT dabegvris safuZvels
ver vxedavT. qonebis gadasaxads (rogorc aqtiuri, ise gauqmebuli statusis
SemTxvevaSi) ixdiT fizikuri pirisTvis dadgenili saerTo wesiT. rac Seexeba
dRg-s, am kuTxiT pasuxis gacema gviWirs, vinaidan saWiro niuansebi Tqvens kiTxvaSi
aRwerili ar aris. magaliTad, iyaviT Tu ara dRg-is gadamxdelad registrirebuli,
gqondaT Tu ara CaTvlili dRg, gqondaT Tu ara dRg-gan CaTvlis uflebis gareSe
gaTavisuflebuli brunvebi da a.S. am kiTxvebze pasuxis misaRebad gTxovT, gaecnoT
„gadasaxadebis administrirebis Sesaxeb“ saqarTvelos finansTa ministris 2010
wlis 31 dekembris #996 brZanebiT damtkicebuli instruqciis 731-e muxls an
mimarToT konsultants.

kiTxva:

registrirebul aaip-Si Sps-Tan dadebuli ijaris xelSekruleba damxvda, sadac
gadasaxdel ijaris TanxaSi araa miTiTebuli termini: „saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli gadasaxadebis CaTvliT“ da arc is, Tu romelma mxarem unda gadaixados saSemosavlo gadasaxadi. amitom meijare wina periodSi ar
ixdida ijaris saSemosavlos. axla aRmoCnda, rom arc moijare ixdida saSemosavlos. mainteresebs, vin unda gadaixados gadasaxadi?
pasuxi:

Tu, rogorc Tqven aRwerT, garigeba arsebobs iuridiul pirebs (aaip da Sps)
Soris, maSin TiToeuli mxare ixdis Tavis kuTvnil gadasaxads da erTmaneTs
arafers ukavebs. am SemTxvevaSi, saijaro TanxaSi gadasaxadebis Sesaxeb miTiTebis
ararseboba niSnavs, rom es Tanxa moicavs gadasaxadebs. anu, aranairi saSemosavlo
gadasaxadis dakaveba an meore mxaris mier gadaxda, am SemTxvevaSi, ar moxdeba.
kiTxva:

sawarmom, registraciis mizniT, mimarTa Semosavlebis samsaxurs da sawarmos
mieniWa arakvalificiuri dRg-is gadamxdelis statusi. valdebulia Tu ara
sawarmo, isev Caabaros dRg-is deklaraciebi?
pasuxi:

deklaraciis Cabareba savaldebulo ar aris, Tu pirs Sesabamis periodSi ara aqvs
Sesabamisi brunva.
kiTxva:

kompaniis uwyveti 12 Tvis brunvebi ramdenime welia ar aRemateba 100 000 lars.
ra procedurebia saWiro dRg-is registraciis gasauqmeblad, im SemTxvevaSi,
Tu 2015-2018 wlebSi sakuTari Senoba-nagobobis aSenebis dros CaTvlili aqvs
dRg-is Tanxebi. gvainteresebs, es garkveul problemebs warmoSobs Tu ara, ra saxis problemebi SeiZleba Semeqmnas?
pasuxi:

es sakiTxi uamrav niuanss Seicavs, romelTa codnis gareSec gagviWirdeba swori
pasuxis gacema. SegiZliaT gaecnoT „gadasaxadebis administrirebis Sesaxeb“
saqarTvelos finansTa ministris 2010 wlis 31 dekembris #996 brZanebiT
damtkicebuli instruqciis 731-e muxls an mimarToT konsultants.
aseve SegiZlia gaecnoT meTodur miTiTebas aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT:
https://rs.ge/Media/Defaul

71

დანიური კრონა

ევრო

ფუნტი
სტერლინგი

ისლანდიური
კრონა

სერბული დინარი

ნორვეგიული
კრონა

პოლონური
ზლოტი

რუმინული ლეი

უნგრული
ფორინტი

შვედური კრონა

შვეიცარული
ფრანკი

ჩეხური კრონა

ამერიკული
დოლარი

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.05.21 2,1389

5,6238

4,1818

4,8076

2,8180

3,5553

4,2086

9,1411

8,4905

1,1602

4,1294

3,7940

1,6165

3,4503

02.05.21 2,1389

5,6238

4,1818

4,8076

2,8180

3,5553

4,2086

9,1411

8,4905

1,1602

4,1294

3,7940

1,6165

3,4503

03.05.21 2,1389

5,6238

4,1818

4,8076

2,8180

3,5553

4,2086

9,1411

8,4905

1,1602

4,1294

3,7940

1,6165

3,4503

04.05.21 2,1389

5,6238

4,1818

4,8076

2,8180

3,5553

4,2086

9,1411

8,4905

1,1602

4,1294

3,7940

1,6165

3,4503

05.05.21 2,1138

5,5566

4,1319

4,7751

2,7563

3,5138

4,1314

9,0734

8,3865

1,1473

4,0648

3,7598

1,5994

3,4398

06.05.21 2,1106

5,5586

4,1334

4,7873

2,7410

3,5145

4,1425

9,0352

8,3912

1,1488

4,0551

3,7644

1,6004

3,4399

07.05.21 2,1196

5,5776

4,1474

4,7889

2,7485

3,5265

4,1314

9,0448

8,4179

1,1581

4,0728

3,7877

1,6066

3,4430

08.05.21 2,1192

5,5742

4,1450

4,7776

2,7541

3,5243

4,1317

9,0452

8,4132

1,1563

4,0873

3,7777

1,6106

3,4324

09.05.21 2,1192

5,5742

4,1450

4,7776

2,7541

3,5243

4,1317

9,0452

8,4132

1,1563

4,0873

3,7777

1,6106

3,4324

10.05.21 2,1192

5,5742

4,1450

4,7776

2,7541

3,5243

4,1317

9,0452

8,4132

1,1563

4,0873

3,7777

1,6106

3,4324

11.05.21 2,1256

5,5931

4,1590

4,8182

2,7562

3,5369

4,1615

9,1014

8,4428

1,1631

4,1098

3,7971

1,6234

3,4174

12.05.21 2,1296

5,6024

4,1656

4,8418

2,7605

3,5428

4,1572

9,1470

8,4549

1,1617

4,1186

3,7973

1,6305

3,4271

13.05.21 2,1296

5,6024

4,1656

4,8418

2,7605

3,5428

4,1572

9,1470

8,4549

1,1617

4,1186

3,7973

1,6305

3,4271

14.05.21 2,1153

5,5626

4,1366

4,8054

2,7486

3,5186

4,0758

9,0888

8,3949

1,1584

4,0610

3,7752

1,6174

3,4283

15.05.21 2,1161

5,5664

4,1392

4,8110

2,7467

3,5208

4,1332

9,1323

8,4024

1,1635

4,0861

3,7770

1,6223

3,4186

16.05.21 2,1161

5,5664

4,1392

4,8110

2,7467

3,5208

4,1332

9,1323

8,4024

1,1635

4,0861

3,7770

1,6223

3,4186

17.05.21 2,1161

5,5664

4,1392

4,8110

2,7467

3,5208

4,1332

9,1323

8,4024

1,1635

4,0861

3,7770

1,6223

3,4186

18.05.21 2,1125

5,5572

4,1325

4,7938

2,7349

3,5150

4,1142

9,1006

8,3888

1,1721

4,0721

3,7738

1,6218

3,3979

19.05.21 2,1174

5,5688

4,1411

4,8154

2,7480

3,5225

4,1321

9,1456

8,4054

1,1797

4,0825

3,7766

1,6280

3,3899

20.05.21 2,1083

5,5424

4,1213

4,7832

2,7458

3,5048

4,0795

9,1135

8,3635

1,1733

4,0533

3,7464

1,6195

3,3770

21.05.21 2,0908

5,4998

4,0895

4,7378

2,7391

3,4779

4,0234

9,0621

8,2986

1,1685

4,0171

3,7218

1,6043

3,3537

22.05.21 2,0665

5,4349

4,0414

4,7019

2,7106

3,4371

3,9787

9,0014

8,2033

1,1585

3,9905

3,6881

1,5887

3,3056

23.05.21 2,0665

5,4349

4,0414

4,7019

2,7106

3,4371

3,9787

9,0014

8,2033

1,1585

3,9905

3,6881

1,5887

3,3056

24.05.21 2,0665

5,4349

4,0414

4,7019

2,7106

3,4371

3,9787

9,0014

8,2033 1,1585

3,9905

3,6881

1,5887

3,3056

25.05.21 2,0628

5,4424

4,0473

4,6820

2,6803

3,4420

3,9637

9,0127

8,2160

1,1642

3,9833

3,6926

1,5924

3,3126

26.05.21 2,0668

5,4360

4,0420

4,6735

2,7220

3,4378

3,9613

9,0150

8,2078

1,1610

3,9927

3,6868

1,5885

3,2993

27.05.21 2,0668

5,4360

4,0420

4,6735

2,7220

3,4378

3,9613

9,0150

8,2078

1,1610

3,9927

3,6868

1,5885

3,2993

28.05.21 2,0357

5,3556

3,9824

4,6117

2,7130

3,3872

3,9040

8,8844

8,0984

1,1449

3,9311

3,6330

1,5647

3,2635

29.05.21 2,0413

5,3683

3,9922

4,6471

2,7250

3,3952

3,9249

8,8972

8,1150

1,1476

3,9459

3,6437

1,5690

3,2779

30.05.21 2,0413

5,3683

3,9922

4,6471

2,7250

3,3952

3,9249

8,8972

8,1150

1,1476

3,9459

3,6437

1,5690

3,2779

31.05.21 2,0413

5,3683

3,9922

4,6471

2,7250

3,3952

3,9249

8,8972

8,1150

1,1476

3,9459

3,6437

1,5690

3,2779

თარიღი

ბულგარული
ლევი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis maisSi
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კანადური
დოლარი

ავსტრალიური
დოლარი

ეგვიპტური
გირვანქა

თურქული
ლირა

იაპონური იენი

აგს დირჰამი

ირანული რიალი

ისრაელის შეკელი

სინგაპურული
დოლარი

ქუვეითური დინარი

ჩინური იუანი

ჰონკონგური
დოლარი

ინდური რუპია

ახალზელანდიური
დოლარი

თარიღი

1

1

10

1

100

10

10000

10

1

1

10

10

100

1

01.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022
02.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022
03.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022
04.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022
05.05.21 2,7918 2,6541 2,1982 0,4126 3,1440 9,3651 0,8190 10,5775 2,5759 11,4090 5,3125 4,4285 4,6572 2,4550
06.05.21 2,8028 2,6618 2,1946 0,4114 3,1466 9,3654 0,8190 10,5321 2,5767 11,4169 5,3127 4,4278 4,6540 2,4733
07.05.21 2,8120 2,6694 2,1944 0,4140 3,1555 9,3738 0,8198 10,5513 2,5796 11,4234 5,3192 4,4321 4,6677 2,4827
08.05.21 2,8178 2,6694 2,1901 0,4147 3,1450 9,3449 0,8172 10,5156 2,5786 11,3920 5,3204 4,4193 4,6692 2,4761
09.05.21 2,8178 2,6694 2,1901 0,4147 3,1450 9,3449 0,8172 10,5156 2,5786 11,3920 5,3204 4,4193 4,6692 2,4761
10.05.21 2,8178 2,6694 2,1901 0,4147 3,1450 9,3449 0,8172 10,5156 2,5786 11,3920 5,3204 4,4193 4,6692 2,4761
11.05.21 2,8196 2,6943 2,1768 0,4143 3,1430 9,3041 0,8137 10,5225 2,5809 11,3610 5,3302 4,4003 4,6593 2,4923
12.05.21 2,8297 2,6862 2,1820 0,4136 3,1522 9,3305 0,8160 10,4568 2,5845 11,3933 5,3339 4,4122 4,6729 2,4929
13.05.21 2,8297 2,6862 2,1820 0,4136 3,1522 9,3305 0,8160 10,4568 2,5845 11,3933 5,3339 4,4122 4,6729 2,4929
14.05.21 2,8212 2,6381 2,1866 0,4034 3,1272 9,3338 0,8163 10,4023 2,5667 11,3821 5,3094 4,4135 4,6691 2,4471
15.05.21 2,8178 2,6453 2,1830 0,4052 3,1251 9,3074 0,8140 10,4394 2,5621 11,3575 5,3104 4,4018 4,6642 2,4638
16.05.21 2,8178 2,6453 2,1830 0,4052 3,1251 9,3074 0,8140 10,4394 2,5621 11,3575 5,3104 4,4018 4,6642 2,4638
17.05.21 2,8178 2,6453 2,1830 0,4052 3,1251 9,3074 0,8140 10,4394 2,5621 11,3575 5,3104 4,4018 4,6642 2,4638
18.05.21 2,8059 2,6344 2,1628 0,4064 3,1136 9,2510 0,8090 10,3708 2,5449 11,2887 5,2759 4,3746 4,6406 2,4485
19.05.21 2,8167 2,6445 2,1590 0,4067 3,1109 9,2292 0,8071 10,3683 2,5488 11,2734 5,2755 4,3655 4,6409 2,4594
20.05.21 2,7972 2,6172 2,1543 0,4017 3,0916 9,1941 0,8040 10,3487 2,5353 11,2267 5,2454 4,3493 4,6154 2,4294
21.05.21 2,7662 2,5991 2,1341 0,4003 3,0779 9,1307 0,7985 10,2736 2,5161 11,1493 5,2081 4,3202 4,5875 2,4073
22.05.21 2,7439 2,5691 2,1081 0,3950 3,0421 8,9997 0,7870 10,1686 2,4854 10,9967 5,1404 4,2571 4,5382 2,3830
23.05.21 2,7439 2,5691 2,1081 0,3950 3,0421 8,9997 0,7870 10,1686 2,4854 10,9967 5,1404 4,2571 4,5382 2,3830
24.05.21 2,7439 2,5691 2,1081 0,3950 3,0421 8,9997 0,7870 10,1686 2,4854 10,9967 5,1404 4,2571 4,5382 2,3830
25.05.21 2,7461 2,5600 2,1129 0,3947 3,0424 9,0188 0,7887 10,1604 2,4911 11,0126 5,1531 4,2656 4,5400 2,3778
26.05.21 2,7398 2,5603 2,1069 0,3922 3,0288 8,9826 0,7855 10,1752 2,4895 10,9721 5,1500 4,2503 4,5335 2,3851
27.05.21 2,7398 2,5603 2,1069 0,3922 3,0288 8,9826 0,7855 10,1752 2,4895 10,9721 5,1500 4,2503 4,5335 2,3851
28.05.21 2,6973 2,5286 2,0807 0,3865 2,9891 8,8851 0,7770 10,0468 2,4673 10,8530 5,1199 4,2047 4,4960 2,3846
29.05.21 2,7088 2,5296 2,0913 0,3824 2,9823 8,9243 0,7805 10,0812 2,4771 10,8937 5,1501 4,2231 4,5252 2,3771
30.05.21 2,7088 2,5296 2,0913 0,3824 2,9823 8,9243 0,7805 10,0812 2,4771 10,8937 5,1501 4,2231 4,5252 2,3771
31.05.21 2,7088 2,5296 2,0913 0,3824 2,9823 8,9243 0,7805 10,0812 2,4771 10,8937 5,1501 4,2231 4,5252 2,3771
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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული
რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

1

10000

10

10

1000

10

1000

10

100

100

10

1

01.05.21 4,6439

2,0276

1,3495

9,8580

1,9430

6,6374

3,0507

0,3281

1,2434

0,8059

4,0700

2,4270

0,6456

02.05.21 4,6439

2,0276

1,3495

9,8580

1,9430

6,6374

3,0507

0,3281

1,2434

0,8059

4,0700

2,4270

0,6456

03.05.21 4,6439

2,0276

1,3495

9,8580

1,9430

6,6374

3,0507

0,3281

1,2434

0,8059

4,0700

2,4270

0,6456

04.05.21 4,6439

2,0276

1,3495

9,8580

1,9430

6,6374

3,0507

0,3281

1,2434

0,8059

4,0700

2,4270

0,6456

05.05.21 4,5912

2,0214

1,3414

9,8280

1,9360

6,6118

3,0414

0,3269

1,2372

0,8033

4,0577

2,3783

0,6320

06.05.21 4,6010

2,0217

1,3458

9,8283

1,9293

6,6072

3,0415

0,3271

1,2410

0,8069

4,0581

2,3860

0,6320

07.05.21 4,6139

2,0284

1,3537

9,8371

1,9321

6,5958

3,0443

0,3279

1,2412

0,8065

4,0617

2,4113

0,6429

08.05.21 4,6319

2,0170

1,3556

9,8069

1,9264

6,5755

3,0349

0,3271

1,2367

0,8047

4,0490

2,4099

0,6506

09.05.21 4,6319

2,0170

1,3556

9,8069

1,9264

6,5755

3,0349

0,3271

1,2367

0,8047

4,0490

2,4099

0,6506

10.05.21 4,6319

2,0170

1,3556

9,8069

1,9264

6,5755

3,0349

0,3271

1,2367

0,8047

4,0490

2,4099

0,6506

11.05.21 4,6231

2,0118

1,3493

9,7640

1,9180

6,5525

3,0216

0,3252

1,2311

0,8016

4,0324

2,4400

0,6526

12.05.21 4,6357

2,0175

1,3531

9,7917

1,9286

6,5653

3,0302

0,3254

1,2390

0,8031

4,0429

2,4532

0,6555

13.05.21 4,6357

2,0175

1,3531

9,7917

1,9286

6,5653

3,0302

0,3254

1,2390

0,8031

4,0429

2,4532

0,6555

14.05.21 4,6046

2,0182

1,3542

9,7951

1,9328

6,5645

3,0313

0,3253

1,2408

0,7999

4,0488

2,4201

0,6460

15.05.21 4,6170

2,0072

1,3551

9,7674

1,9265

6,5420

3,0227

0,3244

1,2379

0,7987

4,0392

2,4210

0,6440

16.05.21 4,6170

2,0072

1,3551

9,7674

1,9265

6,5420

3,0227

0,3244

1,2379

0,7987

4,0392

2,4210

0,6440

17.05.21 4,6170

2,0072

1,3551

9,7674

1,9265

6,5420

3,0227

0,3244

1,2379

0,7987

4,0392

2,4210

0,6440

18.05.21 4,5918

1,9969

1,3487

9,7083

1,9130

6,5055

3,0044

0,3224

1,2336

0,7946

4,0166

2,4002

0,6444

19.05.21 4,6003

1,9982

1,3478

9,6854

1,9058

6,5034

2,9986

0,3209

1,2361

0,7946

4,0153

2,4199

0,6426

20.05.21 4,5801

1,9892

1,3433

9,6486

1,9007

6,4787

2,9869

0,3194

1,2310

0,7888

4,0033

2,4056

0,6419

21.05.21 4,5552

1,9699

1,3353

9,5820

1,8913

6,4414

2,9670

0,3170

1,2207

0,7814

3,9826

2,3841

0,6315

22.05.21 4,5017

1,9426

1,3207

9,4446

1,8676

6,3467

2,9235

0,3119

1,2047

0,7714

3,9256

2,3711

0,6255

23.05.21 4,5017

1,9426

1,3207

9,4446

1,8676

6,3467

2,9235

0,3119

1,2047

0,7714

3,9256

2,3711

0,6255

24.05.21 4,5017

1,9426

1,3207

9,4446

1,8676

6,3467

2,9235

0,3119

1,2047

0,7714

3,9256

2,3711

0,6255

25.05.21 4,4992

1,9468

1,3204

9,4646

1,8742

6,3612

2,9305

0,3135

1,2065

0,7747

3,9427

2,3665

0,6173

26.05.21 4,4922

1,9379

1,3186

9,4266

1,8690

6,3387

2,9180

0,3119

1,2013

0,7729

3,9463

2,3857

0,6203

27.05.21 4,4922

1,9379

1,3186

9,4266

1,8690

6,3387

2,9180

0,3119

1,2013

0,7729

3,9463

2,3857

0,6203

28.05.21 4,4459

1,9179

1,2924

9,3243

1,8529

6,2669

2,8859

0,3078

1,1860

0,7610

3,9179

2,3816

0,6144

29.05.21 4,4555

1,9289

1,2931

9,3654

1,8622

6,2982

2,8971

0,3096

1,1922

0,7650

3,9062

2,3725

0,6257

30.05.21 4,4555

1,9289

1,2931

9,3654

1,8622

6,2982

2,8971

0,3096

1,1922

0,7650

3,9062

2,3725

0,6257

31.05.21 4,4555

1,9289

1,2931

9,3654

1,8622

6,2982

2,8971

0,3096

1,1922

0,7650

3,9062

2,3725

0,6257

თარიღი

100
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nakvesebi warsulidan






ebraelma saqme waago sasamarTloSi.
gamovida sasamarTlodan, quCazed
dadga da dauwyo Tvaliereba garedan
gakeTebuls Temidis qandakebas.
es ra qandakebaa? hkiTxa iqve mdgomT,
eg TviT samarTaliao upasuxes.
_ samarTali? exla-ki aRar mikvirs,
SigniT ratom aRar aris samarTali,
raki quCaSi ayudebulao.






erTi vaWari mivida veqilTan da Ses
Civla, rom am-da-am kacma saqoneli
waiRo da fuli ar momcao.
veqili. angariSi saxlSi unda mi
getana.
vaWari. mec swored agre moviqeci.
veqili. ra giTxra?
vaWari. gamomistumra, eSmakiskenamca
gqonia gzao.
veqili. mere?
vaWari. mec avdeqi da Tqvensken
gamovwie.






imereli modioda Tbiliss. zemo-
qarTlis mindorze Camoxta, cxeni
gauSva saZovarzed, TviTon ulva
Sebi aikra saulvaSeTi da wamowva
dasaZineblad. roca dro movida
wasvlisa, cxeni moaTvaliera. veRar
naxa da mgzavrs glexsa hkiTxa:







qalaqis bulvarze ori kaci masla
aTobda. am dros win gamoutares
micvalebuli qarTveli TavadiSvi
li. patara xans Semdeg somxis mic
valebulic gaatares. erTma meores
uTxra:
_ uTuod im kniazs am somxis vali
hmarTebia, rom ukan gamosdgomiao.






erTs dedakacs gaegona, rom guru
lebm a moswr eb ul i sityv a-p as ux i
ician. amaSi gamosacdelad yirimis
omebis dros erTs guruls gaexumra
Turme _ `saiqio Sors ariso?~
_ Sors unda iyos batono! mama-Ce
mi oci weliwadia rac wasula da
jerac ar dabrunebulao, upasuxa
gurulma.






Tqveni Tavdapirveli mteri sasme
liao, uTxra moZRvarma erT kacs.
diax, batono, marTals hbrZanebT,
magram saxarebaSi xom sweria: `giy
vardeT mteri Tqvenio~.
marTalia, sweria, xolo is ki arsad
aris naTqvami, rom `CaylapeT mteri
Tqvenio~.






sastumroSi buzebisgan Sewuxebulma
megrelma guruls hkiTxa:

_ cxeni xom ar ginaxavso?

_ ra oxrobaa, pateni amdeni buzi...
_ CvenSi erTsac ver deinaxav!

_ dalocvilo, cxeni dageba da ul
vaSebi ageSo, ukeTesi ar iqnebodao,
miugo glexma.

_ dedav, da TqvenSi rom saWmeli
ar aris, ras unda miajdes buzi? _
sxapa-sxupiT miaxala gurulma.
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.

gfpaa.ge/

