
##11(264)(264)
ianvariianvari

20192019
## 11  (300)(300)
ianvariianvari
20222022

samecniero-praqtikuli Jurnali

IS
SN

 1
51

2-
08

05

ბუღალტრული
აღრიცხvა

finansuri  
angariSgeba

finansuri  
angariSgeba

finansuri aRricxva

strategiuli  
bizneslideri

(sbl)



25 weli erTad...

1996-2022



saqarTvelos profesional buRalterTa  
da auditorTa federacia

ბუღალტრული 

აღრიცხვა

saredaqcio kolegia: saredaqcio kolegia: babi alaverdaSvili; konstantine daTiaSvili;  
nadeJda kvataSiZe; dali soloRaSvili; rusudan quTaTelaZe;  
revaz ZaZamia; izolda WilaZe.

yovelTviuri samecniero-praqtikuli JurnaliyovelTviuri samecniero-praqtikuli Jurnali

referirdeba `qarTul referirebul JurnalSi~ referirdeba `qarTul referirebul JurnalSi~ 

stu, teqinformi stu, teqinformi ISSN 1512-0775

redaqcia SeiZleba ar iziarebdes avtoris azrs. Semosuli masalebi avtorebs ar  
ubrundebaT. avtorebi Tavad ageben pasuxs faqtebis, cifrebisa da citatebis sizusteze.

redaqtori redaqtori lavrenti WumburiZelavrenti WumburiZe

gamocemis redaqtori gamocemis redaqtori saba ZaZamiasaba ZaZamia

#1(300)
ianvari

2022

#300



profesiuli sertificirebis pretendentTa dasaxmareblad

 rubrikas uZRveba babi alaverdaSvili 

 umaR   le  si do  nis audi  ti  sa da mar   w   mu  ne  be  li mom   sa  xu  re  bis  mo  du  li 
 ga moc dis Ca ba re bis teq ni ka ..................................................................   4
 
 wa ge bi a ni sa i ja ro xel Sek ru le be bi da ga u fa su re ba, 
 ase ve in ves to reb Tan da kav Si re bu li sa kiTxe bi
 mo du li „sawarmos stra te gi u li an ga riS ge ba“  .................................. 17

 sajaro seqtoris marTva
 moduli — „strategiuli  bizneslideri“  ......................................... 23

 saba ZaZamia 

 ACCA-is pasuxi evrokomisiis konsultaciebTan dakavSirebiT — 
 korporatiuli angariSgebis gaZlierebis Taobaze ............................. 30

 8 rCeva - SesaZleblobebi axal teqnologiebSi  ................................... 32

oficialuri masalebi  ............................................................................ 34

kiTxva-pasuxi  ........................................................................................... 41

informacia birJebidan  .......................................................................... 46

redaqciis misamarTi: 380054, q. Tbilisi
wereTlis gamziri #61. tel./faqsi: 235-01-57; 235-67-56; 235-43-97

rekvizitebi: `Ti-bi-si banki~. kodi 220101830 a/a 7 467 286

Jurnali aawyo da daakabadona n. yavelaSvilma

gadaeca warmoebas 9.02.2022. xelmowerilia dasabeWdad 12.02.2021. 
formati 70x108 1/16. pirobiTi nabeWdi Tabaxi 3. tiraJi 1500

fasi 6 lari

ჟურნალი რეგისტრირებულია ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის სასამართლოში 

18.09.1997 წ. რეგისტრაციის № 4/4-1236

 ბაფი 2021 წელი



3

მიმდინარეობს რეგისტრაცია ბაფის პროფესიული  
სერტიფიცირების პროგრამაში  

ჩაერთეთ პროგრამაში და გახდით ბაფის პროფესიული 
სერტიფიცირების კანდიდატი!

პროგრამაში ჩართვის უფლება აქვთ:
• ნებისმიერი პროფილის უმაღლესი განათლების მქონე პირებს და 

სტუდენტებს;

• ნებისმიერი პროფილის პროფესიული განათლების V საფეხურის კვალი
ფიკაციის ან იდენტური კვალიფიკაციის დიპლომის მფლობელ პირებს.

პროფესიული სერტიფიცირების სალექციო კურსებზე ჩართვა შესაძლებელია 
ყოველი წლის თებერვალსა და სექტემბერში, რისთვისაც საბუთების და 
განცხადების მიღება იწყება ორი თვით ადრე.

პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში ჩართვის მსურველს 
მოეთხოვება შეავსოს განცხადება და ანკეტა, რომელსაც თან უნდა 
დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:

• დიპლომის ასლი 

• პირადობის ასლი 

• ფოტოსურათი (3X4)

• სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან.
  

პროგრამაში რეგისტრაცია ხდება ონლაინ:

1. დოკუმენტაცია გამოაგზავნეთ ქვემოთ მითითებულ ერთერთ ელფოსტაზე:  
 gfpaa@gfpaa.ge, baf@baf.ge, miranda_7700@hotmail.com

2.  დაწვრილებითი ინსტრუქცია და ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ, ასევე 
განაცხადის და ანკეტის ფორმები იხილეთ ლინკზე:

 http://baf.ge/site/index.php?tid=33&W=green&lid=33...

3.  სალექციო კურსებზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია:
 http://pbi.ge/?action=lectures

4.  მონაცემთა ბაზაში შესასვლელი ლინკი:
 http://lms.accatraining.ge/.../acca/login/student/index.php

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbaf.ge%2Fsite%2Findex.php%3Ftid%3D33%26color%3Dgreen%26lid%3D33%26fbclid%3DIwAR0XV7qTZdhhyhdSdqLLK_D08u00su1DlrlWlLh3x70ufKL2PQwx1nSs2uY&h=AT0mTotnGUg1dKkb7wVoFPrbL5s24MyJdkXHRUZV1wYRRr-8uGIaIPxZN5LfoWyPzg8oZfM6fU9_lQlSSX0Q0wl2EYJ4RzHDzy9wWMGZNylM7gnrllA0uzzPb_QtS5zulLch&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ImjQb_TJ_hpUtrzXBZJEEE9AZG77ie-KWCpVUKxuQkiWrd4DlqF2H9OLfHfq9Ig_BvUBIJsWbkmuG5I60o7XGGrMLbq3EtATylDlqrd6ZUjkij8kF_JmcBsLNN7CoxooZxMCoTJkEoPsworsp2Mgrk4OWLGnhe1-LLhXWv3HR9b965JqPfQW3yMxbZBk8-PyaY4c
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpbi.ge%2F%3Faction%3Dlectures%26fbclid%3DIwAR3abNaNWCx4bLLM9qsdfNcqR1MBjPocS0CZmjMIvk6j4edtWpy9Jc01UUg&h=AT1SZm_e6_afRO3uer9kxgRGH2mp0ba53ZpPNesD9dVPPWUG40-wTjS3pXTCSBycubM-pmxjqcW0p0Qd3IVBjJ8XktpihRN94HsgtBwWJVXNrAXzQv1GRw9vB8W7-nPjKhAh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ImjQb_TJ_hpUtrzXBZJEEE9AZG77ie-KWCpVUKxuQkiWrd4DlqF2H9OLfHfq9Ig_BvUBIJsWbkmuG5I60o7XGGrMLbq3EtATylDlqrd6ZUjkij8kF_JmcBsLNN7CoxooZxMCoTJkEoPsworsp2Mgrk4OWLGnhe1-LLhXWv3HR9b965JqPfQW3yMxbZBk8-PyaY4c
http://lms.accatraining.ge/.../acca/login/student/index.php?fbclid=IwAR1x4Cel2usnjOw6bYeOgpCxMh1KBMk0dYnHDl4-GEo6HKooTYWmwgJ6me0
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

უმაღლესიდონისაუდიტისადა
მარწმუნებელიმომსახურებისმოდული

გამოცდისჩაბარებისტექნიკა

მასალამომზადებულია
ბაფისსაგამოცდოკომისიისმიერ

თუ კან დი და ტი ფიქ რობს, რომ მან სიღ რ მი სე უ ლად შე ის წავ ლა აუდი ტის და მარ წ-
მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის უმაღ ლე სი დო ნის სი ლა ბუ სი, გა მოც და ზე და წე რა ვრცე ლი 
პა სუ ხე ბი, მაგ რამ ვერ მი ი ღო გამ ს ვ ლე ლი ქუ ლა, ეს იმის ნი შა ნი ა, რომ მას სჭირ დე ბა 
გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ტექ ნი კის დახ ვე წა. ჩა ბა რე ბის ტექ ნი კა ში იგუ ლის ხ მე ბა ცოდ ნა 
იმი სა თუ რო გორ უნ და იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მო საზ რე ბა იმის თ ვის, რომ და ი წე როს 
მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლა. 

ცალ კე ხაზ გა სას მე ლია ე.წ. „სპეკულაციური“ მო საზ რე ბე ბი. „სპეკულაციურია“ მო საზ-
რე ბა, თუ ის არ ეფუძ ნე ბა სცე ნარ ში მოყ ვა ნილ სპე ცი ფი ურ ინ ფორ მა ცი ას. კან დი დატ მა 
უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ მგავ სი მო საზ რე ბე ბის და წე რით ვერ მი ი ღებს ქუ ლას და 
ამავ დ რო უ ლად და კარ გავს ძვირ ფას სა გა მოც დო დროს. კან დი დატ მა უნ და გა ით ვა-
ლის წი ნოს, რომ ამო ცა ნის სცე ნარ ში იმა ზე მცი რე დით მე ტი მი ნიშ ნე ბა დევს, ვიდ რე ეს 
მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბა დაა სა ჭი რო და შე სა ბა მი სად „სპეკულირება“ მხო ლოდ 
დრო ის ფლან გ ვაა და სხვა არა ფე რი. 

ასე ვე, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ  ისიც, რომ თუ ერ თი და იგი ვე რის კი იწ ვევს ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის ორი ან მე ტი მუხ ლის უზუს ტო ბას, კან დი და ტი შე ფას დე ბა მხო ლოდ ერ-
თხელ, ორი ვეს და სა ხე ლე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი. მა გა ლი თად, თუ არას წო რი აღ რიცხ ვა 
იწ ვევს ხარ ჯის შემ ცი რე ბას ბუ ნებ რი ვი ა, რომ იგი ვე ფაქ ტი გა მო იწ ვევს მო გე ბის ზრდა საც. 
შე სა ბა მი სად, კან დი და ტი ვერ შე ფას დე ბა ორ ჯერ, ერ თი და იგი ვე ფაქ ტის იდენ ტი ფი-
ცი რე ბი სას. 

გარ და ამი სა, კან დი და ტებ მა უნ და იცოდ ნენ, რომ ფას ს -ე ბის ცოდ ნა და მა თი სცე ნა რის 
კონ ტექ ს ტ ში გა მო ყე ნე ბა არის აუდი ტის და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის უმაღ ლე სი 
დო ნის გა მოც დის ოქ როს გა სა ღე ბი.

ამ სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ 2021 წლის ივ ლი სის სა გა მოც დო სე სი ის პირ ვე ლი ამო ცა ნის 
„ა“ ნა წილს, რო მე ლიც აუდი ტო რულ რის კებს ეხე ბო და. კან დი და ტებს მო ეთხო ვე-
ბო დათ მოკ ლე შე ნიშ ვ ნე ბის ტექ ს ტის მომ ზა დე ბა. რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ სცე ნა რის 
წა კითხ ვამ დე კან დი დატ მა წა ი კითხოს მოთხოვ ნა რაც მას გა უ ად ვი ლებს სცე ნარ ში 
კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბას. მოთხოვ ნა ჟღერ და 
შემ დეგ ნა ი რად:
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ა) შეაფასებთ,2020წლის30სექტემბრისდასრულებულიფინანსურიწლისათვის,
მნიშვნელოვანაუდიტორულრისკებს,რომლებიცუნდაიქნესგათვალისწინებუ
ლიჯგუფისაუდიტისდაგეგმვისას.ასევე,აუდიტისდაგეგმვისეტაპზე,შეაფასებთ
აუდიტორულრისკებს,რომლებიცეხებაჯგუფისდაგეგმილირესტრუქტურიზაციის
შესახებინფორმაციისგამჟღავნებას.(24ქულა)

და ვიწყოთ იმით, რომ კითხ ვა მო ითხოვ და აუდიტორულირისკებისშე ფა სე ბას, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ კან დი და ტი ქუ ლას მი ი ღებ და რო გორცარსებითიუზუსტობისრის
კების, ასე ვე შეუმჩნევლობისრისკებისიდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მა თი გავ ლე ნის ახ ს ნის 
შემ თხ ვე ვა ში. კან დი დატს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დან უნ და ახ სოვ დეს, რომ აუდი ტო რუ ლი 
რის კი წარ მო ად გენს არ სე ბი თი უზუს ტო ბის რის კი სა და შე უმ ჩ ნევ ლო ბის რის კის ფუნ ქ-
ცი ას. თუმ ცა კან დი და ტი ვერ მი ი ღებ და ქუ ლას ბიზნესრისკების იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და 
მა თი გავ ლე ნის ახ ს ნის თ ვის, ვი ნა ი დან ამას შე კითხ ვა არ მო ითხოვ და. 

განმარტებები

იმის თ ვის, რომ გაგ ვი ად ვილ დეს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა, გა ვიხ სე ნოთ თი თო ე უ ლი ამ 
ტერ მი ნის გან მარ ტე ბა:

არსებითიუზუსტობისრისკი- რის კი იმი სა, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა შე ი ცავ და 
არ სე ბით უზუს ტო ბას აუდი ტის ჩა ტა რე ბამ დე (ასს გლო სა რი).

შეუმჩნევლობისრისკი- რის კი იმი სა, რომ აუდი ტო რის მი ერ აუდი ტო რუ ლი რის კის 
მი სა ღებ და ბალ დო ნემ დე შემ ცი რე ბის მიზ ნით ჩა ტა რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბი ვერ გა მო-
ავ ლენს არ სე ბულ უზუს ტო ბას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა არ სე ბი თი იყოს ცალ კე აღე ბუ ლი ან 
სხვა უზუს ტო ბებ თან ერ თად (ასს გლო სა რი).

ბიზნესისრისკი-  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პი რო ბე ბით, მოვ ლე ნე ბით, გა რე მო ე ბე ბით, ქმე დე-
ბე ბით ან უმოქ მე დო ბით გან პი რო ბე ბუ ლი რის კი, რო მელ საც შე უძ ლია უარ ყო ფი თად 
იმოქ მე დოს სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტის უნარ ზე, მი აღ წი ოს და სა ხულ მიზ ნებს და გა ნა ხორ-
ცი ე ლოს თა ვი სი სტრა ტე გი ა, ან არა სა თა ნა დო მიზ ნე ბი სა და სტრა ტე გი ის გან საზღ ვ რით 
გან პი რო ბე ბუ ლი რის კი (ასს 315)

გასათვალისწინებელია,რომგამოცდაზეგანმარტებებისთვისქულებიიწერებამხო
ლოდიმშემთხვევაში,თუესმოითხოვებაკითხვაში.

შეფასებისსქემა

გა დავ ხე დოთ აუდ ტო რუ ლი რის კის მოთხოვ ნე ბის შე ფა სე ბის სქე მას:

თი თო ე უ ლი აუდი ტო რუ ლი რის კი ფას დე ბა მაქ სი მუმ 3 ქუ ლით იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ იდენ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლია არ სე ბი თი უზუს ტო ბის რი კი (როგორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ აუდი ტო რულ 
რის კ ში შეგ ვიძ ლია შე ვიყ ვა ნოთ ასე ვე შე უმ ჩ ნევ ლო ბის რის კიც) და ამ რის კ თან მი მარ-
თე ბა ში კან დი და ტის მო საზ რე ბა აკ მა ყო ფი ლებს ყვე ლა ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ პი რო ბას:

1. სცე ნარ ში მოყ ვა ნი ლი ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დათ ვ ლი ლი არის არ სე ბი-
თო ბა და გა კე თე ბუ ლია შე სა ბა მი სი დას კ ვ ნა. დას კ ვ ნა ში უნ და იკ ვე თე ბო დეს უზუს ტო ბის 
არ სე ბი თო ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის მი მართ არის თუ მო გე ბი სა და 
ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მი მართ ან, ორი ვეს მი მართ ერ თ დ რო უ ლად - 1 ქუ ლა;

2. მოკ ლედ არის აღ წე რი ლი შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი აღ რიცხ ვის პრინ ცი პი (უნდა აღი-
ნიშ ნოს, რომ სტან დარ ტის ნომ რის მოყ ვა ნა ში ქუ ლა არ იწე რე ბა) - 0.5 ქუ ლა;

3. ფი ნან სუ რი აღ რიცხ ვის პრინ ცი პი და კავ ში რე ბუ ლია სცე ნარ ში მოყ ვა ნილ პრობ ლე-
მას თან - 0.5 ქუ ლა;
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4. ნათ ლად არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე გავ ლე ნა (ანუ უნ და ჩან-
დეს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის რო მე ლი მუხ ლი იქ ნე ბა შემ ცი რე ბუ ლი / გაზ რ დი ლი 
უზუს ტო ბის შე დე გად, ან ფას ს -ე ბით მოთხოვ ნი ლი მუხ ლი არ არის გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი 
გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში) - 1 ქუ ლა;

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ არ სე ბი თო ბის გა მოთ ვ ლის თ ვის შე ფა სე ბა შეზღუ დუ ლია 
მაქ სი მუმ 4 ქუ ლამ დე. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ თუ კან დი დატ მა, ვთქვათ, ხუ თი სხვა დას ხ-
ვა რის კის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სას სწო რად გა მოთ ვა ლა და და ა კო მენ ტა რა არ სე ბი თო ბა, 
ის შე ფას დე ბა მხო ლოდ ოთხი ქუ ლით მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მე ხუ თე რის კის თ ვი საც 
გა მოთ ვ ლაც და დას კ ვ ნაც სწო რი იყო. შე სა ბა მი სად, მე ხუ თე და მომ დევ ნო იდენ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი უზუს ტო ბის რის კე ბი შე ფას დე ბა მხო ლოდ 2 ქუ ლით.

შე უმ ჩ ნევ ლო ბის რის კის (აუდიტორული რის კის მე ო რე სა ხე) მოყ ვა ნის თ ვის კან დი და-
ტი შე ფას დე ბა მაქ სი მუმ 2 ქუ ლით: რის კის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და აუდი ტის და გეგ მ ვის 
ეტაპ ზე შე სა ბა მი სი გავ ლე ნის (და და გეგ მ ვის ეტაპ ზე აუდი ტო რის სა პა სუ ხო ქმე დე ბის) 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის თ ვის.

გარ და ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა, შე ფა სე ბის სქე მა ით ვა ლის წი ნებს ასე ვე და მა ტე ბით 0.5 ქუ-
ლას, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აუდი ტო რუ ლი რის კის იდენ ტი ფი ცი რე ბას სა ფუძ ვ ლად უდევს 
სცე ნარ ში მოყ ვა ნილ ფი ნან სურ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით შე სა ბა მი სი ტენ დენ ცი ის 
გა ან გა რი შე ბა. 

სცენარი2021ისივლისი

ამსტატიისმიზნებისთვისქვემოთმოყვანილიასცენარიდანამონარიდი,რომელიც
მოიცავსინფორმაციას„ა“ნაწილისპასუხისგასაცემად.

დანართი3მომზადებულიტექსტიკლიენტთანშეხვედრისშემდეგ

ჯგუფისრესტრუქტურიზაცია

ჯგუ ფი ამო ნა გე ბი სა  და მომ გე ბი ა ნო ბის სტა ბი ლუ რი  ზრდის  სტრა ტე გი ის სა ფუძ ველ ზე 
ახორ ცი ე ლებს რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას. რო გორც სტრა ტე გი ის ნა წი ლი, ჯგუ ფი დებს $48 
მი ლი ონ ინ ვეს ტი ცი ას ახ ლად და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პა ნი ის „პეპერსის“ აქ ცი ე ბის 50%-ში. 
დარ ჩე ნი ლი კა პი ტა ლის 50% ეკუთ ვ ნის კომ პა ნია „სმიტს“, რო მე ლიც არის უძ რა ვი ქო-
ნე ბის დე ვე ლო პე რი.  ამ სა ინ ვეს ტი ციო ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ჯგუ ფი და კომ პა ნია 
„სმიტი“ ერ თად იმუ შა ვე ბენ ექ ვ სი ახა ლი სას ტუმ როს აშე ნე ბა ზე, რომ ლე ბიც გან ლა გე-
ბუ ლე ბი იქ ნე ბი ან ქვეყ ნის მთა ვარ აერო პორ ტებ თან. „პეპერსში“ ინ ვეს ტი ცი ის ჩა დე ბა 
მო სა ლოდ ნე ლია  2020 წლის აგ ვის ტო ში.

ექსპერტისშენიშვნა 1: „პეპერსში“ წილისშეძენისტრანზაქცია სრულდებოდა
საანგარიშგებო წლისდასრულებამდე. სცენარის ავტორმა აღწერა საკმაოდ
რთულიტრანზაქცია,რომელიცფასს11ისცოდნასმოითხოვდა.თუკანდიდატი
გაიხსენებდაფასს11ს,შეამჩნევდარომსაქმეჰქონდაერთობლივსაწარმოს
თან (და არა ერთობლივოპერაციასთან ანშვილობილთანსადაც აღრიცხვის
სხვა მეთოდები გამოიყენება)და მისი აღრიცხვისთვის გამოყენებულიუნდა
ყოფილიყოწილობრივიმეთოდიბასს28ისშესაბამისად.დამატებით,შესაბა
მისიარსებითობისკომენტარისგაკეთებისშემთხვევაშიკანდიდატსამრისკის
იდენტიფიცირებისთვისშეეძლომაქსიმალურიქულებისმიღება.
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ერ თის მხრივ, რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის თ ვის სა ჭი რო ფი ნან სე ბის თ ვის და მე ო რეს მხრივ, 
ამო ნა გე ბის  შემ ცი რე ბის გა მო, ჯგუ ფი გეგ მავს „პრიმალ ბურ გე რის“ გა ყიდ ვას. დი რექ-
ტორ თა საბ ჭომ გა ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და ამ ტ კი ცა 2020 წლის მარ ტ ში. მყიდ ვე ლე ბის 
მი ერ სპე ცი ა ლუ რი შე მოწ მე ბა ჩა ტა რე ბუ ლი იქ ნა კომ პა ნია „უსამის“ მი ერ, რო მე ლიც არის 
ნა ფიც სერ თი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა წევ რი. კომ პა ნია „უსამიმ“ გა ნა ხორ ცი ე ლა კომ-
პა ნი ის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბის და მო უ კი დე ბე ლი 
სპე ცი ა ლუ რი შე მოწ მე ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც წარ მო ად გი ნა ან გა რიშ გე ბა გა მოვ ლე ნი ლი 
ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, რაც ხელ მი საწ ვ დო მია პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბის თ ვის. დღე ვან დე ლი 
მდგო მა რე ო ბით, რამ დე ნი მე პო ტენ ცი ურ მა მყიდ ველ მა უკ ვე გა მო ი ჩი ნა  შეს ყიდ ვის ინ-
ტე რე სი  და ჯგუფს აქვს მო ლო დი ნი, რომ გა ყიდ ვა გან ხორ ცი ელ დე ბა ფი ნან სუ რი წლის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ. 

ექსპერტისშენიშვნა2: სცენარისავტორმაყურადღებაგაამახვილაიმფაქტზე
რომ„პრაიმალბურგერის“გაყიდვისგადაწყვეტილებაუკვემიღებულია,კომპა
ნიაშეფასებულია,რამოდენიმეპოტენციურიმყიდველიციდენტიფიცირებულია
დაგაყიდვამაღალიალბათობითმოსალოდნელია.თუკანდიდატიგაიხსენებდა
ფასს5ს,შეამჩნევდარომდაკმაყოფილებულიიყოგასაყიდადგამიზნულაქ
ტივებადაღრიცხვისპირობები.თუარარის აღრიცხულიროგორცგასაყიდად
გამიზნული,იკვეთებაარსებითიუზუსტობისორისხვადასხვარისკი:პირველი
ისრომშეიძლებაცვეთისდარიცხვაგრძელდებადაცვეთისხარჯიგაზრდილია;
დამეორეც,შესაძლოააქტივზეარიყოსჩატარებულიგაუფასურებისტესტიდა
შესაბამისად,არიყოსწარმოდგენილისაბალანსოღირებულებასადაგაყიდვის
დანახარჯებითშემცირებულრეალურღირებულებასშორისუმცირესით.დამატე
ბით,შესაბამისიარსებითობისკომენტარისგაკეთებისშემთხვევაში,კანდიდატს
ამრისკებიდანრომელიმესიდენტიფიცირებისთვისშეეძლოქულებისმიღება.

ექსპერტისშენიშვნა3:თუმცა„პრაიმალბურგერის“გაყიდვასთანდაკავშირებუ
ლიაუდიტორულირისკებიამითარმთავრდება.შევხედოთმოთხოვნისფორ
მულირებასდავნახავთრომმოითხოვებოდააუდიტორულრისკებისშეფასება,
რომლებიცეხებოდაჯგუფისდაგეგმილირესტრუქტურიზაციისშესახებინფორ
მაციისგამჟღავნებას.გავიხსენოთფასს5დავნახავთ,რომესარისშეწყვეტილი
ოპერაციადაუნდამოხდესმისიგამჟღავნებაასევეგანმარტებითშენიშვნებში,
რაცასევექულებისმოპოვებისშესაძლებლობაიყო.

ექსპერტის შენიშვნა 4: კიდევ მცირე ხნითშევჩერდეთ„პრაიმალბურგერის“
გაყიდვისტრანზაქციაზედადავაკვირდეთ,რომკომპანიისგაყიდვისერთერთი
მიზეზი(გარდარესტრუქტურიზაციისთვისსაჭიროფინანსებისა)არისკომპანიის
ცუდიშედეგები.შესაბამისად,არსებობსრისკი,რომმენეჯმენტისმიერადგილი
ჰქონდესშედეგებისმანიპულირებას,რაცდაგეგმვისეტაპზეაუდიტორისგანსა
კუთრებულყურადღებასმოითხოვს.

„ინსპაირალ ჰო ტელ სის“ სა ვაჭ რო ნიშ ნის წარ მა ტე ბის გა მო, კომ პა ნია გეგ მავს გა ა ფარ-
თო ვოს სას ტუმ რო ე ბის ბიზ ნე სი, სა მიზ ნე კომ პა ნი ის შეს ყიდ ვის გზით. ჯგუ ფი აპი რებს 
შე ის ყი დოს კომ პა ნია „ვალენტინი“, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით ამუ შა ვებს „ვალენტინ ჰო-
ტელ სის“ სას ტუმ რო ე ბის ქსელს. მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბე ბი და მო სა ლოდ ნე ლი ა, 
რომ  შე ძე ნა გან ხორ ცი ელ დე ბა  მომ დევ ნო ფი ნან სუ რი წლის პირ ველ კვარ ტალ ში. 
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შეს ყიდ ვის ფა სი ჯერ ისევ არ არის შე თან ხ მე ბუ ლი მაგ რამ სა ვა რა უ დო ა, რომ ის იქ ნე ბა  
$100 მი ლი ო ნის ფარ გ ლებ ში. კომ პა ნია „ვალენტინის“ სპე ცი ა ლუ რი შე მოწ მე ბა აჩ ვე ნებს, 
რომ წმინ და აქ ტი ვე ბის რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა არის $85 მი ლი ო ნი.

ექსპერტისშენიშვნა5:ზემოთმოყვანილიტრანზაქციებიარისდაგეგმილიუახლო
ესმომავალშიდაშესაბამისადსცენარისავტორიმიანიშნებსრომამმოვლენებს
ადგილიექნებაბალანსისშედგენისთარიღისშემდომ.გარდაამისა,უშუალოდ
მოთხოვნისფორმულირებაშიმოითხოვებოდააუდიტორულირისკებისშეფა
სება,რომლებიც ეხებოდა ჯგუფისდაგეგმილირესტრუქტურიზაციის  შესახებ
ინფორმაციისგამჟღავნებას,რაცპრაქტიკულადმინიშნებადშეიძლებაჩაითვა
ლოს.თუკანდიდატიგაიხსენებდაბასს10სდაშეამჩნევდარომმოვლენებიიყო
არამაკორექტირებელი(შესაბამისადმოითხოვებოდაგანმარტებითშენიშვნებში
გამჟღავნება), გააკეთებდაკომენტარსარსებითობაზეც, ის მარტივადაიღებდა
შეფასებისსქემითგანსაზღვრულმაქსიმალურქულებს.

„მანდეიკოფის“მანქანიდანგადაუსვლელადყიდვისობიექტები

ჯგუ ფი ად რე ამუ შა ვებ და 20 მან ქა ნი დან გად მო უს ვ ლე ლად ყიდ ვის ობი ექტს, ყა ვის მა-
ღა ზი ის ობი ექ ტე ბი გან თავ სე ბუ ლი იყო ხალ ხ მ რა ვალ გზებ ზე, რომ ლი თაც კლი ენ ტებს 
სთა ვა ზობ დ ნენ, რომ მან ქა ნი დან გა დას ვ ლის გა რე შე შე ე ძი ნათ ყა ვა. მიმ დი ნა რე წელს 
ჯგუფ მა გახ ს ნა 50  ასე თი ახა ლი ობი ექ ტი, რომ ლე ბიც მუ შა ობს 24 სა ა თი და კვი რა ში  
7 დღე, ობი ექ ტებ მა მო ი პო ვა კლი ენ ტებ ში დი დი პო პუ ლა რო ბა.  მა ღა ზი ებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი $43 მი ლი ო ნი ოდე ნო ბის კა პი ტა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი აღი ა რე ბუ ლია რო გორც 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი. ჯგუ ფის ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის გან ცხა დე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი 
თან ხა მო ი ცავს მა ღა ზი ე ბის მშე ნებ ლო ბის ხარჯს - $28 მი ლი ონს და შე ძე ნილ სამ წ ლი ან 
ლი ცენ ზი ას, რო მე ლიც შე ფა სე ბუ ლია $15 მი ლი ო ნად, რის მი ხედ ვი თაც კომ პა ნი ას უფ-
ლე ბა აქვს იმუ შა ოს 24 სა ა თი. ჯგუ ფის სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა გუ ლის ხ მობს ქო ნე ბა ზე 
ცვე თის და რიცხ ვას  20 წლი ან პე რი ოდ ზე, წლი უ რი ცვე თის და რიცხ ვა $43 მი ლი ო ნი ან 
კა პი ტა ლურ და ნა ხარ ჯებ ზე მოხ დე ბა 2020 წლის 30 სექ ტემ ბ რის თ ვის.

ექსპერტისშენიშვნა 6: აქ არსებითიუზუსტობა იმაშიმგდომარეობს,რომ$48
მილიონიკაპიტალურიდანახარჯიდან$15მილიონიუკავშირდებოდასაქმიანო
ბისლიცენზიისშეძენას,რომელსაცამორტიზაციაუნდადარიცხვოდალიცენზიის
ვადაზე(3წელი)დაარაძირითადისაშუალებებისსასარგებლომომსახურების
ვადაზე (20წელი). შედეგადცვეთისხარჯი იყოშემცირებულიდა აქტივისღი
რებულებაგაზრდილი.თუკანდიდატიამასთანერთადგააკეთებდაკომენტარს
არსებითობაზეც,ისმარტივადაიღებდაშეფასებისსქემითგანსაზღვრულმაქსი
მალურქულებს.

ჯგუ ფის ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის აზ რით, არ სე ბობს პროგ ნო ზი, რომ მიმ დი ნა რე წელს  
მან ქა ნი დან გა და უს ვ ლე ლად  ყიდ ვის ახა ლი ობი ექ ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი გაზ რ დი ლი ამო-
ნა გე ბის  დი დი წი ლი „მანდეი კო ფის“ სა ვაჭ რო ნიშ ნის ხარ ჯ ზე და გე ნე რირ დე ბა.   მი სი 
მო საზ რე ბა ეფუძ ნე ბა, მე ნეჯ მენ ტის თ ვის შედ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბის მარ თ ვის სის ტე მი დან 
მო წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. სა დაც მან ქა ნი დან გა და უს ვ ლე ლად ყიდ ვის ობი ექ ტე ბი დან 
მი ღე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცია გა მო ყო ფი ლად არის აღ რიცხუ ლი, შე სა ბა მი სად ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლებს შე უძ ლი ათ შე ა ფა სონ ობი ექ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბი და გან საზღ ვ რონ $43 
მი ლი ონ კა პი ტა ლურ და ნა ხარ ჯ ზე უკუ გე ბა.
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ექსპერტისშენიშვნა7:შევჩერდეთ„მანდეიკოფის“საკითხზედა ყურადღება
გავამახვილოთსცენარისნაწილზესადაცავტორიგვეუბნება,რომ„მონაცემების
მართვისსისტემაშიმანქანიდანგადაუსვლელადყიდვისობიექტებიდანმიღებული
რეალიზაცია გამოყოფილადარის აღრიცხულიდაშესაბამისადხელმძღვანე
ლებსშეუძლიათშეაფასონობიექტებისსაქმიანობისშედეგები“.თუკანდიდატი
გაიხსენებდაფასს8სდამე4დანართშიმოყვანილიციფრებისგამოყენებით
გამოთვლიდაამსეგმენტისწილსჯგუფისმთლიანშედეგებში(რაც10%საჭარ
ბებდა)შეამჩნევდა,რომსაქმეჰქონდასაოპერაციოსეგმენტებთან.შესაბამისად
იყოარასათანადოგამჟღავნებისრისკი.თუკანდიდატიასევეგააკეთებდაკო
მენტარსარსებითობაზე,ისმარტივადაიღებდაშეფასებისსქემითგანსაზღვრულ
მაქსიმალურქულებს.

სახელმწიფოგრანტი

მთავ რო ბა გრან ტებს გა მო ყოფს კომ პა ნი ე ბის თ ვის (ორგანიზაციებისთვის), რომ ლე ბიც 
იღე ბენ უძ რავ ქო ნე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, რა თა შე ამ ცი რონ ნახ ში რო ჟან-
გის გა მო ყო ფა და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბა. გრან ტე ბი ხელ მი საწ ვ დო მია ისე თი 
კომ პა ნი ე ბის თ ვი საც (ორგანიზაციებისთვისაც), რომ ლე ბიც ხელს უწყო ბენ მომ ხ მა რებ-
ლებს მო ახ დი ნონ ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა და მუ შა ვე ბა.

2020  წლის იან ვარ ში „რაიდერმა“ მი ი ღო $20 მი ლი ო ნი გრან ტი. ერ თა დერ თი პი რო ბა, 
რო მე ლიც თან ახ ლავს გრანტს, არის ის რომ თან ხის ნა ხე ვა რი უნ და და ი ხარ ჯოს არ სე-
ბუ ლი აქ ტი ვე ბის გა ნახ ლე ბა ზე, რა თა ისი ნი გა რე მოს თ ვის  ნაკ ლე ბად მავ ნე ბე ლი გახ დეს. 
მი ღე ბუ ლი თან ხა კომ პა ნი ას ჯერ არ და უ ხარ ჯავს, მაგ რამ აქვს გეგ მა, რომ გა წი ოს კა-
პი ტა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი ჯგუ ფის ქო ნე ბა ზე. ხო ლო დარ ჩე ნი ლი გრან ტით და ა ფი ნან სოს 
სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ა.

ჯგუ ფის ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის თქმით, წლის საპ როგ ნო ზო მო გე ბი სა და ზა რა ლის 
ან გა რიშ გე ბა მო ი ცავს $20 მლნ სა ო პე რა ციო მო გე ბას  (დანართი 4).

ექსპერტისშენიშვნა8:აქარსებითიუზუსტობაიმაშიმგდომარეობს,რომკომ
პანიამგრანტიშემოსავალშიაღიარამაშინ,როცამიღებულითანხაჯერარგაუ
ხარჯავს,რაცეწინააღმდეგებაბასს20ს.თუკანდიდატიგაიხსენებდააღნიშნულ
სტანდარტს,არსებითობისკომენტართანერთადმარტივადმიიღებდაშეფასების
სქემითგანსაზღვრულმაქსიმალურქულებს.

დანართი4შერჩეულისაპროგნოზოფინანსურიმონაცემები

შვილობილი
კომპანიები

2020წლის
30სექტემბრის
მდგომარეო
ბითშემოსავ
ლებისპროგ
ნოზი$მლნ

2020წლის
30სექტემბრის
მდგომარეო
ბითაქტივების
პროგნოზი

$მლნ

2019წლის
30სექტემბრის
მდგომარეო
ბითფაქტიური
ამონაგები

$მლნ

2019წლის
30სექტემბრის
მდგომარეო
ბითფაქტიური

აქტივები
$მლნ

„მოანდეის კოფი“ 155 200 110 160

„პრიმალ ბურგერი“ 99 110 103 113

„ინსპაირალ ჰოტელს“ 66 140 62 125

ჯამი 320 450 275 398
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ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ცხრი ლი ემ ყა რე ბა მე ნეჯ მენ ტის ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ შია წარ მოდ გე ნი ლი, რო გორც სეგ მენ ტე ბის 
ან გა რიშ გე ბის ნა წი ლი.

სხვა ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, იხი ლეთ ქვე მოთ: 

2020წლის30სექტემბრის
მდგომარეობით
პროგნოზი($მლნ)

2019წლის30სექტემბრის
მდგომარეობითფაქტიური

ინფორმაცია($მლნ)

საოპერაციო მოგება 76 72

მოგება დაბეგვრამდე 20 18

სულაქტივები 475 450

დანართი5შედგენილიტექსტიაუდიტისკომიტეტთანსატელეფონოსაუბრისშემდეგ

ჯგუფს ამ ჟა მად ჰყავს სა მი არა აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, რომ ლე ბიც ჯგუ ფის 
აუდი ტის კო მი ტე ტის წევ რე ბი არი ან. 2020 წლის იან ვ რამ დე, კომ პა ნი ა ში იყო მე ოთხე 
არა აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, რო მე ლიც ასე ვე იყო ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ექ-
ს პერ ტი ჯგუ ფის აუდი ტის კო მი ტეტ ში. ჯგუ ფი ამ პო ზი ცი ის თ ვის ეძებს კან დი დატს, მაგ რამ 
შე სა ფე რი სი კან დი და ტის მო ძებ ნა ძნე ლი ა, ჯგუფ მა კომ პა ნია „სქუერის“ სთხო ვა, რომ  
მი სი უფ რო სი პარ ტ ნი ო რი გახ დეს აუდი ტის კო მი ტე ტის წევ რი, სა ნამ ჯგუ ფი ახ ლით ჩა-
ნაც ვ ლე ბას შეძ ლებს.

ექსპერტის შენიშვნა 9: კორპორაციული მართვის საუკეთესო პარაქტიკა მო
ითხოვსაუდიტისკომიტეტშისულმცირეერთიფინანსურიექსპერტისარსებო
ბას. ამ საკითხის იდენტიფიცირებისადა განმარტებისათვის კანდიდატი ასევე
მიიღებდაქულებს.

შეჯამება

აუდი ტის და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის უმაღ ლეს დო ნის გა მოც და ზე ვრცე ლი პა სუ-
ხის და წე რა გამ ს ვ ლე ლი ქუ ლე ბის მო პო ვე ბის გა რან ტი ას არ იძ ლე ვა.  კან დი დატ მა უნ და 
დახ ვე წოს გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ტექ ნი კა და გა ით ვა ლის წი ნოს შემ დე გი:

• კარ გად გა ი აზ როს მოთხოვ ნა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ თუ ეკითხე ბი ან, მა გა ლი თად, 
არ სე ბი თი უზუს ტო ბის რისკს, არ მო იყ ვა ნოს შე უმ ჩ ნევ ლო ბის რის კის, ან ბიზ ნეს რის-
კის მა გა ლი თე ბი, რად გან ისე თი მო საზ რე ბის მოყ ვა ნის თ ვის, რო მე ლიც შე საძ ლოა 
მარ თე ბუ ლი ა, მაგ რამ შე კითხ ვა ამას არ მო ითხოვ და, ქუ ლა არ იწე რე ბა;

• არ მო იყ ვა ნოს „სპეკულაციური“ მო საზ რე ბე ბი, ანუ მო საზ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც არ 
ეფუძ ნე ბა სცე ნარ ში მოყ ვა ნილ სპე ცი ფი ურ ინ ფორ მა ცი ას - ამა ში ქუ ლა არ იწე რე ბა. 
სცე ნარ ში იმა ზე მცი რე დით მე ტი ინ ფორ მა ციაა მოყ ვა ნი ლი ვიდ რე ეს მაქ სი მა ლუ რი 
ქუ ლე ბის მი სა ღე ბა დაა სა ჭი რო, შე სა ბა მი სად „სპეკულაციურ“ მო საზ რე ბე ბის მოყ ვა ნა 
მხო ლოდ დრო ის ფლან გ ვა ა;

• და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია - აუდი ტის და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის უმაღ ლე სი 
დო ნის გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ოქ როს გა სა ღე ბი არის ფას ს -ე ბის ცოდ ნა.
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ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ორი ნაშ რო მი დან პირ ვე ლი ამო ცა ნის „ა“ ნა წი ლის ამო ნა რი დე ბი, 
კან დი და ტე ბის თი თო ე უ ლი მო საზ რე ბა შე ფა სე ბუ ლია ექ ს პერ ტის მი ერ.

პირველიკანდიდატისნაშრომიდანამონარიდი

გუდვილისგაუფასურება

რაიდერ ჯგუფში შედის სამი შვილობილი კომპანია, ჯგუფში აღიარებულია სავაჭრო 
ნიშნები არამატერიალურ აქტივებად. ტექსტში აღნიშნულია, რომ კომპანია „პრიმალ 
ბურგერმა“ განიცადა შემოსავლის შემცირება. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა 
გაუფასურებული იყოს კომპანიის შეძენისას წარმოქმნილი გუდვილი.

ექსპერტისდასკვნა:„პრაიმალბურგერის“შემთხვევასრულადაკმაყოფილებდა
ფასს5ისგასაყიდადგამიზნულაქტივებადაღრიცხვისპირობებს.შესაბამისად,
უნდაჩატარებულიყოგაუფასურებისტესტიდაყოფილიყოწარმოდგენილისა
ბალანსოღირებულებასადა გაყიდვისდანახარჯებითშემცირებულრეალურ
ღირებულებასშორისუმცირესით.კანდიდატსანგამორჩასცენარშიესინფორ
მაცია,ანფასს5ისცოდნავერგამოავლინა.გუდვილისშესაძლოგაუფასურებაზე
ტესტირებაამშემთხვევაშიქულებსვერმოიპოვებს.

არამატერიალურიაქტივებისგაუფასურება

ჯგუფს აქვს ბასს 36-ის შესაბამისად აღიარებული სავაჭრო ნიშნები. ბასს 38-ის თანახმად 
აქტივების გაუფასურების ტესტი სასურველია ჩატარდეს ყოველი საანგარიშო პერიოდში. 
ცნობილია რომ „პრიმალ ბურგეგის“ შემოსავლებმა განიცადა შემცირება. არსებობს 
რისკი რომ არამატერიალური აქტივები გაუფასურებულია. აღსანიშნავია რომ „პრიმალ 
ბურგერის“ ამონაგების წილი ჯგუფის ამონაგების 30% შეადგენს, ამიტომ იგი არსებითი 
კომპონენტია.

ექსპერტისდასკვნა:სტანდარტისნომრებისდაწერასგამომცდელიარითხოვს.
მათიწერამხოლოდდროისკარგვაა,ხოლოშეცდომითდაწერაკიარამარტო
დროის,არამედქულებისდაკარგვაცააიმშემთხვევაში,თუაღრიცხვისპრინციპი
სუსტადარისახსნილი.

ამკონკრეტულშემთხვევაშიმართალიასტანდარტისნომრებიშეცდომითაა,ქუ
ლებისდაკარგვაამასარგამოუწვევია.ქულებისდაკარგვაგამოიწვიაიმფაქტმა
რომკანდიდატმაარასწორადდაასახელამიზეზითურატომუნდაგადაფასდეს
„პრაიმალბურგერი“.არსებითობისკომენტარისთვისკანდიდატიაიღებს1ქულას.

პეპერსშიგანხორციელებულიინვესტიცია

ჯგუფმა საანგარიშგებო წელს განახორციელა ინვესტიცია 48$ მილიონის ღირებულების. 
აღნიშნული დაბეგვრამდე მოგების საპროგნოზო მაჩვენებელ თითქმის 2.4 ჯერ 
აღემატება, ხოლო 2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით ფაქტიურს 2.6 ჯერ. 
ხოლო აქტივების საპროგნოზო მაჩვენების 10%-ს შეადგენს, 2019 წლის 30 სექტემბრის 
მდგომარეობით ფაქტიური მაჩვენებლის 10.6%-ს. გამომდინარე აქედან ინვესტიცია 
არსებითია, როგორს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისათვის ასევე მოგება 
ზარალისთვის, აღნიშნული განხორციელდება 2020 წლის აგვისტოში. აუდიტორული 
რისკები არსებოს ინვესტიციების ბასს 28-ის შესაბამისად აისახა თუ არა. ტექსტში 
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აღნიშნულია, რომ ჯგუფი და კომპანია „სმიტი“ ერთად იმუშავებენ ექვსი ახალი 
სასტუმროს აშენებაზე. გამომდინარე აქედან ინვესტიცია უნდა აისახოს როგორც 
ერთობლივი საქმიანობა, ხოლო ჯგუფმა უნდა ასახოს მისი წილი შემოსავალი და 
ხარჯები ფინანსურ ანგარიშგებაში. აუდიტორული რისკი წარმოიშვება ინვესტიციის 
ასახვის საკითხის სისწორეში.

ექსპერტისდასკვნა:არსებითობისდათვლისთვისკანდიდატი1ქულასმი
იღებს. თუმცა ამ შემთხვევაში კანდიდატმა ვერ გამოავლინა ფასს11ის
ცოდნა. ამოცანის ამ ნაწილის მთელი არსი  იმაში იყო, რომ კანდიდატს
დაესახელებინა ფასს11ის მიხედვით ერთობლივი საქმიანობის რომელ
სახესთანგვქონდასაქმე:ესიყო„ერთობლივისაწარმო“თუ„ერთობლივი
ოპერაცია“.სწორადიდინტიფიცირებასკიუნდამოჰყოლოდაშესაბამისიბუ
ღალტრულიაღრიცხვა.კანდიდატმაკიდაასახელა,რომესიყოერთობლივი
საქმიანობა,რაშიცბუნებრივიაქულებივერდაიწერებოდა.რაცშეეხებააღ
რიცხვას,სცენარიდანსჩანდა,რომინვესტიციაიყო„ერთობლივისაწარმო“
სადაცგამოყენებულიუნდაიყოსწილობრივიაღრიცხვისმეთოდიდაარა
კომპანიისწილიშემოსავლებისდახარჯებისაღრიცხვა,როგორცესკანდი
დატსეწერადარაცარის„ერთობლივიოპერაციის“შესაბამისიაღრიცხვა.
შედეგად კანდიდატი არსებითობის გარდა სხვა ნაწილებში ვერმიიღებდა
ქულებსვინაიდანვერგამოავლინაშესაბამისიაღრიცხვისწოდნა.მართალია
კანდიდატმასწორადდაასახელაბასს28,მანამსტანდარტისგანსრულიად
განსხვავებულიაღრიცხვამოიყვანადაშესაბამისადმხოლოდსტანდარტის
ნომრისდასახელებაშიქულასვერმიიღებდა.

„პრიმალბურგერის“გაყიდვა

„პრიმალ ბურგეგი“ აკმაყოფილებს ფასს 9 – „გასაყიდად გამიზნული აქტივების და 
შეწყვეტილი ოპერაციების“ – პირობებს, რადგან დირექტორთა საბჭომ 2020 წლის მარტში 
დაამტკიცა გაყიდვის გადაწყვეტილება, მიმდინარეობს მყიდველების აქტიური მოძიება, 
კომპანია ხელმისაწვდომია არსებულ მდგომარეობაში გასაყიდად, რაც დასტურდება 
იმით, რომ მყიდველებმა ჩაატარეს კომპანიის სპეციალური შემოწმება. დღევანდელი 
მდგომარეობით კი არსებობს რამდენიმე პოტენციური მყიდველი. გამომდინარე აქედან 
„პრიმალ ბურგეგი“ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა აისახოს განცალკევებით როგორც 
გასაყიდად გამიზნული აქტივი. აუდიტორული რისკი არსებობს, რომ აღნიშნული სწორად 
არ იქნება გაკეთებული.

ექსპერტისდასკვნა:სტანდარტისნომერიარასწორადაამოყვანილი.თუმცა,ვი
ნაიდანაღრიცხვისპრინციპიკარგადააახსნილი,კანდიდატიმიიღებსშეფასების
სქემითგათვალისწინებულქულებს.

რესტრუქტურიზაციისანარიცხები

ბასს 37-ის თანახმად როდესაც ხორციელდება რესტრუქტურიზაცია მნიშვნელოვანია 
ანარიცხების შექმნა. ჯგუფში უკვე არსებობს რესტრუქტურიზაციის გეგმა და დაწყებულია 
მისი განხორციელება აუდიტორული რისკი არსებობს, რომ ანარიცხები სწორად არ 
იქნება ასახული ფინანსურ ანგარიშგებაში.
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ექსპერტისდასკვნა: ბასს37 იძლევარესტრუქტურიზაციის ანარიცხისშექმნის
უფლებასმხოლოდდამხოლოდიმშემთხვევაში,როდესაცწარმოიქმნებარეს
ტრუქტურიზაციისკონსტრუქციულივალდებულება,რისთვისაცგანსაზღვრულია
მკაცრიკრიტერიუმები.მსგავსიმინიშნებასცენარშიარყოფილა,შესაბამისადეს
მოსაზრებაარფასდება.

„ინსპაირალჰოტელსის“გაფართოება

ჯგუფი აპირებს შეიძინოს კომპანია „ვალენტინი“. კომპანიის წმინდა აქტივები 
ჯგუფის საპროგნოზო მთლიანი აქტივების 17.8%, ხოლო 2019 წლის 30 სექტემბრის 
მდგომარეობით ფაქტიული სულ აქტივების 18.8%, გამომდინარე აქედან იგი არსებითია 
ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების მდგომარეობისათვის. შეძენა დაგეგმილია მომდევნო 
ფინანსური წლის პირველ კვარტალში ანუ იგი წარმოადგენს შემდგომ მოვლენას. 
ასს 560-ის თანახმად შემდგომი მოვლენები შეიძლება იყოს მაკორექტირებელი ან 
არამაკორექტირებელი. ვინაიდან შეძენა გამხორციელდება მომდევნო ფინანსურ წელს 
ეს შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც არამაკორექტირებელი მოვლენა.

ექსპერტისდასკვნა:კანდიდატიმიიღებსარსებითობისთვის1ქულასდაარამა
კორექტირებელმოვლენისთვის1ქულას(მიუხედავადიმისარომმოხსენებული
სტანდარტიაქუადგილოიყო).თუმცავერმიიღებსრისკისთვისქულას,იმმიზეზით,
რომრისკისაერთოდარეწერა.

კაპიტალურიდანახარჯები

კაპიტალური დანახარჯები ჯგუფის საპროგნოზო სულ აქტივების 9% შეადგენს, ხოლო 
ფაქტიურის (2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 9.5% გამომდინარე აქედან 
იგი არსებითი ფინანსური ანგარიშგების მდგომარეობისათვის. აუდიტორული რისკი 
არსებობს კაპიტალური დანახარჯების შედარებაში, რამდენად არის ეს დანახარჯები 
კაპიტალური, ასევე მნიშვნელოვან რისკს შეიცავს ცვეთის პერიოდის განსაზღვრა, 
რომელიც არის განსჯის შედეგად აღებული.

ექსპერტისდასკვნა:კანდიდატიმიიღებსარსებითობისთვის1ქულას,თუმცასხვა
ქულებს კანდიდატი ვერმიიღებს, ვინაიდან პასუხი იყოზოგადი, მაშინ,როცა
სცენარშიამსაკითხთანდაკავშირებითვრცელიინფორმაციაიყომოყვანილი.
ასევე,ამპრობლემასკანდიდატიმომდევნომოსაზრებაშიცეხება(იხ.ქვემოთ).

სამწლიანილიცენზია

ჯგუფმა აიღო ლიცენზია, რომელიც პროგნოზირებული სულ აქტივების 3.1% შეადგენს, 
ხოლო ფაქტიურის 3.3%. აღნიშნული არსებითია. ტექსტში აღნიშნულია, რომ ლიცენზია 
შედის კაპიტალური დანახარჯების გაანგარიშებაში და ცვეთის დარიცხვა მოხდება 20 
წლიან პერიოდზე. აუდიტორული რისკია, რომ აღნიშნული არასწორადაა გაკეტებული 
ბასს 36-ის თანახმად „არამატერიალური აქტივები“ – ლიცენზია წარმოადგენს 
არამატერიალურ აქტივს და მისი ამორტიზება უნდა მოხდეს გამოყენების პერიოდის 
მიხედვით ანუ 3 წლის განმავლობაში, გამომდინარე აქედან არსებობს რისკი, რომ 
არამატერიალური აქტივის ცვეთის ხარჯი შემცირებულად იქნება წარმოდგენილი 
მოგება-ზარალის ანგარიშში, რაც გამოიწვევს მოგების გაზრდას.



14

ექსპერტისდასკვნა:არსებითობისთვისგანკუთვნილი4ქულაკანდიდატმაამო
წურაწინამოსაზრებებშიშესაბმისად,აქქულებსვერმიიღებს.დანარჩენქულებს
კანდიდატიმიიღებსიმისმიუხედავად,რომსტანდარტისნომერიარასწორადაა
მითითებული.

სახელმწიფოგრანტი

სახელმწიფო გრანტი უკავშირდება უძრავ ქონებას. ბასს 20-ის თანახმად უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტი შეიძლება აისახოს, როგორც ამ 
უძრავი ქონების ღირებულების შემადგენელი ნაწილი და გამოყენების პერიოდის 
მიხედვით დაერიცხოს ცვეთა, ან გამოაკლდეს უძრავი ქონების თვითღირებულებას 
აისახოს ცალკე და გამოყენების პერიოდის მიხედვით აისახოს ცვეთის ხარჯი. 
აუდიტორული რისკი არსებობს, რომ გრანტი არასწორად იქნება ასახული, ასევე 
რისკი მდგომარეობს იმაში, თუ რამდენად დააკმაყოფილებს პირობებს. ტექსტში 
აღნიშნულია რომ მთავრობა გრანტებს გამოყოფს უძრავ ქონებაში ინვესტირების 
ვალდებულებით, რათა შეამცირონ ნახშირორჟანგის გამოყოფა და ელექტროენერგიის 
მოხმარება. „რაიდერ“ აპირებს რომ 20$ მილიონით გაწიოს კაპიტალური დანახარჯი 
ჯგუფის ქონებაზე, ხოლო დანარჩენით დააფინანსოს სარეკლამო კამპანია. აღნიშნული 
შეიცავს რისკს, რომ გრანტი არამიზნობრივად იქნება გამოყენებული, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს მისი ნაწილი დაბრუნება, რაც გაზრდის დანახარჯს და შეამცირებს მოგებას.

ექსპერტისდასკვნა: მოსაზრება სრულყოფილადააჩამოყალიბებულიდა კან
დიდატიმიიღებსშეფასებისსქემითგათვალისწინებულსრულქულებს,გარდა
არსებითობისა,რაცარცეწერა,თუმცა,სწორადაცრომდაეწერა,მაინცვერშე
ფასდებოდავინაიდანგანკუთვნილიქულებიამოწურულიჰქონდა.

მეორეკანდიდატისნაშრომიდანამონარიდი

ა)ჯგუფისრესტრუქტურიზაცია

48-მილიონიანი ინვესტიციასთან დაკავშირებული აუდიტორული რისკია ის რომ ის 
შეიძლება არასწორად იყოს ასახული ფინანსური ანგარიშგებაში. ვინაიდან როგორც 
დანართიდან ირკვევა ხელშეკრულების თანახმად ჯგუფი კომპანია „სმიტსთან“ 
ერთად იმუშავებს ახალი სასტუმროების აშენებაზე და ისინი ერთად ხელშეკრულების 
ფარგლებში ერთად გააკონტროლებენ კომპანია „პერპერ“ ამგვარად ეს არის 
მაკონტროლებელი წილი რომელიც უნდა აისახოს კაპიტალის მუხლში. ასევე უნდა 
გაიხსნას ინფორმაცია განმარტებით შენიშვნებში.

ექსპერტისდასკვნა:არარისგამოთვლილიარსებითობა,შესაბამისადარსებითო
ბისთვისქულავერდაიწერება.ბუღალტრულიაღრიცხვაურთიერთგამომრიცხა
ვადწერია,ვინაიდანთუმაკონტროლებელიწილიაქვსმაშინკონსოლიდაცია
უნდამოხდეს.კანდიდატსარგაუკეთებიამითითებაერთობლივსაწარმოზე,რაც
აქქულისდაწერისშესაძლებლობასმისცემდაშემფასებელს.რაცშეეხებარისკს,
კანდიდატის მიერდაწერილიფრაზა „შეიძლება არასწორად იყოს ასახული
ფინანსურანგარიშგებაში“,არისზოგადიდაქულავერდაიწერება.უნდაიყოს
კონკრეტულადდაწერილიანგარიშგებისრომელიმემუხლი,რომელიციქნება
შემცირებულიანგაზრდილი.
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„პრიმაბურგერის“გაყიდვა

„პრიმა ბურგერის“ აქტივები არსებითია ჯგუფის აქტივებთან მიმართებით და 
დირექტორთა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება გაყიდვის 2020 მარტში. შესაბამისად 
„პრიმა ბურგერის“ აქტივები უნდა მოხსნილიყო ძირითადი საშუალებიდან და 
დაკლასიფიცირებულიყო გასაყიდად გამიზნული აქტივად. ფინანსურ ანგარიშგებაში 
არის რისკი იმისა რომ ჯგუფის აქტივები გაზრდილია.

ექსპერტისდასკვნა:კომპანიისსახელისდამახინჯებისთვისკანდიდატიქულებს
არდაკარგავსთუკომპანიისიდენტიფიცირებაშესაძლებელია.კანდიდატიმიი
ღებსარსებითობისთვისდააღრიცხვისთვისგანკუთვნილქულებს.თუმცა,ვერ
მიიღებსრისკისიდენტიფიცირებისთვისგანკუთვნილქულას,ვინაიდანკომპანია
უნდაკლასიფიცირდესგასაყიდადგამიზნულადარაიმიტომრომგადაწყვეტილება
მიიღესმარტში,არამედიმიტომ,რომსტანდარტითმოთხოვნილიყველაპირობა
იყოდაკმაყოფილებული,რაცსცენარშიგარკვევითეწერა.

„ინსპაირალჰოტელსის“შესყიდვა

ამ შესყიდვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და მოსალოდნელია 
შეძენა ოღონდ ის განხორციელდება მომდევნო ფინანსური წლის პირველ კვარტალში 
და შესყიდვის ფასი ცნობილია სპეციალური შემოწმების საფუძველზე. უნდა გაიხსნას 
ანარიცხი, რომელიც სავარაუდოდ არ იქნება გახსნილი მიმდინარე ფინანსური 
ანგარიშგებაში და ასევე გაიხსნას ინფორმაცია ახსნა-განმარტებით შენიშვნებში. ეს 
არის რისკი იმისი რომ შემცირებული იქნება ვალდებულებები.

ექსპერტისდასკვნა:კანდიდატისმოსაზრებაეწინააღმდეგებაფასსებს.მომა
ვალში გამიზნული კომპანიის ყიდვასთანდაკავშირებით ანარიცხის გაკეთება
დაუშვებელია.გარდაამისა,კანდიდატისმოსაზრებასცენარსეწინააღმდეგება:
„ინსპაირალჰოტელსი“ჯგუფისშემადგენლობაშიუკვეშედისდამისიშესყიდვა
არ/ვერიგეგმება.

„მანდეიკოფი“

$43-მილიონი კაპიტალური დანახარჯი არსებითია „მანდეისკოფი“ აქტივებთან 
მიმარტებით ასევე ჯგუფის აქტივებთან მიმართებით 

ამდენად არის რისკი რომ ეს ხარჯი შეიძლება არასწორად იყოს კლასიფიცირებული 
როგორც კაპიტალური დანახარჯი და ჯგუფის პროგნოზირებული მოგება დაბეგვრამდე 
იქცეს ზარალად.

ექსპერტისდასკვნა:კანდიდატიმიიღებს1ქულასარსებითობითობისგამოთვ
ლისთვის.დანარჩენიკიარწერიაგასაგებად.სცენარშიდეტალურადიყოჩაშ
ლილიამ$43მილიონიდანრამდენიიყოკაპიტალურიდანახარჯიდარამდენი
ლიცენზიისმოსაკრებელი.შესაბამისადშემფასებლისთვისრთულიმისახვედრია
თურასგულისხმობდაკანდიდატი.
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სახელმწიფოგრანტი

მთავრობა გრანტებს გამოჰყოფს კომპანიებისთვის რომლებიც ხელს უწყობენ 
მომხმარებლებს მოახდინონ ნარჩენების ხელახალი გადამუშავება.

„რაიდერმა“ გრანტი მიიღო 2020 წლის იანვარში, ე. ი. მიმდინარე ფინანსურ წელს და 
ერთადერთი პირობა რომელიც თან ახლდა გრანტს, იყო რომ ნახევარი უნდა დაიხარჯოს 
არსებული აქტივების განახლებაზე, რათა ისინი გარემოსთვის ნაკლებად მავნებელი 
გახდეს. ჯერ მიღებული თანხა არ ათვისებულა. აქედან იკვეთება რისკი იმისა რომ 
პირველი ეს გრანტი არასწორად დაკლასიფიცირებული ფინანსურ ანგარიშგებაში.

ექსპერტისდასკვნა:არსებითობაარარისდათვლილი,რისკიიდენტიფიცირებუ
ლიარაადაგავლენაცზოგადადწერია.კერძოდ,ზოგადიაფრაზა:„არასაწორად
დაკლასიფიცირებულიფინანსურანგარიშგებაში“.შესაბამისადკანდიდატისეს
მოსაზრებაქულასვერმოიპოვებს.

მოდითკანდიდატისამმოსაზრებასსხვაკუთხითაცშევხედოთ:მოსაზრებაშედ
გებაოთხიწინადადებისაგან,აქედანსამიწინადადებასცენარშიმოყვანილიინ
ფორმაციაა,მეოთხეკი—ზოგადი.კანდიდატებმაუნდაიცოდნენრომუმაღლესი
საფეხურისგამოცდებზემსგავსადჩამოყალიბებულმოსაზრებებშიქულებსვერ
მოიპოვებენ.
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წაგებიანისაიჯაროხელშეკრულებები
დაგაუფასურება,ასევეინვესტორებთან

დაკავშირებულისაკითხები

მო დუ ლი „საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბა“

ამ სტა ტი ა ში ჯერ გან ვი ხი ლავთ წა გე ბი ან სა ი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ 
ტექ ნი კურ სა კითხს და მათ გა უ ფა სუ რე ბას, ხო ლო შემ დეგ გან ვი ხი ლავთ სა წარ მოს 
სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის სა გა მოც დო კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის ორი 
ტი პის მიდ გო მას:

(i) ინ ვეს ტო რე ბის სა კითხე ბი სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის სა გა-
მოც დო კითხ ვებ ში; და 

(ii) თე ო რი უ ლი ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის 
სა გა მოც დო კითხ ვე ბის სცე ნა რებ ში.

კონ კ რე ტუ ლად, ამ სა კითხის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ გა მო ვი ყე ნებთ მე-3 კითხ ვას 2020 წლის 
მარ ტის გა მოც დი დან.

წაგებიანისაიჯაროხელშეკრულებებიდაგაუფასურება

ფასს 16-მა – „იჯარა“ _ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლა იჯა რის აღ რიცხ ვის მიდ გო მა. ამ ცვლი-
ლე ბე  ბი დან ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის არის, რომ მო ი ჯა რე ებ მა სა ო პე რა ციო იჯა რა ახ-
ლა უნ და აღი ა რონ, რო გორც აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა და სა ი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბა. 
სხვა აქ ტი ვე ბის მსგავ სად, შე საძ ლე ბე ლია აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა შე სა მოწ მე ბე ლი 
იყოს გა უ ფა სუ რე ბა ზე. ვი ნა ი დან, აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი ა, 
მის მი მართ გა მო ი ყე ნე ბა ბასს 36-ის მოთხოვ ნე ბი. თუმ ცა, უნ და გა ვიხ სე ნოთ, რომ  ბასს 
36-ის გა უ ფა სუ რე ბის მო დელ ში ორი გა მო ნაკ ლი სი არ სე ბობს.

პირ ველ რიგ ში, რო დე საც მო ი ჯა რე სა ინ ვეს ტი ციო ქო ნე ბის თ ვის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ-
ლე ბის მო დელს იყე ნებს ბასს 40-ის შე სა ბა მი სად, ის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის მო-
დელს აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის თ ვი საც იყე ნებს. მე ო რე, თუ აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის 
უფ ლე ბა ეხე ბა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის რო მე ლი მე კლასს, რომ ლის თ ვი საც მო ი ჯა რე 
გა და ფა სე ბის მო დელს იყე ნებს, მა შინ მო ი ჯა რეს შე უძ ლი ა, აირ ჩი ოს გა და ფა სე ბის მო-
დე ლი ყვე ლა აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის თ ვის, რო მე ლიც ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის 
ამ კლასს ეხე ბა.

ბასს 36-ის შე სა ბა მი სად, აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა გა უ ფა სუ რე ბა ზე შე მოწ მ დე ბა 
და მო უ კი  დებ ლად /ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, თუ იგი არ წარ მო ად გენს ფუ ლა დი სახ ს რე ბის 
წარ მომ   ქ მ ნე ლი ერ თე უ ლის ნა წილს. თუ აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა შე მოწ მ დე ბა 
გა უ ფა სუ რე ბა ზე, რო გორც ფუ ლა დი სახ ს რე ბის წარ მომ ქ მ ნე ლი ერ თე უ ლის ნა წი ლი, 
მა შინ ის უნ და აისა ხოს ფუ ლა დი სახ ს რე ბის წარ მომ ქ მ ნე ლი ერ თე უ ლის სა ბა ლან სო 
ღი რე ბუ ლე ბა ში. ბასს 36 სა წარ მოს ავალ დე ბუ ლებს, რომ გა ნი ხი ლოს სა კითხი იმის 
შე სა ხებ, მო ეთხო ვე ბა  თუ არა მყიდ ველს რა ი მე ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბა, რო მე ლიც შე-
იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს მო ი ჯა რის სა ი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბა საც. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, სა ი ჯა რო 
ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და აისა ხოს, რო გორც ფუ ლა დი სახ ს რე ბის წარ მომ ქ მ ნე ლი ერ თე უ ლის 
ანაზღა უ რე ბად ღი რე ბუ ლე ბა ში, ასე ვე ფუ ლა დი სახ ს რე ბის წარ მომ ქ მ ნე ლი ერ თე უ ლის 
სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა შიც.

თუ წა გე ბი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბია გან სა ხილ ვე ლი, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ წა გე ბი ა ნი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი  ბასს 37-ით  — „ანარიცხები, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო-
ბი თი აქ ტი ვე ბი“  — რე გუ ლირ დე ბა და ეს ფასს სტან დარ ტი გა მო ი ყე ნე ბა ნე ბის მი ე რი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მი მართ, რომ ლის თ ვი საც სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს-
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რუ ლე ბის თ ვის სა ჭი რო გარ და უ ვა ლი და ნა ხარ ჯე ბი აღე მა ტე ბა იმ ეკო ნო მი კურ სარ გე-
ბელს, რომ ლის მი ღე ბაც მო სა ლოდ ნე ლია ამ ხელ შეკ რუ ლე ბი დან. თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, 
კან დი და ტე ბის თ ვის სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, თუ გან ვი ხი ლავთ, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ბასს 
37-ისა და ფასს 16-ის თა ნა არ სე ბო ბა.

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭომ (საბჭომ) გა დაწყ ვი-
ტა, ფასს 16-ში წა გე ბი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის თ ვის რა ი მე კონ კ რე ტუ ლი მოთხოვ ნე ბი არ 
გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა. საბ ჭოს ამ გ ვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა   გან პი რო ბე ბუ ლია რამ დე ნი მე 
მი ზე ზით:

(ა) იჯა რის თ ვის, რო მე ლიც უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა, არა ნა ი რი მოთხოვ ნა არ არის სა ჭი რო. 
იჯა რის დაწყე ბის თა რი ღის შემ დეგ, სა წარ მოს შე უძ ლია სა თა ნა დოდ ასა ხოს წა-
გე ბი ა ნი იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბა, ფასს 16-ის მოთხოვ ნე ბის გა მო ყე ნე ბით. მო ი ჯა რე 
აქ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბე ბის ნე ბის მი ერ გა უ ფა  სუ რე ბას გან საზღ ვ რავს და 
აღი ა რებს ბასს 36-ის   —  „აქტივების გა უ ფა სუ რე ბა“   —  მოთხოვ ნე ბის შე სა  ბა მი სად;

(ბ) იჯა რის თ ვის, რო მე ლიც ჯერ არ დაწყე ბუ ლა, სავ სე ბით საკ მა რი სია ბასს 37-ის —  
„ანარიცხები, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ  ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“   —  მოთხოვ ნე ბი, 
რომ ლე ბიც წა გე ბი ან ხელ შეკ რუ ლე ბებს ეხე ბა. ბასს 37-ის მოთხოვ ნე ბი ვრცელ დე ბა 
ნე ბის მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე (და, მა შა სა და მე, ნე ბის მი ერ სა ი ჯა რო ხელ შეკ   რუ-
ლე ბა ზეც), რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს ამ სტან დარ ტის წა გე ბი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გან მარ ტე ბას.

კითხ ვა იბა დე ბა ასე ვე იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ უნ და მო იქ ცეს სა წარ მო წა-
გე ბი ან ხელ შეკ რუ ლე  ბებ თან მი მარ თე ბით ფასს 16-ის თავ და პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბი სას. 
კომ პა ნი ას შე უძ ლი ა:

• ბასს 36 გა მო ი ყე ნოს აქ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას თან  მი მარ თე ბით; 

ან

• არ გა მო ი ყე ნოს ბასს 36 ფასს 16-ის თავ და პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბის თა რი ღის თ ვის, 
არა მედ და ეყ რ დ ნოს თა ვის შე ფა სე ბას იმის შე სა ხებ, არის თუ არა მი სი რო მე ლი მე 
იჯა რა წა გე ბი ა ნი, ბასს 37-ის მი ხედ ვით. შე დე გად, შეწყ დე ბა ნე ბის მი ე რი წა გე ბი ა ნი 
იჯა რის ანა რიცხის აღი ა რე ბა და ამ ანა რიცხის ტო ლი თან ხა გა მო აკ ლ დე ბა შე სა ბა-
მი სი აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას.

ამ არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რა დაც, ანუ ცალ კე-
უ ლი იჯა რის სა ფუძ ველ ზე.

ამ რი გად, კან დი და ტებ მა, პა სუ ხის გა ცე მამ დე ყუ რადღე ბით უნ და წა ი კითხონ კითხ ვა, 
რა თა და ად გი ნონ, წა გე ბი ა ნი სა ი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბის თ ვის ბასს 36 უნ და იყოს გა მო-
ყე ნე ბუ ლი თუ ბასს 37. თუ გა მომ ც დე ლე ბის გუნდს სურს, რომ კან დი და ტებ მა სა კითხი 
გა ნი ხი ლონ კონ კ რე ტუ ლი ფასს სტან დარ ტის მი ხედ ვით (ანუ ბასს 37-ის, ან ფასს 16-ის 
მი ხედ ვით), მა შინ ეს სტან დარ ტი კონ კ რე ტუ ლად იქ ნე ბა მი თი თე ბუ ლი კითხ ვის მოთხოვ-
ნა ში. თუმ ცა, კან დი და ტებ მა ასე ვე უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ, რომ ქუ ლე ბი მი ე ნი ჭე ბათ 
ნე ბის მი ე რი რა ცი ო ნა ლუ რი და ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბის თ ვის / გან ხილ ვის თ ვის, თუნ დაც 
ეს მიდ გო მა გათ ვა ლის   წი ნე ბუ ლი არ იყოს  ამო ცა ნის სა ნი მუ შო ამოხ ს ნა ში.

ინვესტორებთანდაკავშირებულისაკითხებისაწარმოსსტრატეგიული
ანგარიშგებისმოდულისსასწავლოპროგრამაში

სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის ყო ვე ლი გა მოც და მო ი ცავს კითხ ვას, 
რომ ლი თაც გა მომ ც დე ლი ამოწ მებს ინ ვეს ტო რის თვალ თა ხედ ვას / პო ზი ცი ას. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ კითხ ვის ბუ ნე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა, ის ჩვე უ ლებ რივ ით ვა ლის წი ნებს 2 
ქუ ლას პრო ფე სი ო ნა  ლიზ მის თ ვის. კითხ ვა ში შე იძ ლე ბა კან დი და ტე ბის გან ითხოვ დ ნენ 
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კო მენ ტა რე ბის გა კე თე ბას ინ ვეს ტო რე ბი სა და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის თ ვის გარ კ ვე უ ლი ტი-
პის ინ ფორ მა ცი ის სარ გებ ლი ა ნო ბის შე სა ხებ. კონ კ რე ტულ ფასს სტან დარ ტის შე სა ხებ 
დას მულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მი სას კან დი და ტებ მა უნ და გა მო ი ყე ნონ სა კუ თა რი ცოდ-
ნა ამ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტის შე სა ხებ , რა თა გა ნი ხი ლონ, თუ რო გორ 
შე იძ ლე ბა ამან გავ ლე ნა იქო ნი ოს ინ ვეს ტო რე ბის სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე. 
მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა სა ჭი რო გახ დეს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი გა და ვა-
დე ბუ ლი გა და სა ხა დის ნაშ თე ბის ნათ ლად ახ ს ნა და მა თი ამო წურ ვის მო სა ლოდ ნე ლი 
დრო ის ანა ლი ზი, რა თა ინ ვეს ტო რებ მა და ი ნა ხონ დრო ის პე რი ო დი, რომ ლის გან მავ-
ლო ბა შიც შე იძ ლე ბა ამო ი წუ როს ზა რა ლის შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი გა და ვა დე ბუ ლი 
სა გა და სა ხა დო აქ ტი ვე ბი.

რო გორც  წე სი, ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა სა თა ნა დო/ სა ჭი რო ინ ფორ მა-
ცი ის გამ   ჟ ღავ ნე ბის პრინ ცი პე ბი. ამ გ ვა რად, კან დი და ტებს ამ პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბა 
შე უძ ლი ათ ამო სა ვა ლი ჩარ ჩოს / სა ფუძ ვ ლე ბის სა ხით ზო გად კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა-
ცე მად, რომ ლე ბიც ეხე ბა ინ ვეს ტო რის თვალ თა ხედ ვას / პო ზი ცი ას. 

საბ ჭომ ინ ვეს ტო რე ბის გან მი ი ღო გა მოხ მა უ რე ბა  შემ დეგ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით:

• ინ ვეს ტო რებს აწუ ხებთ არა ე ფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ა. კერ ძოდ, ისი ნი ხაზს უს ვა მენ 
სა წარ მო თა მი ერ არ სე ბი თო ბის კონ ცეფ ცი ი სა და კრი ტე რი უ მე ბის სა თა ნა დოდ 
გა მო ყე ნე ბის მნიშ   ვ ნე ლო ბას, რო დე საც გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღე ბენ იმის თა ო ბა ზე, 
კონ კ რე ტუ ლად, რო მე ლი ინ ფორ მა ცია უნ და გა ამ ჟ ღავ ნონ და რო მე ლი იქ ნე ბა ყვე-
ლა ზე უკე თე სი გზა  ამ ინ ფორ მა ცი ის  მი სა წო დებ ლად ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის  
მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის; 

• ინ ვეს ტო რე ბი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ შე სა და რი სო ბას და კონ-
კ რე ტუ ლად სა წარ მოს თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ  ინ ფორ მა ცი ას, მაგ რამ აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ეს ორი პრინ ცი პი შე საძ ლოა ერ თ მა ნეთ თან წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დი ო დეს;

• ბევრ ინ ვეს ტორს მი აჩ ნი ა, რომ,  გარ კ ვე ულ გა რე მო ე ბებ ში,  შე იძ ლე ბა სა სარ გებ ლო 
იყოს ფასს სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის ჩარ თ ვა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბის გა რეთ სხვა დო კუ მენ ტებ ში, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ,  გარ კ ვე უ ლად აში ნებთ ამ 
ინ ფორ მა ცი ის სა თა ნა დოდ ინ ტეპ რე ტა ცი ის, მი სი სა ი მე დო ო ბი სა და მუდ მი ვი ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის შე საძ ლებ ლო ბა;

• ბევ რი ინ ვეს ტო რი თან ხ მ დე ბა, რომ საბ ჭომ არ უნ და აკ რ ძა ლოს ფი ნან სურ ან გა-
რიშ გე ბა ში ისე თი ინ ფორ მა ცი ის ჩარ თ ვა, რო მე ლიც მომ ზა დე ბუ ლი არ არის ფასს 
სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. თუმ ცა, ინ ვეს ტო რე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ 
იმ რისკს, რომ სა წარ მო ებ მა შე იძ ლე ბა ისე თი ინ ფორ მა ცია გა ამ ჟ ღავ ნონ, რო მე-
ლიც ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ხ მა რებ ლებს შეც დო მა ში შე იყ ვანს ან ამ გ ვარ მა 
ინ ფორ მა ცი ამ შე იძ ლე ბა დაჩ რ დი  ლოს / ბუნ დო ვა ნი გა ხა დოს ფასს სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ა; 

• ინ ვეს ტო რე ბის აზ რით, საბ ჭომ უნ და და ა ვალ დე ბუ ლოს სა წარ მო ე ბი, რომ ნათ-
ლად მი უ თი თონ, და ა სა თა უ რონ, ახ ს ნან და შე ა ჯე რონ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში 
წარ მოდ გე ნი ლი ნე ბის მი ე რი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც მომ ზა დე ბუ ლი არ არის ფასს  
სტან დარ ტე ბის მოთხოვ   ნე ბის შე სა ბა მი სად;

• ბევრ ინ ვეს ტორს მი აჩ ნი ა, რომ საბ ჭომ უნ და გან მარ ტოს სა წარ მო თა საქ მი ა ნო ბის 
შე დე გე ბის ამ სახ ვე ლი /ე ფექ ტი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი. ბევ რ მა ინ ვეს ტორ მა საბ ჭოს 
მო უ წო და, რომ გა ნე მარ ტა ერ თი ან რამ დე ნი მე შემ დე გი მაჩ ვე ნე ბე ლი: EBIT, EBITDA 
და სა წარ მო თა საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის სხვა სა ზო მე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 
სა ო პე რა ციო მო გე ბა;

• 
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• ინ ვეს ტო რე ბის უმე ტე სო ბა მხარს უჭერს წი ნა და დე ბას იმის თა ო ბა ზე, რომ საბ ჭომ 
უნ და შე ი მუ შა ოს უჩ ვე უ ლო ან იშ ვი ა თად წარ მოქ მ ნი ლი „მუხლების“ გან მარ ტე ბე ბი 
და მა თი წარ   დ გე ნის მოთხოვ ნე ბი. ინ ვეს ტო რე ბი ფიქ რო ბენ, რომ ამით თა ვი დან 
ავი ცი ლებთ ამ ტერ მი ნე ბის არას წორ ინ ტერ პ რე ტა ცი ას და არა ერ თ გ ვა რო ვან გა-
მო ყე ნე ბას;

• ინ ვეს ტო რე ბი ფიქ რო ბენ, რომ  სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის შე სა ხებ გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი 
ისე თი ინ ფორ მა ცია იქ ნე ბა სა სარ გებ ლო, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის არ სე ბით მუხ ლებ თან, სა წარ მოს არ სე ბით ოპე რა ცი ებ თან ან მოვ-
ლე ნებ თან, ან მომ ხ მა რებ ლებს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს, ნა თე ლი წარ მოდ გე ნა 
შე იქ მ ნან იმის თა ო ბა ზე, რო გორ იმ ს ჯე ლა სა წარ მომ სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის 
შერ ჩე ვი სა და გა მო ყე ნე ბი სას და რის სა ფუძ ველ ზე მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, რო დე საც სა წარ მოს სტრა-
ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც და ზე გამ ს ვ ლე ლი კან დი და ტე ბი პა სუ ხო ბენ 
ინ ვეს ტორ თან და კავ ში რე ბულ რამ დე ნი მე ტი პის კითხ ვას, მაგ რამ უნ და ახ სოვ დეთ, 
რომ ქუ ლებს მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში მი ი ღე ბენ, თუ ამ პრინ ცი პებს და უ კავ ში რე ბენ 
კითხ ვა ში აღ წე რილ კონ კ რე ტულ სცე ნარს.

საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგებისმოდულისთეორიულიცოდნის
გამოყენებაკითხვებშიაღწერილსცენართანმიმართებით

ამ სა კითხის დე ტა ლუ რად გან ხილ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.  სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან-
გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც დის ერ თერ თი მოთხოვ ნა ა, კან დი და ტებ მა კითხ ვებს 
უპა სუ ხონ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ნას წავ ლი ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბით კითხ ვა ში აღ წე რილ 
სცე ნარ თან მი მარ თე ბით. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ-
გე ბის მო დუ ლის გა მოც და ზე კან დი და ტე ბი ხში რად ვერ იღე ბენ მნიშ ვ ნე ლო ვან ქუ ლებს 
იმის გა მო, მა თი პა სუ ხე ბი სცე ნარს არ უკავ შირ დე ბა.

კითხ ვის მოთხოვ ნა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ზმნა და მას ზე მი ნი ჭე ბუ ლი ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 
კან დი დატს წარ მოდ გე ნას უქ მ ნის პა სუ ხის დე ტა ლი ზა ცი ის სა ჭი რო ხა სი ა თი სა და ხა რის-
ხის შე სა ხებ. წმინ და დის კურ სი უ ლი, უთავ ბო ლო პა სუ ხის თ ვის კან დი და ტი და კარ გავს 
ქუ ლებს, თუ გა მოთ ვ ლე ბის ჩა ტა რე ბა იქ ნე ბა სა ჭი რო და კან დი და ტის მი ერ შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლი გა მოთ ვ ლე ბი კითხ ვა ში არ მო ითხო ვე ბა. ამ დო ნის გა მოც და ზე ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად 
საკ მა რი სი არ არის სცე ნა რი დან ან ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტი დან აღე ბუ ლი 
ფაქ ტე ბის უბ რა ლოდ გა მე ო რე ბა,  ყო ველ გ ვა რი შემ დ გო მი ახ ს ნის გა რე შე. ამის მი ზე ზი 
ისა ა, რომ შემ ფა სებ ლე ბი კან დი და ტე ბის პა სუ ხებ ში ეძე ბენ ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზი სა და 
პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯის მტკი ცე ბუ ლე ბებს.

წი ნა წლე ბის გა მოც დე ბი დან მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა მომ ც-
დე ლებ მა იცი ან, , რომ ზო გი ერ თი კან დი და ტი გა მოც და ზე დროს ფუ ჭად კარ გავს, არ 
გა აჩ ნია დრო ის სწო რად მარ თ ვის უნა რი. ხში რად, ეს კან დი და ტე ბი არ ცდი ლო ბენ ყვე ლა 
კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მას, რის შე დე გა დაც კარ გა ვენ შე და რე ბით მარ ტივ ქუ ლებს, გან-
სა კუთ რე ბით, მე-4 კითხ ვის ბო ლო ნა წი ლებ ში. ზო გი ერ თი კან დი და ტი არაპ რო პორ ცი ულ 
დროს უთ მობს 1-ელ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მას, რის გა მოც ცო ტა დრო რჩე ბათ მე-4 
კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად. აუცი ლე ბე ლი ა, რომ გა მოც და ზე კან დი და ტებ მა ბა ლან სი 
და იც ვან თი თო ე ულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მი სას, სწო რად გა და ა ნა წი ლონ მი ცე მუ ლი 
დრო და გა იც ნო ბი ე რონ, რომ ნე ბის მი ერ კითხ ვა ზე ძა ლი ან ბევ რი დრო ის და ხარ ჯ ვა 
გავ ლე ნას მო ახ დენს სა ერ თო შე დეგ ზე.
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თუ კან დი და ტებს და ა ვიწყ დე ბათ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის კონ კ რე ტუ ლი სტან დარ ტის 
პრინ ცი პე ბი, კარ გი სტრა ტე გი ა ა, მი მარ თონ კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებს. თუ კან დი-
და ტე ბი გრძნო ბენ, რომ ვერ უპა სუ ხე ბენ კითხ ვის რო მე ლი მე ნა წილს, მა შინ კონ ცეპ-
ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის პრინ ცი პე ბის  სწო რად გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, კან დი და ტი 
ყო ველ თ ვის მო ი პო ვებს გარ კ ვე ულ ქუ ლებს. კან დი და ტი ასე უნ და მო იქ ცეს მა ში ნაც კი, 
თუ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი შე მო თა ვა ზე ბულ სა ნი მუ შო ამოხ ს ნა ში ნახ სე ნე ბი არ 
არის. კან დი და ტებს ვურ ჩევთ, სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლად და ლო გი კუ რად წარ მო ად გი ნონ 
თა ვი ან თი პა სუ ხი ისე, რომ გა ა ად ვი ლონ შე ფა სე ბის პრო ცე სი. ამი ტომ მი ზან შე წო ნი ლი 
არ არის პა სუ ხის მრა ვა ლი ნა წი ლის ერთ ნა წი ლად გა ერ თი ა ნე ბა.

სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის სას წავ ლო პროგ რა მა და, მა შა სა და-
მე, სა გა მოც დო მა სა ლაც  შეგ ნე ბუ ლად მო ი ცავს რთულ და თა ნა მედ რო ვე კითხ ვე ბის 
სცე ნა რებს. კან დი და ტებს ქუ ლე ბი მი ე კუთ ვ ნე ბათ იმ სა კითხე ბის გან ხილ ვის თ ვი საც, 
რო მე ლიც არ ჩანს შე მო თა ვა ზე ბულ სა ნი მუ შო ამოხ ს ნა ში, მაგ რამ  სცე ნარს შე ე სა ბა მე ბა. 
გარ და ამი სა, კან დი დატ მა შე საძ ლოა და მა ტე ბი თი ქუ ლაც მო ი პო ვოს თუ  გან სა კუთ რე-
ბით კარ გად გა ნი ხი ლავს სა კითხს.

ამ გ ვა რი მიდ გო მის კარ გი მა გა ლი თია 2020 წლის 3 მარ ტის მე-3 სა გა მოც დო კითხ ვა, 
რო მელ საც აქ ვე გა გაც ნობთ.

კითხ ვა  კან დი და ტე ბის გან მო ითხოვ და იმის გან ხილ ვას, თუ რო გორ უნ და აღე რიცხათ  
საქ მი ა ნო ბის პი რო ბებ ზე/ შე დეგ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პი რო ბი თი მოვ ლე ნე ბი, რო დე საც 
ცალ კე ულ ფეხ ბურ თე ლებს პი რა დი და გუნ დის სა ერ თო შე დე გე ბის მი ხედ ვით უხ დი ან 
პრე მი ას, რაც წარ მო ად გენს და მა ტე ბით სა ხელ შეკ რუ ლე ბო და ნა ხარჯს. 

კან დი და ტებს უნ და შე ეძ ლოთ იმა ზე მსჯე ლო ბა, თუ რო დის უნ და აღი არ დეს პრე მი ე ბი. 
ამ ჟა მად არ არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი ფასს სტან დარ ტი, რო მე ლიც ამ კითხ ვა ზე ამომ წუ რავ 
პა სუხს გაგ ვ ცემს. ამი ტომ კან დი და ტებს მო ეთხო ვე ბო დათ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის 
პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბა. ასე თია გავ რ ცე ლე ბუ ლი  პრაქ ტი კუ ლი მიდ გო მა, რო მელ საც 
სა წარ მო ე ბი იყე ნე ბენ იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც საქ მე ეხე ბა საქ მი ა ნო ბის პი რო ბებ ზე/ 
შე დეგ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პი რო ბი თი მოვ ლე ნე ბის აღ რიცხ ვას.

მაშ,როგორუნდაუპასუხონ საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების
მოდულისგამოცდაზეკანდიდატებმაამკითხვას?

ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის რამ დე ნი მე გზა არ სე ბობს: კან დი და ტებს შე უძ ლი ათ მი-
მარ თონ კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებს ან სხვა არ სე ბულ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის 
სტან დარ ტებს. მა გა ლი თად, კან დი და ტებს შე უძ ლი ათ და სახ მა რებ ლად გა მო ი ყე ნონ 
კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებ ში  მო ცე მუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბა: „ვალდებულება 
არის სა წარ მოს ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მის მიმ დი ნა რე მო ვა ლე ო ბა, რო-
მე ლიც წარ მო იშ ვა წარ სულ ში მომ ხ და რი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად.“ ასე რომ, სა წარ მოს 
უნ და ჰქონ დეს მო ვა ლე ო ბა, რო დე საც ფეხ ბურ თე ლის ხელ შეკ რუ ლე ბას ხელს აწერს, 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ უნ და შე ა ფა სოს საქ მი ა ნო ბის „საკონტროლო“ პი რო ბე ბის სა ვა რა-
უ დო შე დე გი, რა თა გან საზღ ვ როს, არ სე ბობს თუ არა რა ი მე ვალ დე ბუ ლე ბა.

მე ო რე, სა ჭი რო ა, რომ არ სე ბობ დეს ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სის გა და ცე მის მო ვა ლე ო ბა. 
ამ შემ თხ ვე ვა ში, გა და ცე მუ ლი ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სი იქ ნე ბა ფუ ლა დი თან ხა.

მე სა მე, ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და იყოს მიმ დი ნა რე მო ვა ლე ო ბა, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნა /
არ სე ბობს წარ სუ ლი მოვ ლე ნის შე დე გად. ამ რი გად, ნე ბის მი ე რი პი რო ბი თი თან ხე ბი 
აღი არ დე ბა მხო ლოდ იმ თა რი ღი დან, რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა დარ წ მუნ დე ბა, რომ 
საქ მი ა ნო ბის პი რო ბე ბი შეს რულ დე ბა. ამ თა რი ღამ დე ვალ დე ბუ ლე ბა არ იარ სე ბებს, 
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ხო ლო წარ სულ მოვ ლე ნად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რა.

ალ ტერ ნა ტი უ ლად, კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ ბასს 37-ში  
მო ცე მუ ლი ანა რიცხის გან მარ ტე ბა. ანა რიცხი ისე თი ვალ დე ბუ ლე ბა ა, რომ ლის და ფარ-
ვის ვა და ან ოდე ნო ბა გა ურ კ ვე ვე ლი ა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ვალ დე ბუ ლებს გან მარ-
ტე ბას, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ანა რიცხი არის მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 
წარ მო იშ ვა წარ სუ ლი მოვ ლე ნის შე დე გად და რომ ლის და ფარ ვის ვა და ან ოდე ნო ბა 
გა ურ კ ვე ვე ლი ა.  ამას თან, ბასს 37-ის თა ნახ მად, ანა რიცხი მა შინ აღი არ დე ბა, რო დე საც:

ა) სა  წარ   მოს აქვს მიმ   დი  ნა  რე ვალ დე ბუ ლე ბა (იუ რი დი უ ლი ან კონ   ს ტ რუქ   ცი  უ  ლი), რო -
მე  ლიც წარ   მო  იქ   მ ნა წარ   სუ  ლი მოვ   ლე  ნის შე  დე  გად; 

ბ) სა  ვა  რა  უ  დო ა, რომ ვალ დე ბუ ლე ბის და  სა  ფა  რად სა  ჭი  რო იქ   ნე  ბა ეკო  ნო  მი  კურ სარ  -
გე  ბელ   ში გა  ნივ   თე  ბუ  ლი რე სურ სე ბის გას   ვ ლა; და 

გ) შე  საძ   ლე  ბე  ლია ვალ დე ბუ ლე ბის თან   ხის სა  ი  მე  დოდ შე  ფა  სე  ბა.

სცე ნა რის მი ხედ ვით, Leicester City-ის სა ფეხ ბურ თო კლუ ბი თა ვის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე-
ბა ში აცხა დებს, რომ „სახელშეკრულებო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მა შინ აღი არ დე ბა, რო დე საც 
ისი ნი გა და სახ დე ლი ხდე ბა, ხო ლო წი ნას წა რი გა დახ დე ბი/ და რიცხ ვე ბი აღი არ დე ბა 
ყო ვე ლი პე რი ო დის ბო ლოს. თუმ ცა, სა ფეხ ბურ თო კლუ ბი „მანჩესტერ იუნა ი ტე დი“ 
ფეხ ბურ თე ლე ბის თ ვის პრე მი ე ბის გა დახ დას თან და კავ ში რე ბით აცხა დებს: „შედეგებზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი პრე მია მა შინ აღი არ დე ბა, რო დე საც, კომ პა ნი ის აზ რით, უკ ვე 
მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ პრე მი ის გა დახ დას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რო ბა  შეს რულ დე ბა.” 
2020 წლის 3 მარ ტის გა მოც დის მე-3 კითხ ვის სა ნი მუ შო ამოხ ს ნა და წე რი ლია ამ სა აღ-
რიცხ ვო პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად.

თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, შე საძ ლე ბე ლია იმის მტკი ცე ბა, რომ არ სე ბობს შე საძ ლო ფი ნან სუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც უნ და აღი არ დეს ფეხ ბურ თე ლის შე ძე ნი სას. აუცი ლე ბე ლი არ 
არის, რომ გა მომ ც დე ლე ბის გუნ დი ეთან ხ მე ბო დეს ამ მო საზ რე ბას, რად გან ფეხ ბურ თე-
ლებს შე უძ ლი ათ სა ფეხ ბურ თო კლუ ბი დან წას ვ ლა ან შე იძ ლე ბა და შავ დ ნენ და სა ჭი რო 
არ გახ დეს გა დახ და. თუმ ცა, თუ კან დი და ტე ბი ამ სა კითხს თან მიმ დევ რუ ლად და ლო-
გი კუ რად და ამ ტ კი ცებ დ ნენ, მა შინ შე სა ბა მი სი ქუ ლე ბიც მი ე ნი ჭე ბო დათ.

უნ და გახ სოვ დეთ, რომ გა მომ ც დე ლე ბის გუნ დი ქუ ლებს ანი ჭებს ისეთ პა სუ ხებ საც, რომ-
ლე ბიც არ შე დის შე მო თა ვა ზე ბულ სა ნი მუ შო ამოხ ს ნა ში. ეს იმი ტომ, რომ კორ პო რა ცი უ ლი 
ან გა რიშ გე ბა არ არის ზუს ტი მეც ნი ე რე ბა! ის მო ითხოვს გან ს ჯას, გან ს ჯა კი სუ ბი ექ ტუ რი ა… 
ეს არის თქვე ნი მსჯე ლო ბა და მო საზ რე ბე ბი, რომ ლის მოს მე ნაც სურ თ თ ქ ვენ გან დამ საქ-
მებ ლებს. მა შა სა და მე, ეს ის უნა რე ბი ა, რო მელ თა გან ვი თა რე ბა საც ცდი ლობს კან დი და-
ტებ ში სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მომ ც დელ თა გუნ დი. ამი ტომ, 
სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის  მო დუ ლის გა მოც და ზე გამ ს ვ ლე ლი კან დი და ტე ბი 
მზად უნ და იყ ვ ნენ, რომ შეძ ლონ კორ პო რა ცი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის სფე რო-
ში შე ძე ნი ლი ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა სხვა დას ხ ვა ბიზ ნე სის გან ს ხ ვა ვე ბულ კონ ტექ ს ტ ში და 
სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის სას წავ ლო პროგ რა მის მი ხედ ვით 
შედ გე ნილ, თა ნა მედ რო ვე კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის გა სა ცე მად.

სტატიამოამზადასაწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგების
მოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა
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საჯაროსექტორისმართვა

მოდული — „სტრატეგიული  ბიზნესლიდერი“

ეს თემა „საჯარო სექტორის მართვა“ განხილულია სტრატეგიული ბიზნესლიდერის 
მოდულის სასწავლო პროგრამის ბ6 განყოფილებაში. ჩვენი სტატიის მიზანია,  გავეცნოთ 
ამ თემას და კანდიდატებს მივცეთ რამდენიმე მითითება იმის შესახებ, რომელი 
საკითხებია მნიშვნელოვანი სწავლებისა და სწავლის თვალსაზრისით და, მაშასადამე, 
გამოცდაზე წარმატების მისაღწევად. 

• სტატიადაყოფილიაშემდეგნაწილებად:

• შესავალი;

• რასწარმოადგენს„საჯაროსექტორი“?

• სააგენტო(მინდობილობითი)ურთიერთობებისაჯაროსექტორში;

• ორგანიზაციისფორმები;

• ლობირებადალობისტურიჯგუფები;

• დაინტერესებულიმხარეებისაჯაროსექტორში.

შესავალი

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თემა „საჯარო სექტორის მართვა“  შეტანილია სტრატეგიული 
ბიზნესლიდერის მოდულის ახალი პროგრამის ბ6 ნაწილში.  ჩვენს სტატიაში  ამ თემას 
განვიხილავთ იმავე თანმიმდევრობით, როგორც ეს გათვალისწინებულია სილაბუსსა 
(სასწავლო პროგრამასა) და მეცადინეობის გზამკვლევში.  

ა) შეუდარეთ ერთმანეთს საჯარო, კერძო, საქველმოქმედო, არასამთავრობო (NGO 
და კვაზი-NGO) სექ ტორებში მოქმედი ორგანიზაციები, მათ შორის, დაახასიათეთ 
სააგენტო (მინდობილობითი) ურთი ერთობა, დაინტერესებული მხარეების მიზნები 
და საქმიანობის შედეგების შეფასების კრიტერიუმები (მათ შორის,ლობისტური 
ჯგუფები).

რასწარმოადგენს„საჯაროსექტორი“?

ე. წ . შე რე ულ ეკო ნო მი კა ში, რო გორც ეკო ნო მის ტე ბი უწო დე ბენ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კას, 
მრა ვალ ნა ი რი ორ გა ნი ზა ცია არ სე ბობს. ზო გი ერ თი მათ გა ნი კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ციაა 
და მა თი მი ზა ნი მო გე ბის მი ღე ბა ა. სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებს საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი-
ებს უწო დე ბენ, რომ ლე ბიც არ სე ბო ბენ გარ კ ვე უ ლი საქ ველ მოქ მე დო  მიზ ნე ბის გან სა-
ხორ ცი ე ლებ ლად;  კი დევ არ სე ბობს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თი ტი პი, რო მელ საც სა ჯა რო 
(სახელმწიფო) სექ ტორს უწო დე ბენ. სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ე ბი არ აური ოთ სა ჯა რო 
კომ პა ნი ებ თან, ანუ კომ პა ნი ებ თან, რომ ლე ბიც კო ტი რე ბუ ლი არი ან სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 
(და მა თი აქ ცი ე ბის ყიდ ვა- გა ყიდ ვა სა ფონ დო ბირ ჟა ზე სა ყო ველ თა ოდ ხელ მი საწ ვ დო მი ა). 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ა, რომ ლე ბიც „რაღაცნაირად“ და კავ ში-
რე ბუ ლე ბი არი ან სა ზო გა დო ებ რივ სა ქო ნელ თან ან მომ სა ხუ რე ბას თან, ან სა ზო გა დო ე ბას 
აწ ვ დი ან ამ გ ვარ სა ქო ნელს თუ მომ სა ხუ რე ბას. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
სხვა დას ხ ვა გზით ხელს უწყო ბენ მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის ისე თი სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ-
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რე ბის მი წო დე ბას, რომ ლებ საც ვერ მი აწ ვ დი ან, ან არ უნ და მი ა წო დონ კო მერ ცი ულ მა 
(კერძო სექ ტო რის) სა წარ მო ებ მა. 

უმე ტეს შემ თხ ვე ვებ ში, სა ჯა რო სექ ტო რის ორ გა ნი ზა ცი ებს, უკი დუ რეს შემ თხ ვე ვა ში, 
ნა წი ლობ რივ მა ინც,  სა ხელ მ წი ფო მარ თავს. სა ხელ მ წი ფო არ აური ოთ მთავ რო ბას-
თან. სა ხელ მ წი ფო არის თვით მარ თ ვა დი ავ ტო ნო მი უ რი რე გი ო ნი, რო მე ლიც ხში რად 
შედ გე ბა მო სახ ლე ო ბის გან, რო მელ თაც აქვთ უახ ლე სი ან უძ ვე ლე სი სა ერ თო ის ტო რი ა. 
სა ხელ მ წი ფო ში, ძი რი თა დად, 4 ორ გა ნო არ სე ბობს, რო მელ თა გა რე შეც სა ხელ მ წი ფო 
სრულ ფა სოვ ნად ვერ იფუნ ქ ცი ო ნი რებს: აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა (ანუ მთავ რო-
ბა), სა კა ნონ მ დებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა, სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა და ად მი ნის ტ რა ცი ა. 
ვი ნა ი დან სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ე ბი ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვავ დე ბა, შე უძ-
ლე ბე ლია მო ვიყ ვა ნოთ რა ი მე ერ თი ტი პუ რი მა გა ლი თი იმი სა,  თუ რო გორ „მუშაობს“  
სა ხელ მ წი ფოს ეს ელე მენ ტე ბი. 

მა გა ლი თად, დიდ ბრი ტა ნეთ ში სა ხელ მ წი ფოს მე თა უ რია მმარ თ ვე ლი მო ნარ ქი, ხო ლო 
მთავ რო ბის მე თა უ რი სხვა პი რია (პრემიერ-მინისტრი). მთავ რო ბის მე თა უ რი ნიშ ნავ ს / 
ქ მ ნის აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას, ხო ლო სა ხელ მ წი ფოს მე თა ურს, ძი რი თა დად, 
უკა ვია ცე რე მო ნი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა, მაგ რამ სხვა ქვეყ ნებ ში ეს პი რი მთავ რო ბა შიც 
გარ კ ვე ულ როლს თა მა შობს. სა კა ნონ მ დებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ქმნის და იღებს სტა-
ტუ ტურ კა ნო ნებს, რო მელ თა დაც ვას უზ რუნ ველ ყოფს სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა 
(სასამართლო სის ტე მა), სხვა არას ტა ტუ ტურ კა ნო ნებ თან ერ თად, რომ ლებ საც უწო დე ბენ 
სა ერ თო (ჩვეულებითი სა მარ თ ლის) კა ნო ნებს.  დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში სა კა-
ნონ მ დებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა არ ჩე ვით /არ ჩევ ნე ბის გზით  ფორ მირ დე ბა, ხო ლო სა სა-
მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა და მო უ კი დე ბე ლია მთავ რო ბის გან. ასე რომ, აუცი ლებ ლო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას შე უძ ლია სა სა მარ თ ლო საქ მის აღ ძ ვ რა 
მთავ რო ბის ან მი სი წევ რე ბის წი ნა აღ მ დეგ. 

სა ხელ მ წი ფოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი აპა რა ტი/ დე პარ ტა მენ ტი უპი რო ბოდ წარ მო ად გენს 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 4 ორ გა ნო დან ყვე ლა ზე მსხვილ ორ გა ნოს და პა სუხს აგებს სა ხელ მ-
წი ფო პო ლი ტი კის პრაქ ტი კა ში რე ა ლი ზე ბა სა და სა ხელ მ წი ფოს ფუნ ქ ცი ე ბის უდი დე სი 
ნა წი ლის შეს რუ ლე ბა ზე. რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ად მი ნის ტ რა ცი ის წარ მო მად გენ-
ლე ბის რო ლიც და მო კი დე ბუ ლია ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ა ზე, თუმ ცა, რო გორც წე სი, ამ 
ფუნ ქ ცი ებ ში შე დის გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც ვა, ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბა, თავ დაც ვა, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი, 
სა ხელ მ წი ფო პენ სი ე ბი, გა და სა ხა დე ბის შეგ რო ვე ბა და ში და სა კითხე ბი, რო გო რი ცაა 
იმიგ რა ცი ა, პო ლი ცია და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბი. ამ გ ვა რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი, ძი რი თა დად, ფი ნან ს დე ბი ან სა ხელ მ წი ფოს შე მო სავ ლე ბის ხარ ჯ ზე (ძირითადად 
გა და სა ხა დე ბის ხარ ჯ ზე) და არ სე ბო ბენ ისე თი ტი პის სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის 
გა სა წე ვად, რომ ლის შეს რუ ლე ბაც არ შე უძ ლია კერ ძო სექ ტორს ან, მთავ რო ბის აზ რით, 
არ უნ და იყოს დე ლე გი რე ბუ ლი კერ ძო სექ ტორ ზე (ანუ იმ სა წარ მო ებ ზე, რომ ლე ბიც 
ფი ნან ს დე ბა კერ ძო კა პი ტა ლის ხარ ჯ ზე). 

მთელ რიგ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში და ასე ვე ბევრ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში ძა ლი ან 
დი დი რო ლი აკის რია სა ჯა რო სექ ტორს. ბევრ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში სა ხელ მ წი ფო 
ხარ ჯავს ქვეყ ნის ში და პრო დუქ ტის 40%-ზე მეტს, ხო ლო ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ეს ციფ რი 
50%-საც აღე მა ტე ბა. მა გა ლი თად, დიდ ბრი ტა ნეთ ში სა ჯა რო სექ ტორ ზე მო დის მთე ლი 
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სა მუ შაო ად გი ლე ბის, და ახ ლო ე ბით, 1/4. შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან დი დია სა ჯა რო სექ ტო რი და 
მო ი ცავს მრა ვალ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ას, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვან მომ სა ხუ რე ბას 
ას რუ ლე ბენ და ბევრ შემ თხ ვე ვა ში, ათა სო ბით და შე იძ ლე ბა მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნიც 
კი ჰყავთ და საქ მე ბუ ლი.

სააგენტოურთიერთობებისაჯაროსექტორში

კერძო სექტორში კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი უმთავრესი კონცეფციაა (ცნება) 
სააგენტო ურთიერთობა. სააგენტო (მინდობილობითი) ურთიერთობა იმას ნიშნავს, 
რომ ადამიანები, რომლებიც ბიზნეს/კომპანიებს მართავენ, არ არიან ამ ბიზნესის/
კომპანიის მფლობელები და, ფაქტობრივად, ისინი ბიზნესს თავიანთი მარწმუნებლების 
სახელით მართავენ. ამბობენ, რომ ხელმძღვანელობას სააგენტო ურთიერთობა აქვს 
მარწმუნებლებთან იმ თვალსაზრისით, რომ მათ აკისრიათ ფიდუციარული ვალდებულება, 
დაეხმარონ მარწმუნებლებს იმ შედეგების მიღწევაში, რომლისკენაც მარწმუნებლები 
ისწრაფვიან. კერძო ან სახელმწიფო კომერციულ ორგანიზაციებში აქციონერები არიან 
მარწმუნებლები და უმეტესად,  აქციონერები ისწრაფვიან იმისკენ, რომ თავიანთი 
აქციების ღირებულება გრძელვადიან პერსპექტივაში მაქსიმალური გახადონ. როგორც 
წესი, ეს მიიღწევა მომგებიანი სავაჭრო საქმიანობით და ისეთი სტრატეგიის მეშვეობით, 
რომელიც კომპანიებს ეფექტური კონკურენციის განხორციელების საშუალებას აძლევს 
კონკურენტულ გარემოში. 

შედარებით განსხვავებული მდგომარეობაა საჯარო სექტორის ორგანიზაციებში. 
ადამიანები, რომლებიც საჯარო სექტორში მუშაობენ, ისეთივე გულმოდგინებით 
მუშაობენ, როგორც კერძო სექტორში დასაქმებულები, მათაც ანალოგიური ნათელი 
მიზნები აქვთ (თუმცა, ზოგჯერ ერთმანეთის საპირისპირო), მაგრამ ორგანიზაციული 
პრინციპები განსხვავებულია. როდესაც კერძო და სახელმწიფო კომპანიებს აქციონერები 
ჰყავთ, საჯარო სექტორის ორგანიზაციები თავიანთ მნიშვნელოვან ფუნქციებს 
ასრულებენ იმ პირთა სახელით, რომლებიც აფინანსებენ მათ საქმიანობას (ძირითადად 
გადასახადების გადამხდელები) და ასევე იმ პირთა სახელით, რომლებიც იყენებენ მათ 
მომსახურებას (მაგალითად, მოსწავლეები სკოლაში, პაციენტები საავადმყოფოებში და 
ა.შ.). ზოგჯერ დამფინანსებლები (ე.ი. გადასახადების გადამხდელები) და მომსახურების 
მომხმარებლები ერთი და იგივე ადამიანები არიან (მაგალითად,გადასახადების 
გადამხდელები, რომლებიც თავიანთ შვილებს ასწავლიან სახელმწიფო სკოლაში), 
მაგრამ ყოველთვის ასე არ არის.  ამან შეიძლება გამოიწვიოს აზრთა სხვადასხვაობა 
იმასთან დაკავშირებით, რამდენი ფული იხარჯება და კონკრეტულად, რა მიზნებისთვის 
იხარჯება ეს ფული. პოლიტიკური დებატების უდიდესი ნაწილი ძირითადად ეხება 
იმის განხილვა/გარკვევას, სახელმწიფო დაფინანსებიდან საჯარო სექტორის რომელ 
ორგანიზაციას უნდა გამოეყოს  ფული და როგორ და რა რაოდენობით დაიხარჯოს ის.   

თუმცა, ზოგადად, საჯარო და კერძო სექტორის  ორგანიზაციების მიზნები 
განსხვავებულია. თუ კერძო კომპანიები, როგორც წესი, კონკურენტუნარიანი პოზიციის 
ოპტიმიზაციისკენ ისწრაფიან, საჯარო სექტორის ორგანიზაციები, როგორც წესი, 
ზრუნავენ სოციალურ მიზნებზე და აგრეთვე იმაზე, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად 
დახარჯონ ფული და თავიანთი მომსახურება, რაც შეიძლება, ეკონომიურად და 
ეფექტიანად  შეასრულონ. 
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საჯარო სექტორის ორგანიზაციის საერთო მიზნებისა და მათი საქმიანობის ეფექტიანობის  
შესახებ ნათელი წარმოდგენის შექმნაში დაგვეხმარება 3 მნიშვნელოვანი ცნება: 
ეკონომიურობა, ეფექტურობა და ეფექტიანობა. 

• ეკონომიურობა გვიჩვენებს ფასისა და ხარისხის თანაფარდობას და მოთხოვნილი 
მომსახურების მიწოდებას საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში, დადგენილ ვადებსა 
და ასევე სხვა შეზღუდული რესურსების ფარგლებში. საჯარო სექტორის მუშაკები და 
მათი წარმომადგენლები ხშირად უჩივიან არასაკმარის დაფინანსებას, მაგრამ მათ 
სარგებელი უნდა მოუტანონ გადასახადების გადამხდელებს, იმ ადამიანებს, ვინც 
ამ ორგანიზაციებში მუშაობენ და ასევე იმათაც, ვინც სარგებლობს ორგანიზაციის 
მომსახურებით. 

• ეფექტურობა დაკავშირებულია მიზანშეწონილი უკუგების მიღებასთან კონკრეტული 
მომსახურებისთვის დახარჯული (ინვესტირებული) ფულიდან და რესურსებიდან. 
ეფექტურობა განიმარტება, როგორც სამუშაოს შედეგი, რომელიც იყოფა შრომით 
დანახარჯებზე _ ეფექტურობის მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ, რაც 
შეიძლება, მეტი უკუგება მივიღოთ სისტემაში დაბანდებული ფულიდან. აქედან 
გამომდინარეობს, რომ ეფექტურად მომუშავე ორგანიზაცია გამოყენებული 
რესურსების მოცემული დონის პირობებში უფრო მეტ შედეგს იღებს, ვიდრე  
არაეფექტურად მომუშავე ორგანიზაცია. 

• ეფექტიანობა გვიჩვენებს ორგანიზაციის მუშაობის ხარისხს, მისი ეკონომიური და 
ეფექტური მუშაობის ოპტიმალურ დონეს, რომლის მეშვეობითაც აღწევს დასახულ 
მიზნებს.

ორგანიზაციისფორმები

სახელმძღვანელოში ერთმანეთისგან გამიჯნულია ორგანიზაციების შემდეგი ფორმები: 
საჯარო სექტორის ორგანიზაციები, კერძო სექტორის ორგანიზაციები, საქველმოქმედო 
სტატუსის მქონე ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორში მოქმედი ორგანიზაციები 
(არასამთავრობო ორგანიზაციები და კვაზიარა სამთავრობო ორგანიზაციები). 
არასამთავრობო ორგანიზაციების აღსანიშნავად ხშირად გამოიყენება ტერმინი „მესამე 
სექტორი“. სახელმწიფო და კერძო სექტორები  პირველი და მეორე სექტორებია. 
თუმცა, მათი თანამიმდევრობა, რომელია პირველი და რომელია მეორე, იმაზეა 
დამოკიდებული, უბრალოდ ვინ წერს ამის შესახებ. მესამე სექტორი მოიცავს ისეთ 
ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობის ძირითადი მიზანი არ არის მოგების მიღება 
ან სახელმწიფოს სახელით მომსახურების გაწევა. ეს ორგანიზაციები, ძირითადად, 
ისეთი სარგებლის მოსატანად არსებობენ, რომლის მოტანაც მომხმარებლებისთვის 
ადვილად არ შეუძლიათ არც კომერციულ ორგანიზაციებს და არც საჯარო სექტორის 
ორგანიზაციებს. 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ორგანიზაციები, 
რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით სამედიცინო დახმარებას ემსახურებიან. ცნობილი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორიცაა Medicins sans Frontiers („Doctors without 
borders’ ინგლისურ ენაზე ანუ „ექიმები საზღვრების გარეშე“), წარმოადგენს უმსხვილეს 
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და კარგად სტრუქტურირებულ ორგანიზაციებს, რომლებიც მნიშვნელოვან სამედიცინო 
დახმარებას უწევენ ადამიანებს საომარი მოქმედების ზონებში და ა.შ. მიუხედავად იმისა, 
რომ ამგვარ არასამთავრობო ორგანიზაციებს  კერძო კომპანიებისა და მთავრობების 
მხარდაჭერა აქვთ თავიანთი მიზნებისა და საქმიანობის განხორციელებაში, ეს 
ორგანიზაციები ხშირად ძირითადად  კერძო წყაროებიდან ფინანსდებიან (მაგალითად 
ქველმოქმედი ადამიანების მიერ) და არ ფუნქციონირებენ არც ბიზნესის ტრადიციული 
სტრუქტურის და არც საჯარო სექტორის ტრადიციული სტრუქტურის ფარგლებში.

ასეთ შემთხვევაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს 
შეიძლება მართავდეს აღმასრულებელი და არააღმასრულებელი მმართველი ორგანო/
საბჭო, მაგრამ ეს ორგანოები ექვემდებარებიან ნდობით აღჭურვილ პირთა უმაღლეს 
საბჭოს, რომლის ფუნქცია იმის უზრუნველყოფაა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია 
ან საქველმოქმედო ორგანიზაცია მუშაობდეს დადგენილი მიზნის შესაბამისად, ან 
უფლებამოსილების დადგენილი ჩარჩოების ფარგლებში. ამ შემთხვევაში, სააგენტო 
ურთიერთობა მყარდება არასამთავრობო ან საქველმოქმედო ორგანიზაციასა და მის 
დონორებს შორის. როდესაც დონორებს შემოწირულობა შეაქვთ არასამთავრობო ან 
საქველმოქმედო ორგანიზაციაში, მნიშვნელოვანია, ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, 
რომ მათ შემოწირულობას პასუხისმგებლობით გამოიყენებენ დანიშნულებისამბერ. 
ამის უზრუნველყოფა სწორედ სამეურვეო საბჭოს ევალება .

ზოგ შემთხვევაში, არასამთავრობო ორგანიზაციას შეიძლება სახელმწიფო 
აფინანსებდეს, მაგრამ ეს ორგანიზაცია თავის საქმიანობაში მაინც მიიჩნეოდეს 
მთავრობისგან ნახევრად დამოუკიდებელ ორგანიზაციად. მაგალითად, ასე შეიძლება იმ 
შემთხვევაში მოხდეს, როდესაც სახელმწიფოს სურს გარკვეული დახმარების გაწევა ამა 
თუ იმ სექტორისთვის (მაგალითად, კომპანიების რეგიონალური  მხარდაჭერა), მაგრამ, 
ამავე დროს, შეიძლება სურდეს, რომ მოცემული მომსახურების მნიშვნელობის გამო, 
მომსახურება დაკავშირებული არ იყოს რაიმე პოლიტიკურ მოსაზრებებთან/ჩარევასთან 
და არც ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდეს, რომ დაკავშირებულია. თუ მთავრობას სურს, 
არ დაადანაშაულონ იმაში, რომ, მაგალითად, ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერა 
მოტივირებული იყო მმართველი პარტიის მიერ პოლიტიკური სარგებლის მიღებით, 
მან თავის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციას უნდა მისცეს ავტონომიური მოქმედების 
შესაძლებლობა გადაწყვე ტილებების მიღების საქმეში, თუნდაც ეს გადაწყვეტილებები 
ხელს უწყობდეს სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზებას. 

ამგვარ ორგანიზაციებს ხშირად კვაზიავტონომიურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
უწოდებენ. კვაზიავტონომიურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხშირად ადანაშაულებენ 
იმაში, რომ უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებს იღებენ, ვინაიდან ისინი სათანადოდ 
არ ასრულებენ დაკისრებულ ანგარიშვალ დებულებას მთავრობის და გადასახადების 
გადამხდელების წინაშე, რომლებიც აფინანსებენ მათ გადაწყვეტილებებს. თუმცაღა, 
ნაწილობრივ სწორედ ამაში მდგომარეობს კვაზიარასამთავრობო ორგანიზაციის არსი/
აზრი: მათ საქმიანობაში გაითვალისწინება ბევრი პრინციპი, მათ შორის, ადგილობრივი 
დაინტერესებული მხარეები, ცენტრალური ხელისუფლება და გადასახადების 
გადამხდელი ეროვნული კომპანიები. კვაზიარასამთავრობო ორგანიზაცია შეიძლება 
პოლიტიკურად მოუხერხებელი იყოს და, შესაბამისად, მათი გამოყენება საჯარო 
სექტორში დროთა განმავლობაში იცვლება. 
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თვითონ საჯარო სექტორის ორგანიზაციები შეიძლება  სხვადასხვა ფორმით იყოს 
წარმოდგენილი. მაგრამ, თითოეულ შემთხვევაში, მათ პირდაპირ პასუხისმგებლობა 
აკისრიათ სახელმწიფო პოლიტიკის გარკვეული ნაწილის რეალიზებაზე და უმეტეს  
ქვეყნებში ამგვარ ორგანიზაციებს სახელმწიფო აკონტროლებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
მათზე ხორციელდება „პოლიტიკური კონტროლი“, იმ თვალსაზრისით, რომ მთავრობის 
წარმომადგენლები, პოლიტიკური მიზნებისთვის, ნაწილობრივ აკონტროლებენ მათ 
მიზნებსა და საქმიანობას. ბევრ ქვეყანაში პოლიტიკა იყოფა მემარცხენეებად და 
მემარჯვენეებად, ხოლო სხვა ქვეყნებში პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობა უფრო 
მეტად დაკავშირებულია ეთნიკურ კუთვნილებასთან, კულტურასთან ან რელიგიასთან. 
მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში უნივერსიტეტებს ძირითადად სახელმწიფო აფინანსებს, 
ხოლო სხვა ქვეყნებში კერძო დაწესებულებებია. იგივე შეიძლება ითქვას ჯანდაცვის 
სფეროსა და სკოლების შესახებ. ზოგიერთ ქვეყანაში ამ სფეროებს აკონტროლებს 
და აფინანსებს ცენტრალური მთავრობა, ხოლო სხვა ქვეყნებში კერძო წყაროებიდან 
ფინანსდებიან და მათი მომსახუ რებისთვის მოქალაქეებმა უნდა გადაიხადონ თვითონ, 
ან დაზღვევის მეშვეობით. 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში, სადაც პოლიტიკურ პრიორიტეტებს საჯაროდ 
იხილავენ, ხოლო მთავრობები ამომრჩეველთა კოლექტიური ნებით იცვლება, ბევრი 
გარე დაინტერესებული მხარე/ჯგუფი ცდილობს სახელმწიფო პოლიტიკაზე გავლენის 
მოხდენას. ზოგ შემთხვევაში, გარე ინტერესების წარმომადგენლები ერთიანდებიან 
რაიმე გარკვეული მოსაზრების/მიზნის ირგვლივ და ზოგიერთ მათგანს საჭიროდ მიაჩნია 
სპეციალური კამპანიის წამოწყება, რომელიც მათ სახელმწიფო პოლიტიკაზე გავლენის 
მოხდენის საშუალებას მისცემს თავიანთი პირადი ინტერესების სასარგებლოდ. ასეთი 
ჯგუფები, რომლებიც სპეციალურად იმისთვის არიან ორგანიზებული, რომ სახელმწიფო 
პოლიტიკაზე ან საკანონმდებლო აქტების შემუშავებაზე გავლენის მოხდენა სცადონ; 
ხშირად „ლობირებენ“ პოლიტიკოსებს, რათა აიძულონ ისინი, საკანონმდებლო 
ორგანოში ხმა მისცენ მათი კონკრეტული ინტერესების სასარგებლოდ. ამგვარ 
ლობისტურ ჯგუფებს შეუძლიათ გავლენის მოხდენა ფართო სპექტრის საკითხების 
სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ. ცხადია, მათი საქმიანობა კანონიერია, მაგრამ 
მაინც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ეს ყოველთვის არ 
არის სასარგებლო, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ უფრო კარგად უსმენენ მათ, ვინც 
კარგად ფინანსდებიან. ამან შეიძლება იმოქმედოს საზოგადოებრივი ინტერესების 
საწინააღმდეგოდ და კერძო ინტერესების სასარგებლოდ და მიიჩნევა, რომ ამგვარი 
ქმედება სასარგებლო არ არის დემოკრატიული პროცესისთვის. 

დაინტერესებულიმხარეებისაჯაროსექტორში

სტრა ტე გი უ ლი  ბიზ ნეს ლი დე რის მო დუ ლის გა მოც დებ ზე გა მომ ც დე ლი შე ა მოწ მებს 
კერ ძო სექ ტო რის ბევრ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს, ასე ვე - სა ჯა რო სექ ტო რის და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებ საც, ვი ნა ი დან ბიზ ნეს ლი დე რე ბი სა ჭი როა ყვე ლა სექ ტორ ში. სა ჯა რო 
სექ ტო რის ორ გა ნი ზა ცი ებს ბევრ შემ თხ ვე ვა ში გა ცი ლე ბით უფ რო რთუ ლი სტრუქ ტუ რის  
ურ თი ერ თო ბე ბი აქვთ, ვიდ რე ზო გი ერთ კერ ძო სექ ტო რის სა წარ მოს. ვი ნა ი დან სა ჯა რო 
სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბის უდი დე სი ნა წი ლი გა და სა ხა დე ბის ხარ ჯ ზე ფი ნან ს დე ბა, სა ჯა რო 
სექ ტო რის ორ გა ნო ებ ს /ორ გა ნი ზა ცი ებს და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნის გა ცი ლე ბით 
უფ რო რთუ ლი მო დე ლი აქვთ. კერ ძო ბიზ ნე სის თ ვის ყვე ლა ნა ი რი შე მო სავ ლე ბის წყა-
როა მე წარ მე სუ ბი ექ ტის მომ ხ მა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ნე ბა ყოფ ლო ბით და უ კავ შირ დ ნენ 
კომ პა ნი ას და მი ი ღეს გარ კ ვე უ ლი სარ გე ბე ლი მათ თ ვის  სა ჭი რო სა ქონ ლის ან მომ სა-
ხუ რე ბის სა ხით. 
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თუმცა, მთავრობის შემთხვევაში, დაბეგვრა სავალდებულო ასპექტია და გადასახადების 
გადახდა ხდება გადასახადის გადამხდელის ნების მიუხედავად. ქვეყნის მოქალაქეები 
შეიძლება არ ეთანხმებოდნენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილ გადასახადების 
დონეებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გადასა ხადის გადამხდელი ხედავს, რომ 
მისი გადასახადების დიდი ნაწილი ისეთი მიზნების ან მომსახურებისთვის იხარჯება, 
რომლებსაც, ძირითადად, სხვებისთვის მოაქვს სარგებელი (და არა კონკრეტულად 
მისთვის) და ამას შეიძლება ისინი არ ეთანხმებოდნენ.

პოლიტოლოგები უკვე დიდი ხანია განიხილავენ საზოგადოებრივი შეთანხმების 
მნიშვნელობის საკითხს მთავრობასა და იმ პირებს შორის, ვისაც მართავენ. ასეთ 
შემთხვევაში, ისინი, ვინც გადასახადს იხდიან საზოგადოებრივი მომსახურებისთვის და 
ისინი ვინც სარგებლობს ამ მომსახურებით, უნდა გრძნობდნენ, რომ მათ სამართლიანად 
ექცევიან, ზედმეტად არ უწევენ ექსპლუატაციას და ცუდად არ ემსახურებიან. თუ 
გავითვალისწინებთ იმას, რომ სინამდვილეში ბევრი ამგვარი მოთხოვნა არსებობს, 
მთავრობაზე დაინტერესებულ მხარეთა ზეწოლის არსის გაგება  ხშირად ძალიან ძნელია.

გარდა ამისა, ზოგიერთი დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებს სხვადასხვაგვარად 
აფასებს სხვადასხვა ადამიანი, თავიანთი კონკრეტული პოლიტიკური პოზიციიდან 
გამომდინარე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთი დაინტერესებული მხარეების 
ზოგიერთ პრეტენზიას ზოგიერთი ადამიანი აღიარებს, მაგრამ სხვები არ აღიარებენ. 
ამან შეიძლება ნამდვილად შექმნას ძალიან რთული სიტუაცია, როდესაც საქმე 
ეხება გადაწყვეტილების მიღებას იმის თაობაზე,  დაინტერესებული მხარის რომელი 
პრეტენზიები უნდა აღიარონ და გაითვალისწინონ და რომელი უნდა შემცირდეს ან 
უგულებელყონ. ზოგიერთ დაინტერესებულ მხარეს ძალიან სუსტი ხმა აქვს, ხოლო 
სხვებს საერთოდ არ გააჩნიათ ეფექტური ხმა იმისთვის, რომ გამოხატონ თავიანთი 
მოთხოვნა. პოლიტიკური დებატების გარკვეული ნაწილი ეხება იმას, რა ხარისხით 
არიან წარმოდგენილი ეს სუსტი დაინტერესებული მხარეები და როგორ ხდება მათი 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. 

                                                        თავდაპირველისტატიისადაპტირებულივერსია
სტრატეგიულიბიზნესლიდერისმოდულის

სასწავლოპროგრამისთვისმოამზადა
საგამოცდოკომისიისწევრმა

შენიშვნა: დაინტერესებული მხარეების შესახებ საგამოცდო კომისიის წევრების მიერ 
მომზადებულია უფრო დეტალური სტატია, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. სტატიის 
სახელწოდებაა „რა უნდა ვიცოდეთ დაინტერესებული მხარეების შესახებ“, რომლის 
პირველი ნაწილი გამოქვეყნდა ჟურნალის 2019 წლის ნოემბრის ნომერში, ხოლო მეორე 
ნაწილი — 2020 წლის მარტის ნომერში.
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

„ACCAმხარსუჭერსევროკომისიისსამ
სვეტიანმიდგომასხარისხიანიდასანდო
კორპორატიული ანგარიშგების გასაძ
ლიერებლად,რომელიც აუცილებელია
ფინანსური ანგარიშგების ეკოსისტემის
განვითარებისთვის. კორპორატიული
მმართველობის,სავალდებულოაუდი
ტისდაზედამხედველობისგაუმჯობესება
კოორდინირებულადუნდა განხორცი
ელდეს,რათა მათ ერთობლივად გა
ზარდონკორპორატიულიანგარიშგების
ხარისხი.“

ACCA-მ თა ვი სი წვლი ლი უკ ვე შე ი ტა ნა 
ევ რო კო მი სი ის კონ სულ ტა ცი ებ ში ან გა-
რიშ გე ბის სა მი სვე ტის თა ო ბა ზე. მან ასე ვე 
გა მოს ცა რე კო მენ და ცი ე ბის სე რი ა, რა თა 
წა მო ეწყო კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი დი ა ლო გი 
პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლებ სა და ძი რი-
თად და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შო რის 
შე საძ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის თა ო ბა ზე. 

ACCA-ს პრო ფე სი უ ლი ინ სა ი თე ბის დი-
რექ ტორ მა მაიკ საფილდმაგა ნაცხა და: 
„კორპორატიული მარ თ ვის, სა ვალ დე-
ბუ ლო აუდი ტი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა კო ორ დი ნი რე ბუ ლად უნ-
და მოხ დეს, რად გა ნაც სა მი ვე მათ განს 
შე უძ ლია ერ თ მა ნე თის გაძ ლი ე რე ბა და 
უკე თე სი შე დე გის მი ღე ბა. ჩვენ ასე ვე ვი-

ACCA-ისპასუხიევროკომისიისკონსულტაციებთან
დაკავშირებით-კორპორატიულიანგარიშგების

გაძლიერებისთაობაზე

წო ნებთ ევ რო კო მი სი ის მრა ვალ მ ხ რი ვი 
ჩარ თუ ლო ბის მიდ გო მას, რად გან თი-
თო ე უ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სვე ტის შე სა ბა მი სი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე მნიშ ვ ნე ლო ვან 
როლს თა მა შობს მდგრა დი გა უმ ჯო ბე სე-
ბე ბის მიღ წე ვა ში“.

ACCA მხარს უჭერს ევ რო კო მი სი ის მი ერ 
სპე ცი ფი კუ რი ხა რის ხობ რი ვი ინ დი კა ტო-
რე ბის შექ მ ნას კორ პო რა ტი უ ლი ან გა-
რიშ გე ბის, სა ვალ დე ბუ ლო აუდი ტი სა და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სათ ვის. 

მაიკსაფილდი
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მაიკსაფილდიგან მარ ტავს:

 „ჩვენ გვჯერა,რომ სპეციფიკური ხა
რისხობრივიინდიკატორებიშესაძლოა
კარგი ხელსაწყო იყოს სამივე სვეტის
ძირითადიასპექტებისთვისსამიზნეშე
დეგებისგანსასაზღვრადდამათიმიღ
წევის გასაზომად. ჩვენ ვთვლით,რომ
ACCAისმიერგამოცემულიანგარიშები
„კარგიკორპორატიულიანგარიშგების
პრინციპები“, „კარგი კორპორატიუ
ლი მმართველობის პრინციპები“ და
„ხარისხიანი აუდიტის პრინციპები“
შესაძლოაასეთიინდიკატორებისწყა
როდგამოვიყენოთ.“

ACCA ასე ვე ეთან ხ მე ბა მო საზ რე ბას, რომ 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის უფ რო ფარ თო 
ეკო სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა ასე ვე ხელს 
შე უწყობს European Green Deal-ის მიზ ნე-
ბის მიღ წე ვას კლი მატ თან, ენერ გი ას თან, 
ტრან ს პორ ტ სა და გა და სა ხა დებ თან და-
კავ ში რე ბით. 

ორ გა ნი ზა ცი ის მო საზ რე ბით, დო კუ მენ ტი 
„გადასახადები, რო გორც კე თილ დღე ო-
ბის კენ მი მარ თუ ლი ძა ლა: სა გა და სა ხა-
დო სის ტე მე ბის ბა ლან სი რე ბა მო მავ ლის 
გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის თ ვის“, - იძ ლე ვა 
ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ინ ტე რე სო რე კო-
მენ და ცი ებს გვაძ ლევს. ეს კი სა ფუძ ველს 
უყ რის გლო ბა ლურ კო ორ დი ნა ცი ას, რა შიც 
ევ რო კავ შირს საკ ვან ძო რო ლის შეს რუ-
ლე ბა  შე უძ ლი ა.

კორ პო რა ტი ულ მმარ თ ვე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით, ACCA მი იჩ ნევს, რომ ეს 
არის გა უმ ჯო ბე სე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და 
მხარს უჭერს ევ რო კავ ში რის ფარ გ ლებ ში 
ჰარ მო ნი ზა ცი ას, გან სა კუთ რე ბით, ისეთ 
სა კითხებ ში, რო გო რი ცაა აუდი ტის კო მი-
ტე ტე ბი სა და საბ ჭოების ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.  
ჩ ვენ გან სა კუთ რე ბულ რე კო მენ და ცი ას 
ვუ წევთ კომ პა ნი ე ბის საბ ჭო ებს, და ე კის-
როთ მკაც რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რა თა 

კორ პო რა ტი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო სამ ზა-
დებ ლად და ნერ გონ ეფექ ტუ რი რის კე ბის 
მარ თ ვა და ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მე ბი. 
ეს უნ და მო ი ცავ დეს კონ ტ როლს თაღ ლი-
თო ბი სა და გან გ რ ძო ბი თი საქ მი ა ნო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე ან გა რიშ გე ბას 
სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა-
ში გა ტა რე ბუ ლი ზო მე ბის შე სა ხებ. ასე ვე 
უნ და არ სე ბობ დეს უფ რო სპე ცი ფი კუ რი 
ინ ს ტ რუქ ცია დი რექ ტო რე ბის კვა ლი ფი კა-
ცი ას თან და კავ ში რე ბით, გან სა კუთ რე ბით 
- გა რე მოს დაც ვით, სო ცი ა ლურ და მმარ-
თ ვე ლო ბით სა კითხებ ში.

რაც შე ე ხე ბა აუდიტს, ACCA-ს მი აჩ ნი ა, 
რომ აუდი ტის ხა რის ხ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ხარ ვე ზე ბი, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის კონ-
სულ ტა ცი ე ბის ფარ გ ლებ ში იქ ნა აღ მო ჩე-
ნი ლი, არ უნ და მი ე წე როს ევ რო კავ ში რის 
სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
ჩარ ჩოს არას რულ ფა სოვ ნე ბას და, რომ 
და მა ტე ბი თი, უფ რო მკაც რი რე გუ ლა ცი ე ბი 
გა უმ ჯო ბე სე ბულ აუდი ტის ხა რის ხის გა რა-
ნ ტი ვერ იქ ნე ბა

საფილდი გან მარ ტავს: „ჩვენ ვფიქ
რობთ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია,
მეტიაქცენტიგაკეთდესუკვეარსებული
ევროკავშირისჩარჩოსდანერგვასადა
ჰარმონიზაციაზე.ჩვენ,ასევე,მხარსვუ
ჭერთ ახალ ინიციატივებს,რომლებიც
გაზრდიანაუდიტისხარისხსპროფესიის
შიგნითსწავლებისადასაგანმანათლებ
ლოგამოცდილებისგაზრდისგზით.

ამასთანავე,ACCAგანსაკუთრებითმნიშ
ვნელოვანროლს ანიჭებს სხვადასხვა
დირექტივებსადაინიციატივებსშორის
თანმიმდევრულობას,რათაყველამხა
რესმიეცესსაშუალება,წინასწარდაგეგ
მონდა კონსტრუქციულადდანერგონ
ისინი.“

წყა რო: accaglobal.com
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8რჩევა-შესაძლებლობები
ახალტექნოლოგიებში

ბუ ღალ ტ რუ ლი ფირ მე ბის თ ვის არა სო დე საა ად ვი ლი, შექ მ ნან სრუ ლი ად ახა ლი სერ ვი-
სის ხა ზი, მაგ რამ რო ცა საქ მე ახალ ტექ ნო ლო გი ებს უკავ შირ დე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი 
უნი კა ლურ გა მოწ ვე ვებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.

იქ ნე ბა ეს ბლოკ ჩე ი ნი, ბიგ და ტა, ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი თუ ნე ბის მი ე რი სხვა ტექ-
ნო ლო გი უ რი ხელ საწყო - ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით შე საძ ლებ ლო ბე ბის აღ მო სა ჩე ნად და 
ახა ლი პრაქ ტი კის შე საქ მ ნე ლად ფირ მებს მო უ წევთ ახა ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის, ახა ლი 
სტრა ტე გი ე ბი სა და ახა ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა.

ქვე ვით გა გაც ნობთ, ამ მი მარ თუ ლე ბით, პი ო ნე რი ფირ მე ბის 8 რჩე ვას:

1. მზად იყა ვით გზა დაგ ზა სწავ ლის თ ვის.

 ბაზ რებს, კლი ენ ტებს, კა ნონ მ დებ ლებ სა და მა რე გუ ლი რებ ლებს დი დი დრო სჭირ დე-
ბათ ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და სა წე ვად და შე სა ბა მი სად, შე საძ ლო ა, ფირ მებს ახა ლი 
გზე ბის და მო უ კი დებ ლად გაკ ვალ ვა მო უ წი ოთ.

 ატ ლან ტა ში და ფუძ ნე ბუ ლი ფირ მა Aprio სწო რედ ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნ და, რო-
დე საც კლი ენ ტ მა 2013 წელს მო ითხო ვა ის, რა საც კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში შე იძ ლე ბა 
ეწო დოს პირ ვე ლი აუდი ტის ჩა ტა რე ბა ბლოქ ჩე ინ - კომ პა ნი ა ში.

 „პირველი რამ დე ნი მე გა რი გე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით სას წავ ლო გა რი გე ბა იყო ჩვენ თ-
ვი საც და ჩვე ნი კლი ენ ტე ბის თ ვი საც,“ - გა ნაცხა და დე ი ვიდ სი გელ მა, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
ფირ მის ბლოქ ჩე ინ - მი მარ თუ ლე ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. „მათ არა სო დეს გა უვ ლი ათ 
აუდი ტი, ჩვენ კი არა სო დეს ჩაგ ვი ტა რე ბია ბლოქ ჩე ი ნის აუდი ტი, შე სა ბა მი სად, ჩვენ ეს 
უნა რე ბი გზა დაგ ზა შე ვი ძი ნეთ.  გაგ ვი მარ თ ლა, რომ საკ მა ოდ მომ თ მე ნი კლი ენ ტე ბი 
გვყავ და“

2. ინ ფორ მა ცია უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა

 დღე ი სათ ვის ყ ვე ლა ტექ ნო ლო გია და ყვე ლა კომ პა ნია ქმნის გი გან ტუ რი მო ცუ ლო-
ბის ინ ფორ მა ცი ას. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა ნა ყო ფი ერ სივ რ ცეს წარ მო ად გენს ახა ლი 
სერ ვი სე ბის და სა ნერ გად, ახალ ტექ ნო ლო გი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის თ ვის 
კი ცენ ტ რა ლურ ელე მენტს წარ მო ად გენს.

 ფირ მა Armanino-ს ზრდი სა და ინო ვა ცი ე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ოფი ცე რი ტომ მეს-
კა ლი ამ ბობს, რომ მი სი კომ პა ნი ის დი რექ ტო რე ბი მო მა ვალ თან და კავ ში რე ბით სამ 
უპი რო ბო ჭეშ მა რი ტე ბა ზე შე თან ხ მ დ ნენ: „ინფორმაცია უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა 
10 წლის შემ დეგ. კომ პა ნი ებს უფ რო მე ტად გა უჩ ნ დე ბათ სურ ვი ლი, დაგ რო ვი ლი ინ-
ფორ მა ცი ი დან ცოდ ნა 10 წლის შემ დეგ მი ი ღონ; და მე-3 ჭეშ მა რი ტე ბა ისა ა, რომ მო-
მა ვალ ში კლი ენ ტებს, კომ პა ნი ებ სა და ბიზ ნე სებს მო უნ დე ბათ, უფ რო სწრა ფი წვდო მა 
ჰქონ დეთ აღ ნიშ ნულ ინ ფორ მა ცი ას თან გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში.“

3. აირ ჩი ეთ სწო რი ინ დუს ტ რი ე ბი

 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნე ბის მი ერ ინ დუს ტ რი ა ში, ტექ ნო ლო გი ებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი სერ ვი სე ბი კლი ენ ტე ბის ფარ თო სპექ ტ რის თ ვის  სა სარ გებ ლო ა, კარ გი იქ ნე ბა, თუ 
გა მო იკ ვ ლევთ ისე თი ბიზ ნე სე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ, სა დაც ასე თი სერ ვი სე ბი მე ტად 
ღი რე ბუ ლი ა.

 მა გა ლი თად, კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბა ყვე ლა კომ პა ნი ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს 
უნ და წარ მო ად გენ დეს, თუმ ცა ფირ მა LBMC თა ვი სი სერ ვი სის ფო კუ სი რე ბას ისეთ 
ინ დუს ტ რი ებ ზე ახ დენს, რო მელ შიც კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბის სა კითხი რე გუ ლა ცი ე ბი-
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დან გა მომ დი ნა რე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მა გა ლი თად, ჯან დაც ვის ინ დუს ტ რი ას 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აკის რია მა რე გუ ლი რებ ლე ბის მხრი დან,  კი ბე-
რუ საფ რ თხო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ამ ინ დუს ტ რი ა ში მო მუ შა ვე 
კლი ენ ტე ბი უკ ვე საკ მა რი სად ინ ფორ მი რე ბუ ლი არი ან სა კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბა ში.

4. ას წავ ლეთ კლი ენ ტებს

 ცხა დი ა, კარ გი ა, რო ცა გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბულ კლი ენ ტებ თან მუ შა ობ, თუმ ცა ყო ველ-
თ ვის არ სე ბობს იმის ალ ბა თო ბა, რომ პო ტენ ცი უ რი ბაზ რე ბის თ ვის ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა გახ დეს სა ჭი რო. 

 მა გა ლი თის თ ვის, Armanino-ს ინი ცი ა ტი ვა DataVue მეს კა ლის თა ნახ მად „უფრო მე-
ტად გა აზ რე ბულ ლი დერ შიფს წარ მო ად გენს, ვიდ რე სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბას.“ „როცა 
ბა ზარს ვუ ყუ რებთ, ვხვდე ბით, რომ კომ პა ნი ე ბის რე ლე ვან ტუ რო ბის უამ რა ვი ას პექ ტი 
იც ვ ლე ბა. ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რე ბი ისე თი კითხ ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დ ნენ, რო გო-
რი ცაა -  რო გორ ვი ყო ეფექ ტუ რი დღეს და რო გორ დავ რ ჩე რე ლე ვან ტუ რი ხვალ ამ 
ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე? ცვლი ლე ბე ბი პო ლი ტი კუ რი, რე გუ ლა ცი უ რი და ინ დუს ტ რი ე-
ბის თ ვის უნი კა ლუ რი შე იძ ლე ბა იყოს, თუმ ცა ყვე ლა ზე დი დი ცვლი ლე ბე ბის წყა რო 
ტექ ნო ლო გი ე ბი ა ა.“

5. მზად იყა ვით კონ კუ რენ ცი ის სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის თ ვის

 ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბას ბაზ რის მრა ვა ლი მო თა მა შე გეგ მავს, არა 
მხო ლოდ პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სერ ვი სე ბის ფირ მე ბი. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ შე საძ ლოა 
კონ კუ რენ ცი ა ში აღ მოჩ ნ დეთ ისეთ კომ პა ნი ებ თან, რომ ლებ საც მე ტი რის კის აღე ბა 
,ან უფ რო მე ტი ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე უძ ლი ათ.

6. გა მო ი ყე ნეთ თქვე ნი ძლი ე რი მხა რე ე ბი

 ეს შე საძ ლოა ცხადი მო გეჩ ვე ნოთ, თუმ ცა მა ინც უნ და ით ქ ვას, რომ ტექ ნო ლო გი უ რი 
სერ ვი სე ბის პი ო ნე რი ფირ მე ბი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლე ბი მა შინ არი ან, რო ცა სა კუ თა რი 
ძი რე უ ლი უნა რე ბის - სა გა და სა ხა დო, სა აღ რიცხ ვო ან აუდი ტის სერ ვი სე ბის მი მართ 
მა ღა ლი მოთხოვ ნის მქო ნე ინ დუს ტ რი ებ ში ეძე ბენ ტექ ნო ლო გი ურ პერ ს პექ ტი ვებს.

7. ეძე ბეთ ექ ს პერ ტე ბი ყველ გან

 პი ო ნე რი ფირ მე ბი, ძი რი თა დად, საწყის ეტაპ ზე ტექ ნო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბის მი მარ-
თუ ლე ბე ბის პერ სო ნალს ტრა დი ცი უ ლი ბუ ღალ ტ რე ბით ავ სე ბენ, რომ ლე ბიც გად-
მოჰ ყავთ სხვა დე პარ ტა მენ ტე ბი დან, იმის მი ხედ ვით, თუ რა სა ხის ინ ტე რესს იჩე ნენ 
ახა ლი მი მარ თუ ლე ბის მი მართ. თუმ ცა, ისი ნი მა ლე ვე რწმუნ დე ბი ან, რომ საქ მი ა ნო ბის 
ზრდას თან ერ თად აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა არა ბუ ღალ ტე რი პერ სო ნა ლის და მა ტე ბა, 
რო მელ საც გა აჩ ნია ტექ ნო ლო გი უ რი ექ ს პერ ტი ზა.

8. და ნერ გეთ ინო ვა ცი ის კულ ტუ რა

 ახა ლი სერ ვი სის ხა ზის მშე ნებ ლო ბა ყო ველ თ ვის მო ითხოვს მე წარ მის თვი სე ბებს, 
თუმ ცა ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი ძა ლი ან სწრა ფად მოძ რავ მი ზანს წარ მო ად გენს, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით მოქ ნი ლო ბა და ინო ვა ცი უ რო ბა გან სა კუთ რე-
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

 ფირ მა EisnerAmper-ის პარ ტ ნი ო რი ჯე რი რა ვი აცხა დებს: „ჩემი მე სი ჯი თა ნამ შ რომ-
ლებ თან ასე თია - თუ რა ი მეს ერ თი გზით აკე თებ დი გუ შინ, იფიქ რე იმა ზე, რო გორ 
შე იძ ლე ბა გა ა კე თო ის სხვაგ ვა რად ხვალ. მე მუდ მი ვად ჩარ თუ ლი ვარ ამ პრო ცეს ში, 
მათ თან ერ თად. ჩვენ მუდ მი ვად ვართ ინო ვა ცი ე ბის, ტრან ს ფორ მა ცი ი სა და გა უმ ჯო-
ბე სე ბის ძი ე ბა ში.“

წყა რო: accountingtoday.com
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„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 11 1 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

ვებგვერდი, 27/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020453
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1.მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

„ქ) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 
შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – მინერალური რესურსების ეროვნულ 
სააგენტოს – საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების 
განხორციელებისას;“.

მუხლი 2.მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                         სალომე ზურაბიშვილი  სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

16 დეკემბერი 2021 წ.
N1148-VIმს-Xმპ
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„9. ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები არ ვრცელდება იმ საანგარიშო 
პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

2. 22 1 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. სავარაუდო დარიცხვა შეიძლება გაუქმდეს შესწორებითი დარიცხვით:
ა) საგადასახადო შემოწმების შედეგების საფუძველზე მიღებული საგადასახადო 

ორგანოს გადაწყვეტილებით;
ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 

საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით;
გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 

პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის გზით. ამ შემთხვევაში, 
პირის მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაცია/გაანგარიშება დაგვიანებულად 
წარდგენილად ჩაითვლება.“.

3. 37-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 37. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია„მუხლი 37. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია
1. პირი, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის  მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, საგადასახადო 

ორგანოს წარუდგენს დეკლარაციას საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული შრომის 
ანაზღაურების თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ, №II-06 დანართის 
მიხედვით.

2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიზნებისთვის, თუ 
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელი, გარდა ფიზიკური 
პირისა, არ წარადგენს საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული შრომის ანაზღაურების 
თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ დეკლარაციას, არ ითვლება, რომ მან 
წარადგინა დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის 
თანხა ნულის ტოლია.

შენიშვნა:  ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დებულება არ ვრცელდება იმ 
საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

4. მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი და 
„შენიშვნა“:

„3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიზნებისთვის, 
თუ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელი არ წარადგენს 
მოგების გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას, არ ითვლება, რომ მან წარადგინა 
დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის 
ტოლია.

შენიშვნა:  ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დებულება არ ვრცელდება იმ 
საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

5. 74-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „შენიშვნა“:
„შენიშვნა:  ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დებულება არ ვრცელდება იმ 

საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 28/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
230000000.05.001.020466
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი
საქართველოს საბაჟო კოდექსში  საქართველოს საბაჟო კოდექსში  

ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.
matsne.gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება:

1. 213-ე მუხლის:
ა) მე-6 და მე-7 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. 2023 წლის 1 იანვრამდე იმ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში, რომელიც არ მდებარეობს 

სასაზღვრო-საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ან საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი 
აეროპორტის ტერიტორიაზე, უცხო ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და 
მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების სამსახურებრივი სარგებლობისთვის, ამ 
წარმომადგენლობებისა და დიპლომატიური მისიების წევრების (მათთან მცხოვრები ოჯახის 
წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის მათზე საცალო წესით შესაძლებელია 
რეალიზებულ იქნეს უცხოური საქონელი სატარიფო და არასატარიფო ღონისძიებების 
განხორციელების გარეშე ან/და საქართველოს საქონელი.

7. ოქროს სიაში შეყვანით პირს 2023 წლის 1 იანვრამდე ენიჭება უფლება, კუთვნილი 
საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას ან/და საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიიდან გატანისას ისარგებლოს გამარტივებული პროცედურებით.“;

ბ) მე-9 და მე-10 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. 2023 წლის 1 იანვრამდე ამ კოდექსის 66-ე მუხლით გათვალისწინებული საქონლის 

შემოტანის ზოგადი დეკლარაციის წარდგენად მიიჩნევა საქონლის საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე შემოტანის შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტში დეკლარანტის ან მისი 
წარმომადგენლის მიერ საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
დოკუმენტების საბაჟო ორგანოსთვის წარდგენა.

10. 2023 წლის 1 იანვრამდე საბაჟო ორგანოსთვის ამ კოდექსის 155-ე მუხლით 
გათვალისწინებული საქონლის გატანის ზოგადი დეკლარაციის წარდგენა არ მოითხოვება.“.

2. 214-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ამ კოდექსის X წიგნის მოქმედება შეჩერდეს 2023 წლის 1 იანვრამდე.“.
მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                     სალომე ზურაბიშვილი    სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

17 დეკემბერი 2021 წ.
N1164-VIმს-Xმპ



37

ვებგვერდი, 28/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020461
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  

ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1.მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 173-ე მუხლის:
ა) „ფ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ფ) საქართველოს საბაჟო კოდექსის 107-ე მუხლით გათვალისწინებული დაბრუნებული 

საქონლის იმპორტი, თუ ეს საქონელი გათავისუფლდა იმპორტის გადასახადისგან;“;
ბ) „ყ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ყ) საქონლის იმპორტი საერთაშორისო დიპლომატიური და საკონსულო შეთანხმების 

შესაბამისად, თუ ეს საქონელი გათავისუფლდა იმპორტის გადასახადისგან;“.
2. 192-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ამ მუხლის 1 1 და 1 2 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, აქციზით 

დასაბეგრი ოპერაციის ან/და საქონლის იმპორტის განხორციელებამდე, აგრეთვე ამ 
კოდექსის 190 1  მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქონლის შემძენი ან/და მიმღები 
პირისთვის გადაცემამდე აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებას ექვემდებარება:

ა) აქციზით დასაბეგრი ალკოჰოლიანი სასმელი;
ბ) თამბაქოს ნაწარმი (მათ შორის, თამბაქოს ნედლეული, თამბაქოს ნარჩენები);
გ) სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი 

ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის.“;
ბ) 1 1 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 2 ნაწილი:
„1 2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 

90 980 01 კოდში მითითებული  საქონლის  იმპორტის შემთხვევაში იმპორტიორის მიერ 
აქციზური საქონლის აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდების წესი განისაზღვრება 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“;

გ) მე-2 ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2401, 

2403 11 000 00, 2403 19 000 00 და 2403 91 000 00 კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტი;“;
დ) მე-7 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის შენიშვნა:
„შენიშვნა: ამ ნაწილის მოქმედების წესი ამ მუხლის 1 2 ნაწილით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“.
3. 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) ამ კოდექსის 173-ე მუხლის „ძ“ და „წ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი მოთხოვნების 

შესაბამისად საქონლის იმპორტი;“.
4. 199-ე მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) საქონლის მიმართ გამოყენებული საბაჟო პროცედურები/რეექსპორტი (გარდა ამ 

მუხლით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტისა და დროებით შემოტანისა) საქართველოს 
საბაჟო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, აგრეთვე თავისუფალი ვაჭრობის 
პუნქტში საქონლის განთავსება;“.

5. 309-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 132-ე ნაწილი:
„132. 2023 წლის 1 იანვრამდე დღგ-ისგან გათავისუფლებულია საქონლის იმპორტი ამ 

კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ და „ო“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად, იმავე მუხლის 
შენიშვნის გათვალისწინებით, გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან საქონლის 
იმპორტისა.“.

6. 310-ე მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ამ კოდექსის 173-ე მუხლის „შ“ ქვეპუნქტისა და 199-ე მუხლის „ს“ ქვეპუნქტის 

მოქმედება შეჩერდეს 2023 წლის 1 იანვრამდე.“.
მუხლი 2.მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                        სალომე ზურაბიშვილისალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

17 დეკემბერი 2021 წ.
N1165-VIმს-Xმპ
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საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-80 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარის მე-7 და მე-8  ნაწილები:
„7. ფიზიკური პირის, რომელიც აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული 

ფორმით მოწყობიდან იღებს შემოსავალს, აღნიშნული საქმიანობის ნაწილში, საშემოსავლო 
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია აზარტულ თამაშობაზე/თამაშობებზე მოთამაშეებისგან 
მიღებულ ფსონებსა და მოთამაშეებზე გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა.

8. სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან 
თამაშობებში (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი წამახალისებელი 
გათამაშებისა)  მონაწილე პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია მის მიერ 
სისტემურ-ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხა.“.

2. 81-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 1 და 3 2 ნაწილები:
„3 1. ფიზიკური პირის მიერ აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 

მოწყობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 10 პროცენტით.
3 2. პირის მიერ ამ კოდექსის მე-80 მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული სისტემურ-

ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხა იბეგრება 2 პროცენტით.“.
3. 97-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. რეზიდენტი საწარმოს (გარდა ამ მუხლის მე-2 და მე-8−9 1 ნაწილებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა) მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია:
ა) განაწილებული მოგება;
ბ) გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული არ არის;
გ) უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების 

გადაცემა;
დ) ამ კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული 

წარმომადგენლობითი ხარჯი.“;
ბ) მე-9 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 9 1 და 9 2  ნაწილები:
„9 1. აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში 

საქმიანობის ამ ნაწილში პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია მოთამაშეებისგან 
მიღებულ ფსონებსა და მოთამაშეებზე გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა.

9 2. ამ მუხლის მე-9 და 9 1 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში იმავე ნაწილებით 
გათვალისწინებული საქმიანობებიდან მიღებული მოგების თანხის იდენტიფიცირებისთვის 
მიიჩნევა, რომ პირის მიერ დივიდენდის განაწილებისას პირველ რიგში ეს თანხა გაიცემა.“.

4. 98-ე მუხლის
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მოგების გადასახადის განაკვეთია 15 პროცენტი, გარდა ამ მუხლის მე-2 და მე-3 

ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“;
ბ) მე-2 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:
„3. პირის მიერ აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობიდან 

მიღებული დასაბეგრი მოგება იბეგრება 10 პროცენტით.“.
5. 135-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. პირისთვის (გარდა ამ მუხლის მე-2−მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული პირებისა) 

საანგარიშო პერიოდია კალენდარული წელი.“;
ბ) მე-3 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 ნაწილი:
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„4. აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირისთვის 
საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე.“.

6. 153-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) რეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომლის შემოსავალიც არ იბეგრება საქართველოში 

გადახდის წყაროსთან (გარდა იმ პირისა, რომელიც საშემოსავლო გადასახადით იბეგრება 
ამ კოდექსის მე-80 მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის 
მიხედვით);“;

ბ) მე-10 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. საწარმო, ორგანიზაცია და არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი დაწესებულება 

(საწარმოები, რომლებიც მოგების გადასახადით იბეგრებიან ამ კოდექსის 97-ე მუხლის 
პირველი−მე-3 და 9 1 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით) 
ვალდებული არიან, ყოველთვიურად, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 
რიცხვისა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ დეკლარაცია მოგების გადასახადის შესახებ.“;

გ) მე-10 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 ნაწილი:
„11. ფიზიკური პირი, რომელიც საშემოსავლო გადასახადით იბეგრება ამ კოდექსის მე-80 

მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით, ვალდებულია 
ყოველთვიურად, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო 
ორგანოს წარუდგინოს დეკლარაცია საშემოსავლო გადასახადის შესახებ.“.

7. 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა)  „ე“ ქვეპუნქტის შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შენიშვნა: „შენიშვნა: 
1. ფიზიკური პირის მიერ მოგებისას, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, სამორინეს, 

აზარტული კლუბის, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობი პირი 
აღნიშნული საქმიანობის ნაწილში ვალდებულია შეასრულოს საგადასახადო აგენტისთვის 
ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

2. ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ამ ნაწილის „ე 1“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაზე;“;

ბ) „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე 1“ ქვეპუნქტი:
„ე 1) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 

(გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მომწყობი პირი, რომელიც მოთამაშეზე სისტემურ-
ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გასცემს თანხას;“.

8. 309-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 133-ე ნაწილი:
„133. აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის 

მიერ აღნიშნული საქმიანობიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში მიღებული 
წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილება მიიჩნევა მოგების განაწილებად და იბეგრება ამ 
კოდექსის 97-ე მუხლის მე-10 ნაწილის შესაბამისად.“.

მუხლი 2.მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                              სალომე ზურაბიშვილისალომე ზურაბიშვილი
 თბილისი,

22 დეკემბერი 2021 წ.
N1191-VIIრს-Xმპ
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ვებგვერდი, 28/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200000000.05.001.020463
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1.მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 309-ე მუხლის:

ა) მე-15 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. 2023 წლის 1 იანვრამდე საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების 

ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ 
დაქირავებულ პირთა შრომას და ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას ბაზრის 
(ბაზრობის) ტერიტორიაზე განლაგებული არასტაციონარული სავაჭრო ადგილიდან, მათ 
შორის, დახლიდან, გარდა ფიზიკური პირისა, რომელსაც მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის 
სტატუსი ან რომელიც დარეგისტრირებულია ან ვალდებულია დარეგისტრირდეს დღგ-ის 
გადამხდელად ამ კოდექსის შესაბამისად.“;

ბ) 42-ე ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) არაუგვიანეს 2023 წლის 1 იანვრისა სრულად უზრუნველყოს ბაზრობის ტერიტორიაზე 

განლაგებული არასტაციონარული სავაჭრო ადგილები საკონტროლო-სალარო აპარატებით.“;
გ) 111-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„111. ამ კოდექსის 26 2 მუხლის მე-5 ნაწილისა და 290 2 მუხლის მოქმედება შეჩერდეს 2023 

წლის 1 იანვრამდე.“.
მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                         სალომე ზურაბიშვილი სალომე ზურაბიშვილი
 თბილისი,

22 დეკემბერი 2021 წ.
N1205-VIIრს-Xმპ

ვებგვერდი, 13/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020502

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებსაქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1.მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ 1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

„ბ 1) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს − „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემოწმების განხორციელებისას;“.

მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 მარტიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                       სალომე ზურაბიშვილი  სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

30 დეკემბერი 2021 წ.
N1331-VIIრს-Xმპ
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTx va:

gTxovT, gan mi mar toT: sa qar T ve los ka no ni sa so f lo- sa me ur neo ko o pe ra ti-
vis Se sa xeb, mux li 6/2 _ gu lis x mobs, rom me pa i es pi ra di sar geb lo bis T vis Se-
uZ lia ga mo i ye nos ko o pe ra ti vis qo ne ba?

pa su xi:

sa so f lo- sa me ur neo ko o pe ra ti vis Se sa xeb sa qar T ve los ka no nis me-6 mux li 
gan sazR v ravs sa sof lo- sa me ur neo ko o pe ra ti vis saq mi a no bis sfe ro ebs. ama ve 
mux lis me-2 na wi li ko o pe ra tivs aZ levs uf le bas, ga na xor ci e los am ko o pe-
ra ti vis me pa i e Ta eko no mi ku ri da so ci a lu ri mdgo ma re o bis ga um jo be se bas Tan 
da kav Si re bu li sxva saq mi a no ba, ro me lic sa qar T ve los ka non m deb lo biT ak-
r Za lu li ar aris. amas Tan, es ar niS navs ko o pe ra ti vis val de bu le bas, ga na-
xor ci e los ase Ti saq mi a no ba, Tu is araa dad ge ni li ko o pe ra ti vis wes de biT 
an me pa i es Tan ga for me bu li xel Sek ru le biT. aq ve ga saT va lis wi ne be lia is, 
rom ko o pe ra ti vi me war me Ta Se sa xeb ka no nis Se sa ba mi sad Seq m ni li iuri di u li 
pi ria da  mi si ne bis mi e ri saq mi a no ba, ro me lic mi mar Tu lia me pa i e Ta sa sar geb-
lod, sa qar T ve los sa ga da sa xa do ko deq sis Ta nax mad, ga ni xi le ba eko no mi kur 
saq mi a no bad da da i beg re ba ssk-is mi xed viT.

kiTx va:

sam Se neb lo ko ma nia as ru lebs mSe neb lo bas da eta pob ri vad aba rebs, Sem d gom 
axor ci e lebs mi Re ba- Ca ba re bas da wers an ga riS - faq tu ras `mo cu lo bis Tan xis 
ra o de no biT~. mSe neb lo bis das ru le bis pro ces Si mox da kv. m azom va da aR moC-
n da, rom er T -erT sar Tul ze, ro me lic Ca bar da iv nis Si, mi Re ba- Ca ba re bis aq-
ti sa da an ga riS - faq tu ris Ta nax mad, kvad ra tu lo ba nak le bi ra o de no biT iyo 
ga moT v li li, ax la ki an ga riS - faq tu ra un da ga mo i we ros dak le bu li ra o de-
no bis na wil ze.

gva in te re sebs, ro me li TviT un da ga mo i we ros an ga riS - faq tu ra, iv ni sis Tvis 
Tu de kem b ris?

aq ve aR v niS navT, rom de kem ber Si va ba rebT  bo lo etaps da amiT srul de ba mSe-
neb lo ba.

pa su xi:

Tu do ku men te bi dan dgin de ba, rom mom sa xu re bis er T -er Ti eta pi das rul da 
iv nis Si, ma Sin es ope ra cia un da da i beg ros (da dek la rir des) iv nis Si. rac 
Se e xe ba an ga riS - faq tu ras, myid ve lis moTxov nis Sem Tx ve va Si, igi ga mo i we-
re ba mim di na re Tve Si, mag ram mas Si mi Ti Te bu li iq ne ba da sa beg ri ope ra ci is 
gan xor ci e le bis Tve (iv ni si). vi na i dan, Tqve ni kiTx vi dan ga mom di na re, ko req-
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ti re bis sa fuZ ve li ar ar se bobs, ka non m deb lo bis mi xed viT, un da ga uq m des 
iv nis Si ga mo we ri li aras wo ri an ga riS - faq tu ra da ga mo i we ros (mim di na re 
Tvis ricx viT da iv ni sis pe ri o dis mi Ti Te biT) axa li an ga riS - faq tu ra.

kiTx va:

Sps-s 2021 wlis 4 oq tom bers mi e ni Wa arak va li fi ci u ri dRg-s ga dam x de lis 
sta tu si. ama ve Tvis 18 ricx v Si isev kva li fi ci ur ze mo vi da Setyo bi ne ba da 21 
oq tom b ri dan  gax da kva li fi ci u ri dRg-s ga dam x de li.

ro gor un da mo viq ceT: mTe li Tvis Se mo sa va li dav beg roT dRe eb ze pro por ci-
u lad, Tu  4 oq tom b ri dan Tvis bo lom de _ pro por ci u lad?

pa su xi:

arak va li fi ci u ri dRg-is ga dam x de lis sta tu sis mi ni We ba ar aCe rebs ga da sax-
de li dRg-is dek la ri re bi sa da ga dax dis val de bu le bas. Tqven gezRu de baT 
mxo lod an ga riS - faq tu ris ga mo we ri sa da dRg-s CaT v lis mi Re bis uf le ba.

kiTx va:

kli en tis T vis Se vas ru leT sa er Ta So ri so ga da zid va. ter mi nal ze Se nax vis, 
kon te i ne re bis moc de nis, dac lis da sxva mom sa xu re bis sa fa su ri ga mog vi we ra 
„em -es - si“-m, ro me lic un da ava nazRa u re bi noT Cvens kli ents, anu un da ga dav-
yi doT es mom sa xu re ba.

es mom sa xu re be bi dRg-iT da u beg ra via _ Se nax vis gar da, ro ca vyi du lobT „em -
es - si“ - s gan, mag ram ro ca Cven un da ga dav yi doT Cvens kli en t ze, am axa li dRg-s  
re gu la ci e biT un da dav beg roT Tu ara?

ma ga li Tis sa xiT gan vi xi loT si tu a ci a: pi- si -ar  - tes ti re bis mom sa xu re ba 
rom Se vi Zi noT da me re gav yi doT, Tu Cven gav yi diT, un da dav beg roT, mag ram  
 pi- si -ar -is gam yid ve li li cen zi re bu li sa me di ci no kom pa nia ar ibeg re ba?

pa su xi:

Tqve ni Se da re ba ar aris ko req tu li, vi na i dan erT Sem Tx ve va Si mom sa xu re ba 
Ta vi suf l de ba, imis mi u xe da vad, vin aris mi si gam we vi. me o re Sem Tx ve va Si 
ki Ta vi suf l de ba mxo lod kon k re tu li pi ris (li cen zi re bu li sa me di ci no 
kom pa ni a) mi er ga we u li mom sa xu re ba. ga da zid ve bis sfe ro Si sa me di ci no sfe-
ros msgav si mid go mis ga mo ye ne ba ar xde ba.  Tu mom sa xu re bis Tav da pir ve lad 
gam we vi kom pa nia nam d vi lad ga Ta vi suf le bu lia dRg-is gan, Cve ni az riT, „ga-
da yi du li“ sat ran s por to mom sa xu re bac ar da i beg re ba dRg-iT im na wil Si, 
ra na wil Sic igi ar da i beg ra Tav da pir vel gam yid vel Tan.
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kiTx va:

ga mar jo ba, fir mas Ca e ricxa gran ti. xel Sek ru le ba Si ga Sif ru li a, ra ze un-
da da i xar jos sag ran to Tan xa. er T -er Ti Tan xa gan kuT v ni lia fi zi ku ri pi ris 
mom sa xu re bis anazRa u re bis T vis (100 aSS do la ri yve la ga da sa xa dis CaT v liT, 
sag ran to xel Sek ru le bi dan ga mom di na re). gTxovT, ag vix s naT: am 100 aSS do-
lar Si mxo lod da qi ra ve bu lis sa pen si os 2% Se dis, Tu dam qi ra veb lis 2%-ic?

pa su xi:

Tqvens kiTx va ze pa su xi sag ran to xel Sek ru le ba Si un da mo Zeb noT. sa zo ga dod 
ki aR v niS navT, rom fi zi ku ri pi ris T vis mom sa xu re bis Ri re bu le bis anazRa-
u re bi sas, fi zi kur pirs mi sa Re bi Tan xi dan ukav de ba sa pen sio Se na ta ni (2%) 
da sa Se mo sav lo ga da sa xa di (20%). gar da ami sa, mom sa xu re bis mim Re bi pi ri am 
fi zi ku ri pi ris sa pen sio an ga riS ze da ma te biT ricxavs ki dev 2%-s.

kiTx va:

miv li ne bi sas sa qar T ve lo Si re gis t ri re bul Sps-s sazR var ga reT (Tur qeT Si) 
Tur qul ma kom pa ni am ga u wia mom sa xu re ba da un da ga da vu ricxoT Tan xa.

ro gorc vi ciT, es ope ra cia ar ibeg re ba dRg-Ti da sa Se mo sav lo ga da sa xa diT. 
xom ver gvety viT, ro me li ga da sa xa de biT ibeg re ba?

pa su xi:

Tu es ope ra ci a, Tqve ni TqmiT, ar ibeg re ba dRg-i Ta da sa Se mo sav lo ga da-
sa xa diT, igi Se iZ le ba da eq vem de ba ros ara re zi den tis mo ge bis ga da sa xa diT 
da beg v ras. Tqve ni kiTx vi dan ga mom di na re, vi na i dan ar aris da kon k re te bu li 
mTe li ri gi mniS v ne lo va ni ga re mo e be bi (ra mom sa xu re ba mi i ReT, ra miz niT, 
are bobs Tu ara re zi den to bis cno ba da a.S.), uf ro kon k re tu li pa su xis 
ga ce mis sa Su a le ba ar gvaqvs.

kiTx va:

in di vi du a lur me war mes, mci re biz ne sis sta tu siT, ro mel sac da qi ra ve bu li 
pi re bi ar hyavs da dRg-is ga dam x de li ar aris, aqvs  sa pen si os  ga dax dis val-
de bu le ba?  ram de na dac vi ciT, es ne ba yof lo bi Ti a.

pa su xi:

i/m, zo ga dad, Se iZ le ba Car Tu li iyos ro gorc da saq me bu lis (2%+2%+2%), 
ise TviT da saq me bu lis (4%+2%) sa pen sio  sqe ma Si.

da saq me bu lis sa val de bu lo sa pen sio sqe ma Si sa val de bu lo we siT ga wev ri-
a ne bu lad iT v le bi an (da saq me bu lis sqe ma) is pi re bi, rom le bic 2018 wlis 
ag vis tos Tvis mdgo ma re o biT, 40 wel ze uf ro nak le bi asa kis iy v nen. kom pa nia 
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val de bu li a, aseT pi reb s da u ka vos  2%, ase ve kom pa nia sa ku Ta ri ji bi dan ix dis 
ga na ce mis Tan xis 2%, xo lo sa xel m wi fo pirs sa pen sio an ga riS ze uricxavs 
2%-s, 1%-s an _ ara fers mi Re bu li Se mo sav lis ode no bis Se sa ba mi sad. am Ta-
ri Ris mdgo ma re o biT, 40 wli sa da me ti asa kis pi rebs Se eZ loT (Se uZ li aT )-
, ga mo su liy v nen sa pen sio sqe mi dan, Tu pir ve li sa val de bu lo ga wev ri a ne bis 
mo men ti dan 3-5 Tve Si sa pen sio sa a gen to Si ga nacxa deb d nen sqe mi dan gas v lis 
sur vils. yve la sxva Sem Tx ve va Si, sqe ma Si ga wev re ba sa val de bu lo a.

gar da ami sa, zo ga dad, i/ m -e bis T vis ar se bobs e.w. TviT da saq me bu lis sa pen sio 
sqe ma, ro me lic ne ba yof lo bi Tia da mas Si Car T va ar aris sa val de bu lo.

kiTx va:

gTxovT gan g vi mar toT, ra gan s x va ve baa dRg-s kva li fi ci u ri da arak va li fi ci u ri 
ga dam x de lis sta tuss So ris da ram de nad ar se bi Tia es sta tu si mci re me war mi-
saT vis?

pa su xi:

arak va li fi ci ur dRg-is ga dam x dels ezRu de ba an ga riS - faq tu ris ga mo we ri sa 
da an ga riS - faq tu riT dRg-is CaT v lis uf le ba. arak va li fi ci u ri ga dam x de lis 
sta tu sis Se mo Re bis Zi ri Ta di mi za ni a, mox des e.w. yal bi saf -e biT (u sa qon lo 
ope ra ci a, fiq ti u ri ga ri ge ba) dRg-is CaT v li sa da bi u je tis kuT v ni li Tan-
xe bis uka no nod miT vi se bis pre ven ci a. ase Ti sta tu sis mi ni We ba an kva li fi ci-
u ri sta tu sis moTxov na ze uaris Tqma xde ba iseT Sem Tx ve veb Si, ro go ri ca a:

1. in for ma cia sa ga mo Zi e bo or ga no dan ga dam x de lis uka no no qme de beb Tan 
da kav Si re biT;

2. mra va li Tvis gan mav lo ba Si pi ra di aR ricx vis ba raT ze ope ra ci is (ga ta-
re bis) ar ar se bo ba;

3. aRi a re bu li da va li a ne ba;

4. par t ni o ris aRi a re bu li da va li a ne ba;

5. par t ni o ris mi er da fuZ ne bu li sxva kom pa ni is aRi a re bu li da va li a ne ba;

6. sxva Sem Tx ve ve bi.

7. sxva gan s x va ve ba am sta tu sebs So ris ar aris.

kiTx va:

varT Sps, gvaqvs pro duq ci is war mo e ba da re a li za ci a, 2021 wlis bo los war-
mo e bis Ta nam S rob leb ze ga i ca sa a xal w lo pre mi a.S eg viZ lia Tu ara ga ce mu li 
pre mi is Tan xa da va ma toT pro duq ci is TviT Ri re bu le bas? ase ve, gva in te re sebs 
war mo e bis Ta nam S rom le bis jan m r Te lo bis ne ba yof lo bi Ti dazR ve va, erT Sem-
Tx ve va Si, da me o re Sem Tx ve va Si, Se iZ le ba Tu ara sa val de bu lo dazR ve va da va-
ma toT pro duq ci is TviT Ri re bu le bas da ga da sa xa de bis kuTxiT. am sa kiTxe bi-
dan ro me li me xom ar cvlis ga re mo e bas? 
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pa su xi:

es sa kiTxe bi un da mo wes rig des fi nan su ri aR ricx vis stan dar te bi Ta da 
Tqve ni sa aR ricx vo po li ti kiT. ga da sa xa de bis kuTxiT. es sa kiTxe bi ara fers 
cvlis, Tu, ra Tqma un da, aR niS nul ga na ce mebs beg ravT (gar da sa val de bu lo 
dazR ve vi sa) sa Se mo sav lo ga da sa xa diT.

kiTx va:

sat ran s por to sa Su a le bis re a li za ci is mi Re ba- Ca ba re bis aq ti Sed ga 2021 
wlis 31 de kem bers, mag ram mi si iuri di u li ga da for me ba mox da 2022 wlis 10 
ian vars. ro me li pe ri o dis re a li za ci as ekuT v nis es ope ra cia da ro me li pe ri-
o diT amov we roT dRg-s an ga riS - faq tu ra?

pa su xi:

aR niS nu li sa kiTxi ar re gu lir de ba sa ga da sa xa do ko deq siT, Tum ca, Tu mis 
re gis t ra ci a Si mom sa xu re bis sa a gen to Si re gis t ra ci as gu lis x mobT, Cve ni 
az riT, ope ra cia mi e kuT v ne ba 2021 wlis de kem bers.

kiTx va:

ro me li Ta ri RiT un da ga mov T va loT im por ti re bu li sa qon lis tran s por ti-
re bis sa fa su ris kur si, rom lis Ri re bu le bac ga dax di li iq na aSS do lar Si  - 
ro ca tran s por ti re bis sa fa su ri ga da vi xa deT, Tu, ro ca sa qon lis gan ba Je ba 
mox da (do ku men ti gvaqvs mxo lod in vo i si)?

pa su xi:

Tu sa u ba ria e.w. „es to nu ri mo de lis sa war mo ze“, ma Sin es sa kiTxi fi nan su ri 
aR ricx vis sa kiTxia da sa ga da sa xa do ka non m deb lo biT ar re gu lir de ba. 

sxva Sem Tx ve va Si, ucxo ur va lu ta Si gan xor ci e le bu li ope ra cia lar Si ga da i-
ta ne ba am ope ra ci is gan xor ci e le bis dRis kur siT, am kon k re tul Sem Tx ve va Si 
ki (Tu swo rad ga vi geT, ga dax da win us w reb da mom sa xu re bis mi Re bis mo ments) 
_ Tan xis ga dax dis mo men t (eb ) Si ar se bu li kur siT.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.12.21 1,7891 4,7051 3,4991 4,1710 2,3707 2,9759 3,5053 7,6154 7,0704 0,9468 3,4141 3,3854 1,4072 3,0892

02.12.21 1,7891 4,7051 3,4991 4,1710 2,3707 2,9759 3,5053 7,6154 7,0704 0,9468 3,4141 3,3854 1,4072 3,0892

03.12.21 1,7891 4,7051 3,4991 4,1710 2,3707 2,9759 3,5053 7,6154 7,0704 0,9468 3,4141 3,3854 1,4072 3,0892

04.12.21 1,7930 4,7158 3,5072 4,1738 2,3761 2,9825 3,5076 7,6440 7,0886 0,9540 3,4101 3,3834 1,4117 3,0887

05.12.21 1,7854 4,6939 3,4913 4,1726 2,3589 2,9691 3,4853 7,6322 7,0567 0,9553 3,3966 3,3671 1,4081 3,0883

06.12.21 1,7902 4,7083 3,5023 4,1894 2,3760 2,9783 3,5032 7,6630 7,0789 0,9665 3,4173 3,3840 1,4232 3,0964

07.12.21 1,7866 4,6987 3,4952 4,1803 2,3875 2,9718 3,4866 7,6567 7,0711 0,9692 3,3871 3,3642 1,4236 3,0890

08.12.21 1,7866 4,6987 3,4952 4,1803 2,3875 2,9718 3,4866 7,6567 7,0711 0,9692 3,3871 3,3642 1,4236 3,0890

09.12.21 1,7866 4,6987 3,4952 4,1803 2,3875 2,9718 3,4866 7,6567 7,0711 0,9692 3,3871 3,3642 1,4236 3,0890

10.12.21 1,7866 4,6987 3,4952 4,1803 2,3875 2,9718 3,4866 7,6567 7,0711 0,9692 3,3871 3,3642 1,4236 3,0890

11.12.21 1,7895 4,7056 3,5000 4,1984 2,3909 2,9764 3,5017 7,7115 7,0805 0,9792 3,4019 3,3532 1,4360 3,0900

12.12.21 1,7900 4,7051 3,5002 4,2027 2,3811 2,9772 3,4946 7,7074 7,0781 0,9795 3,4003 3,3351 1,4376 3,0893

13.12.21 1,7934 4,7122 3,5065 4,2064 2,3855 2,9817 3,5295 7,7367 7,0907 0,9844 3,4111 3,3429 1,4351 3,0875

14.12.21 1,8085 4,7545 3,5376 4,2410 2,4065 3,0086 3,5668 7,8152 7,1563 0,9949 3,4559 3,3800 1,4525 3,0866

15.12.21 1,8031 4,7394 3,5268 4,2260 2,3959 2,9993 3,5420 7,7738 7,1344 0,9938 3,4418 3,3778 1,4399 3,0775

16.12.21 1,8031 4,7394 3,5268 4,2260 2,3959 2,9993 3,5420 7,7738 7,1344 0,9938 3,4418 3,3778 1,4399 3,0775

17.12.21 1,8031 4,7394 3,5268 4,2260 2,3959 2,9993 3,5420 7,7738 7,1344 0,9938 3,4418 3,3778 1,4399 3,0775

18.12.21 1,7994 4,7277 3,5183 4,2162 2,3966 2,9914 3,5287 7,7753 7,1159 0,9899 3,4128 3,3729 1,4396 3,0811

19.12.21 1,7948 4,7202 3,5130 4,1992 2,4062 2,9883 3,5188 7,7602 7,1035 0,9848 3,4070 3,3720 1,4386 3,0840

20.12.21 1,7948 4,7202 3,5130 4,1992 2,4062 2,9883 3,5188 7,7602 7,1035 0,9848 3,4070 3,3720 1,4386 3,0840

21.12.21 1,7887 4,7003 3,4980 4,1990 2,4091 2,9742 3,5051 7,7364 7,0732 0,9811 3,3818 3,3677 1,4423 3,0825

22.12.21 1,7843 4,6903 3,4908 4,1791 2,4009 2,9688 3,4801 7,7024 7,0596 0,9776 3,3550 3,3762 1,4348 3,0794

23.12.21 1,7843 4,6903 3,4908 4,1791 2,4009 2,9688 3,4801 7,7024 7,0596 0,9776 3,3550 3,3762 1,4348 3,0794

24.12.21 1,7843 4,6903 3,4908 4,1791 2,4009 2,9688 3,4801 7,7024 7,0596 0,9776 3,3550 3,3762 1,4348 3,0794

25.12.21 1,7793 4,6766 3,4808 4,1515 2,3873 2,9605 3,4282 7,6529 7,0383 0,9682 3,3284 3,3724 1,4243 3,0763

26.12.21 1,7729 4,6561 3,4661 4,1358 2,3742 2,9480 3,4108 7,5680 7,0113 0,9617 3,3028 3,3402 1,4159 3,0720

27.12.21 1,7716 4,6527 3,4625 4,1464 2,3781 2,9444 3,4547 7,5500 7,0029 0,9619 3,3191 3,3351 1,4139 3,0696

28.12.21 1,7541 4,6081 3,4298 4,1133 2,3589 2,9170 3,4292 7,5030 6,9362 0,9564 3,2812 3,3028 1,4007 3,0637

29.12.21 1,7376 4,5671 3,3994 4,0858 2,3574 2,8909 3,3925 7,4268 6,8722 0,9497 3,2336 3,2790 1,3885 3,0521

30.12.21 1,7376 4,5671 3,3994 4,0858 2,3574 2,8909 3,3925 7,4268 6,8722 0,9497 3,2336 3,2790 1,3885 3,0521

31.12.21 1,7376 4,5671 3,3994 4,0858 2,3574 2,8909 3,3925 7,4268 6,8722 0,9497 3,2336 3,2790 1,3885 3,0521

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis ianvarSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis ianvarSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.12.21 2,4286 2,2440 1,9656 0,2312 2,6835 8,4106 0,7355 9,9459 2,2898 10,2122 4,8676 3,9621 4,1556 2,1130

02.12.21 2,4286 2,2440 1,9656 0,2312 2,6835 8,4106 0,7355 9,9459 2,2898 10,2122 4,8676 3,9621 4,1556 2,1130

03.12.21 2,4286 2,2440 1,9656 0,2312 2,6835 8,4106 0,7355 9,9459 2,2898 10,2122 4,8676 3,9621 4,1556 2,1130

04.12.21 2,4363 2,2402 1,9659 0,2309 2,6826 8,4092 0,7354 9,9774 2,2884 10,2106 4,8594 3,9611 4,1593 2,1093

05.12.21 2,4237 2,2279 1,9613 0,2306 2,6653 8,4081 0,7353 9,9964 2,2782 10,1924 4,8452 3,9624 4,1423 2,0979

06.12.21 2,4350 2,2449 1,9712 0,2301 2,6751 8,4302 0,7372 10,0142 2,2836 10,2191 4,8621 3,9730 4,1640 2,1093

07.12.21 2,4210 2,2157 1,9656 0,2252 2,6661 8,4100 0,7355 9,9379 2,2715 10,1947 4,8435 3,9599 4,1464 2,0900

08.12.21 2,4210 2,2157 1,9656 0,2252 2,6661 8,4100 0,7355 9,9379 2,2715 10,1947 4,8435 3,9599 4,1464 2,0900

09.12.21 2,4210 2,2157 1,9656 0,2252 2,6661 8,4100 0,7355 9,9379 2,2715 10,1947 4,8435 3,9599 4,1464 2,0900

10.12.21 2,4210 2,2157 1,9656 0,2252 2,6661 8,4100 0,7355 9,9379 2,2715 10,1947 4,8435 3,9599 4,1464 2,0900

11.12.21 2,4487 2,2248 1,9670 0,2243 2,6732 8,4127 0,7357 9,9175 2,2818 10,2149 4,8484 3,9634 4,1736 2,0938

12.12.21 2,4439 2,2187 1,9623 0,2236 2,6759 8,4108 0,7355 9,8693 2,2826 10,1957 4,8469 3,9623 4,1797 2,0902

13.12.21 2,4621 2,2258 1,9627 0,2230 2,6755 8,4059 0,7351 9,9197 2,2845 10,1898 4,8503 3,9612 4,1770 2,0927

14.12.21 2,4724 2,2551 1,9604 0,2269 2,6945 8,4035 0,7349 9,9149 2,2940 10,2138 4,8526 3,9624 4,1776 2,1230

15.12.21 2,4640 2,2373 1,9615 0,2271 2,7017 8,3787 0,7327 9,8876 2,2876 10,1568 4,8455 3,9531 4,1502 2,1087

16.12.21 2,4640 2,2373 1,9615 0,2271 2,7017 8,3787 0,7327 9,8876 2,2876 10,1568 4,8455 3,9531 4,1502 2,1087

17.12.21 2,4640 2,2373 1,9615 0,2271 2,7017 8,3787 0,7327 9,8876 2,2876 10,1568 4,8455 3,9531 4,1502 2,1087

18.12.21 2,4639 2,2252 1,9584 0,2278 2,6916 8,3885 0,7336 9,9192 2,2869 10,1686 4,8538 3,9556 4,1500 2,0985

19.12.21 2,4638 2,2168 1,9635 0,2279 2,6892 8,3964 0,7343 9,8641 2,2863 10,2018 4,8548 3,9572 4,1351 2,0885

20.12.21 2,4638 2,2168 1,9635 0,2279 2,6892 8,3964 0,7343 9,8641 2,2863 10,2018 4,8548 3,9572 4,1351 2,0885

21.12.21 2,4678 2,2311 1,9621 0,2293 2,6978 8,3923 0,7339 9,8291 2,2896 10,1968 4,8578 3,9589 4,1371 2,0890

22.12.21 2,4612 2,2178 1,9594 0,2297 2,7038 8,3839 0,7332 9,8104 2,2895 10,1832 4,8566 3,9539 4,1376 2,0724

23.12.21 2,4612 2,2178 1,9594 0,2297 2,7038 8,3839 0,7332 9,8104 2,2895 10,1832 4,8566 3,9539 4,1376 2,0724

24.12.21 2,4612 2,2178 1,9594 0,2297 2,7038 8,3839 0,7332 9,8104 2,2895 10,1832 4,8566 3,9539 4,1376 2,0724

25.12.21 2,4390 2,1937 1,9572 0,2287 2,7063 8,3754 0,7325 9,7173 2,2862 10,1763 4,8623 3,9516 4,1255 2,0577

26.12.21 2,4308 2,1922 1,9553 0,2269 2,6921 8,3637 0,7314 9,6579 2,2847 10,1554 4,8532 3,9452 4,1082 2,0512

27.12.21 2,4422 2,2018 1,9532 0,2270 2,6882 8,3572 0,7309 9,6492 2,2829 10,1508 4,8553 3,9423 4,1050 2,0548

28.12.21 2,4156 2,1719 1,9464 0,2250 2,6597 8,3411 0,7295 9,5887 2,2671 10,1179 4,8149 3,9323 4,0809 2,0297

29.12.21 2,3871 2,1304 1,9391 0,2240 2,6407 8,3096 0,7267 9,5432 2,2492 10,0696 4,7980 3,9158 4,0672 1,9973

30.12.21 2,3871 2,1304 1,9391 0,2240 2,6407 8,3096 0,7267 9,5432 2,2492 10,0696 4,7980 3,9158 4,0672 1,9973

31.12.21 2,3871 2,1304 1,9391 0,2240 2,6407 8,3096 0,7267 9,5432 2,2492 10,0696 4,7980 3,9158 4,0672 1,9973
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.12.21 4,1236 1,8173 1,2078 8,8263 1,7375 6,4274 2,7393 0,2855 1,1322 0,7155 3,6477 1,9411 0,5546

02.12.21 4,1236 1,8173 1,2078 8,8263 1,7375 6,4274 2,7393 0,2855 1,1322 0,7155 3,6477 1,9411 0,5546

03.12.21 4,1236 1,8173 1,2078 8,8263 1,7375 6,4274 2,7393 0,2855 1,1322 0,7155 3,6477 1,9411 0,5546

04.12.21 4,1576 1,8196 1,2046 8,8249 1,7364 6,4106 2,7402 0,2855 1,1320 0,7104 3,6450 1,9530 0,5544

05.12.21 4,1209 1,8195 1,2068 8,8237 1,7326 6,4073 2,7426 0,2852 1,1313 0,7100 3,6419 1,9370 0,5442

06.12.21 4,0876 1,8240 1,1991 8,8469 1,7310 6,4307 2,7513 0,2862 1,1285 0,7140 3,6538 1,9444 0,5447

07.12.21 4,0616 1,8193 1,1932 8,8257 1,7231 6,3904 2,7361 0,2856 1,1238 0,7084 3,6429 1,9595 0,5404

08.12.21 4,0616 1,8193 1,1932 8,8257 1,7231 6,3904 2,7361 0,2856 1,1238 0,7084 3,6429 1,9595 0,5404

09.12.21 4,0616 1,8193 1,1932 8,8257 1,7231 6,3904 2,7361 0,2856 1,1238 0,7084 3,6429 1,9595 0,5404

10.12.21 4,0616 1,8193 1,1932 8,8257 1,7231 6,3904 2,7361 0,2856 1,1238 0,7084 3,6429 1,9595 0,5404

11.12.21 4,1180 1,8172 1,1966 8,8286 1,7217 6,3942 2,7398 0,2854 1,1235 0,7087 3,6439 1,9794 0,5484

12.12.21 4,1236 1,8187 1,1984 8,8266 1,7187 6,4043 2,7435 0,2853 1,1234 0,7093 3,6454 1,9845 0,5448

13.12.21 4,1407 1,8177 1,2025 8,8214 1,7134 6,4181 2,7378 0,2850 1,1146 0,7101 3,6432 1,9939 0,5540

14.12.21 4,1357 1,8137 1,2081 8,8189 1,7091 6,4164 2,7384 0,2848 1,1132 0,7115 3,6422 2,0162 0,5591

15.12.21 4,0434 1,8085 1,1965 8,7929 1,7066 6,3953 2,7317 0,2839 1,1012 0,7071 3,6312 2,0074 0,5565

16.12.21 4,0434 1,8085 1,1965 8,7929 1,7066 6,3953 2,7317 0,2839 1,1012 0,7071 3,6312 2,0074 0,5565

17.12.21 4,0434 1,8085 1,1965 8,7929 1,7066 6,3953 2,7317 0,2839 1,1012 0,7071 3,6312 2,0074 0,5565

18.12.21 4,0213 1,8151 1,1907 8,8031 1,7103 6,4089 2,7349 0,2844 1,0961 0,7074 3,6339 2,0015 0,5573

19.12.21 4,0371 1,8168 1,1931 8,8114 1,7112 6,4082 2,7374 0,2849 1,0863 0,7075 3,6411 1,9946 0,5584

20.12.21 4,0371 1,8168 1,1931 8,8114 1,7112 6,4082 2,7374 0,2849 1,0863 0,7075 3,6411 1,9946 0,5584

21.12.21 4,0305 1,8160 1,1994 8,8071 1,7054 6,3946 2,7326 0,2850 1,0879 0,7082 3,6369 2,0276 0,5661

22.12.21 4,0259 1,8101 1,1973 8,7983 1,7032 6,3888 2,7320 0,2844 1,0875 0,7061 3,6340 2,0363 0,5664

23.12.21 4,0259 1,8101 1,1973 8,7983 1,7032 6,3888 2,7320 0,2844 1,0875 0,7061 3,6340 2,0363 0,5664

24.12.21 4,0259 1,8101 1,1973 8,7983 1,7032 6,3888 2,7320 0,2844 1,0875 0,7061 3,6340 2,0363 0,5664

25.12.21 3,9149 1,8134 1,1841 8,7894 1,7091 6,3916 2,7304 0,2839 1,0840 0,7083 3,6278 2,0148 0,5643

26.12.21 3,9081 1,8066 1,1743 8,7771 1,7119 6,3834 2,7277 0,2839 1,0721 0,7074 3,6252 2,0018 0,5594

27.12.21 3,8759 1,8052 1,1687 8,7703 1,7156 6,3685 2,7254 0,2837 1,0662 0,7065 3,6219 2,0251 0,5642

28.12.21 3,9068 1,8002 1,1689 8,7534 1,7082 6,3418 2,7201 0,2834 1,0579 0,7058 3,6149 2,0106 0,5630

29.12.21 3,9160 1,7939 1,1680 8,7203 1,7003 6,3190 2,7096 0,2823 1,0608 0,7034 3,6012 1,9635 0,5641

30.12.21 3,9160 1,7939 1,1680 8,7203 1,7003 6,3190 2,7096 0,2823 1,0608 0,7034 3,6012 1,9635 0,5641

31.12.21 3,9160 1,7939 1,1680 8,7203 1,7003 6,3190 2,7096 0,2823 1,0608 0,7034 3,6012 1,9635 0,5641
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

To daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze 
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansu-

ri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis ward-
genisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.

profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom inter-
esTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gad-
awyvetilebebis kompromentireba.
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