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Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України 
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів Грузії  (GFPAA) 

 
Звернення 

 
Друзі та колеги, ми стурбовані рішенням Росії, країни-агресора, визнати незалежність неподільних територій 
України та ввести на територію України окупаційні військові формування. 
 
Ми знову стали свідками грубого порушення основоположних принципів міжнародного права. Ніхто не має права 
забороняти суверенним, незалежним країнам вибирати власні альянси з безпеки та ставити під сумнів  їх прагнення 
бути повноправними членами європейської та євроатлантичної сім'ї. 
 
Грузія пережила російську агресію 2008 року, за якою послідувала окупація значної частини Грузії. Як наслідок, 
переміщення тисяч людей на Батьківщині. Сьогодні наш братський український народ знаходиться в такій же 
складній ситуації. 
 
Я заявляю про нашу солідарність і міцну підтримку в боротьбі, яка неодмінно закінчиться перемогою українського 
народу. Ми завжди на стороні братніх українців, віримо, що Україна завжди буде єдиною, сильною і вільною, бо 
добро завжди перемагає зло. 
 
Слава Україні, Героям слава! 
 
Від імені Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів Грузії: 
 
Русудан Жоржоліані-Нікабадзе (голова) 
 
Нодар Ебаноїдзе - (заступник голови) 
 
Ніколоз Бакашвілі - (заступник голови) 
 
Теймураз Парцхаладзе 
 
Давид Папіашвілі 
 
Георгій Хмаладзе 
 

Мурад Нарсія 
 
Михайло Абаіадзе 
 
Костянтин Датіашвілі 
 
Мзевінар Гурабанідзе 
 
Георгій Квінікадзе 
 
Тамар Цухішвілі 

 
 
Тбілісі, 
25 лютого 2022 року 
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GEORGIAN FEDERATION OF 

PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 

AND AUDITORS 

დამტკიცებულია:
გამგეობის სხდომის 
ოქმი 3/ 28.02.2022

ბაფის მოსალოდნელი შემოსავლები  
და ხარჯები 2022 წლისათვის 

შემოსავლები ლარში
1 საწევრო შენატანებიდან 231,200 (შენიშვნა 1)

2 განათლებისა და სერტიფიცირების პროგრამებიდან 423,600 (შენიშვნა 2)

3 სხვა შემოსავლები               199,100 (შენიშვნა 3)

სულ  შემოსავლები 853,900

ხარჯები 
1 წევრების მომსახურებასთან დაკავშირებული 230,127 (შენიშვნა 4)

2 განათლებასა და სერტიფიცირებასთან 
დაკავშირებული 

467,008 შენიშვნა 5)

3. სხვა შემოსავლებთან დაკავშირებული        235,674 (შენიშვნა 6)

სულ  ხარჯები: 932,809
დეფიციტი:  (78,909)

განმარტება: 1. პროექტით წარმოდგენილ სხვა შემოსავლებსა და ხარჯებში პუნქტი 
„სერტიფიცირების ლიტერატურის განახლება“ შესრულდება იმ შემთხვევაში, თუ 
დაფინანსდება ბაფის მიერ  „მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის  წარმომადგენლობა 
საქართველოში“ წინაშე წარდგენილი გრანტის პროექტი (51,000 ლარი) რომელზედაც 
შედგა მოლაპარაკებები და არსებობს დონორის მიერ  გამოხატული მხარდაჭერის 
სურვილი. გრანტის ვერმიღების შემთხვევაში, ლიტერატურის განახლების პროცესი 
გადაიწევს 2023 წლისათვის და წლიურ ფინანსურ შედეგზე გავლლენა არ ექნება;

პროექტში განხილული არ არის გრანტებიდან სხვა, შესაძლო შემოსავლების მიღება, 
აგრეთვე ხარჯები, რომელიც შეიძლება დამატებით წარმოიქმნას კომიტეტების  
სამოქმედო გეგმებით გათვალისინებული ზოგიერთი საქმიანობის დასაფინანსებლად. 
გაუთვალისინებლობის საფუძველი:

 y ბიუჯეტის შედგენის დღისათვის საგრანტო პროექტზე ინფორმაციის არ არსებობა;

 y მიმდინარე ეტაპზე კომიტეტების სამოქმედო გეგმები დამტკიცებული არ არის და 
დამატებით დასაფინანსებელ მუხლებზე ინფორმაციის არ ქონა. 
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განმარტება: 2. დეფიციტის გამომწვევი არსებითი ფაქტორები:

დეფიციტთან დაკავშირებული მუხლების 
ცვლილება გასულ წელთან შედარებით

შემოსავალი 
შემცირდა/ხარჯი 

გაიზარდა

ხარჯი 
შემცირდა

მცირდება შემოსავლები - განათლება და 
სერტიფიცირებიდან 

95,000

მცირდება  სხვა შემოსავლები (პროცენტი, დივიდენდი)        10,000

იზრდება  ოფისის იჯარა  8,000

სხვა მუხლებში (არაარსებითი) ცვლილებები 2,000

მცირდება  განათლებისა და სერტიფიცირების ხარჯები 36,000

ჯამი:     - 115,000 36,000
დეფიციტი    -- 79,000

განმარტება: 3. COVID-19-ის პანდემიით შექმნილი ბუნდოვანობის გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია საჭირო გახდეს საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შემოსავლებისა და 
ხარჯების მუხლების  გადასინჯვა და კორექტირება, გამგეობასთან შეთანხმებით.  

განმარტება: 4. ბიუჯეტით გათვალისწინებული შემოსავლებზე გადამეტებული ხარჯები  
დაიფარება გასული წლების რეზერვებიდან.

1. შემოსავლები საწევრო შენატანებიდან  231,200 ლარი    (1-ლი შენიშვნა) 

1.

ნამდვილი წევრების საწევრო 
შენატანები, მ.შ:
წევრი აუდიტორების - 36,000 (300 
წევრი x 10 ლ. x 12 თვე);
პროფესიონალი ბუღალტრების - 20,700 
(345 წევრი x 5ლ. x 12თვე)

56,700  ლარი

2. ასოცირებული წევრების შენატანები 66,000 (5,500 წევრი x 1 ლ. x  
12 თვე)  ლარი

3. 2022 წელს მიღებული წევრები  5,500  (500 ახალი წევრი x 11ლ.)  
ლარი*

სულ შემოსავლები ფიზიკური პირებიდან 128,200 ლარი
4. კორპორაციული საწევრო შენატანები 103,000  (3კ. x 12,000) +  

(2კ. x 10,000) ) + (47კ. x 
1,000ლ) ლარი**

სულ საწევრო შემოსავლები 231,200 ლარი

*  საბიუჯეტო პერიოდში ივარაუდება 500-მდე ახალი წევრის მიღება, რომლებიც გადაიხდიან 
გაწევრიანების ერთჯერად გადასახადს - 5 ლარს და საწევროს - 6 ლარს (გაწევრიანების 
პერიოდების განსხვავების გამო, ახალი წევრების მიერ საანგარიშო წლის საწევრო შენატანები 
საშუალოდ გათვლილია 6 თვეზე).  

** კორპორაციული საწევრო წლიური შესატანი დადგენილია ბაფის წევრი კომპანიების 
შემოსავლების (საბიუჯეტო წლის წინა საანგარიშგებო წლის) მიხედვით.
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2. შემოსავლები განათლებისა და სერტიფიცირების პროგრამებიდან 
423,600 ლარი   (მე-2 შენიშვნა)

ა)  სასწავლო პროგრამებიდან 155,000 ლარი  

1. განგრძობითი  სწავლება 143,000 (300 წევრი x 300ლ) + (265 წევრი x 
200ლ)  ლარი *

2. სხვადასხვა ტრენინგები 12,000 ლარი**

სულ შემოსავლები 155,000  ლარი

*  განგრძობითი პროგრამის  სემინარში მონაწილეობის ღირებულებაა აუდიტორებისათვის 
300 ლარი დღგ-ის გარეშე, ხოლო სხვა ნამდვილი წევრებისათვის 200 ლარი. 

**  2022 წელს წევრებისათვის დაგეგმილია  სემინარები (30 საათი).   ერთ სემინარში 
(საშუალოდ 3 საათი) მონაწილეობისათვის წევრი გადაიხდის 12 ლარს (დღგ-ს გარეშე). 
ივარაუდება, რომ  ყველა სემინარში  (ჯამურად) მონაწილეობას მიიღებს  1000 პირი და 
მიღებული შემოსავალი იქნება 12,000 (1000მს. X12ლ.) ლარი.

ბ) სერტიფიცირების პროგრამებიდან 268,600 ლარი 

1. სერტიფიცირების 
გამოცდები 

185,600 (900 კანდ. x 176ლ.)+ (80 კანდ. x 
340ლ.)  ლარი*

2. გამოცდების ჩათვლა 10,000 (100 კანდ. x 90ლ.)** 

სერტიფიცირების 
ლიტერატურა

73,000 (550 ეგზ. x 50ლ) + (350ეგ. x 70ლ.) 
ლ; (140ეგ. x 150ლ.) ლარი ***

სულ  შემოსავლები 268,600 ლარი   

*  ივარაუდება, რომ 2022 წელს ზამთრისა და ზაფხულის გამოცდებზე მონაწილეობას მიიღებს 
980 კანდიდატი. მათ შორის, პირველ ორ ეტაპზე 900  ხოლო მესამე ეტაპზე 80 კანდიდატი.

** ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილით სერტიფიცირების კანდიდატებს  უფლება აქვთ 
მიიღონ პირველი ეტაპის მოდულებში გამოცდების ჩათვლა. ჩათვლებიდან მოსალოდნელი 
შემოსავლები დაგეგმილია 2020-2021 წლების ანალოგიით

*** სერტიფიცირების ლიტერატურის ღირებულება განსხვავდება სერტიფიცირების დონეების 
მიხედვით.

3. სხვა შემოსავლები  199,100 ლარი                             (მე-3 შენიშვნა)

1. შემოსავალი დისტრიბუციიდან 90,000 ლარი*

2. საიჯარო შემოსავლები 10,100 ლარი**

3. პროცენტიდან შემოსავალი 48,000 ლარი ***

4. დონორი ორგანიზაციებისგან დაფინანსება 51,000 ლარი

*  სულ სხვა შემოსავლები 199,100 ლარი

* დისტრიბუციიდან  შემოსავლები გათვლილია “ბრუტო” პრინციპით, საიდანაც პროგრამების 
ღირებულების 60% ერიცხება პროგრამის მესაკუთრეს.

**  შემოსავალი მიიღება საოფისე ფართობის ნაწილის  ქვეიჯარიდან. 
*** საბანკო დეპოზიტზე განთავსებულ თანხებზე დარიცხული პროცენტი.
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ხარჯები

1. საწევრო შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები - 225,127 ლარი 
(მე-4 შენიშვნა)

ფიზიკური პირი წევრების მომსახურების ხარჯები  --   129,315 ლარი, მათ შორის:

1. საწევრო გადასახადი ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციაში

7,750 (2,500 აშშ დოლარი x 3,1) 
ლარი *

2. კონსულტანტების ხელფასი 15,000 (1,250 x 12თვე)  ლარი
3. წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი 

ხელფასი
7,500 (625 x12თვე) ლარი

4. სემინარები წევრებისათვის (პროგრამა 
Zoom და ლექტორების ხელფასი) 

7,000 ლარი**

5. საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება 25,000 ლარი***
7. ადმინისტრაციული ხარჯები 67,065 (447,100 x 15%) ლარი

სულ ფიზიკური პირების 
მომსახურების ხარჯები 129,315 ლარი

კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯები -  95,812 ლარი,  
მათ შორის:
1. საწევრო გადასახადი 7,750 (2,500 აშშ დოლარი x 3,1) 

ლარი *
2. დიაგნოსტიკური ანგარიშების 

მომზადება კორპორაციული 
წევრებისათვის  

4,000 (4კომპ. x1000ლ.) ლარი

3. დისციპლინარული მოკვლევა 3,000 (2მოკვ. x1,500ლ.) ლარი
4. სემინარები წევრებისათვის (პროგრამა 

Zoom და ლექტორების ხელფასი
3,000 ლარი**

5. კონსულტანტის ხელფასი 12,000 (1,000 x 12თვე)  ლარი
6. წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი 7,500 (625 x12თვე) ლარი
7 საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება 5,000
8. ადმინისტრაციული ხარჯები 53,652(447,100 x 12%) ლარი

სულ კორპორაციული წევრების 
მომსახურების ხარჯები

95,812 ლარი

* ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციაში წლიური საწევრო გადასახადი არის 5000 აშშ 
დოლარი. გადასახადის 50% გადახდილი იქნება ფიზიკური პირი წევრების შემოსავლე-
ბიდან, ხოლო 50% კორპორაციული საწევრო შემოსავლებიდან.

**   საანგარიშო წელს დაგეგმილია 30 საათიანი ონლაინ სემინარები წევრებისათვის. სემინარების 
ჩატარებისათვის შეძენილია პროგრამა Zoom, რომლის ხარჯები თანაბრადაა (6,000/2) 
მიკუთვნებული ფიზიკური პირებისა და კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯებს. 
სემინარების ლექციების ჩატარების მოსალოდნელი ხარჯია: წევრი ფიზიკური პირების 4,000 
(20სთ. X 200ლ.), ხოლო კორპორაციული წევრების 2,000  (10სთ. X 200ლ.) ლარი.

***  გასული წლების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასოცირებული წევრების მნიშვნელოვანი და 
კორორაცციული  წევრების გარკვეული ნაწილი არ/ვერ ასრულებს ვალდებულებებს და საჭირო 
ხდება მათზე დარიცხული მოთხოვნების კორექტირება. საბიუჯეტო წელს გათვალისწინებული 
კორექტირების თანხის გაანგარიშება ეფუძნება გასული წლების პრაქტიკას.
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2. განათლებისა და სერტიფიცირების ხარჯები - 467,008 ლარი  
(მე-5 შენიშვნა)

ა)   განათლების ხარჯები: 154,722 ლარი;

 განათლება 
1.  განგრძობითის სემინარების  

ტრენინგი/მასალები
33,750  (9 ჯგ. x 3,750ლ.) ლარი

2. განათლების კომიტეტის 
თავმჯდომარის ხელფასი

21,600 (1,800 ლ x 12თვე) ლარი

3. განათლების მეთოდისტის ხელფასი 12,000 (2,000 ლ x 12/2 თვე) ლარი

4. სხვა სასწავლო პროგრამები 6,000 (30 სთ x 200 ლ.)
5. ადმინისტრაციული ხარჯები 81,372 ლარი (447,100 x 18,2%) 

ლარი
სულ სასწავლო პროგრამების 
ხარჯები

154,722 ლარი

ბ) სერტიფიცირების ლიტერატურისა და საგამოცდო პროცესის ხარჯები - 
312,286 ლარი  

1. საგამოცდო ტესტების/ამოცანების 
მომზადება  

20,800 (13 გამ. x 2 ჯერ x 800ლ)
ლარი

2. საგამოცდო მასალის გამრავლება 2,200 (1,000 პრეტ..x 2ლ.)  ლარი
3. გამოცდაზე ზედამხედველობა 11,000 (14დღე x 18ზედამ. x 45ლ) 

ლარი
4. ნაშრომების შეფასება  8,000 (500 ნ. x 8 ლ.)+(400ნ. x 

10ლ.)  ლარი
5. გასწორებული ნაშრომების აუდიტი 1,200 (1,200 ნაშრ.. x2% x 50ლ.) 

ლარი
6. კომიტეტის თავმჯდომარის ხელფასი 24,000 (2,000 ლ x 12თვე) ლარი
7. განათლების მეთოდისტის ხელფასი 12,000 (2,000 ლ x 12/2 თვე) ლარი
8. განათლების კოორდინატორის 

ხელფასი
30,000 (2,500 ლ x 12 თვე) ლარი

9. საგამოცდო აუდიტორიების იჯარა 14,000 (16 დღე x875 ლ.)  ლარი
10 საგამოცდო კომისიის 

თავმჯდომარის ხელფასი
24,000 (2000 ლx 12 თვე) ლარი

11 სერტიფიცირების წიგნებზე 
საავტორო უფლება

18,000 (225ეგზ.x80ლ/20ფუნტი)  
ლარი

12. დამხმარე სახელმძღანელო 
ლიტერატურის   მასალების 
თარგმნა 

6,250 (250გვ.x25ლ.) ლარი 

13. ადმინისტრაციული ხარჯი 140,836 ლარი (447,100 x 31,5%) 
ლარი

სულ სერტიფიცირების ხარჯები 312,286 ლარი
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3. სხვა  შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები - 235,674 ლარი

(მე-6 შენიშვნა)

1. საბუღალტრო პროგრამების ღირებულება 54,000 (95,000 x 60%) 
ლარი

2. პროგრამის დისტრიბუტორის ხელფასი 18,000 (36,000/2ლ) ლარი
3. ქველმოქმედება 1.000 ლარი
4. ქონების გადასახდი 1,500 ლარი
5. 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 6.000 ლარი
6. დონორებისგან მიღებული დაფინანსების ხარჯი 51,000 ლარი
7. ადმინისტრაციული ხარჯი 104,174 (447,100 x 

23,3%) ლარი
სულ სხვა ხარჯები 235,674 ლარი

4. განაწილებული ადმინისტრაციული ხარჯები - 447,100 ლარი *

ა) სათავო ოფისი - 408,300 ლარი

1. ხელფასი 294,000 (24,500ლ.x12თვე) 
ლარი

2. ოფისის იჯარა 68,000  (5,000 x 
2თვე+5,800ლx10თვე)  ლარი 

3. კომუნიკაციის  ხარჯები 8,000   ლარი 
4. საკანცელარიო  ხარჯები 8,400 (700ლ.x12თვე) ლარი 
6. ტექნიკური აღჭურვილობის რემონტი 1,000 ლარი
8. ა/მანქანის საწვავი, რემონტი, დაზღვევა 7,800 (650 ლარი x12თვე)
9. ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი 13,000 ლარი
11. ადმინისტრაციული ხარჯების ჯამი 406,800 ლარი 
12. სხვა, გაუთვალისწინებელი ხარჯი 8,100 (406,800 x0,02%)   
სულ: სათავო ოფისის ხარჯები 408,300 ლარი

ბ) ფილიალები - 38,800 ლარი

1. ხელფასი 25,500  ლარი 
2. ოფისის იჯარა 9,000  ლარი
3. კომუნალური ხარჯები  (ტელ. ფაქსი) 3,500 ლარი
4. საკანცელარიო ხარჯები 300  ლარი
7. სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5.00 ლარი

სულ ხარჯები 38,800ლარი
* ადმინისტრაციული ხარჯები განაწილებულია მომსახურების სფეროების მიხედვით, დაგეგმილი 

შემოსავლების  პროპორციულად.

ლავრენტი ჭუმბურიძე
აღმასრულებელი დირექტორი
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ფასდადგენა_თეორიულიასპექტები
მო დუ ლი _ „საქმიანობის შე დე გე ბის მარ თ ვა“

„საქმიანობის შე  დე  გე  ბის მარ   თ   ვის“ მო  დუ  ლის  სას   წავ   ლო პროგ   რა  მის გ (4) ნა  წი  ლი 
ეხე  ბა ფა  სე  ბის დად   გე  ნას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბებს და ეს თე  მა მო  ხერ   ხე -
ბუ  ლად შე  იძ   ლე  ბა და  ი  ყოს ორ ნა  წი  ლად:

•   თე  ო  რი  უ  ლი მიდ   გო  მე  ბი, რომ   ლე  ბიც მო  ი  ცავს ზო  გი  ერთ შე  და  რე  ბით მარ   ტივ მა  თე  მა  ტი -
კურ სა  კითხს  და სა  კითხებს მიკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კი  დან. ამ მე  თო  დე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის   თ   ვის 
აუცი  ლე  ბე  ლია ზუს   ტი ეკო  ნო  მი  კუ  რი ინ   ფორ   მა  ცია იმის შე  სა  ხებ, თუ რო  გორ მოქ   მე  დებს 
პრო  დუქ   ტის გა  ყიდ   ვე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა  ზე მი  სი გა  სა  ყი  დი ფა  სი.

• პრაქ   ტი  კუ  ლი მიდ   გო  მე  ბი, რომ   ლე  ბიც, სა  ვა  რა  უ  დოდ, უფ   რო მე  ტად გა  მო  სა  დე  გი იქ  -
ნე  ბა მრა  ვა  ლი კომ   პა  ნი  ის   თ   ვის, რო  მელ   საც არ გა  აჩ   ნია ზე  მოხ   სე  ნე  ბუ  ლი დე  ტა  ლუ  რი 
ეკო  ნო  მი  კუ  რი ინ   ფორ   მა  ცი  ა.

ეს სტა  ტია ანუ სტა  ტი  ის პირ   ვე  ლი ნა  წი  ლი ეხე  ბა ფას   დად   გე  ნის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბის თე -
ო  რი  ულ ას   პექ   ტებს, ხო  ლო მე  ო  რე სტა  ტი  ა  ში გან   ვი  ხი  ლავთ ამ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბებ   თან 
და  კავ   ში  რე  ბულ ძი  რი  თად პრაქ   ტი  კულ სა  კითხებს.

მოთხოვ ნის მრუ დე ბი

მოთხოვ ნის მრუ დი გვიჩ ვე ნებს პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის ფას სა (P) და გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე-
ბის რა ო დე ნო ბას (Q) შო რის ურ თი ერ თ კავ შირს. თქვენ სა გა მოც დო მა სა ლა ში შეგ ხ ვ დე ბათ  
ისე თი მოთხოვ ნის მრუ დე ბი, რომ ლე ბიც გა მარ ტი ვე ბუ ლი ა, მი სი გრა ფი კუ ლად წარ მოდ გე ნა 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა წრფის მეშ ვე ო ბით და არ დაგ ჭირ დე ბათ მრუ დის და ხაზ ვა.

გრა ფიკ ში Q (გაყიდული ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა) ყო ველ თ ვის იქ ნე ბა ჰო რი ზონ ტა-
ლურ ღერ ძ ზე, ხო ლო P (ფასი) _ ვერ ტი კა ლურ ღერ ძ ზე. მა გა ლი თად, აქ ჩვენ გვაქვს 
ცხრი ლი, რო მე ლიც მო ი ცავს მო ნა ცე მებს პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის ფა სი სა და გა ყი დუ ლი 
რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ და ასე ვე შე სა ბა მი სი მოთხოვ ნის მრუ დი:

Q  
რაოდე-

ნობა

P 
ერთეულის 

ფასი, $
0 180

1,000 160
2,000 140
3,000 120
4,000 100
5,000 80
6,000 60
7,000 40
8,000 20
9,000 0

0  1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000

200 

180 

160

140

120

100

80

60 

40 

20

0

რაოდენობა
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მოთხოვ   ნის მრუდს დაღ   მა  ვა  ლი დახ   რა აქვს, რაც იმა  ზე მეტყ   ვე  ლებს, რომ ფა  სის შემ  -
ცი  რე  ბას   თან ერ   თად იზ   რ   დე  ბა გა  ყი  დუ  ლი ერ   თე  უ  ლე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა. ცხრი  ლი  და  ნაც 
და გრა  ფი  კი  და  ნაც ხე  დავთ, რომ ყო  ვე  ლი $20-ით ფა  სის შემ   ცი  რე  ბი  სას,  გა  ყი  დუ  ლი 
ერ   თე  უ  ლე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა იზ   რ   დე  ბა 1000 ერ   თე  უ  ლით.

$180-ის ფა  სის შემ   თხ   ვე  ვა  ში ყვე  ლა მოთხოვ   ნა ლიკ   ვი  დირ   დე  ბა (იფარება), ხო  ლო 
$0-ის ფა  სის დროს მაქ   სი  მუმ 9,000 ერ   თე  უ  ლის „გაყიდვა“ იქ   ნე  ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლი. 
შეგ   ვიძ   ლია ვნა  ხოთ, რომ $180-ის ფა  სის დროს შე  მო  სა  ვა  ლი იქ   ნე  ბა ნუ  ლი, რად   გან 
არ   ცერ   თი ერ   თე  უ  ლი არ იყი  დე  ბა. $0-ის ფა  სის დრო  საც შე  მო  სა  ვა  ლი ნუ  ლი იქ   ნე  ბა, 
რად   გან პრო  დუქ   ტებ   ზე გა  და  სახ   დე  ლი ფა  სი არ არის დად   გე  ნი  ლი.

ასე  ვე შე  საძ   ლე  ბე  ლია  შე  მო  სავ   ლის გრა  ფი  კის და  ხაზ   ვაც, თი  თო  ე  უ  ლი დო  ნის ფა  სის  
გამ   რავ   ლე  ბით ერ   თე  უ  ლე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა  ზე:

Q  
რაოდე-

ნობა

P  
ერთეუ- 

ლის ფასი

შე მო-
სა ვა ლი
$000

0 180 0
1,000 160 160
2,000 140 280
3,000 120 360
4,000 100 400
5,000 80 400
6,000 60 360
7,000 40 280
8,000 20 160
9,000 0 0 0      2000     4000     6000     8000     1000

450 
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350

300

250

200

150 

100 

50

0

 ერთეულის ფასი, P       შემოსავალი, $000

ამგვარად, შემოსავალი იზრდება, შემდეგ მცირდება, მაქსიმუმს აღწევს 4,000-დან 
5,000-მდე ერთეულების გაყიდვის შემთხვევაში.

შემოსავლების მრუდის მარცხენა მხარეს, ვინაიდან გასაყიდი ფასები ეცემა 160-დან 
140-მდე, 120-მდე და ა.შ. და გაყიდული ერთეულების რაოდენობა იზრდება 1,000-
დან 2,000-მდე და 3,000-მდე, შემოსავალი იზრდება: გაყიდული ერთეულების 
რაოდენობის ზრდა აღემატება ფასის შემცირებას. ასეთ შემთხვევაში, ამბობენ რომ 
მოთხოვნა ელასტიურია, რადგან ფასის შედარებით მცირე პროპორციული შემცირება 
იწვევს გაყიდული ერთეულების მოცულობის შედარებით დიდ პროპორციულ ზრდას და, 
მაშასადამე, შემოსავალი იზრდება.

შემოსავლების მრუდის მარჯვენა მხარეს, ვინაიდან გასაყიდი ფასები ეცემა 80-დან 
60-მდე, 40-მდე და ა.შ., ხოლო გაყიდული ერთეულების რაოდენობა იზრდება 5,000-
დან 6,000-მდე და 7,000-მდე, შემოსავალი მცირდება:  გაყიდული ერთეულების 
რაოდენობის ზრდა აღემატება ფასის შემცირებას, ყველა ერთეულისთვის. ასეთ 
შემთხვევაში ამბობენ, რომ მოთხოვნა არ არის ელასტიური,  რადგან ფასის შემცირება 
იწვევს გაყიდული ერთეულების მოცულობის შედარებით მცირე ზრდას და, შესაბამისად, 
შემოსავალი მცირდება.
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მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა ასე განმარტება:  

მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა =
პროცენტული ცვლილება რაოდენობის

პროცენტული ცვლილება ფასის

ამგვარად, თუ  ფასი იცვლება $140-დან $120-მდე, ხოლო რაოდენობა  2,000-დან 
3,000-მდე, მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა იქნება:   

(2,000 _ 3,000)/2,000
==

-0,5
= = -3,5

(140 _ 120)/120 0.143

თუ  ფასი იცვლება $40-დან $20-მდე, რაოდენობა გაიზრდება 7,000-დან 8,000-
მდე და მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა იქნება:   

(7,000 _ 8,000)/7,000
==

-0.143
= = -0.3

(40 _ 20)/40 0.5

ჩვე უ ლებ რივ, ყუ რადღე ბას არ ვაქ ცევთ  მი ნუ სის ნიშ ნებს, ამი ტომ ორი ელას ტი უ რო ბა 
იქ ნე ბა 3.5 და 0.3.

თუ მოთხოვ ნის ფა სის ელას ტი უ რო ბა 1-ზე მე ტი ა, მა შინ მოთხოვ ნა ელას ტი უ რი ა. ეს ასეა 
შე მო სავ ლე ბის მრუ დის მარ ცხე ნა მხა რეს. თუ მოთხოვ ნის ფა სის ელას ტი უ რო ბა 1-ზე 
მე ტი ა, მა შინ ფა სის ვარ დ ნა ანაზღა ურ დე ბა გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე ბის მო ცუ ლო ბი სა და 
შე მო სავ ლის ზრდით.

თუ მოთხოვ ნის ფა სის ელას ტი უ რო ბა 1-ზე ნაკ ლე ბი ა, მა შინ მოთხოვ ნა არ არის ელას ტი-
უ რი. ეს ასეა შე მო სავ ლე ბის მრუ დის მარ ჯ ვე ნა ნა წილ ში. თუ მოთხოვ ნის ფა სის ელას ტი-
უ რო ბა 1-ზე ნაკ ლე ბი ა, მა შინ ფა სის ვარ დ ნა არ კომ პენ სირ დე ბა გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე ბის  
მო ცუ ლო ბის ზრდით და შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბით.

თუ მოთხოვ ნის ელას ტი უ რო ბა ზუს ტად 1-ია, მა შინ ფა სის ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბა ზუს-
ტად კომ პენ სირ დე ბა გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდით, ხო ლო შე მო სა ვა ლი 
უც ვ ლე ლი რჩე ბა. ეს ის არის, რაც ხდე ბა გრა ფი კის მცი რე მო ნაკ ვეთ ზე, შე მო სავ ლე ბის 
მრუ დის სულ ზე და ნა წილ ში, სა დაც მრუ დის ზრდა დი მდგო მა რე ო ბა იც ვ ლე ბა კლე ბის 
ტენ დენ ცი ით.

ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი

მოთხოვ ნის ელას ტი უ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლია ზღვრუ ლი შე მო სავ ლის ცნე ბა, რო-
მე ლიც არის შე მო სავ ლის ცვლი ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც ერ თი და მა ტე ბი თი 
ერ თე უ ლი გა ი ყი დე ბა. თუ ერ თი და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბი ხელ მი საწ-
ვ დომ იარ არის, მა შინ  ამის ნაც ვ ლად შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი 
(ვთქვათ) 10, 100 ან 1,000 და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლის  შე სა ბა მი სი.

თუ კი დევ ერ თხელ გა და ხე დავთ შე მო სავ ლე ბის მრუდს, ნა ხავთ, რომ მის მარ ცხე ნა 
მხა რეს შე მო სა ვა ლი მით უფ რო იზ რ დე ბა, რაც უფ რო მე ტი ერ თე უ ლი იყი დე ბა. ზღვრუ-
ლი შე მო სა ვა ლი აქ და დე ბი თი იქ ნე ბა. უფ რო ად რე, მრუ დის და საწყის ში, მის ცი ცა ბო 
ნა წილ ში, შე მო სა ვა ლი სწრა ფად იზ რ დე ბა ყო ვე ლი და მა ტე ბი თი 1,000 ერ თე უ ლის 
გა ყიდ ვის შე სა ბა მი სად: აქ ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი მა ღა ლი იქ ნე ბა. მრუ დის გას წ ვ რივ 
გა და ად გი ლე ბი სას „ციცაბოობა“ (ძლიერი და ქა ნე ბუ ლო ბა) კლე ბუ ლობს მა ნამ, სა ნამ 
ზე და ნა წილ ში ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი არ გახ დე ბა ნუ ლი (შემოსავლის ცვლი ლე ბის გა-
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რე შე), შემ დეგ შე მო სავ ლის ხა ზი იწყებს და ცე მას, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ყო ველ 1,000 
ერ თე ულ ზე შე მო სა ვა ლი მცირ დე ბა, ხო ლო ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი უარ ყო ფი თი ხდე ბა.

მა ღა ლი და დე ბი თი ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი გუ ლის ხ მობს მოთხოვ ნის ფა სის მა ღალ  
ელას ტი უ რო ბას (>1). უარ ყო ფი თი ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი გუ ლის ხ მობს მოთხოვ ნის 
და ბალ ელას ტი უ რო ბას (<1).

ზღვრუ ლი შე მო სავ ლე ბის გა მოთ ვ ლა შეგ ვიძ ლია ცხრი ლი დან  შემ დეგ ნა ი რად: 

რაოდენობა
Q

ერთეულის ფასი
P

შემოსავალი
$000

ზღვრული 
შემოსავალი

$000
0 180 0

1,000 160 160 160
2,000 140 280 120
3,000 120 360 80
4,000 100 400 40
5,000 80 400 0
6,000 60 360 -40
7,000 40 280 -80
8,000 20 160 -120
9,000 0 0 -160

ზღვრული შემოსავლის სიდიდეს გავიგებთ შემოსავლის ზრდის გაანგარიშებით ყოველი 
დამატებითი გაყიდული მოცულობისთვის.

ამგვარად, 4,000 გაყიდული ერთეულისთვის ზღვრული შემოსავალი = 400 – 360 = 40.

თქვენ ნახავთ, რომ ზღვრული შემოსავალი დასაწყისში არის დიდი და დადებითი, შემდეგ 
მცირდება, ხოლო ბოლოს უარყოფითი ხდება. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ რაც უფრო 
მეტი ერთეული იყიდება, შემოსავალი, ფაქტობრივად, მით უფრო მცირდება, რადგან 
ფასის ვარდნა, რომელიც საჭიროა უფრო დიდი რაოდენობის ერთეულის გასაყიდად, 
აღემატება დამატებით გაყიდულ ერთეულებს.

მოგების მაქსიმიზაცია

მოგების გამოსათვლელად მხედველობაში უნდა მივიღოთ დანახარჯები და შემოსა-
ვლები. ჩვეულებრივ, თქვენ  საქმე გექნებათ დანახარჯების მარტივ ფუნქციასთან:

მთლიანი დანახარჯები = მუდმივი დანახარჯები + (ცვლადი დანახარჯი პროდუქტის 
ერთეულზე x გაყიდული ერთეულების რაოდენობა)

დავუშვათ, რომ ამ მაგალითისთვის მუდმივი დანახარჯები არის $50,000, ხოლო ცვლადი 
დანახარჯი  ერთეულზე _  $65, 

მაშინ  დანახარჯები = 50,000 + (65 x გაყიდული ერთეულების რაოდენობა).

ცხრილში შეგვიძლია დანახარჯების მონაცემების დამატება, ასევე  მოგების, 
რომელიც არის მთლიან შემოსავალსა და მთლიან დანახარჯებს შორის  სხვაობა.  
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რაოდენობა
Q

ერთეულის 
ფასი  P

შემოსავალი
$000

ზღვრული 
შემოსავალი

$000
დანახარჯები

$000
მოგება
$000

0 180 0 50 -50

1,000 160 160 160 115 45

2,000 140 280 120 180 100

3,000 120 360 80 245 115
4,000 100 400 40 310 90

5,000 80 400 0 375 25

6,000 60 360 -40 440 -80

7,000 40 280 -80 505 -225

8,000 20 160 -120 570 -410

9,000 0 0 -160 635 -635

თქვენ ხე დავთ, რომ მო გე ბა მა შინ არის მაქ სი მა ლუ რი, რო დე საც გა სა ყი დი ფა სი  $120-
ია, გა ყიდ ვე ბი - $3,000, შე მო სა ვა ლი _ $360,000  და და ნა ხარ ჯე ბი _ $245,000.

ცხრი ლის ამ გ ვა რად გა მო ყე ნე ბას და მო გე ბის გა მოთ ვ ლას თი თო ე უ ლი გა ყი დუ ლი რა-
ო დე ნო ბის თ ვის უწო დე ბენ  ბუ ღალ ტ რის მიდ გო მას. ეკო ნო მის ტე ბის (ეკონომიკური თე-
ო რი ის) მიდ გო მა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. 

ეკო ნო მის ტე ბი ამ ტ კი ცე ბენ, რომ ვი ნა ი დან თი თო ე უ ლი და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლი მა შინ იყი-
დე ბა, თუ და მა ტე ბი თი შე მო სა ვა ლი (ზღვრული შე მო სა ვა ლი (MR) აღე მა ტე ბა გა წე ულ 
და მა ტე ბით და ნა ხარ ჯებს (ზღვრული და ნა ხარ ჯე ბი (MC)), მა შინ აზ რი აქვს ამ სა ქონ ლის 
წარ მო ე ბას. თუმ ცა, თუ ოდეს მე აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი > ზღვრულ 
შე მო სა ვალ ზე, ეს ნიშ ნავს, რომ და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლის გა ყიდ ვა ზა რალს გა მო იწ ვევს, 
რად გან და მა ტე ბი თი და ნა ხარ ჯე ბი უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე და მა ტე ბი თი შე მო სა ვა ლი.

სა ნამ ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი > ზღვრულ შე მო სა ვალ ზე, აწარ მო ვეთ და გა ყი დეთ ეს 
პრო დუქ ტი;

თუ ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი < ზღვრულ შე მო სა ვალ ზე, არ აწარ მო ოთ და არ გა ყი დოთ 
ეს პრო დუქ ტი.

ამ გ ვა რად, მო გე ბა მაქ სი მა ლუ რია მა შინ, რო დე საც:

MR = MC
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შემ დეგ  ცხრილ ში და მა ტე ბუ ლია ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის მო ნა ცე მე ბიც:

რა ო დე-
ნო ბა

Q

ერ თე უ-
ლის ფა სი

P
შე მო სა ვა ლი

$000

ზღვრუ ლი შე-
მო სა ვა ლი

$000

და ნა ხარ-
ჯე ბი
$000

მოგება
$000

ზღვრუ ლი 
და ნა ხარ ჯი

0 180 0 50 -50 50
1,000 160 160 160 115 45 65
2,000 140 280 120 180 100 65
3,000 120 360 80 245 115 65
4,000 100 400 40 310 90 65
5,000 80 400 0 375 25 65
6,000 60 360 -40 440 -80 65
7,000 40 280 -80 505 -225 65
8,000 20 160 -120 570 -410 65
9,000 0 0 -160 635 -635 65

თქვენ ხე დავთ, რომ ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი მუდ მი ვია და შე ად გენს $65,000-ს ყო ველ 
და მა ტე ბით 1,000 ერ თე ულ ზე და ეს არის უბ რა ლოდ $65-ის ოდე ნო ბის და მა ტე ბი თი 
ცვლა დი და ნა ხარ ჯე ბი ერ თე ულ ზე.

1,000 ერ თე უ ლი დან 2,000 ერ თე ულ ზე გა დას ვ ლა წარ მოქ მ ნის $120,000 და მა ტე ბით 
შე მო სა ვალს, $65,000-ის ოდე ნო ბის და მა ტე ბი თი და ნა ხარ ჯე ბის პი რო ბებ ში. ასე რომ, 
აზ რი აქვს წარ მო ე ბას.

2,000 ერ თე უ ლი დან 3,000 ერ თე ულ ზე გა დას ვ ლა წარ მოქ მ ნის $80,000 და მა ტე ბით 
შე მო სა ვალს $65,000-ის ოდე ნო ბის და მა ტე ბი თი და ნა ხარ ჯე ბის პი რო ბებ ში. ასე რომ, 
აზ რი აქვს წარ მო ე ბას.

3000 ერ თე უ ლი დან 4,000 ერ თე ულ ზე გა დას ვ ლა წარ მოქ მ ნის $40,000 და მა ტე ბით შე-
მო სა ვალს, $65,000-ის ოდე ნო ბის და მა ტე ბი თი და ნა ხარ ჯე ბის პი რო ბებ ში. მა შა სა და მე, 
აზ რი არ აქვს წარ მო ე ბას ამ დო ნე ზე და არც წარ მო ე ბუ ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბის 
კი დევ უფ რო გაზ რ დას.

რო დე საც MR > MC, გა ყი დეთ მე ტი. რო დე საც MR < MC გა ყი დეთ ნაკ ლე ბი. მო გე ბა 
მაქ სი მა ლუ რი ა, რო დე საც MC = MR. 

ამ გ ვა რად, რო გორც ად რე, რო დე საც უშუ ა ლოდ მო გე ბას ვი ხი ლავ დით, ჩვენ და ვად გი-
ნეთ, რომ 3,000 ერ თე უ ლის რე ა ლი ზა ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა მა შინ, რო დე საც მო გე ბა 
არის მაქ სი მა ლუ რი და ამ რა ო დე ნო ბის ერ თე უ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ას  კომ პა ნია მა შინ 
მი ი ღებს, თუ პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის გა სა ყიდ ფასს და ად გენ და $120-ს.

ალ გებ რუ ლი მიდ გო მა

ჩვენ მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი „ცხრილური“ მიდ გო მის პრობ ლე მა ის არის, რომ მო ნა ცე მე-
ბი გა ნი ხი ლე ბო და მხო ლოდ 1,000 ერ თე უ ლის მა ტე ბის ინ ტერ ვა ლით. ამან სა შუ ა ლე ბა 
მოგ ვ ცა დაგ ვეს კ ვ ნა, რომ მო გე ბა მაქ სი მა ლუ რი იყო მა შინ, რო დე საც გა ი ყი და 3,000 
ერ თე უ ლი. მაგ რამ ხომ შე იძ ლე ბა მო გე ბა უკე თე სი იყოს, თუ, ვთქვათ, გა ი ყი დე ბა 2,900, 
3,010 ან 3,100 ერ თე უ ლი? ჩვენ ცხრილ ში არ გვაქვს ისე თი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც 
რე კო მენ და ცი ე ბის და ზუს ტე ბის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემ და.
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უფ რო მე ტი სი ზუს ტის მი საღ წე ვად, იმის მა გივ რად, რომ ცხრი ლებს და ვეყ რ დ ნოთ, რა-
ო დე ნო ბა სა და ფასს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რი უნ და გა მო ი სა ხოს გან ტო ლე ბით. გან ტო-
ლე ბას ასე თი სა ხე ექ ნე ბა:

P = a – bQ,
სა დაც P = ერ თე უ ლის ფა სი  და

Q = გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა. 

a და b არის მუდ მი ვი სი დი დე ე ბი, რომ ლე ბიც უნ და მო ი ძებ ნოს მოთხოვ ნის მრუ დის 
მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბით. ეს ფორ მუ ლა შე ტა ნი ლი იქ ნე ბა „საქმიანობის შე დე გე ბის 
მარ თ ვის“ მო დუ ლის სა გა მოც დო მა სა ლა ზე დარ თულ ფორ მუ ლებ ში.

ცხრი ლი დან ვი ცით, რომ (ვთქვათ) რო დე საც ერ თე უ ლის ფა სი $140-ია, 2,000 ერ თე უ ლია 
მოთხოვ ნი ლი. 

მა შა სა და მე:

140 = a – b x 2000.

თუ გა და ვალთ გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბის წი ნა დო ნე ზე, Q = 1,000, P = 160.

მა შა სა და მე:  160 = a – b x 1,000

შემ დეგ a-ს და b-ს მნიშ ვ ნე ლო ბებს ვპო უ ლობთ გან ტო ლე ბი დან. ორი გან ტო ლე ბის გა-
მოკ ლე ბით მი ვი ღებთ:

-20 = -b х 1,000

ამ გ ვა რად, b = 20/1,000 = 0.02.

ჩავ ს ვათ ეს მო ნა ცე მე ბი რო მე ლი მე საწყის გან ტო ლე ბა ში, რა თა ვი პო ვოთ „a“-ს მნიშ ვ-
ნე ლო ბა. მა შა სა და მე, პირ ვე ლი გან ტო ლე ბა მი ი ღებს ასეთ სა ხეს:

140 = а – 0.02 х 2,000 = а – 40;

а = 180.

ამ გ ვა რად , მოთხოვ ნის მრუ დი  არის:

Р = 180 – 0.02Q

მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა, რომ ფორ მუ ლა იძ ლე ვა  a-ს და b-ს მნიშ ვ ნე ლო ბე ბის მარ ტი ვად 
პოვ ნის სა შუ ა ლე ბას, თუ გვაქვს აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ა:

a = ფა სი, რო დე საც Q = 0. ცხრი ლი დან ეს არის 180.

b = ფა სის ცვლი ლე ბა/ რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბა. ცხრილ ში გა ყი დუ ლი ერ თე უ ლე ბის 
რა ო დე ნო ბის მა ტე ბის თი თო ე ულ ეტაპ ზე ფა სი იც ვ ლე ბა 20-ით, ხო ლო რა ო დე ნო ბა 
1,000-ით, ამი ტომ

b = 20/1000 = 0.02.

ფორ მუ ლა ანა ლო გი უ რად გვიჩ ვე ნებს, რო გორ უნ და გარ დავ ქ მ ნათ მოთხოვ ნის მრუ დის 
გან ტო ლე ბა ზღვრუ ლი შე მო სავ ლის გა მო სათ ვ ლელ ფორ მუ ლად.

მოთხოვ ნის მრუ დი: P = a – bQ;                   P = 180 – 0.02Q;

МR= а – 2bQ;    МR = 180 – 0.04Q.
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ჩვენ ვი ცით, რომ პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯი შე ად გენს $65-ს, ანუ 
პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის ცვლა დი და ნა ხარ ჯი. მო გე ბა მაქ სი მა ლუ რია მა შინ, რო დე საც:

MC = MR
65 = 180 – 0.04Q

ვი პო ვოთ Q:

-115 = - 0.04Q

115 = 0.04Q

Q = 115/0.04 = 2,875

რო გორც ხე დავთ, ეს ციფ რი სულ ცო ტა თია ნაკ ლე ბი, ვიდ რე ჩვე ნი ად რინ დე ლი პა სუ ხი _ 

3,000. ასე მოხ და, რომ თუ წარ მო ე ბუ ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა იზ რ დე ბა 2,000-დან 
3,000-მდე, აზ რი ექ ნე ბა, რომ ვა წარ მო ოთ პირ ვე ლი და მა ტე ბი თი ერ თე უ ლე ბი (2,001, 
2,002…და ა.შ.), მაგ რამ აზ რი არ ექ ნე ბა /არ ეღი რე ბა ბო ლო ერ თე უ ლე ბის წარ მო ე-
ბა (2,997, 2998, 2,999, 3,000). თუმ ცა, ყვე ლა ეს დე ტა ლი იკარ გე ბა და სა ბო ლოო 
ჯამ ში, ღირს, რომ გა და ვი დეთ 2,000-დან 3,000 ერ თე უ ლის წარ მო ე ბა ზე. 2,000-დან 
2,875-ზე  გა დას ვ ლა კი დევ უფ რო უკე თე სი ა.

ახ ლა ეს რა ო დე ნო ბა ჩავ ს ვათ მოთხოვ ნის მრუ დის საწყის გან ტო ლე ბა ში, რა თა გა მო-
ვით ვა ლოთ სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი.

P = 180 – (0.02 x 2,875)

P = 122.5

მა შა სა და მე, რო გორც ალ გებ რუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, 
მო გე ბა მაქ სი მა ლუ რი მა შინ იქ ნე ბა, რო დე საც გა ი ყი დე ბა 2,750 ერ თე უ ლი და რე ა ლი-
ზა ცი ის ასეთ დო ნეს მი ვაღ წევთ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის ფა სი იქ ნე ბა 
$122.50.

ამ სტა ტი ის მე ო რე ნა წილ ში გან ვი ხი ლავთ ფას დად გე ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან და კავ-
ში რე ბულ პრაქ ტი კულ ას პექ ტებს.

სტატიამოამზადა„საქმიანობისშედეგებისმართვის“
მოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა.
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სოფლისმეურნეობისპროდუქციისა
დაბიოლოგიურიაქტივებისაღრიცხვა

მო დუ ლი „ფინანსური ან გა რიშ გე ბა“

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი ბასს 41 – „სოფლის მე ურ ნე-
ო ბა“ - პირ ვე ლი სტან დარ ტი ა, რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლად არე გუ ლი რებს ამ ნედ ლე უ-
ლის სექ ტორს.

ბასს 41-მა  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა წარ მო თა ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა ში შე მო ი ღო 
სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლი. ამა ში მდგო მა რე ობს თვით ღი რე ბუ ლე ბით აღ-
რიცხ ვის ტრა დი ცი უ ლი  მო დე ლის გან ძი რი თა დი გა დახ ვე ვა, რო მე ლიც ფარ თოდ გა მო-
ი ყე ნე ბა ნედ ლე უ ლის დარ გებ ში.

ბასს 41 გავ ლე ნას ახ დენს ისე თი ტი პის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ზე, სა დაც 
შე მო სავ ლის მომ ტა ნი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი ცოცხა ლი ცხო ვე ლე ბი ან ცოცხა ლი მცე ნა-
რე ე ბია და ეხე ბა ამ აქ ტი ვე ბი დან მი ღე ბულ პრო დუქ ტებს. მა გა ლი თად, თუ ბი ო ლო გი უ რი 
აქ ტი ვი არის მეწ ვე ლი მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი 
არის რძე. ანა ლო გი უ რად შეგ ვიძ ლია გავ მიჯ ნოთ ხე ე ბი ტყის პლან ტა ცი ებ ში და მოჭ რი-
ლი ხე ე ბი, ან შაქ რის ლერ წ მის პლან ტა ცი ე ბი და მოჭ რი ლი ლერ წა მი/ ლერ წ მის ნა ყო ფი. 
ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი არ მო ი ცავს ნა ყო ფის მომ ცემ კულ ტუ რებს.

ბასს 41-ში მო ცე მუ ლი გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, ნა ყო ფის მომ ცე მი კულ ტუ რა არის 
ცოცხა ლი მცე ნა რე:

ა) რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის სა წარ მო ებ ლად, ან მი-
სა ღე ბად (მისაწოდებლად);

ბ) მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ  ერ თ ზე მე ტი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მო ი წევს ნა ყოფს; და

გ) მცი რეა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის სა ხით მი სი გა ყიდ ვის ალ ბა თო ბა, ნარ-
ჩე ნე ბის სა ხით თან მ დე ვი გა ყიდ ვე ბის გარ და.

ნა ყო ფის მომ ცემ კულ ტუ რებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა ცოცხა ლი ხე ე ბი - ხე ე ბი ტყის პლან ტა ცი ა ში, 
ბამ ბის ბუჩ ქე ბი, ჩა ის ბუჩ ქე ბი, შაქ რის ლერ წა მი, ვა ზი, მცე ნა რე თამ ბა ქო, ხე ხი ლი, კა უ-
ჩუ კის ხე ე ბი და ზე თის პალ მა. 

ეს კულ ტუ რე ბი აღი რიცხე ბა ბასს 16-ის შე სა ბა მი სად _ თვით ღი რე ბუ ლე ბით, ნა ყო-
ფის მი ღე ბის მო მენ ტამ დე, ხო ლო შემ დეგ და ე რიცხე ბა ცვე თა და ამორ ტი ზა ცი ა. 
ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია გა და ფა სე ბის მო დე ლის გა მო ყე ნე ბა, ხო ლო ამ კულ ტუ რე ბი-
დან მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცია აღი რიცხე ბა ბასს 41-ისა და ბასს 2-ის შე სა ბა მი სად.  
ამის სა პი რის პი როდ, ერ თ წ ლი ა ნი კულ ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო გო რი ცაა ხორ ბა ლი 
და სი მინ დი, რო დე საც მოყ ვა ნი ლი მცე ნა რის სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა და, რო-
გორც წე სი, არ სცილ დე ბა მომ დევ ნო წლის სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის ფარ გ ლებს, სა-
მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის მო დე ლის და ნერ გ ვა მსგავს გავ ლე ნას არ ახ დენს.  
 

სტან დარ ტის მოქ მე დე ბის სფე რო
ბასს 41 გა მო ი ყე ნე ბა:

1. ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის მი მართ (ცოცხალი მცე ნა რე ე ბი ან ცხო ვე ლე ბი, მაგ., ხე ე ბი 
ტყის პლან ტა ცი ა ში ან ბაღ ში, კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რე ე ბი, ცხვა რი, მსხვილ ფე ხა რქო-
სა ნი პი რუტყ ვი), რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის 
მარ თ ვას თან (მაგ., მეცხო ვე ლე ო ბა, სატყეო მე ურ ნე ო ბა, ერ თ წ ლი ა ნი ან მრა ვალ წ-
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ლი ა ნი კულ ტუ რე ბი, თევ ზის მო შე ნე ბა).  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა არის 
სა წარ მოს მი ერ ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ი სა და ნა ყო ფის მი ღე ბის 
მარ თ ვა (ზრდის, დე გე ნე რა ცი ის, წარ მო ე ბი სა და გამ რავ ლე ბის მეშ ვე ო ბით, რაც 
იწ ვევს ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის ხა რის ხობ რივ ან რა ო დე ნობ რივ ცვლი ლე ბებს) გა-
ყიდ ვის მიზ ნით, ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ად ან და მა ტე ბით ბი ო ლო გი ურ 
აქ ტი ვე ბად გარ დაქ მ ნის მიზ ნით.  

2. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის მი მართ ნა ყო ფის მი ღე ბის მო მენ ტ ში;

3. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აქ ტი ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბის მი მართ.

ბასს 41 არ გა მო ი ყე ნე ბა:

1. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მი წის მი მარ თ / მი წა, სა დაც 
ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი იზ რ დე ბა, რე გე ნე რა ცი ას ან / და დე გე ნე რა ცი ას გა ნიც დის 
(გამოიყენება ბასს 16 „ძირითადი სა შუ ა ლე ბე ბი“, ფასს 16 – „იჯარა“ და ბასს 40 
- „საინვესტიციო ქო ნე ბა“, შე სა ბა მი სად)

2. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნა ყო ფის მომ ცე მი კულ ტუ-
რე ბის მი მართ (იხ. ბასს 16). თუმ ცა, ეს სტან დარ ტი გა მო ი ყე ნე ბა ნა ყო ფის მომ ცე მი 
კულ ტუ რე ბის ნა ყოფ თან მი მარ თე ბით;

3. პრო დუქ ცი ის მი მართ, რო მე ლიც მი ი ღე ბა მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ ნა ყო ფის გა-
და მუ შა ვე ბის შე დე გად, მა გა ლი თად, ძა ფი/ ხა ლი ჩა, გა და მუ შა ვე ბუ ლი ხორ ცი, რო-
გო რი ცაა და მუ შა ვე ბუ ლი ლო რი, ჩა ი, ღვი ნო, რე ზი ნის ნა წარ მი, ძა ფი/ ტან საც მე ლი 
(გამოიყენება ბასს 2 – „მარაგები“);

4. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი-
ვე ბის მი მართ, რო გო რი ცაა ლი ცენ ზი ე ბი და უფ ლე ბე ბი (გამოიყენება ბასს 38 – 
„არამატერიალური აქ ტი ვე ბი“);

5. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში, რო მე ლიც არ იმარ თე ბა, რო გო რი ცაა თევ ზ-
ჭე რა ოკე ა ნე ში;

6. სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის, ნავ თო ბის, ბუ ნებ რი ვი აირის და მსგავ სი არა გა ნახ ლე-
ბა დი რე სურ სე ბის მი მართ;

7. ნა ყო ფის მომ ცემ კულ ტუ რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბის მი მართ 
(იხ. ბასს 20 – „სახელმწიფო გრან ტე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვა და სა ხელ მ წი ფო 
დახ მა რე ბის გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი“) .

შემ დე გი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი არ გა მო ი ყე ნე ბა ისეთ 
ბი ო ლო გი ურ აქ ტი ვებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვას თან, ვი ნა ი დან ამ გ ვა რი აქ ტი ვე ბის აღ რიცხ ვა რე გუ ლირ დე ბა 
ცალ კე, ბასს 41-ის შე სა ბა მი სად.

 y ბასს 2 - სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის  მო სავ ლის აღე ბამ დე/ ნა ყო ფის მი ღე-
ბამ დე;

 y ბასს 16, ფასს 16 და ბასს 40;

 y ფასს 15 – „ამონაგები მომ ხ მა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი-
დან“ – ამო ნა გებ თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
პრო დუქ ტე ბის თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის შე დე გად, ასე ვე ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე-
ბის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სა და  ცვლი ლე ბის 
შე დე გად;
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 y ბასს 20 – „სახელმწიფო გრან ტე ბის აღ რიცხ ვა და სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბის გან-
მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი;

 y ბასს 36 – „აქტივების გა უ ფა სუ რე ბა“, რო დე საც ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი ფას დე ბა 
სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით.

ბასს 41-ში გან ხი ლუ ლია შემ დე გი ძი რი თა დი სა კითხე ბი:

 y რო დის უნ და აღი არ დეს ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვი ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცია 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში?

 y რა ღი რე ბუ ლე ბით უნ და შე ფას დეს აღი ა რე ბუ ლი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვი ან სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ა?

 y რო გორ უნ და აისა ხოს აღი ა რე ბუ ლი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის ან სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო პრო დუქ ტის ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან ს ხ ვა ვე ბა ორ სა ან გა რიშ გე ბო თა რიღს შო რის?

აღი ა რე ბა

ბასს 41 ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ფი ნან სუ რი მდგო-
მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში აღი ა რე ბის თ ვის ად გენს ტეს ტებ ს / კ რი ტე რი უ მებს, კერ ძოდ, 
ასე თი სა ხით: 

 y კონ ტ რო ლი: სა წარ მოს, წარ სუ ლი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად, უნ და ჰქონ დეს სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბა ან სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ანა ლო გი უ რი კონ ტ რო ლი; 

 y სარ გე ბე ლი: მო სა ლოდ ნე ლი უნ და იყოს აქ ტი ვის სა კუთ რე ბის ან კონ ტ რო ლით გან პი-
რო ბე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის სა წარ მო ში შე მოს ვ ლა ან სა წარ მო დან გას ვ ლა; 

 y შე ფა სე ბა: შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყოს აქ ტი ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბის ან სა მარ თ ლი ა ნი 
ღი რე ბუ ლე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა.

შე ფა სე ბა

ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი უნ და შე ფას დეს თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას და ყო ვე ლი სა-
ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით, გა ყიდ ვის სა ვა რა უ დო 
(შეფასებული) და ნა ხარ ჯე ბის გა მოკ ლე ბით.

მი ღე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტი უნ და შე ფას დეს მო სავ ლის აღე ბის დროს 
(ნაყოფის მი ღე ბის მო მენ ტ ში) გან საზღ ვ რუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით,  გა ყიდ-
ვის თ ვის სა ჭი რო სა ვა რა უ დო/ შე ფა სე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის გა მოკ ლე ბით. მო სავ ლის 
აღე ბის (ნაყოფის მი ღე ბის) მო მენ ტი წარ მო ად გენს ბასს 41-ის მი ხედ ვით სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო აქ ტი ვე ბის აღ რიცხ ვი დან   ბასს 2-ის შე სა ბა მი სად აღ რიცხ ვა ზე გა დას ვ ლის 
მო მენტს. გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა წარ-
მო ად გენს  „საწყის ღი რე ბუ ლე ბას“ ბასს 2-ის მი ხედ ვით აღ რიცხ ვის მიზ ნე ბის თ ვის.  
 
გა ყიდ ვის თ ვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბი წარ მო ად გენს და მა ტე ბით და ნა ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც 
პირ და პირ კავ შირ შია აქ ტი ვის გა და ცე მას თან, ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯე ბი სა და მო გე ბი დან 
გა და სა ხა დის ხარ ჯის გა მოკ ლე ბით და მო ი ცავს ბრო კე რე ბი სა და დი ლე რე ბის სა კო მი სი-
ოს, მა რე გუ ლი რებ ლე ბი სა და სა სა ქონ ლო ბირ ჟე ბის მი ერ და წე სე ბულ მო საკ რებ ლებს, 
ასე ვე ქო ნე ბის გა და ცე მის გა და სა ხადს და სა იმ პორ ტო სა ბა ჟო გა და სა ხადს. არ მო ი ცავს 
ტრან ს პორ ტი რე ბის და ნა ხარ ჯებ სა და სხვა ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია აქ ტი ვე ბის 
ბა ზარ ზე გა სა ტა ნად (ეს და ნა ხარ ჯე ბი მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ-
ლე ბის გან საზღ ვ რი სას).
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ბასს 41 შე ი ცავს უარ ყო ფად ვა რა უდს იმის თა ო ბა ზე, რომ შე საძ ლე ბე ლია ყვე ლა ბი ო-
ლო გი უ რი აქ ტი ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის 
სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა.  ამ ვა რა უ დის  გა ბა თი ლე ბა შე იძ ლე ბა, მაგ რამ მხო ლოდ ისე თი 
ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას, რომ ლის თ ვი საც:

 y არ არ სე ბობს კო ტი რე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სე ბი; და

 y სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი შე ფა სე ბე ბი უდა ვოდ არ არის სა ი მე დო.

რო დე საც უარ ყო ფი ლია ვა რა უ დი იმის თა ო ბა ზე, რომ სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის სა ი-
მე დოდ გან საზღ ვ რა შე საძ ლე ბე ლი ა, აქ ტი ვი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში 
აისა ხე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით, დაგ რო ვი ლი ცვე თი სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის 
ზა რა ლის გა მოკ ლე ბით მა ნამ, სა ნამ შე საძ ლე ბე ლი არ გახ დე ბა სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე-
ბუ ლე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა. ბასს 41 შე ი ცავს და მა ტე ბით მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც 
ეხე ბა ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში გა სამ ჟ ღავ ნე ბელ ინ ფორ მა ცი ას.

სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა ფასს 13-ის - „სამართლიანი 
ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა“ - მოთხოვ ნე ბის გა მო ყე ნე ბით. ბასს 41-ში მო ცე მუ ლი გან მარ-
ტე ბის თა ნახ მად, სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა არის ფა სი, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბო-
და აქ ტი ვის (ბიოლოგიური აქ ტი ვის ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის) გა ყიდ ვი დან 
შე ფა სე ბის თა რი ღის თ ვის ბაზ რის მო ნა წი ლე ებს შო რის ნე ბა ყოფ ლო ბით გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ოპე რა ცი ის დროს. 

ბასს 41-ში აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო-
დუქ ცი ის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა შე საძ ლოა გა ად ვილ დეს ბი ო ლო გი უ რი 
აქ ტი ვე ბის ან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის დაჯ გუ ფე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა-
თებ ლე ბის მი ხედ ვით, მა გა ლი თად ასა კის ან ხა რის ხის მი ხედ ვით. სა წარ მო პრო დუქ ცი ის 
მა ხა სი ა თებ ლებს აირ ჩევს იმ მა ხა სი ა თებ ლე ბი დან, რომ ლე ბიც შე სა ბა მის ბა ზარ ზე გა მო-
ი ყე ნე ბა ფა სის გან საზღ ვ რის სა ფუძ ვ ლად. მა გა ლი თად, პი რუტყ ვი შე იძ ლე ბა დაჯ გუფ დეს 
ჯი შის, ასა კის, წო ნი სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბის მი ხედ ვით, ანუ იმ გ ვა რად, რო გორც მათ 
შე ა ფა სე ბენ ბა ზარ ზე ბაზ რის მო ნა წი ლე ე ბი.

კონ კ რე ტუ ლად, სტან დარ ტი  მო ითხოვს, რომ სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა არ გა ნი საზღ-
ვ როს სა მო მავ ლო ყიდ ვა- გა ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით. სა ხელ შეკ-
რუ ლე ბო ფა სე ბი შე საძ ლოა სუ ლაც არ იყოს რე ლე ვან ტუ რი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე-
ბის შე სა ფა სებ ლად, რად გან სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა ასა ხავს ბაზ რის ამ ჟა მინ დელ 
მდგო მა რე ო ბას, რა პი რო ბებ შიც მსურ ვე ლი მყიდ ვე ლი და გამ ყიდ ვე ლი გა ა ფორ მებ დ ნენ 
ყიდ ვა- გა ყიდ ვის გა რი გე ბას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, რა ი მე ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბო ბა 
არ იწ ვევს ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის ან სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის სა მარ თ ლი ა ნი 
ღი რე ბუ ლე ბის კო რექ ტი რე ბის სა ჭი რო ე ბას.

სტან დარ ტ ში ასე ვე გან ხი ლუ ლია სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი ფი ზი კუ რად 
არის მი მაგ რე ბუ ლი მი წა ზე (მაგალითად, ხე ე ბი ტყის მა სი ვებ ში). შე იძ ლე ბა არ არ სე ბობ დეს 
ასე თი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის თ ვის ცალ კე ბა ზა რი მი წის ღი რე ბუ ლე ბის გა რე შე, მაგ რამ აქ-
ტი უ რი ბა ზა რი შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს აქ ტი ვე ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ-
ლი ნაკ რე ბის თ ვის,  ე.ი. ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი, და უ მუ შა ვე ბე ლი მი წა და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 
მი წა. სტან დარ ტი ასე თი შემ თხ ვე ვის თ ვის, ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ-
ლე ბის გან საზღ ვ რის თ ვის გვთა ვა ზობს ასეთ მიდ გო მას: უნ და გა ნი საზღ ვ როს ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი აქ ტი ვე ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ნაკ რე ბის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა და შემ დეგ გა მო აკ-
ლ დეს და უ მუ შა ვე ბე ლი მი წის ან / და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი მი წის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა.  
სტან დარ ტ ში ასე ვე აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ თვით ღი რე ბუ ლე ბა შე საძ ლოა ზოგ ჯერ უახ-
ლოვ დე ბო დეს სა მარ თ ლი ან ღი რე ბუ ლე ბას, კერ ძოდ, იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც  თავ-
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და პირ ვე ლი ხარ ჯე ბის გა წე ვი დან (მაგალითად, უშუ ა ლოდ სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის 
დამ თავ რე ბის წინ დარ გუ ლი ნერ გე ბი, ან ახ ლად შე ძე ნი ლი ში ნა უ რი პი რუტყ ვი) მცი რე ო-
დენ ბი ო ლო გი ურ ტრან ს ფორ მა ცი ას ჰქონ და ად გი ლი, ვი ნა ი დან ღი რე ბუ ლე ბის საწყი სი 
ზრდა (ახლად შე ძე ნი ლი პი რუტყ ვი) ან ბი ო ლო გი უ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის გავ ლე ნა ფას ზე 
არ არის არ სე ბი თი (ხეების საწყი სი ზრდის ეტაპ ზე ტყის პლან ტა ცი ა ში).

მა გა ლი თი

სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღ ვ რა იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც სა ბაზ რო ფა სე ბი 
ან ღი რე ბუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი არ იყოს ცალ კე უ ლი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი-
ვის თ ვის მის ამ ჟა მინ დელ მდგო მა რე ო ბა ში:

 y 20X1 წლის 31 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, ტყის პლან ტა ცია შედ გე ბა 100,000 
ჰი მა ლა ი უ რი ფიჭ ვის ხის გან, რომ ლე ბიც დარ გეს 10 წლის წინ. ჰი მა ლა ი უ რი ფიჭ-
ვის სიმ წი ფის მდგო მა რე ო ბის მიღ წე ვას 40 წე ლი სჭირ დე ბა და სა ბო ლო ოდ ფიჭ ვი 
გა და მუ შავ დე ბა სახ ლე ბის სამ შე ნებ ლო  ან ავე ჯის წარ მო ე ბის მა სა ლად. აქ ტი უ რი 
ბაზ რის კო ტი რე ბუ ლი ფა სის სა ფუძ ველ ზე დად გე ნი ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა 
აქვს მხო ლოდ ტყის პლან ტა ცი ას, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს მი წის ნაკ ვეთს, მი წის გა-
უმ ჯო ბე სე ბას და ხე ებს.

20X2 წლის  
31 დეკემბერი 

$’000

20X1 წლის  
31 დეკემბერი 

$’000

ტყის პლანტაციის სამართლიანი ღირებულება 17,100 16,500

მიწის ნაკვეთის  სამართლიანი ღირებულება 12,000 12,200

მიწის გაუმჯობესების სამართლიანი 
ღირებულება 600 600

ხეები - სამართლიანი ღირებულება 
(ბიოლოგიური აქტივი) 4,500 3,700

მო გე ბა და ზა რა ლი

თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის გა ყიდ ვის სა ვა რა უ დო (შეფასებული) 
და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა  აღი არ დე ბა მო გე ბი სა და 
ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში, რო გორც მო გე ბა ან ზა რა ლი. თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას 
ზა რა ლი შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც გა ყიდ ვის სა ვა რა უ დო და-
ნა ხარ ჯე ბი აღე მა ტე ბა არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში აქ ტი ვის სა მარ თ ლი ან ღი რე ბუ ლე ბას, 
ან მო გე ბას თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას, მა გა ლი თად, რო დე საც იბა დე ბა ში ნა უ რი 
პი რუტყ ვი.

სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღებს შო რის ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი-
რე ბულ სა მარ თ ლი ან ღი რე ბუ ლე ბა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ცვლი ლე ბა  აღი არ დე ბა მო გე ბი სა 
და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში,  რო გორც მო გე ბა ან ზა რა ლი.

მო გე ბა ან ზა რა ლი, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტის თავ-
და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი-
რე ბუ ლე ბით,  აისა ხე ბა იმ პე რი ო დის მო გე ბა ში ან ზა რალ ში, რო დე საც წარ მო იქ მ ნე ბა.
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სატყეო მე ურ ნე ო ბის შე სა ხებ ზე მოთ მოყ ვა ნილ მა გა ლით ში  ტყის პლან ტა ცი ის სა მარ თ-
ლი ან ღი რე ბუ ლე ბებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა  ორ  სა ან გა რიშ გე ბო თა რიღს შო რის შე ად გენს 
$800,000-ს ($4,500 – $3,700), რო მე ლიც აღი არ დე ბა რო გორც მო გე ბა,  მო გე ბი სა 
და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში (მიუხედავად იმი სა, რომ ჯერ არ არის რე ა ლი ზე ბუ ლი).

$800,000 კუ მუ ლა ცი უ რი ზრდა გან პი რო ბე ბუ ლია ორი ფაქ ტო რით:

1. სა ბაზ რო ფა სის ცვლი ლე ბე ბის გავ ლე ნა; და

2. ხე ე ბის ფი ზი კუ რი ცვლი ლე ბა (ზრდა) ტყის პლან ტა ცი ა ში. 

ბასს 41 მო ითხოვს კუ მუ ლა ცი უ რი მო გე ბის ან ზა რა ლის გამ ჟ ღავ ნე ბას, რო მე ლიც წარ-
მო იქ მ ნე ბა მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში  ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
პრო დუქ ცი ის თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას, ასე ვე ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის გა ყიდ ვის 
და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბის შე დე გად. ვი ნა ი-
დან ყვე ლა გა რე მო ე ბა ში შე საძ ლე ბე ლია მი ზან შე წო ნი ლი არ იყოს  მო გე ბის ან ზა რა ლის 
მთლი ა ნი თან ხის წარ დ გე ნა მი სი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თის შე სა ბა მი სად,  სტან დარ ტი არ 
მო ითხოვს ან გა რიშ გე ბა ში მო გე ბის ან ზა რა ლის და ყო ფას შე მად გე ნელ ელე მენ ტე ბად 
(ანუ მო გე ბის ან / და ზა რა ლის ანა ლიზს ფა სე ბის ცვლი ლე ბი სა და ფი ზი კუ რი ფაქ ტო რე ბის 
შე სა ბა მი სად), მაგ რამ სა წარ მო ებს ამ გ ვა რი მო ნა ცე მე ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის რე კო მენ და ცი ას 
აძ ლევს, რად გან ეს ინ ფორ მა ცია სა სარ გებ ლოა სა წარ მოს მიმ დი ნა რე პე რი ო დის შე დე-
გე ბი სა და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბის შე სა ფა სებ ლად, გან სა კუთ რე ბით იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
რო დე საც წარ მო ე ბის ციკ ლი ერთ წელს აღე მა ტე ბა. თუმ ცა, ამ გ ვა რი ინ ფორ მა ცი ა, რო-
გორც წე სი, ნაკ ლე ბად სა სარ გებ ლოა მა შინ, რო დე საც წარ მო ე ბის ციკ ლი ერთ წელ ზე 
ნაკ ლე ბია (მაგალითად, წი წი ლე ბის გა მოზ რ და ან მარ ც ვ ლე უ ლი კულ ტუ რის მოყ ვა ნა).

წარ დ გე ნა

ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცია ცალ - ცალ კე პო ზი ცი ე ბის 
სა ხით უნ და იყოს წარ დ გე ნი ლი შემ დე გი სა თა უ რე ბით:

გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბი

 y ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი – მო ი ცავს ნა ყო ფის მომ ცემ კულ ტუ რებს;

 y ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი - მო ი ცავს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ყვე ლა პრო დუქტს, რომ ლის 
მო სა ვა ლი მი ი ღე ბა სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი დან 12 თვე ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში, 
ში ნა ურ პი რუტყვს, რო მე ლიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 12 თვე ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო-
ბა ში და ხე ებს, რომ ლე ბიც გა შე ნე ბუ ლია ხის მა სა ლად გა მო სა ყე ნებ ლად.

მოკ ლე ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბი

 y ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი – მო ი ცავს პრო დუქ ცი ას, რომ ლის მო სა ვა ლი  მი ი ღე ბა სა-
ან გა რი შო თა რი ღი დან 12 თვის გან მავ ლო ბა ში, 12 თვის გან მავ ლო ბა ში და საკ ლავ 
პი რუტყვს და ერ თ წ ლი ან კულ ტუ რებს, რო გო რი ცაა ხორ ბა ლი, სი მინ დი.

 y მა რა გი – მო ი ცავს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის გან წარ მო ე ბულ მა რაგს, რო-
გო რი ცა ა, მა გა ლი თად ჩა ის ფოთ ლე ბის გან დამ ზა დე ბუ ლი გა სა ყი დი ჩა ი.
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გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი

ბასს 41 მო ითხოვს საკ მა ოდ  დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბას ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში, მათ შო რის:

 y მიმ დი ნა რე პე რი ო დის აგ რე გი რე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა ან ზა რა ლი, რო მე ლიც წარ-
მო იქ მ ნა:

 o ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას; 

 o სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას;  

 o ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის გა ყიდ ვის სა ვა რა უ დო (შეფასებული) და ნა ხარ ჯე ბით შემ-
ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბის შე დე გად;

 y ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის თი თო ე ულ ჯგუფ თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა სი ა-
თის აღ წე რა;  

 y ფი ზი კუ რი რა ო დე ნო ბის არა ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ან შე ფა სე ბე ბი  პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში გა მოშ ვე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ი სა და პე რი ო დის 
ბო ლოს არ სე ბუ ლი სა წარ მოს ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის თი თო ე უ ლი ჯგუ ფის;

 y იმ ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის არ სე ბო ბა და სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა, რო მელ ზეც 
ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბა  შეზღუ დუ ლია და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და გი-
რა ვე ბუ ლი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა;  

 y ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბე ბის შე ჯე რე ბა, რო მე-
ლიც და ფიქ სირ და მიმ დი ნა რე პე რი ო დის და საწყი სი დან დას რუ ლე ბამ დე პე რი ოდ ში. 
შე ჯე რე ბა უნ და მო ი ცავ დეს თან ხებს, რომ ლე ბიც ასა ხავს გა ყიდ ვის თ ვის სა ჭი რო შე ფა-
სე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის, შეს ყიდ ვე ბი სა და 
გა ყიდ ვე ბის ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე ულ შე მო სუ ლო ბას ან ზა რალს, ასე ვე შემ ცი რე ბას, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია გა ყიდ ვებ თან ან ბი ო ლო გი ურ აქ ტი ვებ თან, რომ ლე ბიც 
ფასს 5-ის შე სა ბა მი სად კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი ა, რო გორც გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი (ან 
ჩარ თუ ლია გამ ს ვ ლელ ჯგუფ ში, რო მე ლიც კლა სი ფი ცი რე ბუ ლია რო გორც გა სა ყი დად 
გა მიზ ნუ ლი) და სხვა ცვლი ლე ბებს.

ისე თი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც შე ფა სე ბუ ლია თვით ღი რე ბუ ლე ბით, 
დაგ რო ვი ლი ცვე თი სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის გა მოკ ლე ბით, სტან დარ-
ტი და მა ტე ბით მო ითხოვს შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბას:

 y ამ გ ვა რი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის აღ წე რა;

 y იმ მი ზე ზე ბის ახ ს ნა, რა ტომ არ არის შე საძ ლე ბე ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის 
სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა;

 y თუ შე საძ ლე ბე ლი ა, წი ნას წა რი შე ფა სე ბე ბის დი ა პა ზო ნი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა-
მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის მოხ ვედ რის დი დი ალ ბა თო ბა ა;

 y გა მო ყე ნე ბუ ლი ცვე თის მე თო დი;

 y სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა და ან გა მო ყე ნე ბუ ლი ცვე თის გა ნაკ ვე თე ბი; და

 y მთლი ა ნი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა და დაგ რო ვი ლი ცვე თის ოდე ნო ბა (რომელიც 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლია დაგ რო ვილ  გა უ ფა სუ რე ბის ზა რალ თან) პე რი ო დის და საწყი სის-
თ ვის და ბო ლოს.
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გარ და ამი სა, თუ შემ დ გომ ში შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა იმ ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის სა-
მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა, რომ ლე ბიც წი ნათ შე ფა სე ბუ ლი იყო 
თვით ღი რე ბუ ლე ბით, დაგ რო ვი ლი ცვე თი სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის 
გა მოკ ლე ბით, მა შინ სა წარ მომ  უნ და გა ამ ჟ ღავ ნოს  შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა:

ა) ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის აღ წე რა;

ბ) გან მარ ტე ბა, თუ რა ტომ გახ და სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი; და 

გ) ცვლი ლე ბის შე დე გე ბი.

და სას რულ, სტან დარ ტით ასე ვე მო ითხო ვე ბა ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბის შე სა ხებ. 

სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბი – აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც შე ფა სე ბუ ლია გა ყიდ ვის და ნა ხარ-
ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით
ისეთ ბი ო ლო გი ურ აქ ტივ თან და კავ ში რე ბუ ლი უპი რო ბო სა ხელ მ წი ფო გრან ტი, რო მე ლიც 
შე ფა სე ბუ ლია გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით, 
უნ და აღი არ დეს იმ პე რი ო დის  მო გე ბა ში ან ზა რალ ში, რო დე საც სა ხელ მ წი ფო გრან ტი 
და ექ ვემ დე ბა რე ბა მი ღე ბას.

თუ სა ხელ მ წი ფო გრან ტი გა ცე მუ ლია გარ კ ვე უ ლი პი რო ბე ბით, მათ შო რის, რო დე საც 
გრან ტის პი რო ბე ბი მო ითხოვს, რომ სა წარ მომ არ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს ესა თუ ის 
კონ კ რე ტულ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა, სა წარ მომ სა ხელ მ წი ფო გრან ტი იმ პე რი-
ო დის მო გე ბა ში ან ზა რალ ში უნ და აღი ა როს, რო დე საც ეს პი რო ბე ბი დაკ მა ყო ფილ დე ბა. 
ასე თი გრან ტე ბის მა გა ლი თია ევ რო კავ ში რის გრან ტე ბის სქე მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
გრან ტე ბი, რო მე ლიც ეხე ბა სახ ნა ვი მი წე ბის გა მო უ ყე ნებ ლო ბას. 

სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბი - აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც შე ფა სე ბუ ლია თვით ღი რე ბუ ლე-
ბით, დაგ რო ვი ლი ცვე თი სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის გა მოკ ლე ბით
გა მო ი ყე ნე ბა ბასს 20 – „სახელმწიფო გრან ტე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვა და სა ხელ-
მ წი ფო დახ მა რე ბის გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი“. 

  
     

თავდაპირველისტატიისგანახლებულივერსიამოამზადა
„ფინანსურიანგარიშგების“მოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა
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რეკომენდებულიმიდგომა

„საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის“
მო დუ ლის გა მოც დის „ბ“ გან ყო ფი ლე ბის თ ვის

ამ სტა ტი ის მი ზა ნი ა, კან დი და ტებს მი ვა წო დოთ ინ ფორ მა ცია „საწარმოს სტრა ტე-
გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის“ მო დუ ლის  სა გა მოც დო კო მი სი ის მო საზ რე ბე ბი სა გა მოც დო 
მა სა ლის „ბ“ გან ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ.

კერ ძოდ, სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის 
გა მოც დის მე-3 და მე-4 კითხ ვებს და შემ დეგ შე ვე ხე ბით იმ კონ კ რე ტულ უნა რებ სა და 
თვი სე ბებს, რო მელ საც უნ და ფლობ დ ნენ ბუ ღალ ტ რე ბი  სა მუ შაო ად გილ ზე. ეს უნა რე-
ბი სცილ დე ბა ტექ ნი კურ ცოდ ნის ფარ გ ლებს და მო ი ცავს ისეთ თვი სე ბებს, რო გო რი ცაა 
პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მი, „ციფრული ხედ ვის“ გა აზ რე ბა და რიცხ ვე ბის სან დო ო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ კან დი და ტე ბი მთლი ა ნად, მთე ლი გუ ლის ყუ რით 
უნ და ჩა ერ თონ მა სა ლა ში, რა თა გა მომ ც დელს აჩ ვე ნონ, რო გორ იმ ს ჯე ლეს და რა დას-
კ ვ ნე ბი გა მო ი ტა ნეს ან გა რიშ გე ბას თან და კავ ში რე ბულ რთულ  სცე ნა რებ ში.  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ACCA-ის საკ ვა ლი ფი კა ციო პროგ რა მა ში ამოწ მე ბენ კან დი და-
ტე ბის პი როვ ნე ბა თა  შო რი სი ურ თი ერ თო ბის, კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბი სა და კონ კ რე ტულ 
სი ტუ ა ცი ებ თან ადაპ ტი რე ბის უნა რებს და, მა შა სა და მე, შეგ ვიძ ლია და ვი ნა ხოთ, რომ კვა-
ლი ფი კა ცი ის ბუ ნე ბა იც ვ ლე ბა. ეს სავ სე ბით მი ზან შე წო ნი ლი ა, რად გან იც ვ ლე ბა სა მუ შაო 
ად გილ ზე ბუ ღალ ტ რე ბის ფუნ ქ ცი ე ბიც / რო ლე ბიც, მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის სფე რო ში ახა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის სა პა სუ ხოდ და ბუ ღალ ტ რებს ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა, უფ რო სტრა-
ტე გი უ ლი, მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი რო ლი ითა მა შონ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში. „საწარმოს 
სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის“ მო დუ ლის პროგ რა მის შეს წავ ლა სტუ დენ ტებს  ამ გ ვა რი 
აუცი ლე ბე ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს. 

მე-3 კითხ ვა

ეს კითხ ვა და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნეს ს ცე ნარ ზე და კან დი და ტებს მო ეთხო-
ვე ბათ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ამ სცე ნარ თან  მი მარ თე ბით.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ ერ თ -ერ თი ტი პუ რი მა გა-
ლი თი _ 3ა კითხ ვა 2018 წლის მარ ტი /ივ ნი სის (P2) „კორპორაციული ან გა რიშ გე ბის“ 
მო დუ ლის სა გა მოც დო მა სა ლი დან.

„Medsupply მუ შა ობს სა მე დი ცი ნო ტექ ნი კის მო მა რა გე ბის / მი წო დე ბის დარ გ ში 
და მი სი ფი ნან სუ რი წე ლი მთავ რ დე ბა  2018 წლის 31 მა ისს. Medsupply ყი დის 
ტექ ნო ლო გი ას, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია უაღ რე სად რთუ ლი ოპე რა ცი ე ბის ჩა სა ტა-
რებ ლად. რო დე საც სა ა ვად მ ყო ფო Medsupply-ისგან ყი დუ ლობს მოწყო ბი ლო ბას, 
იგი უსას ყიდ ლოდ სთა ვა ზობს ძა ლი ან სპე ცი ა ლი ზე ბულ ინ ს ტ რუ მენ ტებს, რო მე ლიც 
ქი რურ გი უ ლი პრო ცე სის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის იური დი უ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა რჩე ბა Medsupply-ს. ინ ს ტ რუ მენ-
ტე ბი Medsupply-ს უბ რუნ დე ბა უკან ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის და ზი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ან მა თი 
სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს, რაც ჩვე უ ლებ რივ 1-5 წე ლი ა. ამ დროს, 
Medsupply ცვლის მათ ახა ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით, მაგ რამ ინარ ჩუ ნებს ანაზღა უ რე ბის 
უფ ლე ბას, თუ ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი არ და უბ რუნ დე ბა. Medsupply-ს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი თით ქ მის 
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ყო ველ თ ვის უბ რუნ დე ბა მა თი სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ბო ლოს.  Medsupply 
ჩა მო წერს მათ, რო გორც სა მე დი ცი ნო ნარ ჩე ნებს.

Medsupply-ის დი რექ ტო რებს სურთ კონ სულ ტა ცი ის გავ ლა იმის თა ო ბა ზე, რო გორ უნ და 
აღ რიცხონ სა ა ვად   მ ყო ფო ე ბის თ ვის სეს ხად გა და ცე მუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი.                                                                           

(8 ქუ ლა)
პა სუ ხი კან დი და ტე ბის გან მო ითხოვ და  იმის დე მონ ს ტ რი რე ბას, თუ რო გორ გა მო ი ყე ნეს 
მათ  პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯა. ასეთ ვი თა რე ბა ში, მსჯე ლო ბის თ ვის კარ გი ამო სა ვა ლი წერ-
ტი ლია ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (საბჭო) ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის (კონცეპტუალური სა ფუძ ვ ლე ბი) 
პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბა. კან დი და ტებს უნ და ეხ სე ნე ბი ნათ რო გორც „შინაარსის ფორ მა ზე 
აღ მა ტე ბუ ლო ბა“, ისე აქ ტი ვის გან მარ ტე ბა, რად გან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის დად გე ნა, ვის 
აქვს ამ მოწყო ბი ლო ბის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი, პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ეკო-
ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა: მომ ხ მა რე ბელს თუ Medsupply-ს. გარ და ამი სა, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის დად გე ნაც, თუ ვინ აკონ ტ რო ლებს აქ ტივს და რო მელ მხა რეს თან 
არის მის სა კუთ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი და სარ გე ბე ლი. ამ გ ვა რად, პა სუ ხის 
საწყი სი ნა წი ლი არ სა ჭი რო ებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(IFRS®) ტექ ნი კურ ცოდ ნას, არა მედ მო ითხოვს ზო გი ერ თი ძი რი თა დი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბას. საკ ვან ძო სიტყ ვა აქ არის „გამოყენება“, რად გან კან დი და ტე ბი 
ქუ ლებს არ მი ი ღებ დ ნენ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის პრინ ცი პე ბის პირ და პი რი ცი ტი-
რე ბის თ ვის, თუ ამ პრინ ცი პებს არ გა მო ი ყე ნებ დ ნენ სცე ნარ თან მი მარ თე ბით. 

მსჯე ლო ბის / გან ს ჯის შემ დე გი ეტა პია რო მე ლი მე შე სა ფე რი სი ფასს სტან დარ ტე ბის გა მო-
ყე ნე ბა სცე ნარ თან მი მარ თე ბით. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ფასს 15 „ამონაგები მომ ხ მა რებ ლებ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან“ _ იქ ნე ბა შე სა ფე რი სი ფასს სტან დარ ტი, რო მელ საც 
გა მო ვი ყე ნებთ ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბის გა სა ნა წი ლებ ლად. 
თუმ ცა, კან დი და ტე ბი მცი რე ქუ ლებს მი ი ღებ დ ნენ (ან სა ერ თოდ ვერ მი ი ღებ დ ნენ), თუ 
ისი ნი უბ რა ლოდ გად მო წერ დ ნენ / გა ი მე ო რებ დ ნენ ფასს 15-ში გა მო ყე ნე ბულ „5 სა ფე-
ხუ რის მე თოდს“. გარ და ამი სა, კან დი და ტებს ისიც უნ და გა ნე ხი ლათ, ამ სი ტუ ა ცი ას ხომ 
არ მი ე სა და გე ბო და კი დევ რო მე ლი მე სხვა ფასს სტან დარ ტე ბიც.

ამ შემ თხ ვე ვა ში, ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი წარ მო ად გენს უბ რა ლოდ რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბას და უნ და აისა ხოს მა თი შე ძე ნის ან / და სა წარ მოო თვით ღი რე ბუ ლე-
ბით ბასს (IAS®) 2 „მარაგები“ შე სა ბა მი სად.

სა ზო გა დოდ, ამ ტი პის კითხ ვებ ზე კან დი დატს ერ თი ქუ ლა ენი ჭე ბა თი თო სწორ მო საზ რე-
ბა ზე. გარ და ამი სა, შე ფა სე ბის სქე მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ქუ ლა თა მაქ სი მა ლუ რი 
რა ო დე ნო ბა (შესაძლოა 1 ან 2) ისე თი  პა სუ ხის თ ვის, რო მელ შიც კან დი და ტი უბ რა ლოდ 
იმე ო რებს ფასს სტან დარ ტე ბის წე სებს ან კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის გან მარ ტე ბებს 
და მსჯე ლო ბი სას არ გა მო ი ყე ნებს მათ სცე ნარ თან მი მარ თე ბით. 

პა სუ ხის სა უ კე თე სო მიდ გო მა ა, კან დი დატ მა ჯერ ჩა მო ა ყა ლი ბოს პრინ ცი პი, მომ დევ ნო 
წი ნა და დე ბა ში კი ეს პრინ ცი პი გა მო ი ყე ნოს სცე ნარ თან მი მარ თე ბით. კან დი და ტებ მა 
მარ ტი ვად არ უნ და მი იჩ ნი ონ, რომ მხო ლოდ ერ თი ფასს სტან დარ ტი შე ე სა ბა მე ბა მათ 
პა სუხს. პრაქ ტი კა ში იშ ვი ა თად არ სე ბობს სა კითხის / პ რობ ლე მის მარ ტი ვი გა დაჭ რის გზა. 
შე სა ბა მი სად, სა გა მოც დო სცე ნა რე ბიც რე ა ლურ სი ტუ ა ცი ებს ასა ხავს და  პრობ ლე მის გა-
დაჭ რის თ ვის სა ჭი რო ებს უფ რო კომ პ ლექ სუ რი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბას. მე-3 კითხ ვა ში, 
სა ვა რა უ დოდ, 2 სცე ნა რი იქ ნე ბა.
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„საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის“ მო დუ ლის სას წავ ლო პროგ რა მა, ცხა დი ა, 
ვერ უგუ ლე ბელ ყოფს და გვერდს ვერ აუვ ლის ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მიღ წე ვებს. 
ამი ტომ მე-3 კითხ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა  შე საძ ლე ბე ლია  ფარ თო სპექ ტ რის კომ პა ნი ე ბის 
კონ ტექ ს ტ ში, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ეხე ბო დეს ტრა დი ცი ულ მწარ მო ე ბელ კომ პა ნი ას ან 
ციფ რულ კომ პა ნი ას. ტრა დი ცი ულ მწარ მო ე ბელ კომ პა ნი ებ თან შე და რე ბით, ციფ რუ-
ლი კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბა შე იძ ლე ბა ოდ ნავ უფ რო უჩ ვე უ ლო იყოს, რო გო რი ცა ა, 
მა გა ლი თად კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა, ბრენ დე ბი, მომ ხ მა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა 
და სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, კომ პი უ ტე რი ზე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, პროგ რა მუ ლი უზ-
რუნ ველ ყო ფა და ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლი. თუმ ცა, ეს არ არის ციფ რუ ლი კომ პა ნი ე ბის 
საქ მი ა ნო ბის სპექ ტ რის ამომ წუ რა ვი სი ა. მა გა ლი თად, ციფ რუ ლი კომ პა ნი ე ბი უფ რო 
მე ტად მუ შა ო ბენ დიდ მო ნა ცე მებ თან / მო ნა ცემ თა მა სი ვებ თან ან კრიპ ტო ვა ლუ ტას თან 
და, შე სა ბა მი სად, ისეთ სცე ნა რებ ში/ სი ტუ ა ცი ებ ში „იმუშავებენ“, რომ ლის თ ვი საც არ 
არ სე ბობს ამ ჟა მად მოქ მე დი ფასს სტან დარ ტი, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბო და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სწო რი მიდ გო მის გან სა საზღ ვ რად. 

თუ გა მოც და ზე ასე თი კითხ ვა იქ ნე ბა გა მო ტა ნი ლი, მა შინ კან დი და ტებს ქუ ლე ბი მი ე ნი-
ჭე ბათ კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებ ში მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის ზო გა დი გან ხილ ვი სა და 
შემ დეგ ამ პრინ ცი პე ბის სცე ნარ თან მი მარ თე ბით გა მო ყე ნე ბის თ ვის. ქუ ლე ბი არ მი ე-
ნი ჭე ბა მა გა ლი თად ასეთ პა სუხს: „არ არ სე ბობს ფასს სტან დარ ტი, რო მე ლიც ეხე ბა /
ა რე გუ ლი რებს ამ სა კითხს“. ციფ რუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და მა თი საქ მი ა ნო ბის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი, ცვა ლე ბა დი, დი ნა მი კუ რი ბუ ნე ბის გა მო, ინ ვეს ტო რე ბი, სა ვა რა უ დოდ, უფ რო 
სხვაგ ვა რად რე ა გი რე ბენ ციფ რულ კომ პა ნი ა ზე, რო მელ საც ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში 
ნაჩ ვე ნე ბი აქვს ზა რა ლი, ვიდ რე იმ სამ რეწ ვე ლო კომ პა ნი ა ზე, რო მელ საც ანა ლო გი უ რი 
ზა რა ლი აქვს. კან დი და ტებ მა უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ სხვა დას ხ ვა ტი პის კომ პა ნი ე ბის 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბი.

მა შა სა და მე, მე-3 კითხ ვა შე იძ ლე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს ინ ვეს ტო რის სა ჭი რო ე ბებ-
ზე ან შე იძ ლე ბა გა მომ ც დე ლი ამოწ მებ დეს, რამ დე ნად არი ან კან დი და ტე ბი ინ ფორ-
მი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სფე როს თა ნა მედ რო ვე პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ. 
ინ ვეს ტო რებ ზე ფო კუ სი რე ბუ ლი კითხ ვე ბი შე იძ ლე ბა არ შეგ ხ ვ დეთ ყვე ლა გა მოც და ზე, 
მაგ რამ თუ გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იქ ნე ბა ამ გ ვა რი კითხ ვა, კან დი და ტებ მა უნ და გა-
აც ნო ბი ე რონ, რომ ინ ვეს ტო რე ბი სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას არ 
უყუ რე ბენ მხო ლოდ ან გა რიშ გე ბა ში წარ დ გე ნილ მო გე ბას და ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის 
ან გა რიშ გე ბას. შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ მა თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და ეყ რ დ ნოს კომ პა ნი ის 
ბიზ ნეს მო დელს ან მის არა მა ტე რი ა ლურ აქ ტი ვებ ს / ქო ნე ბას, რო მელ თა გან ზო გი ერ თი 
შე იძ ლე ბა არ იყოს ასა ხულ ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში. ამ ჟა მად, კომ-
პა ნი ე ბი უფ რო მეტ არა ფი ნან სურ ინ ფორ მა ცი ას აწ ვ დი ან სა ზო გა დო ე ბას, მათ შო რის 
გა რე მოს დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ და სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის მი უ ხე და ვად, დღე საც ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა წარ-
მო ად გენს სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ინ ფორ მა ციო წყა როს ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც  კომ პა ნი ას აფა სე ბენ, თუმ ცა ღა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ არის მათ თ ვის 
ერ თა დერ თი  სა ინ ფორ მა ციო წყა რო. 
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ტი პუ რი 3ბ კითხ ვა
ძი რი თად ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში აისა ხე ბა აქ ტი ვე ბი, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ამო ნა-
გე ბი და ხარ ჯე ბი, რომ   ლე ბიც გან საზღ ვ რუ ლია ფასს სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. 
ბასს 1 „ფინანსური ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნა“ გარ კ ვე ულ მოქ ნი ლო ბას ით ვა ლის-
წი ნებს ამ თან ხე ბის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში წარ დ გე ნას თან და კავ   ში რე ბით. 
სხვა თან ხე ბის წარ დ გე ნის სა კითხი, რომ ლებ საც არ ეხე ბა ბასს 1-ის მოთხოვ ნე ბი, 
სას წ რა ფოდ უნ და გა ნი ხი ლოს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის საბ ჭომ.

მო გეთხო ვე ბათ:
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რა ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა არის შე საძ ლე ბე ლი ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბა ში ბასს 1-ის შე სა ბა მი სად, გა ნი ხი ლეთ, რა ტომ მი იჩ ნე ვა ინ ვეს   ტო რე ბის 
პრობ ლე მად ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში და მა ტე ბი თი  ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის სა კითხი.

(6 ქუ ლა)                                          
პა სუ ხი
არ სე ბობს აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა იმის თა ო ბა ზე, ბასს 1-დან ცხა დად ჩანს თუ არა, 
რომ შე საძ ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა, ხო ლო ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს ნათ ლად არა სო დეს გა ნუ მარ-
ტავს, რა მო ცუ ლო ბის და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის შე ტა ნა არის ნე ბა დარ თუ ლი 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში.

(მიენიჭა  2 ქუ ლა)

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებ ში მო ცე მუ ლია აქ ტი ვე ბის, 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, ამო ნა გე ბი სა და ხარ ჯე ბის გან მარ ტე ბე ბი და მი თი თე ბუ ლი ა, 
რომ რო დე საც რო მე ლი მე მუხ ლი არ არის არც ერ თი მათ გა ნი, ის არ უნ და აისა-
ხოს  ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. ეს პრინ ცი პი გად მო ტა ნი ლია ბასს 1-ში, თუმ ცა ღა  
კომ პა ნი ე ბი ამ ჟა მად თა ვი ანთ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რა ო-
დე ნო ბას „სხვა“ ინ ფორ მა ცი ას ასა ხა ვენ.

(მიენიჭა 2 ქუ ლა)

ბასს 1-ში არა ფე რია ნათ ქ ვა მი ისე თი, რაც გა მო რიცხავს და მა ტე ბი თი ან გა რიშ-
გე ბე ბის წარ დ გე ნის შე საძ ლებ ლო ბას, მაგ რამ სა ყო ველ თა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
მო საზ რე ბა ა, რომ სა წარ მო ებს არ შე უძ ლი ათ და მა ტე ბი თი ან გა რიშ გე ბე ბის წარ დ-
გე ნა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის პა კეტ ში. ბასს 1 წარ დ გე ნის სა კითხ ში უშ ვებს მოქ-
ნი ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას,  მაგ რამ ეს მოქ ნი ლო ბა ეხე ბა მხო ლოდ იმ თან ხე ბის 
წარ დ გე ნას, რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რუ ლია ფასს სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით.

(მიენიჭა 2 ქუ ლა)

აუცი ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვ როს, რი სი წარ დ გე ნაა მი ზან შე წო ნი ლი/ მი სა ღე ბი უშუ ა ლოდ 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში და გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში იმ და მა ტე ბით ინ ფორ მა-
ცი ას თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც ამ ჟა მად არ მო ითხო ვე ბა ფასს სტან დარ ტე ბით.

(მიენიჭა 1 ქუ ლა)

არ სე ბობს აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა სა ო პე რა ციო შე მო სავ ლი სა და ასე თი მაჩ ვე ნებ-
ლის ჩარ თ ვას თან და კავ ში რე ბით, რად გან არ არ სე ბობს სა ერ თო გან მარ ტე ბა ან 
შე თან ხ მე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რა უნ და იყოს (ან არ უნ და იყოს) შე ტა ნი ლი ასეთ 
მაჩ ვე ნე ბელ ში.

(მიენიჭა  1 ქუ ლა)
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რო გორც ხე დავთ, ეს კითხ ვა ეხე ბა აქ ტუ ა ლურ სა კითხს, ახ ლან დელ პრობ ლე მას, მაგ რამ 
ამა ვე დროს მი მარ თუ ლია ინ ვეს ტო რებ ზე. ზე მო აღ ნიშ ნულ პა სუხ ში და ფიქ სი რე ბუ ლია 
რამ დე ნი მე გან ცალ კე ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა და სცე ნა რის ცალ კე უ ლი ნა წი ლის შე ფა სე ბი სას 
კან დი და ტი თი თო ე ულ მო საზ რე ბა ზე თი თო ქუ ლას მი ი ღებს. 

სა ერ თო ჯამ ში, ამ პა სუ ხის თ ვის სულ 8 ქუ ლაა გან კუთ ვ ნი ლი, მაგ რამ რად გან ეს კითხ-
ვა 6 ქუ ლით არის შე ფა სე ბუ ლი გა მომ ც დელ თა გუნ დის მი ერ, სა ბო ლო ოდ, კან დი დატს 
მი ე ნი ჭე ბა მაქ სი მა ლუ რი (6)  ქუ ლა.

მე-4 კითხ ვა
მე-4 კითხ ვა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს სას წავ ლო პროგ რა მის ნე ბის მი ერ ელე მენტს, 
მაგ რამ, სა ვა რა უ დოდ, ეს იქ ნე ბა სცე ნარ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და  ძი რი თა დად 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა თა ნა მედ რო ვე აქ ტუ ა ლურ სა კითხებ ზე, ინ ვეს ტო რე ბის 
პრობ ლე მებ ზე/ სა ჭი რო ე ბებ ზე ან / და ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ზე. მე-4 კითხ ვის კონ ტექ ს ტ ში 
ინ ტერ   პ რე ტა ცია არ არის უბ რა ლოდ კო ე ფი ცი ენ ტე ბის სტან დარ ტუ ლი ნაკ რე ბის 
გა მოთ ვ ლა და მათ ზე კო მენ ტა რე ბის და წე რა, არა მედ გან სა ხილ ვე ლი იქ ნე ბა ამ 
ოპე რა ცი ე ბის გავ ლე ნა საქ მი ა ნო  ბის /ე ფექ   ტი ა ნო ბის ძი რი თად მაჩ ვე ნებ ლებ ზე 
(KPI), რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს არას ტან დარ   ტულ მაჩ ვე ნებ ლებს. კან-
დი და ტებს მოს თხო ვენ არა მხო ლოდ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გავ ლე ნის გა მოთ ვ ლას, 
არა მედ სთხო ვენ იმის გან ხილ ვა საც, რა გავ ლე ნას იქო ნი ებს ეს ინ ვეს ტო რე ბის 
შე ხე დუ ლე ბებ ზე. გარ და ამი სა, კან დი და ტებს შე იძ ლე ბა სთხო ვონ საქ მი ა ნო ბის 
ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან  კონ კ რე ტუ ლად რო მე ლი მე მაჩ ვე ნებ ლე ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბის გან ხილ ვა ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა ში დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის ან უზუს ტო ბის 
გას წო რე ბამ დე ან მის შემ დეგ.

ამ მიდ გო მის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ კარ გი მა გა ლი თია 2017 წლის სექ ტემ ბერ / დე კემ-
ბ რის P2 გა მოც დის მე-4 კითხ ვა.

4ა კითხ ვის მოთხოვ ნა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იყო შემ დეგ ნა ი რად:
„იმსჯელეთ, რა ტომ არის ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია კომ-
პა ნი ის კა პი ტა ლის შე სა ხებ. ასე ვე ახ სე ნით კომ პა ნი ის კა პი ტა ლის შე სა ხებ ინ ვეს-
ტო რე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი სა ჯა რო  ინ ფორ მა ცი ის არ სი. 

შე ნიშ ვ ნა: პა სუხ ში მოკ ლედ უნ და აღ წე როთ ინ ტეგ რი რე ბულ ან გა რი შებ ში ასა ხუ ლი 
ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის არ სი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კითხ ვა არის ამ ტი პის კითხ ვე ბის სა უ კე თე სო სა ი ლუს ტ რა ციო ნი მუ ში, 
რად გან  ეხე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის  ელე მენტს, რო მე ლიც მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის და  ამა ვე დროს კითხ ვის მოთხოვ ნას აკავ ში რებს 
ინ ტეგ რი რე ბულ ან გა რი შებ თან, რო მე ლიც ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია სას წავ ლო 
პროგ რა მის.

ამ კითხ ვის თ ვის გან კუთ ვ ნე ბუ ლი იყო 8 ქუ ლა და ამი ტომ კან დი და ტებს ამ ქუ ლე ბის მი-
სა ღე ბად უნ და მო ე ფიქ რე ბი ნათ 8 სა თა ნა დო მო საზ რე ბა. პა სუ ხის მო დე ლი საკ მა ოდ 
დე ტა ლუ რი იყო, მაგ რამ 8 ქუ ლის მო სა პო ვებ ლად, კან დი და ტებს შე ეძ ლოთ ქვე მოთ 
ჩა მოთ ვ ლილ თა გან ნე ბის მი ე რი 8 მო საზ რე ბის  წარ მოდ გე ნა (საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი 
ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც და ზე გამ ს ვ ლელ მა კან დი და ტებ მა პა სუ ხის ფორ მა ტის თ-
ვის არ უნ და გა მო ი ყე ნონ ბუ ლე ტე ბი):

 y ეს ინ ფორ მა ცია აუცი ლე ბე ლია კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი მოქ ნი ლო ბი სა და ღი რე ბუ ლე-
ბის  ცვლი ლე ბე ბის პერ ს პექ ტი ვის შე სა ფა სებ ლად;

 y ეს ინ ფორ მა ცია  აუცი ლე ბე ლია სა წარ მოს რის კის მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე სა ფა სებ ლად;
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 y ეს ინ ფორ მა ცია  აუცი ლე ბე ლია სა წარ მოს  ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ნე ბის მი ე რი 
პო ტენ ცი უ რი ცვლი ლე ბის შე სა ფა სებ ლად;

 y ინ ვეს ტო რებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი აქვთ კა პი ტა ლის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ის მი მართ;

 y თუ ROCE გა მო ი ყე ნე ბენ, ინ ვეს ტო რებს უნ და ჰქონ დეთ ინ ფორ მა ცია წარ სულ ში გა-
მო ყე ნე ბუ ლი კა პი ტა ლის არ სი სა და რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ;

 y ბას ს ს - მა  ეს გან მარ ტე ბე ბი/ გა სა მაჟ ღავ ნე ბე ლი ინ ფორ მა ცია შე ი ტა ნა ბასს 1-ში 
„ფინანსური ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნა“;

 y ფასს სტან დარ ტე ბი ამ ჟ ღავ ნებს ისეთ ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს 
სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, შე ა ფა სონ  კა პი ტა ლის მარ თ ვის სფე რო ში სა წარ მოს მიზ ნე ბი, 
პო ლი ტი კა და პრო ცე სე ბი;

 y ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზა ნი მი იღ წე ვა რო გორც ხა რის ხობ რი ვი, ისე რა ო დე-
ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის გამ ჟ ღავ ნე ბით;

 y ფასს სტან დარ ტე ბის პრაქ ტი კის დე ბუ ლე ბა - „ხელმძღვანელობის კო მენ ტა რე ბი“ 
-  მო ი ცავს რე კო მენ და ცი ას იმის თა ო ბა ზე, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ წარ მო ად გი ნოს 
საპ როგ ნო ზო ინ ფორ მა ცი აც;

 y მე ო რე მხრივ,  სა წარ მოს კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ინ ვეს ტორ-
მა შე იძ ლე ბა მო ი ძი ოს იმ ოპე რა ცი ი და ნაც, რო მელ შიც  სა წარ მო  მო ნა წი ლე ობს;

 y ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის, სა წარ მოო კა პი ტა ლის, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლის, ადა-
მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის, სო ცი ა ლუ რი და მომ ხ მა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის კა პი ტა ლის 
და ბუ ნებ რი ვი კა პი ტა ლის გან ხილ ვა;

ამ გ ვა რად, პა სუ ხი ეყ რ დ ნო ბა არა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მა სა ლას, არა მედ კან დი და ტის 
ფარ თო აზ როვ   ნე ბას /ე რუ დი ცი ას და ინ ვეს ტო რის სა ჭი რო ე ბე ბის გლო ბა ლურ აღ ქ მას. 
ამ გ ვა რი ფარ თო ერუ დი ცია აუცი ლე ბე ლია „საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
მო დუ ლის“ გა მოც და ზე წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. გარ და ამი სა, კან დი და ტებს შე უძ ლი ათ 
1-ზე მე ტი ქუ ლის მი ღე ბა თი თო მო საზ რე ბა ზე, თუ ისი ნი სა კითხს გა ნავ რ ცო ბენ და უფ რო 
სრულ   ყო ფი ლად / დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლა ვენ /ახ ს ნი ან. ქუ ლა მი ე კუთ ვ ნე ბა კან დი და ტე ბის 
ნე ბის მი ერ მარ თე ბულ და მა ტე ბით მო საზ რე ბა საც, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ 
არის შე მო თა ვა ზე ბულ სა ნი მუ შო პა სუხ ში. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გან ხილ ვი დან აშ კა რად ჩანს, 
რომ „საწარმოს სტრა ტე  გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის“ გა მოც დის ჩა სა ბა რებ ლად 
აუცი ლე ბე ლია პა სუ ხის ში ნა არ სის გარ კ ვე უ ლი მი ნი მა ლუ რი დო ნე და ამი ტომ ერ თი ან 
ორი პუნ ქ ტი/ მო საზ რე ბა საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა.

კითხ ვის „გ“ ნა წი ლის მოთხოვ ნა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იყო  შემ დეგ ნა ი რად:
იმ ს ჯე ლეთ, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ოპე რა ცი ე ბის სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მა მი სა ღე ბია თუ 
არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის შე-
სა ბა მი სად, მათ შო რის, გა ნი ხი ლეთ ნე ბის მი ე რი კო რექ ტი რე ბა, რო მე ლიც სა ჭი-
როა კა პი ტა ლი ზა ცი ის ცხრი ლის თ ვის, ასე ვე შეც დო მე ბის გავ ლე ნა ლე ვე რი ჯი სა 
და გა მო ყე ნე ბუ ლი კა პი ტა ლის უკუ გე ბის კო ე ფი ცი ენ ტებ ზე.

(9 ქუ ლა)  
პა სუხ ში კან დი და ტებს უნ და ემ ს ჯე ლათ იმის თა ო ბა ზე, ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სხვა დას-
ხ ვა მე თო დი რა ტომ იყო მი უ ღე ბე ლი ფასს სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, უნ და გა ნე ხი ლათ 
სწო რი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მა და შემ დეგ სა აღ რიცხ ვო კო ე ფი ცი ენ ტებ ზე მა თი გავ ლე ნა. 
რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, კითხ ვა ში მი თი თე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი შე იძ ლე ბა არას ტან  -
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დარ ტუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი იყოს, რომ ლებ საც სა წარ მო იყე ნებს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ფა სებ ლად, მაგ რამ კითხ ვა ში ნათ ლად იქ ნე ბა მი თი თე ბუ ლი, რო გორ არის გა მოთ-
ვ ლი ლი ეს კო ე ფი ცი ენ ტე ბი.

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის კო რექ ტი რე ბის შემ დეგ ლე ვე რი ჯის კო ე ფი ცი ენ ტი უფ რო და-
ბა ლი აღ მოჩ ნ და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბის გა მო, მაგ რამ ROCE იგი ვე დარ ჩა. კან-
დი და ტებს უნ და გა ე კო რექ ტი რე ბი ნათ  კა პი ტა ლი ზა ცი ის ცხრი ლი სა წარ მოს კა პი ტა ლის 
ცვლი ლე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად, რაც გა მო იწ ვია ფასს 2-ის მი ხედ ვით არას წორ მა 
კლა სი ფი კა ცი ამ და შეც დო მებ მა. კან დი და ტებს, რო გორც ჩანს, საკ მა ოდ რთუ ლი  მო ეჩ-
ვე ნათ კა პი ტა ლი ზა ცი ის ცხრი ლის კო რექ ტი რე ბა, თუმ ცა ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბო და, 
რომ მათ ეს მით შეც დო მე ბის ბუ ნე ბა. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, სა აღ რიცხ ვო შეც დო-
მე ბის გავ ლე ნას ძი რი თად ინ ფორ მა ცი ა ზე რე გუ ლა რუ ლად შე ა მოწ მებს გა მომ ც დე ლი 
„საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის“ მო დუ ლის  გა მოც და ზე. 

ამ კითხ ვა ში, ქუ ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს სწო რი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მის 
გან ხილ ვას,  ცხრი ლის კო რექ ტი რე ბის ნაშთს და კო ე ფი ცი ენ ტებ ზე  შე ტა ნი ლი კო რექ-
ტი რე ბის გავ ლე ნას. ამ გ ვა რად, კან დი და ტე ბი ვერ „ჩააბარებენ“ ამ კითხ ვას, თუ ისი ნი 
მხო ლოდ ყუ რადღე ბას გა ა მახ ვი ლე ბენ გა მოთ ვ ლებ ზე ან უბ რა ლოდ გა ნი ხი ლა ვენ სწორ 
სა აღ რიცხ ვო მე თოდს. „საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის“ გა მოც დის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა ვი სე ბუ რე ბა ისა ა, რომ არ არ სე ბობს არ ჩე ვი თი კითხ ვე ბი და ამი ტომ 
კან დი და ტებ მა პა სუ ხის გა ცე მა უნ და სცა დონ ყვე ლა კითხ ვის ყვე ლა ნა წილ ზე. 

დას კ ვ ნის სა ხით
ამ სტა ტი ის მი ზა ნი იყო, კან დი და ტე ბის თ ვის გვეჩ ვე ნე ბი ნა, თუ რო გორ უნ და გა მო ი ყე ნონ 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის პრინ ცი პე ბი სა და ფასს სტან დარ ტე ბის  მოთხოვ ნე ბის 
ცოდ ნა კითხ ვის სცე ნა რებ თან მი მარ თე ბით, ვი ნა ი დან ეს ისე თი უნა რი ა, რომ ლის თ ვი-
საც ქუ ლებს იღე ბენ კან დი და ტე ბი „საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის“ 
გა მოც და ზე. ამ სტა ტი ის წა კითხ ვის შემ დეგ, კან დი და ტებ მა უკ ვე უნ და სცა დონ პა სუ ხის 
გა ცე მა შემ დეგ სა გა მოც დო კითხ ვებ ზე გა მოც დის პი რო ბებ ში:

 y 3ა კითხ ვა 2018 წლის მარ ტი /ივ ნი სი P2 წიგ ნის „კორპორაციული ან გა რიშ გე ბის“ 
გა მოც დი დან; და

 y მე-4 კითხ ვა 2017 წლის სექ ტემ ბე რი/ დე კემ ბე რი P2  წიგ ნის გა მოც დი დან.

კარ გად გა ი აზ რეთ  ჩვე ნი რჩე ვე ბი და შე ე ცა დეთ, თქვე ნი თე ო რი უ ლი ცოდ ნა გა მო ი ყე ნოთ 
ჩვენ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით. თქვე ნი პა სუ ხი შე უ და რეთ გა მომ ც-
დელ თა გუნ დის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ  სა ნი მუ შო პა სუ ხებს.  შემ ფა სებ ლის პო ზი ცი ი დან 
იფიქ რეთ იმა ზე, სად შე იძ ლე ბა მი ი ღოთ ქუ ლე ბი. ეს სტრა ტე გია გა მო ი ყე ნეთ მა ში ნაც, 
რო დე საც ივარ ჯი შებთ გა სუ ლი პე რი ო დე ბის სა გა მოც დო კითხ ვებ ზე და ნა ხავთ,  რო გორ 
გახ დე ბა თქვე ნი პა სუ ხე ბი უფ რო ღრმა, ხო ლო კომ პა ნი ის თ ვის მი ცე მუ ლი თქვე ნი რჩე ვე-
ბი უფ რო სა სარ გებ ლო და სა ი მე დო, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის პრინ ცი პებს.



32

sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა ასო ცი ა-
ცია (ACCA) 2022 წლის აპ რილ ში გა უშ ვებს 
გლო ბა ლუ რი ბიზ ნეს სერ ვი სე ბის (GBS) 
სერ ტი ფი კატს. გლო ბა ლუ რი ბიზ ნეს სერ ვი-
სე ბი, სა ერ თო სერ ვი სე ბი და აუთ სორ სინ გის 
ინ დუს ტ რია ერ თერ თი ყვე ლა ზე მზარ დი 
ფი ნან სუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის მრა ვა ლი 
პროგ რა მის ძი რი თად კომ პო ნენტს წარ მო-
ად გენს, მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით.

ACCA-ს სერ ტი ფი კა ტი მსოფ ლი ოს 50 
დიდ დამ საქ მე ბელ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის 
შე დე გად შე იქ მ ნა და გა მიზ ნუ ლია ტექ-
ნი კუ რი უნა რე ბის, ინ დუს ტ რი ის ცოდ ნის, 
ბიზ ნე სალ ღო სა და ანა ლი ტი კუ რი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის ზრდის კენ, რაც აუცი ლე-
ბე ლია ბიზ ნე სის ფი ნან სუ რი ფუნ ქ ცი ე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბის გა საზ რ დე ლად.

ACCA-ს დი რექ ტო რი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ში, რე ზა ალი, 
აცხა დებს: „ACCA მნიშ ვ ნე ლო ვან სა მუ-
შა ოს ას რუ ლებს ბიზ ნე სე ბის თ ვის. ჩვენ 
ვიკ ვ ლევთ მუდ მი ვად ცვლად ინ დუს ტ რი ას 
და მის სა ჭი რო ე ბებს, ჩვენ ვქმნით ინ დუს-
ტ რი ის თ ვის რე ლე ვან ტურ კურ სებ სა და 
სერ ტი ფი კა ტებს და შემ დეგ ვთა ვა ზობთ 
მათ ჩვენს პარ ტ ნი ორ ინ ს ტი ტუ ტებს. ეს 
ყვე ლა ფე რი მი მარ თუ ლია იქით, რომ 
ჩვენს პარ ტ ნი ო რებს მივ ცეთ სწავ ლის სა უ-
კე თე სო გა მოც დი ლე ბა, რაც მათ ცოდ ნი სა 
და გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე იქ ნე ბა 
მორ გე ბუ ლი.

ACCAგლობალურიბიზნესსერვისების
სერტიფიკატსგაუშვებს

ჩვე ნი ახა ლი GBS სერ ტი ფი კა ტი გლო-
ბა ლუ რი სა ერ თო სერ ვი სე ბის სექ ტორ ში 
მო მუ შა ვე ფი ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს 
მის ცემს იმ უნა რებ სა და ექ ს პერ ტი ზას, 
რაც სა ჭი როა ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ-
გ ლებ ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. აღ ნიშ-
ნუ ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, სტუ დენ-
ტე ბი გა ეც ნო ბი ან სა ერ თო სერ ვი სე ბი სა და 
აუთ სორ სინ გის ბიზ ნეს მო დელს, შე ი ძე ნენ 
ტექ ნი კურ უნა რებს, ინ დუს ტ რი ის ცოდ ნას, 
ბიზ ნე სალ ღო სა და ანა ლი ტი კურ შე საძ-
ლე ბო ბებს, რაც აუცი ლე ბე ლია აღ ნიშ ნულ 
ბიზ ნეს ში ღი რე ბუ ლე ბის შე საქ მ ნე ლად.

მი სი მი წო დე ბა მოხ დე ბა ACCA-ს სას წავ-
ლო ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მის სა შუ ა ლე ბით, 
რო მე ლიც ფი ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს 
მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გან გ რ ძო-
ბი თი სწავ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს სთა-
ვა ზობს.“

სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ხუ თი ძი რი-
თა დი მო დუ ლის გან შედ გე ბა და მო ი ცავს 
30-საათიან ინ ტე რაქ ტი ულ ონ ლა ინ კურსს, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სტუ დენ ტე ბი:

 y გა ეც ნო ბი ან იმ პრინ ცი პებ სა და პრაქ-
ტი კებს, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ სა ერ თო სერ ვი სე ბის 
სა უ კე თე სო გუნ დე ბი;

 y შე ი ძე ნენ უკე თე სი პრო ცე სე ბის შე საქ მ-
ნე ლად და ცვლი ლე ბე ბის სა მარ თა ვად 
სა ჭი რო უნა რებ სა და გა მოც დი ლე ბას;

 y ის წავ ლი ან, რო გორ და ი მორ ჩი ლონ 
და მო არ გონ სა კუ თარ ინ ტე რე სებს 
ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი;

 y შე ი ძე ნენ ძი რი თად ბიზ ნე სუ ნა რებს, რომ-
ლე ბიც სა ჭი როა GBS გა რე მოს თ ვის.

 y კურ სის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ-
დეგ, სტუ დენ ტე ბი მი ი ღე ბენ გლო ბა ლუ-
რი ბიზ ნეს სერ ვი სე ბის სერ ტი ფი კატს.



33

აუდიტი10წელიწადში

დრო თა გან მავ ლო ბა ში, ყვე ლა პრო-
ფე სია იც ვ ლე ბა, თუმ ცა რე ვო ლუ ცი უ რი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სწრა ფი გან ვი თა რე ბა 
და სფე როს გა ფარ თო ე ბა ფი ნან სუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის მიღ მა გუ ლის ხ მობს, რომ 
აუდი ტორ თა პრო ფე სი ა ში უფ რო მკვეთ რი 
ცვლი ლე ბე ბია მო სა ლოდ ნე ლი.

10 წე ლი წად ში აუდი ტო რებს ახა ლი უნა-
რე ბი, კომ პე ტენ ცი ე ბი და შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი დას ჭირ დე ბათ, რო მელ ზე მუ შა ო ბაც 
დღეს უნ და და იწყონ მი უ ხე და ვად იმი სა, 
უკ ვე არი ან პრო ფე სი ა ში თუ ახ ლა იწყე ბენ 
კა რი ე რას.

შეგ ვიძ ლია დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვი ყოთ იმა ში, 
თუ რა არ შე იც ვ ლე ბა: აუდი ტო რებს მო-
მა ვალ შიც მო ეთხო ვე ბათ პრო ფე სი უ ლი 
სკეპ ტი ციზ მი, ტექ ნი კუ რი ცოდ ნა და და მო-
უ კი დებ ლო ბა. 

EY-ს ამე რი კის მარ წ მუ ნე ბე ლი მი მარ თუ-
ლე ბის ვი ცე- თავ მ ჯ დო მა რე, ჯონ კინ გი, 
აცხა დებს:

„მე ამ ყვე ლა ფერს ჩე მი ქა ლიშ ვი ლის 
თვა ლით ვუ ყუ რებ და ვხე დავ, რომ ის 
ძი რი თა დი „გარიგება“ პრო ფე სი ა სა და 
ამ კა რი ე რის მო სურ ვე ადა მი ა ნებს შო-
რის, კვლავ იგი ვეა - შენ იძენ შე სა ნიშ ნავ 
უნა რებს, შე სა ნიშ ნავ გა მოც დი ლე ბებს და 
მხო ლოდ ის მო გეთხო ვე ბა, რომ ბევ რი 
იმუ შაო და გინ დო დეს ამ გა მოც დი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა. მე ვთვლი, რომ ახ ლა უკე თე სი 
მდგო მა რე ო ბა ა, ვიდ რე გა სუ ლი 30 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, რაც მე ამ საქ მეს ვა კე თებ. 
რო ცა ვუ ყუ რებთ იმას, თუ სად ვართ ახ-
ლა - მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვი აზ როთ, რომ 
პრო ფე სი ას ახა სი ა თებს სი ცოცხ ლი სუ ნა-
რი ა ნო ბა და იმე დი მაქვს, ადა მი ა ნე ბი ამას 
ხე და ვენ.“

რა თქმა უნ და, სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის 
ერ თერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლია ზრდა, რაც 
აუდი ტო რე ბის თ ვის ნიშ ნავს ზრდას არ სე-
ბუ ლი გან საზღ ვ რე ბის მიღ მა.

„როცა ვფიქ რობ მო მავ ლის აუდი ტორ-
ზე, მე წარ მო ვიდ გენ ნა წი ლობ რივ ბუ-
ღალ ტერს, ნა წი ლობ რივ ტექ ნო ლოგს, 
ნა წი ლობ რივ და ტა -ა ნა ლი ტი კოსს და, 
ამ ყვე ლა ფერ თან ერ თად, ექ ს პერ ტი ზას 
რო მე ლი მე სფე რო ში (იქნება ის რო-
მე ლი მე ინ დუს ტ რი ა, თუ ღრმა ტექ ნო-
ლო გი უ რი სფე რო),“ - გან მარ ტავს სიუ 
კო ფი, AICPA-ს სა ჯა რო ან გა რიშ გე ბის 
დი რექ ტო რი. „ჩვენ ვერ ვიქ ნე ბით ყვე-
ლა ფე რი ყვე ლას თ ვის, თუმ ცა ჩვენ დაგ-
ვ ჭირ დე ბა ძი რე უ ლი ცოდ ნა და გა მოც-
დი ლე ბა საკ ვან ძო სფე რო ებ ში. ბიზ ნე სის 
გარ თუ ლე ბას თან ერ თად, წარ მო ი შო ბა 
სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლი ზე ბის სა ჭი რო ე ბა 
და ახალ გაზ რ და აუდი ტო რებს მო უ წევთ 
ამა ზე და ფიქ რე ბა.“

იმი სათ ვის, რომ ახალ გაზ რ და აუდი ტო-
რებს ამ სა კითხ ზე ფიქ რის კენ ვუ ბიძ გოთ, 
აუდი ტის რამ დე ნი მე ექ ს პერტს ვთხო ვეთ, 
აღე წე რათ, თუ რა უნ და იცოდ ნენ ამ პრო-
ფე სი ის ადა მი ა ნებ მა 10 წლის შემ დეგ:

ჯონ კინ გი
EY-ს ამე რი კის მარ წ მუ ნე ბე ლი მი-
მარ თუ ლე ბის ვი ცე- თავ მ ჯ დო მა რე 
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  ტექ - საზ რი ა ნი 

შე იძ ლე ბა მოგ ვეჩ ვე ნოს, რომ ისე დაც 
ცხა დი ა, მო მავ ლის აუდი ტო რებს დას-
ჭირ დე ბათ იყ ვ ნენ უფ რო კომ ფორ ტუ ლად 
ტექ ნო ლო გი ებ თან, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხი იმ დე ნად კრი ტი კუ ლია აუდი ტის 
სფე როს თ ვის, რომ ამის მხო ლოდ აღ ნიშ-
ვ ნა არა სო დე საა საკ მა რი სი. 

„ისინი გან სა კუთ რე ბით ძლი ე რე ბი უნ და 
იყ ვ ნენ ტექ ნო ლო გი ებ ში. მათ ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის შექ მ ნა არ მო ეთხო ვე ბათ, 
თუმ ცა უნ და ჰქონ დეთ აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის ღრმა გა გე ბა.“

  ანა ლი ტი კო სე ბი, არა უბ რა ლოდ 
  შემ გ რო ვებ ლე ბი

აუდი ტის „შავი“ საქ მის უდი დე სი ნა წი ლი 
ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი გახ დე ბა და ეს ნიშ ნავს, 
რომ სა ჭი რო იქ ნე ბა, ინ ფორ მა ცი ას სხვა-
ნა ი რად მი ვუდ გეთ.

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ტექ ნო ლო გია 
მრა ვა ლი წყა რო დან შეგ რო ვე ბულ ინ-
ფორ მა ცი ას შეკ რებს, აუდი ტო რის ფო კუ სი 
ამ ინ ფორ მა ცი ის კომ პი ლა ცი ა ზე კი არა, 
არა მედ - მის ანა ლიზ ზე იქ ნე ბა.

„გქონდეს უნა რი, იმუ შაო ინ ფორ მა ცი ას-
თან და შექ მ ნა რე ა ლუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ინ ფორ მა ცია კლი ენ ტ თან და ინ დუს ტ რი-
ას თან და კავ ში რე ბით, პრო ფე სი ის ნორ მა 
გახ დე ბა.“

 უფ რო ჭკვი ა ნი, უფ რო სწრა ფად

აჩ ქარ დე ბა არა მხო ლოდ მა თი მუ შა ო ბა 
ინ ფორ მა ცი ის ანა ლიზ ში: მო მავ ლის აუდი-
ტო რე ბი აღ მო ა ჩე ნენ, რომ უფ რო მე ტი 
მა ღა ლი დო ნის სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა მო უ-
წევთ კა რი ე რის ად რე უ ლი პე რი ო დი დან ვე.

 ლი დე რე ბი და გუნ დის მე ნე ჯე რე ბი

აუდი ტის გუნ დე ბი პრო ფე სი ის საყ რ დენს 
წარ მო ად გენს, თუმ ცა მა თი კომ პო ზი ცია 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იც ვ ლე ბა. გუნ დებს 
უფ რო და უფ რო ხში რად და ე მა ტე ბა არა-
ბუ ღალ ტ რუ ლი რო ლე ბი, რა თა შე ივ სოს 
ტექ ნო ლო გი უ რი და და ტა -ა ნა ლი ტი კის 
უნა რე ბის, ასე ვე კლი ენ ტის ინ დუს ტ რი ის 
ღრმა ცოდ ნის სა ჭი რო ე ბე ბი. ეს აუდი ტო-
რე ბის გან მო ითხოვს ლი დე რო ბი სა და 
მარ თ ვის ახალ უნა რებს.

 სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი

ათი წლის შემ დეგ, აუდი ტის გუნ დის ძი რი-
თა დი და ნიშ ნუ ლე ბა აღარ იქ ნე ბა საკ მა-
რი სი რა ო დე ნო ბის ადა მი ა ნე ბის ჩარ თ ვა 
სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბის შე სას რუ ლებ ლად, 
არა მედ - ყვე ლა სა ჭი რო ექ ს პერ ტუ ლი 
ცოდ ნის მო ბი ლი ზე ბა მა ღა ლი ხა რის ხის 
აუდი ტის ჩა სა ტა რებ ლად. შე სა ბა მი სად, 
აუდი ტო რებს მო ეთხო ვე ბათ, ჰქონ დეთ 
სა კუ თა რი უნი კა ლუ რი უნა რე ბი სა და გა-
მოც დი ლე ბე ბის არ სე ნა ლი.

წყა რო: accountingtoday.com
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ვებგვერდი, 09/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017561

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №67ბრძანება №67

2022 წლის 7 მარტი ქ. თბილისი2022 წლის 7 მარტი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-20 მუხ ლის მე-4 
პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, ვბრძა ნებ:ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
„გადასახადების ად მი ნის ტ რი რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2010 

წლის 31 დე კემ ბ რის №996 ბრძა ნე ბით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სა რე გის ტ რა ციო კო დი: 
200090000.22.033.016112) დამ ტ კი ცე ბულ ინ ს ტ რუქ ცი ა ში შე ტა ნილ იქ ნეს შემ დე გი ცვლი ლე ბა:

1. და ნარ თი №IV-01-ის „განაყოფი V“ და „განაყოფი VI“  ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი 
რე დაქ ცი ით.

2. 78-ე მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 6 1 პუნ ქ ტი:
„6 1. სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის  

3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდ ში მი თი თე ბუ ლი  სა ქონ ლის  იმ პორ ტის შემ თხ ვე ვა ში, 
აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის აქ ცი ზუ რი მარ კე ბით სა ვალ დე ბუ ლო ნი შან დე ბას ახორ ცი ე ლებს სა ქონ-
ლის იმ პორ ტი ო რი,  ამ სა ქონ ლის შე სა ბა მი სი სა ბა ჟო კონ ტ რო ლის ზო ნი დან ტრან ს პორ ტი რე-
ბის დას რუ ლე ბის ად გილ ზე მი ტა ნის შემ დეგ, მაგ რამ არა უგ ვი ა ნეს ამ ად გი ლი დან გა ტა ნი სა.

შე ნიშ ვ ნა:
აკ რ ძა ლუ ლია სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ-

რის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდ ში მი თი თე ბუ ლი  სა ქონ ლის თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში 
გაშ ვე ბის შემ დეგ ქვეყ ნის შიგ ნით აქ ცი ზუ რი მარ კით ნი შან დე ბის გა რე შე მი წო დე ბა.“.

3. 79-ე მუხ ლის მე-4 პუნ ქ ტის:
ა) „ზ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ზ) სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი  საქ მი ა ნო ბის  ეროვ ნუ ლი  სა სა ქონ ლო  ნო მენ კ ლა ტუ რის 2401, 

2403 11 000 00, 2403 19 000 00 და 2403 91 000 00 კო დებ ში მი თი თე ბუ ლი თამ ბა ქოს ნა წარ მი სათ-
ვის გან კუთ ვ ნილ 1 000 ცალ აქ ცი ზურ მარ კა ზე – 8.0 ევ როს ეკ ვი ვა ლენ ტი ლა რებ ში;“;

ბ)  „ზ“ ქვე პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის „თ“ და „თ 1“ ქვე პუნ ქ ტე ბი:     
„თ) ად გი ლობ რი ვი სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი  საქ მი ა ნო ბის  ეროვ ნუ ლი  სა სა ქონ ლო  ნო მენ-

კ ლა ტუ რის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდ ში მი თი თე ბუ ლი სა ქონ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნილ 
1 000 ცალ აქ ცი ზურ მარ კა ზე – 8.0 ევ როს ეკ ვი ვა ლენ ტი ლა რებ ში;

თ 1) იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი  საქ მი ა ნო ბის  ეროვ ნუ ლი  სა სა ქონ ლო  ნო-
მენ კ ლა ტუ რის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდ ში მი თი თე ბუ ლი სა ქონ ლის თ ვის გან კუთ ვ-
ნილ 1 000 ცალ აქ ცი ზურ მარ კა ზე – 11 ევ როს ეკ ვი ვა ლენ ტი ლა რებ ში.“.

4. 79 2 მუხ ლის:
ა) მე-2 პუნ ქ ტის „ჟ“ ქვე პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის „რ“ და „ს“ ქვე პუნ-

ქ ტე ბი:
„რ) იმ პორ ტი რე ბუ ლი სითხე ე ბი გან კუთ ვ ნი ლი ელექ ტ რო ნუ ლი სი გა რე ტით მოხ მა რე-

ბის თ ვის 1 000-ცალიანი რუ ლო ნი (თვითწებადი);
ს) იმ პორ ტი რე ბუ ლი სითხე ე ბი გან კუთ ვ ნი ლი ელექ ტ რო ნუ ლი სი გა რე ტით მოხ მა რე ბის-

თ ვის 10 000-ცალიანი რუ ლო ნი (თვითწებადი).“;
ბ) მე-8 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„8. სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის 2401, 

2403 11 000 00, 2403 19 000 00 და 2403 91 000 00 კო დებ ში მი თი თე ბუ ლი სა ქონ ლის თ ვის გან-
კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის ფო ნუ რი ფე რი გა ნი საზღ ვ რე ბა ად გი ლობ რი ვი უფილ ტ რო 
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თამ ბა ქოს ნა წარ მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის შე სა ბა მი სად, ხო ლო აქ ცი ზუ რი 
მარ კე ბის შე ფუთ ვის ფორ მე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა ად გი ლობ რი ვი და ნარ ჩე ნი თამ ბა ქოს თ ვის გან-
კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის შე სა ბა მი სად.“;

გ) მე-8 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის მე-9 პუნ ქ ტი:
„9. სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის  3824 99 

960 01 (3824 90 980 01) კოდ ში მი თი თე ბუ ლი სა ქონ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ-
კე ბის ფო ნუ რი ფე რი გა ნი საზღ ვ რე ბა ად გი ლობ რი ვი მო სა წე ვი სითხე ე ბის თ ვის – ად გი ლობ-
რი ვი უფილ ტ რო თამ ბა ქოს ნა წარ მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის  შე სა ბა მი სად, 
ხო ლო იმ პორ ტუ ლი მო სა წე ვი სითხე ე ბის თ ვის – იმ პორ ტუ ლი უფილ ტ რო თამ ბა ქოს ნა წარ-
მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის  შე სა ბა მი სად. აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის შე ფუთ ვის 
ფორ მე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა მო სა წე ვი სითხე ე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის შე-
სა ბა მი სად.“.

5. 80 1  მუხ ლის:
ა) მე-5 და 5 1  პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5. შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი გა ნი ხი ლავს პი რის მი ერ წარ მოდ გე ნილ გა ნაცხადს და 2 სა-

მუ შაო დღის გან მავ ლო ბა ში იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის შე ძე-
ნის შე სა ხებ გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბის თა ო ბა ზე.

5 1. შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის შე ძე-
ნის შე სა ხებ გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბის მიზ ნით,  პირს მოს თხო ვოს და მა ტე ბით ინ ფორ მა ცი-
ა/ დო კუ მენ ტა ცი ა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია მარ კე ბის გა ცე მას თან.“;

ბ) 5 1 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 5 2–5 4 პუნ ქ ტე ბი:
„5 2. აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბა (გარდა იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო-

დე საც გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თან გა ფორ მე ბუ ლია სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ-
დე ვი ნე ბის გა და ვა დე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა) წარ მო ად გენს გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბა-
ზე უარის თქმის სა ფუძ ველს.

5 3. აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბის ან / და და მა ტე ბი თი ინ ფორ-
მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნის სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი 
პირს ხარ ვე ზის აღ მო საფხ ვ რე ლად გა ნუ საზღ ვ რავს გო ნივ რულ ვა დას, რო მე ლიც არ უნ და აღე-
მა ტე ბო დეს 10 კა ლენ და რულ დღეს. თუ აღ ნიშ ნულ ვა და ში ხარ ვე ზი არ იქ ნა აღ მოფხ ვ რი ლი 
(განაცხადის და დას ტუ რე ბის მო მენ ტის თ ვის პირს გა აჩ ნია აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა-
ლი ა ნე ბა ან / და არ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა/ დო კუ მენ ტა ცი ა), შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რი იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბა ზე უარის თქმის შე სა ხებ.

5 4. მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის შე ძე ნა ზე გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბი დან 1 სა მუ შაო 
დღე ში, შერ ჩე უ ლი პი რი გან მ ცხა დე ბელს უგ ზავ ნის შეტყო ბი ნე ბას მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის 
მარ კე ბის მი წო დე ბის თა რი ღის თა ო ბა ზე და ინ ვო ისს გა და სახ დე ლი ნო მი ნა ლუ რი ღი რე ბუ-
ლე ბის თან ხი სა და ან გა რი შის რეკ ვი ზი ტე ბის მი თი თე ბით. ინ ვო ი სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
თან ხის გა დახ და უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 4 კა ლენ და რულ დღე ში. აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ო დის გას-
ვ ლის შემ დ გომ შერ ჩე უ ლი პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია გა ა უქ მოს გა ნაცხა დი და უარი თქვას მა ტე-
რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის გა ცე მა ზე.“.

6. 80 2 მუხ ლის:
ა) მე-5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5. შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი გა ნი ხი ლავს პი რის მი ერ წარ მოდ გე ნილ გა ნაცხადს და 2 სა-

მუ შაო დღის გან მავ ლო ბა ში იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას არა მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის 
შე ძე ნის შე სა ხებ გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბის თა ო ბა ზე“;

ბ) მე-5 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 5 1–5 4 პუნ ქ ტე ბი:
„5 1. შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, არა მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის შე-

ძე ნის შე სა ხებ გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბის მიზ ნით,  პირს მოს თხო ვოს და მა ტე ბით ინ ფორ მა-
ცი ა/ დო კუ მენ ტა ცი ა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია მარ კე ბის გა ცე მას თან.

5 2. აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბა (გარდა იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო-
დე საც გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თან გა ფორ მე ბუ ლია აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა-
ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის გა და ვა დე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა) წარ მო ად გენს გა ნაცხა დის და-
დას ტუ რე ბა ზე უარის თქმის სა ფუძ ველს.

5 3. აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბის ან / და და მა ტე ბი თი ინ ფორ-
მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნის სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი 
პირს ხარ ვე ზის აღ მო საფხ ვ რე ლად გა ნუ საზღ ვ რავს გო ნივ რულ ვა დას, რო მე ლიც არ უნ და აღე-
მა ტე ბო დეს 10 კა ლენ და რულ დღეს. თუ აღ ნიშ ნულ ვა და ში ხარ ვე ზი არ იქ ნა აღ მოფხ ვ რი ლი 
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(განაცხადის და დას ტუ რე ბის მო მენ ტის თ ვის პირს გა აჩ ნია აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა-
ლი ა ნე ბა ან / და არ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა/ დო კუ მენ ტა ცი ა), შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რი იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბა ზე უარის თქმის შე სა ხებ.

5 4. არა მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის შე ძე ნა ზე გა ნაცხა დის და დას ტუ რე ბი დან 1 სა მუ-
შაო დღე ში შერ ჩე უ ლი პი რი გან მ ცხა დე ბელს უგ ზავ ნის ინ ვო ისს გა და სახ დე ლი ნო მი ნა ლუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბის თან ხი სა და ან გა რი შის რეკ ვი ზი ტის მი თი თე ბით. არა მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მით 
აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის სა ვალ დე ბუ ლო ნი შან დე ბას /ა რა აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის სა ვალ დე ბუ ლო 
მარ კი რე ბას შერ ჩე უ ლი პი რი უზ რუნ ველ ყოფს გა დამ ხ დე ლის მი ერ ინ ვო ი სით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი თან ხის გა დახ დი დან არა უგ ვი ა ნეს მე ო რე დღი სა.“.

7. 81 2 მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტის:
ა) „დ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„დ) მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის მი ღე ბი დან 6-თვიან პე რი ოდ ში მო ახ დი ნოს იმ პორ-

ტი სათ ვის მი ღე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მარ კე ბის გა მო ყე ნე ბა ან დაბ რუ ნე ბა.  იმ პორ ტის 
სა სა ქონ ლო ოპე რა ცი ა ში მოქ ცე ვამ დე, გარ და ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 78-ე მუხ ლის 6 1 პუნ ქ ტით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა, უზ რუნ ველ ყოს პრო დუქ ცი ა ზე ნი შან დე ბის / მარ კი რე ბის შე სა-
ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში ასახ ვა (გააქტიურება);“;

ბ) „დ“ ქვე პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის „დ 1“ ქვე პუნ ქ ტი:
„დ 1) სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 192-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის მიზ ნე ბის თ ვის, 

ამა ვე მუხ ლის 1 2 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, იმ პორ ტი ო რის მი ერ აქ ცი ზუ რი 
მარ კე ბის მი ღე ბი დან 6 თვე ში გა მო უ ყე ნე ბე ლი მარ კე ბის და უბ რუ ნებ ლო ბა ით ვ ლე ბა აქ ცი ზუ-
რი მარ კე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ნი შან დე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა ქონ ლის ქვეყ ნის შიგ ნით მი-
წო დე ბად და შე სა ბა მი სად და ი ბეგ რე ბა აქ ცი ზით, ხო ლო შემ დ გომ პე რი ოდ ში, და უბ რუ ნე ბე-
ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბით სა ქონ ლის ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 78-ე მუხ ლის 6 1 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად 
სა ქონ ლის ნი შან დე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მოხ დე ბა გა და სახ დე ლად და რიცხუ ლი აქ ცი ზის გა და ან-
გა რი შე ბა ფაქ ტობ რი ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტის ოდე ნო ბის პრო პორ ცი უ ლად;“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                     ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი

განაყოფი V. 
ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 192-ე მუხლის მე-7 ნაწილით 

გათვალისწინებულ აქციზურ მარკებზე,  რომლის მიღებიდან 6 თვეში არ განხორციელდა 
საქონლის იმპორტი ან რომლის მიღებიდან 6 თვეში არ განხორციელდა სეს ესნ 3824 90 980 01 
კოდში მითითებული იმპორტირებული საქონლის ნიშანდება

№

აქ ცი ზუ რი 
მარ კე ბის შე ძე-
ნის შე სა ხებ გა-

ნაცხა დის №

სეს 
ესნ 

კოდი

სა ქონ-
ლის 

რა ო დე-
ნო ბა

აქ ცი ზუ-
რი მარ-
კე ბის 

მი ღე ბის 
თა რი ღი

მიღებული 
აქციზური 
მარკების 

რაოდენობა

მი ღე ბუ ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის  მა ი დენ ტი ფი-
ცი რე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი ასე თის არ სე ბო ბის შემ-

თხ ვე ვა ში

სერია ნომერი შეფუთვის 
შტრიხკოდი
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განაყოფი VI. 
ინფორმაცია აქციზურ მარკებზე, რომლის ნიშანდებითაც  განხორციელდა საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 192-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის 
იმპორტი ან   რომლითაც განხორციელდა სეს ესნ 3824 90 980 01 კოდში მითითებული 
იმპორტირებული საქონლის ნიშანდება საანგარიშო პერიოდში

№

საბაჟო დეკლარაციის

სეს ესნ 
კოდი

იმ პორ ტი რე ბუ-
ლი სა ქონ ლის 

რა ო დე ნო ბა

მი ღე ბუ ლი აქ ცი-
ზუ რი მარ კე ბის 

რა ო დე ნო ბა, რომ-
ლი თაც გან ხორ ცი-
ელ და იმ პორ ტი რე-

ბუ ლი სა ქონ ლის 
ნი შან დე ბა

მი ღე ბუ ლი აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის  მა ი-
დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი ასე თის 

არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში

რეგისტრაციის 
თარიღი ნომერი სერია ნომერი შეფუთვის

შტრიხკოდი

         
         
         
         
         

ვებგვერდი, 16/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017564

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №74ბრძანება №74

2022 წლის 15 მარტი ქ. თბილისი2022 წლის 15 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს  

ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების 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. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი;“.
2. მე-3 მუხლის:2. მე-3 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და 

იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია 
დაბეგვრისაგან) და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი, საგადასახადო 
აღრიცხვის მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-01 დანართის შესაბამისად;
ბ) საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი – 

პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად 
მცხოვრები პირები – პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო 
დოკუმენტს.“;
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ბ) მე-2 პუნქტის:ბ) მე-2 პუნქტის:
ბ.ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ბ.ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალის-

წინებული ამხანაგობის შემთხვევაში, ამავე კანონის შესაბამისად შედგენილ და სანოტარო ან 
სათანადო წესით დადასტურებული წესდების ასლს, ხოლო სხვა შემთხვევაში – ერთობლივი 
საქმიანობის ხელშეკრულების ნოტარიულად ან სათანადოდ დამოწმებულ ასლს, რომელიც 
უნდა შეიცავდეს:

ბ.ა) სახელწოდებას;
ბ.ბ) ყველა მონაწილის ნოტარიულად დამოწმებულ ხელმოწერას, მათი პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობით/სარეგისტრაციო დოკუმენტით გათვალისწინებულ პირად 
ნომერს/საიდენტიფიკაციო ნომერს და მისამართს;

ბ.გ) იურიდიულ მისამართს;
ბ.დ) მონაწილეთა  მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესს;
ბ.ე) ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს (პირებს);
ბ.ვ) მონაწილეთა შორის შემოსავლებისა და ზიანის განაწილების წესს და პირობებს;
ბ.ზ) მონაწილეთა უფლებებს და მოვალეობებს;
ბ.თ) ხელშეკრულებიდან გასვლის წესს;
ბ.ი) საქმიანობის ხანგრძლივობას;
ბ.კ) ხელშეკრულების მოშლისა და დარჩენილი ქონების განაწილების წესს;
ბ.ლ) მონაცემებს ერთობლივი საქმიანობის სახეობისა და მიზნის შესახებ;
ბ.მ) კანონმდებლობით მოთხოვნილ სხვა დებულებებს;“;
ბ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ ბ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ 11“ ქვეპუნქტი:“ ქვეპუნქტი:
„გ 1) საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირის, აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) 
ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის ასლს, ხოლო 
საწარმოს/ორგანიზაციის, რომელსაც არ აქვს გავლილი სახელმწიფო/საგადასახადო 
რეგისტრაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად – ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ და 
„გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი დოკუმენტაციის სათანადოდ დადასტურებულ/დამოწმებულ 
ასლს – იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს დამფუძნებელს/წევრს წარმოადგენს ასეთი პირი;“;

გ) მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:გ) მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) ინფორმაციას იურიდიული მისამართის შესახებ და ხელმძღვანელობაზე/ წარ-

მომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის რეკვიზიტებს (თუ აღნიშნულ ინფორმაციას არ 
შეიცავს ამ პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია);“;

დ) მე-5 პუნქტის:დ) მე-5 პუნქტის:
დ.ა) „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:დ.ა) „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ და სანოტარო 

წესით დადასტურებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ 
დოკუმენტის ლეგალიზება/აპოსტილით დამოწმება არ მოითხოვება – მხოლოდ მის 
ნოტარიულად დადასტურებულ თარგმანს ქართულ ენაზე;

გ) დოკუმენტს, რომელიც უნდა მოიცავდეს სახელწოდებას, იურიდიულ მისამართს, 
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირთა და დამფუძნებელთა 
რეკვიზიტებს (თუ აღნიშნულ მონაცემებს არ შეიცავს სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია);“;

დ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ დ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ 11“ ქვეპუნქტი:“ ქვეპუნქტი:
„გ 1) მუდმივი დაწესებულების შემთხვევაში, ასევე – დოკუმენტს, რომლიდანაც ვლინდება 

ინფორმაცია საქართველოში არსებული ფაქტობრივი მისამართის და ადგილობრივი 
ხელმძღვანელობითი/წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის შესახებ;“;

ე) 5ე) 5 1 1 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ და სანოტარო 

წესით დადასტურებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას ან მხოლოდ მის ნოტარიულად 
დადასტურებულ თარგმანს ქართულ ენაზე – იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტაციის 
ლეგალიზება/აპოსტილით დამოწმება არ მოითხოვება, და, არსებობის შემთხვევაში, სხვა 
დოკუმენტს, რომლითაც დასტურდება საწარმოს მართვის ადგილის საქართველოში 
გადმოტანა;“;

ვ)  მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ვ)  მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) დიპლომატიური პასპორტის ასლს;“;
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ზ) მე-12 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ზ) მე-12 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ბ) საგადასახადო აღრიცხვის თაობაზე განცხადებაში ასახული მონაცემები არ შეესაბამება 

წარდგენილ დოკუმენტებს;“;
თ) მე-12 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 12 1 პუნქტი:
„12 1. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, 

გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო აღრიცხვაზე უარი შეიძლება ეთქვას მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით განესაზღვრება ვადა დოკუმენტის ან/
და სხვა ინფორმაციის წარდგენისათვის და აღნიშნულ ვადაში გადასახადის გადამხდელის 
მიერ არ იქნება ან/და არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი საგადასახადო ორგანოში 
შესაბამისი დოკუმენტი/ინფორმაცია;“.

3. დანართი №I-01 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.3. დანართი №I-01 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
4. დანართი №I-02 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.4. დანართი №I-02 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
5. დანართი №I-02 1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.5. დანართი №I-02 1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6. მე-6 მუხლის:6. მე-6 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ნიშნავს გადასახადის გადამხდელის 

ადგილსამყოფლის, სახელწოდების/სახელის ან/და გვარის, სამართლებრივი ფორმის ან/და 
ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის შეცვლას. ამასთან, გაერთიანების, 
ამხანაგობის ან სხვა მსგავსი წარმონაქმნის შემთხვევაში (გარდა „ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ამხანაგობისა), 
სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ასევე მოიცავს ამხანაგობის, გაერთიანების ან სხვა 
მსგავსი წარმონაქმნის მონაწილე პირების (წევრების) შესახებ მონაცემების შეცვლას.“;

ბ) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 ბ) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 11–1 –1 66 პუნქტები: პუნქტები:
„1 1. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და 

იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია 
დაბეგვრისაგან) და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი, სააღრიცხვო 
მონაცემების ცვლილების  მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-01 დანართის შესაბამისად;
ბ) საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი – 

პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად 
მცხოვრები პირები – პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს;

გ) თუ სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვე-
ობით – გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის მიერ გაცემულ და სანოტარო წესით 
დადასტურებულ მინდობილობას ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით მინდობი-
ლობასთან გათანაბრებულ დოკუმენტს.

1 2. გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, სააღრიცხვო მონაცემების 
ცვლილების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ყველა წევრის მიერ ხელმოწერილ და ნოტარიულად დადასტურებულ კრების (სხდომის) 

ოქმს (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება ან კანონმდებლობა ითვალისწინებს 
გადაწყვეტილების მიღების განსხვავებულ წესს), სადაც უნდა ფიქსირდებოდეს ცვლილების 
შესახებ ინფორმაცია.

შენიშვნა: შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კრების (სხდომის) ოქმთან ერთად, 
გადასახადის გადამხდელისგან შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს ასევე წევრთა ან 
მმართველობის/წარმომადგენლობის ორგანოს სხვა გადაწყვეტილების წარდგენა, რომელიც 
შესაძლოა, უკავშირდებოდეს სუბიექტის სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებას;

გ) ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულების ნოტარიულად ან სათანადო წესით 
დადასტურებულ ასლს (ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში);

დ) სხვა შესაბამის დოკუმენტს, რომელიც მოითხოვება კანონმდებლობით ან/და იწვევს 
სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებას.

1 3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სააღრიცხვო 
მონაცემების ცვლილების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ცვლილების თაობაზე გადაწყვეტილებას ან/და დებულებას/წესდებას (დებულების/

წესდების ცვლილების შემთხვევაში);
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გ) ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ცვლილების 
შემთხვევაში, აღნიშნული პირის პირად რეკვიზიტებს.

1 4. უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, აგრეთვე, არარე-
ზიდენტი ფიზიკური პირის მუდმივი დაწესებულება, სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილების 
მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ და სანოტარო 

წესით დადასტურებულ ცვლილების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ხოლო იმ შემ-
თხვევაში, თუ დოკუმენტის ლეგალიზება/აპოსტილით დამოწმება არ მოითხოვება – მხოლოდ 
მის ნოტარიულად დადასტურებულ თარგმანს ქართულ ენაზე.

1 5. დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია, სააღრიცხვო მონაცემების ცვლი-
ლების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) შესაბამისი ცვლილების განხორციელების დადასტურების თაობაზე, საქართველოს 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემულ წერილს.
1 6. თუ გადასახადის გადამხდელის სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ხორციელდება 

წარმომადგენლის მეშვეობით, ამ მუხლის 1 2-1 5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, 
შემო სავლების სამსახურს წარედგინება უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული მინდო-
ბილობა.“;

გ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 4გ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 4 1 1 და 4  და 4 22 პუნქტები: პუნქტები:
„4 1. გადასახადის გადამხდელს სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებაზე უარი შეიძლება 

ეთქვას, თუ:
ა) სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილების თაობაზე განცხადებაში ასახული მონაცემები 

არ შეესაბამება წარდგენილ დოკუმენტებს;
ბ) სრულყოფილად არ არის წარდგენილი ამ მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტები.
4 2. ამ მუხლის 4 1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს 

სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებაზე უარი შეიძლება ეთქვას მხოლოდ მას შემდეგ, 
რაც  კანონმდებლობით დადგენილი წესით განესაზღვრება ვადა დოკუმენტის ან/და სხვა 
ინფორმაციის წარდგენისათვის და აღნიშნულ ვადაში გადასახადის გადამხდელის მიერ არ 
იქნება ან/და არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი საგადასახადო ორგანოში შესაბამისი 
დოკუმენტი/ინფორმაცია.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილი   ლაშა ხუციშვილი
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დანართი №1-01 
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დანართი N1-02
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დანართი N1–021
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ვებგვერდი, 16/03/2022ვებგვერდი, 16/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017565

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №75ბრძანება №75

2022 წლის 15 მარტი ქ. თბილისი2022 წლის 15 მარტი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000.22.033.016112) 
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი 
შინაარსის 51-ე პუნქტი:

„51. 2022 წლის 1 მაისამდე დასაშვებია, თამბაქოს ნაწარმის მატერიალური ფორმის 
აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდება განხორციელდეს ამ ინსტრუქციის 78-ე მუხლის 
მე-6 პუნქტისგან განსხვავებული წესით, პოლიეთილენის საფარველის გარედან. აღნიშნულ 
შემთხვევაში, თამბაქოს ნაწარმის მატერიალური ფორმის აქციზური მარკით სავალდებულო 
ნიშანდება ხორციელდება საქართველოს საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                   ლაშა ხუციშვილი   ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 09/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
000000000.00.00.016663

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №5015ბრძანება №5015

2022 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი2022 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი

„ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე „ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე 
დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ“ დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ“ 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N 33619 შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N 33619 
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით 
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე, 
ვბრძანებ:

1. „ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული 
პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის 
უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N 33619  ბრძანებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
ბრძანების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 20 მარტიდან.

შემოსავლების სამსახურის უფროსი                                             ლევან კაკავა   ლევან კაკავა

 
დანართი №1

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისათვის  მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისათვის  
შესაზღუდი მომსახურების სახეებიშესაზღუდი მომსახურების სახეები

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისათვის შესაზღუდი 
მომსახურებებია:

ა) ნავთობპროდუქტების რეალიზატორის სტაციონარული ობიექტის მოსარგებლედ 
რეგისტრაციის/ვადის გაგრძელების მოთხოვნა;

ბ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ ცნობის მოთხოვნა;
გ) საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის მოთხოვნა;
დ) გადასახადის გადამხდელის საბანკო დაწესებულების/ანგარიშების შესახებ ცნობის 

მოთხოვნა;
ე) ზედმეტად გადახდილი გადასახადის/სანქციის თანხის დაბრუნების (გარდა 

ფიზიკური პირებისა) მოთხოვნის რეგისტრაცია;
ვ) გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების 

შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში) ცნობის მოთხოვნა;
ზ) გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების 

შესახებ (დამქირავებლის მომართვის შემთხვევაში) ცნობის მოთხოვნა;
თ) გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შეძენილ საქონელზე ან/და მომსახურებაზე  

გადახდილი დღგ-ის თანხის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვის მოთხოვნის რეგისტრაცია;
ი) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ განცხადების რეგისტრაცია;
კ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მონაცემებში ცვლილების განხორციელების   

მოთხოვნის რეგისტრაცია;
ლ) დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მიღების 

მოთხოვნის რეგისტრაცია;
მ) დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის სავაჭრო ობიექტების/

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნუსხაში ცვლილების შესახებ განცხადების რეგისტრაცია.
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ვებგვერდი, 17/03/2022ვებგვერდი, 17/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი სარეგისტრაციო კოდი 
260030000.64.076.016106260030000.64.076.016106

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა დაბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსისაუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ-2ბრძანება №ნ-2
2022 წლის 16 მარტი ქ. თბილისი2022 წლის 16 მარტი ქ. თბილისი

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების 
წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში (უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 13/07/2017, 
260030000.64.076.016017) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველის მუხლის 
„ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული  „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 
განხორციელების წესის“:

1.  მე-6 მუხლის:1.  მე-6 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1ა) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 1 1 პუნქტი: პუნქტი:
„1 1. იმ აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ, რომელთაც მინიჭებული აქვთ 

სტატუსი „კატეგორიის გარეშე”, სამსახური უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით, 
მონიტორინგის  განხორციელება დაიწყოს რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე 
აღმოჩენილი გარემოების (მათ შორის, ამ ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №3-
ის საფუძველზე წარმოდგენილი ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე) ან/და 
სამსახურისათვის წარდგენილი წერილის ან/და საჩივრის ან/და მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესის არსებობისას. სამსახური რისკების მართვისათვის იყენებს შესაბამის 
მეთოდოლოგიას და პროგრამულ უზრუნველყოფას.“;

ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. სამსახური უფლებამოსილია, აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის  მომდევნო 

მონიტორინგის ვადის დადგომამდე, განახორციელოს აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის/
გარიგების პარტნიორის თემატური მონიტორინგი.“.

2.  მე-7 მუხლის:2.  მე-7 მუხლის:
ა) 5ა) 5 1 1 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 5 2  2 პუნქტი:პუნქტი:
„5 2. ის აუდიტორული ფირმა, რომელსაც ბოლო მონიტორინგის შედეგებით მიენიჭა 

სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება და სურს 
ვადამდე (განმეორებითი) მონიტორინგი თავისუფლდება დიაგნოსტიკური ანგარიშის 
და ქსელის  ფარგლებში ხარისხის კონტროლის სისტემის მიმოხილვის წარმოდგენის 
ვალდებულებისაგან.“;

ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,7. ის აუდიტორული ფირმა/საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი 

აუდიტორი, რომელსაც გავლილი აქვს მონიტორინგი, უფლებამოსილია, ამ წესის მოთხოვნათა 
დაცვით, მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მიმართოს 
სამსახურს იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტორული ფირმის თითოეულ გარიგების პარტნიორს/
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელ აუდიტორს მონიტორინგის 
დასრულების შემდეგ დაწყებული და დასრულებული აქვს ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტის არანაკლებ 3 გარიგება.“.

3.  მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:3.  მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. სამსახური განცხადებას განიხილავს და განცხადების დაკმაყოფილების ან 

განცხადებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მე-7 მუხლის პირველი და 
მე-20 მუხლის 5 3 პუნქტებით გათვალისწინებულ ვადებში.“.
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4. მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:4. მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. თემატური მონიტორინგის შედეგები (მინიჭებული უფლებამოსილება, მომსახურების 

შეზღუდვა და პასუხისმგებლობის სახე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯაროა. 
აღნიშნული შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში აისახება 
რეესტრში.“.

5. მე-17 მუხლის: 5. მე-17 მუხლის: 
ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მონიტორინგის გეგმაში აუდიტორისა და აუდიტორული ფირმის თითოეულ 

გარიგების პარტნიორთან მიმართებაში შეტანილი უნდა იქნეს მინიმუმ 1 ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის გარიგება,  ხოლო  აუდიტორულ ფირმასთან მიმართებაში არანაკლე
ბ 2 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგება.“;

ბ) 3ბ) 3 2 2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 3  3 პუნქტი:პუნქტი:
„3 3. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიმართ, რომელსაც კანონის ამოქმედების 

შემდგომ პერიოდში არ აქვს დასრულებული სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტი, მონიტორინგი ვერ განხორციელდება  (შეწყდება საწყის ეტაპზე), ხოლო აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა რეესტრში აისახება როგორც „კატეგორიის გარეშე”, მონიტორინგის 
შედეგების გამოვლენამდე არსებული პერიოდით. ამ პუნქტით განსაზღვრული აუდიტორის/
აუდიტორული ფირმის მიერ გაწეული სხვა აუდიტორული მომსახურების არსებობის 
შემთხვევაში სამსახური უფლებამოსილია რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე 
აღმოჩენილი გარემოების  ფარგლებში განახორციელოს თემატური  მონიტორინგი.“;

გ) 3გ) 3 3 3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 4  4 პუნქტი:პუნქტი:
„3 4. ამ მუხლის 3 3 პუნქტით გათვალისწინებული აუდიტორი/აუდიტორული 

ფირმა, რომელსაც მინიჭებული აქვს სტატუსი „კატეგორიის გარეშე“, უფლებამოსილია 
მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის  მომსახურება 
გაუწიოს პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე კატეგორიის სუბიექტებს.“.

6. მე-20 მუხლის:6. მე-20 მუხლის:
ა) 5ა) 5 2 2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5 2. აუდიტორული ფირმა, რომელსაც მიენიჭა სდპ-ისათვის აუდიტორული 

მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება, მაგრამ მომდევნო, სავალდებულო წესით 
მონიტორინგის განხორციელებამდე არ ჩაუტარებია  სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტი, მონიტორინგი ვერ განხორციელდება (შეწყდება საწყის ეტაპზე), აუდიტორული 
ფირმა მომდევნო მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე უფლებამოსილია გააგრძელოს 
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მომსახურების განხორციელება პირველი, მეორე, მესამე, 
მეოთხე კატეგორიის სუბიექტებისთვის, ხოლო სდპ-ისათვის აუდიტორული მომსახურების 
გაწევის უფლებამოსილება უწყდება და აუდიტორული ფირმა რეესტრში აისახება როგორც 
„კატეგორიის გარეშე“. თუ აუდიტორულ ფირმას სურს ჩაატაროს სდპ-ის ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტი, ვალდებულია აუდიტორული მომსახურების განხორციელების 
შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებამდე მიმართოს სამსახურს ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით.“;

ბ) 5ბ) 5 3 3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის  5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის  5 4   4  პუნქტი:პუნქტი:
„5 4. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიმართ, რომელსაც მიენიჭა სუბიექტებისათვის 

(გარდა სდპ-ისა) აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება და მომდევნო, 
სავალდებულო წესით მონიტორინგის განხორციელებამდე არ ჩაუტარებია  სულ მცირე 2 
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, მონიტორინგი ვერ განხორციელდება (შეწყდება საწყის 
ეტაპზე), აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უნარჩუნდება ბოლო მონიტორინგის შედეგებით 
მინიჭებული უფლებამოსილება/შეზღუდვა მომდევნო მონიტორინგის შედეგების 
გამოვლენამდე, ხოლო რეესტრში აისახება როგორც „კატეგორიის გარეშე“.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                     დავით მჭედლიძე დავით მჭედლიძე
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:
იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც კომ პა ნია თვი თონ იხ დის და საქ მე ბუ ლის 2%-ს, დეკ-
ლა რა ცი ა ში სა პენ სი ოს არ ვაჩ ვე ნებ, ფი ზი კუ რი პი რის გა და სახ დელს და სა წარ-
მოს გა და სახ დელს 4%-ს კი მთლი ა ნად ხარ ჯებ ში ვა ტა რებ, რის შემ დე გაც ხელ ზე 
აღე ბუ ლი თან ხა არის და რიცხუ ლი ხელ ფა სის 80% და შე სა ბა მი სად, ხელ ფა სად 
დეკ ლა რა ცი ა შიც ამ თან ხას ვა დეკ ლა რი რებთ?

პა სუ ხი:
ამ შემ თხ ვე ვა ში ფაქ ტობ რი ვად გა მო დის რომ თა ნამ შ რო მელს ხელ ფა სი ეზ რ დე ბა ვი ნა-
ი დან მის თ ვის და სა კა ვე ბელ სა პენ სი ოს თან ხა საც თქვე ნი კომ პა ნი იხ დის. 

დეკ ლა რა ცი ა ში მი ე თი თე ბა და რიცხუ ლი (და არა ხელ ზე მი სა ღე ბი) ხელ ფა სი სა ვალ-
დე ბუ ლო სა პენ სიო შე ნა ტა ნის ჩათ ვ ლით ერთ უჯა რა ში და სა პენ სიო შე ნა ტა ნის გა რე შე 
მე ო რე უჯ რა ში (იხილეთ გა ნა ცემ თა დეკ ლა რა ცი ის შე სა ბა მი სი უჯ რე ბი) .

კითხ ვა:
შპს-მ, რო მე ლიც საქ მი ა ნობს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კუთხით, შე ი ძი ნა ტრაქ ტო რი 
და გა მო უ წე რეს ან გ რიშ - ფაქ ტუ რა. გვა ინ ტე რე სებს, ხომ არ არის რა ი მე პრობ ლე მა 
რომ ჩა ით ვა ლოს მთლი ა ნად დღგ,  რად გან ხდე ბა აქ ტი ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და 
დო კუ მენ ტიც სა თა ნა დოდ არის შედ გე ნი ლი?

პა სუ ხი:
თუ შპს არის კვა ლი ფი ცი უ რი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლი, მა შინ ჩათ ვ ლის პრობ ლე მას ვერ 
ვხე დავთ, თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი ნებ ლია სა გა და სა ხა დო კო დექ სის XXVI თა ვი თა და მ.შ. 
177-ე მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი შეზღუდ ვე ბი.

კითხ ვა:
ააიპ -იმ, რო მე ლიც არ არის დღგ-ს გა დამ ხ დე ლი, უცხო უ რი კომ პა ნი ის გან მი ი ღო 
გრან ტი. გვა ინ ტე რე სებს უნ და მი მარ თოს თუ არა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს, რომ 
დღგ-ს შე ღა ვა თით მო სარ გებ ლე თა რე ეს ტ რ ში და ფიქ სირ დეს?.

პა სუ ხი:
თქვე ნი კითხ ვი დან არ ჩანს ამ რე ეს ტ რ ში და რე გის ტ რი რე ბის სა ფუძ ვე ლი. შე გიძ ლი-
ათ ისარ გებ ლოთ სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 181.2-ე მუხ ლით დად გე ნი ლი უფ ლე ბით: 
„გრანტის მიმ ღებ პირს, რო მელ მაც გრან ტის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში შე ი ძი ნა 
სა ქო ნე ლი ან / და მომ სა ხუ რე ბა, უფ ლე ბა აქვს ჩა ით ვა ლოს ან და იბ რუ ნოს ამ სა ქონ ლის-
თ ვის / მომ სა ხუ რე ბის თ ვის გა დახ დი ლი დღგ, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში სა გა და სა ხა დო 
ან გა რიშ - ფაქ ტუ რის ან უკუ და ბეგ ვ რი სას ბი უ ჯეტ ში დღგ-ის გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტის წარ დ გე ნის სა ფუძ ველ ზე“.
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კითხ ვა:
ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მეს მო მე ნი ჭა მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი. სა მე წარ მეო საქ მი-
ა ნო ბა ში არ მყავს და ქი რა ვე ბუ ლი პერ სო ნა ლი და არა ვარ დღგ-ს გა დამ ხ დე ლი. 
ვარ თუ არა სა პენ სიო ანა რიცხის 4%-ინი გა და სახ დე ლის გა დამ ხ დე ლი?

პა სუ ხი:
თუ არ გაქვთ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის და კა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, ხელ ფა სი სა და 
ფი ზი კუ რი პი რის გან მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ნა წილ ში, ი/მ მო გე ბის ნა წილ ში სა ვალ-
დე ბუ ლო სა პენ სიო შე ნა ტა ნის გა დახ და ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ა.

კითხ ვა:
ფი ზი კუ რი პი რი თუ ამა ვე წლის ივ ლი სის თვე ში იყი დის უძ რავ ქო ნე ბას, მი წას, და 
შემ დეგ მის ნა ხე ვარს ნო ემ ბე რის თვე ში გა უ კე თებს ჩუ ქე ბას მაგ რამ ნას ყი დო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ჩა წე რენ 1 ლარს, მო მი წევს თუ არა გა და სა ხა დი? (მე რო გორც 
ვი ცი ნას ყი დო ბა ზე 1000 ლა რამ დე არ გვე კუთ ვ ნის გა და სა ხა დი).

პა სუ ხი:
თუ და სა ჩუქ რე ბუ ლი:

ა) არის პირ ვე ლი ან მე ო რე რი გის მემ კ ვიდ რე; (ასევე, მე სა მე ან მე ოთ რე რი გის მემ კ-
ვიდ რე წლი უ რად 150 000 ლა რამ დე).

ბ) არ არის პირ ვე ლი- მე ოთხე რი გის მემ კ ვიდ რე და არ დგინ დე ბა ამ ჩუ ქე ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი რა ი მე სა ხის ნაც ვალ გე ბა, მა შინ გამ ჩუ ქე ბელს არ წარ მო ე შო ბა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის ვალ დე ბუ ლე ბა, თუმ ცა და სა ჩუქ რე ბულს „ბ“ შემ თხ ვე ვა ში ასე თი ვალ დე-
ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა წარ მო ეშ ვას სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რა ში არ სე ბუ ლი ფორ მა- ში ნა არ-
სის პრინ ცი პი დან მო მომ დი ნა რე, რაც გუ ლის ხ მობს იმას რომ მთა ვა რია არა ის თუ რა 
თან ხას ჩა წერთ ხელ შ რუ ლე ბა ში არა მედ ის თუ რა რე ა ლუ რი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 
გა აჩ ნია აღ ნიშ ნულ ქო ნე ბას. სსკ-ის 73-ე მუხ ლის 9 ნა წი ლის მი ხედ ვით იმ შემ თხ ვე ვა ში 
თუ ოპე რა ცი ის ფორ მა არ შე ე სა ბა მე ბა მის ში ნა არსს და ბეგ ვ რა მოხ დე ბა ოპე რა ცი ის 
ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე რაც მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლოა გუ ლის ხ მობ დეს ქო-
ნე ბის რე ა ლუ რი სა ბაზ რო ფა სი დან და ბეგ ვ რას.

კითხ ვა:
ვართ რე გის ტ რი რე ბუ ლი შპს, გვა ინ ტე რე სებს ფე ის ბუკ გვერ დ ზე გა კე თე ბუ ლი რეკ-
ლა მა რო გორ იბეგ რე ბა დღგს არა გა დამ ხ დე ლის თ ვის. გთხოვთ აგ ვიხ ს ნათ თუ 
რა სა ხის გა და სა ხა დე ბი უნ და გა და ვი ხა დოთ და რა გა ან გა რი შე ბის სა ფუძ ველ ზე? 

პა სუ ხი:
თქვენ მო გი წევთ მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის და ბეგ ვ რა დღგ-ით (უკუდაბეგვრის წე-
სით), აგ რეთ ვე შე საძ ლოა მოხ დეს სა შე მო სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის (10 %) და კა-
ვე ბა გა დახ დი ლი თან ხი დან, თუ შე მო სა ვა ლი გა ნე კუთ ვ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
წყა რო დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს და თუ იმ ქვე ყა ნას თან, რომ ლის რე ზი დენ ტ საც წარ-
მო ად გენს ეს უცხო უ რი კომ პა ნი ა, არ არის და დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა 
ორ მა გი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ. 

კონ კ რე ტუ ლად ფე ის ბუკ თან არა რე ზი დენ ტის სა შე მო სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის 
და კა ვე ბა რო გორც წე სი არ ხდე ბა გა მომ დი ნა რე იქინ დან რომ ჩვენს რე გი ონს რო-
გორც წე სი ემ სა ხუ რე ბა ირ ლან დი ა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი კომ პა ნია (არსებობს სა-
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ერ თა შო რი სო შე თან ხ მე ბა), თუმ ცა ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უნ და იქ ნას 
გან ხი ლუ ლი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უნ და იქ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლი 10%-ის და კა ვე ბა /არ 
და კა ვე ბის სა კითხი.

კითხ ვა:
დღგ-ს არ გა დამ ხ დელ ინ დ მე წარ მეს აქვს ესე თი პრობ ლე მა: გან ბა ჟე ბულ სა ქო-
ნელს ყი დის ზედ ნა დე ბე ბით და სა ცა ლო გა ყიდ ვის წე სით და აქამ დე არ ჰქონ და 
სა ლა რო აპა რა ტი, რის თ ვი საც დავ ჯა რიმ დით სა მარ ლი ა ნად. შემ დეგ დაგ ვი კავ-
შირ დ ნენ შე მო სავ ლე ბი დან და გაგ ვაფ რ თხი ლეს, ბევ რი ნაშ თი გი ფიქ სირ დე ბათ 
და მი ხე დე თო.  გთხოვთ აგ ვიხ ს ნათ რას ნიშ ნავს ეს გაფ რ თხი ლე ბა, რას ფიქ რობთ 
რო გორ მო ვიქ ცეთ, რომ თა ვი დან ავი რი დოთ პრობ ლე მე ბი?

პა სუ ხი:
თუ თქვენ მი ერ იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის რა ო დე ნო ბა სა და დეკ ლა რი რე ბუ ლი გა-
ყი დუ ლი სა ქონ ლის რა ო დე ნო ბას შო რის სხვა ო ბა შე ე სა ბა მე ბა თქვენ თან რე ა ლუ რად 
არ სე ბუ ლი სა ქონ ლის ნაშთს, მა შინ პრობ ლე მა არ გაქვთ. ხო ლო თუ ამ სხვა ო ბა სა და 
ფაქ ტობ რივ ნაშთს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბე ბი ა, მა შინ შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას და ნაკ ლი სის 
და ბეგ ვ რი სა და და ჯა რი მე ბის სა კითხე ბი. ამი ტომ თუ მარ თ ლაც შე იძ ლე ბა იყოს სხვა ო-
ბე ბი ჩვე ნი რჩე ვაა  ჩა ა ტა როთ ინ ვენ ტა რი ზა ცია და სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვის მი ხედ ვით 
არ სე ბუ ლი სა ქონ ლის ნაშ თი შე უ და როთ საწყობ ში არ სე ბულ ფაქ ტობ რივ სა ქო ნელს - და-
ნაკ ლი სის და ფიქ სი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი მო ახ დი ნოთ და ბეგ ვ რა შე სა ბა მი სი გა და სა ხა-
დე ბით, ზედ მე ტი სა ქო ნე ლი კი აღ რიცხოთ თქვენს ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა ში რო გორც 
გა მოვ ლე ნი ლი ზედ მე ტო ბა.

კითხ ვა:
მან ქა ნა გა ფორ მე ბუ ლია შპს-ზე და მძღო ლი და ჯა რიმ და სა პატ რუ ლო სამ სა ხუ რის 
მი ერ. გა დახ დი ლი თან ხა სარ გებ ლად გა ნი ხი ლე ბა და ხელ ფა სის სა ხით იბეგ რე-
ბა, თუ სხვა რამ გა და სა ხა დი არის კი დევ გა და სახ დე ლი?

პა სუ ხი:
ამ შემ თხ ვე ვა ში ხელ ფა სი დან და კა ვე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გარ და სხვა გა-
და სა ხა დე ბი არ წარ მო ი შო ბა.

კითხ ვა:
სა წარ მო დან სა ქო ნე ლი გა დის ექ ს პორ ტ ზე. მყიდ ვე ლის მან ქა ნა მო ვი და თბი ლის ში 
გამ ყიდ ვე ლის საწყობ ში. ტრან ს პორ ტი რე ბის ხარ ჯი მყიდ ვე ლი სა ა. ეხ ლა გამ ყიდ-
ველ მა უნ და გა წე როს ში და გა და ად გი ლე ბის ზედ ნა დე ბი საწყო ბი დან საზღ ვ რამ დე. 
საზღ ვარ ზე გა ფორ მ დე ბა ექ ს პორ ტის სა ბუ თი და ში და გა და ად გი ლე ბის სა ბუთ ში 
არა რე ზი დენ ტის მო ნა ცე მი უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი?

პა სუ ხი:
თუ სა ქო ნე ლი გა დის ექ ს პორ ტ ზე, მა შინ ექ ს პორ ტი ო რი ავ სებს ექ ს პორ ტის დეკ ლა რა ცი-
ას და ამ დეკ ლა რა ცი ით გა და ა ად გი ლებს სა ქო ნელს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე (ანუ 
ში და გა და ზიდ ვის ზედ ნა დე ბი მას არ ჭირ დე ბა). ხო ლო თუ სა ბა ჟომ დე სა ქო ნე ლი მი აქვს 
მის გამ ყიდ ველს და არა ექ ს პორ ტი ორს, მა შინ გამ ყიდ ვე ლი გა მო წერს ში და გა და ზიდ ვის 
ზედ ნა დებს, მაგ რამ მის თ ვის ეს არის სა ქონ ლის მი წო დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე 
და იგი დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ა ა.
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კითხ ვა:
რო დე საც სა წარ მოს ძვე ლი პე რი ო დის და ვა ლი ა ნე ბა სა ბუ ღალ ტ რო ჩა ნა წე რებ ში 
გი ჩანს და რე ა ლუ რად არ გაქვს და ვა ლი ა ნე ბა (ნაღდით გა დახ და იყო წი ნა პე-
რი ოდ ში და არ აისა ხა ჩა ნა წე რებ ში) იმის თ ვის, რომ ბუ ღალ ტ რუ ლად გას წორ დეს 
და ბა რა თიც გა ვას წო როთ, შე და რე ბის აქ ტის სა ფუძ ველ ზე, ან რა იქ ნე ბა სწო რი 
ოპე რა ცია და რა სა ხის გა და სა ხა დებ თან შიძ ლე ბა გვქონ დეს შე ხე ბა, რომ მო-
ვახ დი ნოთ დეკ ლა რი რე ბა და გა და სა ხა დე ბის გა დახ და რომ პრე ვენ ცი უ ლი იქ ნეს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა?

პა სუ ხი:
ზო გა დად ვალ დე ბუ ლე ბის გა უქ მე ბა წარ მო შობს ფი ნან სურ მო გე ბას (გარდა მა გა ლი თად 
ისე თი შემ თხ ვე ვე ბი სა რო დე საც აშ კა რაა რომ ასე თი ვალ დე ბუ ლე ბა წი ნა პე რი ოდ ში 
არას წო რად არის წარ მო შო ბი ლი), რო მე ლიც ე.წ. ეს ტო ნურ მო დელ ზე გა და სუ ლი შპს-ს 
შემ თხ ვე ვა ში და ი ბეგ რე ბა მა შინ, რო ცა გა ნა წილ დე ბა დი ვი დენ დად. სხვა გა და სა ხა დი ამ 
კონ კ რე ტულ ოპე რა ცი ა ში არ წარ მო ი შო ბა, თუმ ცა, ჩვენ თ ვის გა ურ კ ვე ვე ლი ა, რო გორ იყო 
ეს ყვე ლა ფე რი აქამ დე და ბა ლან სე ბუ ლი, მა გა ლი თად, ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ან გა რი შე ბის 
ჭრილ ში. რაც, თა ვის მხრივ შე ი ცავს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა და /ან სა გა და სა ხა დო 
სან ქ ცი ე ბის რის კებს.

კითხ ვა:
მა ტე რი ა ლუ რად პა სუ ხის მ გე ბელ პირს და ვა კის რე ინ ვენ ტა რი ზა ცი ით მი ღე ბუ ლი და-
ნაკ ლი სის თან ხა, ვა ღი ა რე ეს და ნაკ ლი სი რე ა ლი ზა ცი ა ში სა ბაზ რო ფა სე ბით+დღგ. 
გა კეთ და გრა ფი კი- შე თან ხ მე ბა 1 წლი ა ნი ამ და ნაკ ლი სის და ფარ ვა ზე. გთხოვთ 
გან მარ ტე ბას, და ნაკ ლი სის რე ა ლი ზა ცი ის მო მენ ტ ში სა შე მო სავ ლო თი უნ და დავ-
ბეგ რო ეს პი რი, თუ შემ დ გომ ში უნ და დავ ბეგ რო ვა ლის და ფარ ვის მო მენ ტ ში? არის 
იმის მო ლო დი ნი რომ ეს ვა ლი არ და ი ფა რე ბა. ასე ვე მო გე ბის დეკ ლა რა ცი ა შიც 
უნ და შე ვი ტა ნო ეს და ნაკ ლი სი და გა დას ხ დე ლი?

პა სუ ხი:
ფაქ ტობ რი ვად, თქვენ მიჰ ყი დეთ დაკ ლე ბუ ლი სა ქო ნე ლი მა ტე რი ა ლუ რად პა სუ ხის მ გე-
ბელ პირს - გა დახ დის გა და ვა დე ბით. დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო მენ ტია - და ნაკ ლი სის აღ მო ჩე ნის მო მენ ტი. თუ ეს პი რი სრუ ლად და ფა რავს და ვა ლი-
ა ნე ბას, იგი არ და ი ბეგ რე ბა, ხო ლო თუ მას და ვა ლი ა ნე ბა მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ 
ჩა მო ე წე რე ბა, მა შინ ჩა მო წე რი ლი თან ხა ჩა მო წე რის გა ფორ მე ბის მო მენ ტ ში ჩა ით ვ ლე ბა 
ამ პი რის ხელ ფა სად და და ი ბეგ რე ბა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით.

კითხ ვა:
ვებ დე ვე ლო პე რი ვარ, სა ი ტებს ვაწყობ. საზღ ვარ გა რეთ რე გის ტ რი რე ბულ მა კომ-
პა ნი ამ შე მომ თა ვა ზა B2B კონ ტ რაქ ტი და ამის თ ვის რო გორც ვხვდე ბი იური დი უ ლი 
სტა ტუ სი მჭირ დე ბა და ბუ ღალ ტე რი, რო მე ლიც ჩემს დეკ ლა რა ცი ებს გან კარ გავს. 
ანაზღა უ რე ბა იქ ნე ბა ევ რო ში ან დო ლარ ში. შე გიძ ლი ათ უფ რო და მი კონ კ რე ტოთ 
რო მე ლი სტა ტუ სით შე მიძ ლია ვი სარ გებ ლო, რა ფა სად და რამ დე ნად იოლია ამ 
სტა ტუ სის გა უქ მე ბა თუ კონ ტ რაქ ტი გაწყ დე ბა ჩემ სა და დამ ქი რა ვებლს შო რის?

პა სუ ხი:
ინ დ მე წარ მე არის ფი ზი კუ რი პი რი და მას აქვს სრუ ლი ქო ნებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 
ეს ნიშ ნავს, რომ ნე ბის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბა ზე (მათ შო რის, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 
ფარ გ ლებ ში წარ მო შო ბილ ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე) იგი პა სუხს აგებს მთე ლი თა ვი სი ქო ნე ბით.
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გა და სა ხა დე ბი, რომ ლე ბიც ფი ზი კურ პირს ეხე ბა - სა შე მო სავ ლო, ქო ნე ბის და დღგ. 
აგ რეთ ვე, საქ მი ა ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, აქ ცი ზი და იმ პორ ტის გა და სა ხა დი, ხო ლო თუ 
საქ მი ა ნო ბა მო ითხოვს ნე ბარ თ ვას / ლი ცენ ზი ას, მა შინ - შე სა ბა მი სი მო საკ რე ბე ლიც. 

 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი
ინ დ მე წარ მეს შე უძ ლია მცი რე ბიზ ნე სის ან ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის 
სტა ტუ სი მი ი ღოს რაც გუ ლის ხ მობს ყველ თ ვი უ რად 1%-იანი გა ნაკ ვე თით და ბეგ ვ რას შე-
მო სავ ლი დან იმ პი რო ბით რომ ასე თი ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი წლი უ რად არ 
გა და ა ჭარ ბებს 500 000 ლარს. თუ კონ კ რე ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის თ ვის ამ სტა ტუ სის მი ნი-
ჭე ბა აკ რ ძა ლუ ლი არ არის. ამის თ ვის უნ და გა ეც ნოთ მთავ რო ბის 415-ე დად გე ნი ლე ბას 
„სპეციალური და ბეგ ვ რის რე ჟი მე ბის შე სა ხებ“. ამ სტა ტუსს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე ღა ვა თის 
მო ცე მა შე უძ ლია სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში, მაგ რამ არა სხვა გა და სა ხა დებ ში. იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ ვერ ისარ გებ ლებთ აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სე ბით, და ი ბეგ რე ბით წლი უ რი 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით, რო მე ლიც შე ად გენს წლი უ რი და სა ბეგ რი მო გე ბის 20%-ს. 
სტა ტუ სის გა უქ მე ბა შე საძ ლე ბე ლია ნე ბის მი ერ დროს.

 

სხვა გა და სა ხა დე ბი
საქ მი ა ნო ბის სა ხე ო ბი დან და სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, დეკ ლა რი რე ბა და გა და სა ხა-
დის გა დახ და შე იძ ლე ბა მოხ დეს ყო ველ თ ვი ურ და /ან ყო ველ წ ლი ურ ჭრილ ში. თუ თქვენ 
ელექ ტ რო ნუ ლად გა უ წევთ მომ სა ხუ რე ბას უცხო ეთ ში მყოფ და სა ბეგრ პირს (კომპანიას), 
მა შინ ეს მომ სა ხუ რე ბა ჩა ით ვ ლე ბა უცხო ეთ ში გა წე უ ლად და დღგ-ით არ და ი ბეგ რე ბა, 
თუმ ცა შე გი ნარ ჩუნ დე ბათ ამ მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად შე ძე ნილ სა ქო ნელ სა და მომ სა-
ხუ რე ბა ზე გა დახ დი ლი დღგ-ის ჩათ ვ ლის უფ ლე ბა.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.03.22 1,8316 4,8193 3,5859 4,2911 2,5359 3,0485 3,6014 7,6538 7,2463 0,9709 3,3840 3,4754 1,4348 3,2054

02.03.22 1,8436 4,8451 3,6039 4,3188 2,5415 3,0632 3,6451 7,6166 7,2825 0,9633 3,3679 3,5029 1,4301 3,2244

03.03.22 1,8381 4,8361 3,5975 4,3182 2,5158 3,0586 3,6339 7,4583 7,2688 0,9429 3,3396 3,5296 1,4009 3,2419

04.03.22 1,8381 4,8361 3,5975 4,3182 2,5158 3,0586 3,6339 7,4583 7,2688 0,9429 3,3396 3,5296 1,4009 3,2419

05.03.22 1,8440 4,8438 3,6035 4,3605 2,5130 3,0632 3,6644 7,4339 7,2808 0,9414 3,3425 3,5649 1,4060 3,2744

06.03.22 1,8440 4,8438 3,6035 4,3605 2,5130 3,0632 3,6644 7,4339 7,2808 0,9414 3,3425 3,5649 1,4060 3,2744

07.03.22 1,8440 4,8438 3,6035 4,3605 2,5130 3,0632 3,6644 7,4339 7,2808 0,9414 3,3425 3,5649 1,4060 3,2744

08.03.22 1,8834 4,9467 3,6802 4,4708 2,5233 3,1283 3,7619 7,3874 7,4359 0,9249 3,3787 3,6731 1,4235 3,3991

09.03.22 1,8834 4,9467 3,6802 4,4708 2,5233 3,1283 3,7619 7,3874 7,4359 0,9249 3,3787 3,6731 1,4235 3,3991

10.03.22 1,9101 5,0187 3,7360 4,4806 2,5714 3,1758 3,8123 7,7388 7,5479 0,9776 3,4666 3,6670 1,4774 3,4019

11.03.22 1,8728 4,9200 3,6607 4,3644 2,5199 3,1176 3,7029 7,5914 7,3974 0,9591 3,4119 3,5791 1,4451 3,3189

12.03.22 1,8133 4,7695 3,5487 4,2278 2,4391 3,0169 3,6238 7,3958 7,1705 0,9295 3,3305 3,4740 1,4080 3,2308

13.03.22 1,8133 4,7695 3,5487 4,2278 2,4391 3,0169 3,6238 7,3958 7,1705 0,9295 3,3305 3,4740 1,4080 3,2308

14.03.22 1,8133 4,7695 3,5487 4,2278 2,4391 3,0169 3,6238 7,3958 7,1705 0,9295 3,3305 3,4740 1,4080 3,2308

15.03.22 1,8123 4,7625 3,5431 4,2151 2,4420 3,0120 3,6063 7,4769 7,1590 0,9406 3,3534 3,4576 1,4226 3,2322

16.03.22 1,8089 4,7551 3,5383 4,1944 2,4420 3,0087 3,5662 7,4678 7,1503 0,9491 3,3572 3,4257 1,4240 3,2178

17.03.22 1,8139 4,7690 3,5485 4,2150 2,4592 3,0168 3,6158 7,5527 7,1722 0,9547 3,3984 3,4298 1,4355 3,2274

18.03.22 1,8176 4,7757 3,5549 4,2442 2,5019 3,0218 3,6275 7,5741 7,1879 0,9563 3,4053 3,4261 1,4397 3,2209

19.03.22 1,8133 4,7602 3,5431 4,2145 2,4794 3,0119 3,6460 7,5105 7,1604 0,9484 3,3964 3,4324 1,4276 3,2096

20.03.22 1,8133 4,7602 3,5431 4,2145 2,4794 3,0119 3,6460 7,5105 7,1604 0,9484 3,3964 3,4324 1,4276 3,2096

21.03.22 1,8133 4,7602 3,5431 4,2145 2,4794 3,0119 3,6460 7,5105 7,1604 0,9484 3,3964 3,4324 1,4276 3,2096

22.03.22 1,8208 4,7843 3,5599 4,2326 2,4982 3,0257 3,6852 7,5870 7,1956 0,9499 3,4167 3,4640 1,4425 3,2219

23.03.22 1,8189 4,7817 3,5576 4,2706 2,4929 3,0231 3,6963 7,5678 7,1934 0,9545 3,4137 3,4560 1,4388 3,2348

24.03.22 1,8215 4,7903 3,5630 4,2819 2,5161 3,0265 3,6997 7,5724 7,2034 0,9586 3,4324 3,4625 1,4510 3,2385

25.03.22 1,8179 4,7793 3,5561 4,2705 2,5184 3,0205 3,7481 7,4961 7,1855 0,9488 3,4390 3,4738 1,4405 3,2372

26.03.22 1,8138 4,7693 3,5486 4,2481 2,5026 3,0128 3,7184 7,4836 7,1698 0,9475 3,4316 3,4780 1,4395 3,2234

27.03.22 1,8138 4,7693 3,5486 4,2481 2,5026 3,0128 3,7184 7,4836 7,1698 0,9475 3,4316 3,4780 1,4395 3,2234

28.03.22 1,8138 4,7693 3,5486 4,2481 2,5026 3,0128 3,7184 7,4836 7,1698 0,9475 3,4316 3,4780 1,4395 3,2234

29.03.22 1,7922 4,7116 3,5054 4,1987 2,4550 2,9776 3,6972 7,4255 7,0840 0,9367 3,3668 3,4143 1,4203 3,1917

30.03.22 1,7697 4,6592 3,4652 4,1074 2,4334 2,9438 3,6339 7,4090 7,0043 0,9338 3,3445 3,3505 1,4163 3,1354

31.03.22 1,7646 4,6383 3,4496 4,0732 2,4261 2,9303 3,5802 7,3863 6,9727 0,9361 3,3399 3,3506 1,4109 3,1013

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

01.03.22 2,5129 2,3111 2,0355 0,2316 2,7728 8,7269 0,7632 9,8816 2,3600 10,5754 5,0820 4,1020 4,2546 2,1560

02.03.22 2,5435 2,3425 2,0523 0,2314 2,8068 8,7787 0,7677 9,9608 2,3779 10,6416 5,1079 4,1250 4,2798 2,1820

03.03.22 2,5503 2,3539 2,0638 0,2305 2,8127 8,8263 0,7719 10,0356 2,3890 10,6958 5,1327 4,1483 4,2820 2,1928

04.03.22 2,5503 2,3539 2,0638 0,2305 2,8127 8,8263 0,7719 10,0356 2,3890 10,6958 5,1327 4,1483 4,2820 2,1928

05.03.22 2,5732 2,4113 2,0810 0,2301 2,8377 8,9148 0,7796 10,0803 2,4092 10,7924 5,1841 4,1887 4,2990 2,2407

06.03.22 2,5732 2,4113 2,0810 0,2301 2,8377 8,9148 0,7796 10,0803 2,4092 10,7924 5,1841 4,1887 4,2990 2,2407

07.03.22 2,5732 2,4113 2,0810 0,2301 2,8377 8,9148 0,7796 10,0803 2,4092 10,7924 5,1841 4,1887 4,2990 2,2407

08.03.22 2,6716 2,5164 2,1620 0,2366 2,9534 9,2543 0,8093 10,3401 2,4918 11,1849 5,3782 4,3485 4,4160 2,3382

09.03.22 2,6716 2,5164 2,1620 0,2366 2,9534 9,2543 0,8093 10,3401 2,4918 11,1849 5,3782 4,3485 4,4160 2,3382

10.03.22 2,6552 2,4946 2,1654 0,2325 2,9362 9,2619 0,8100 10,3518 2,5001 11,1941 5,3869 4,3500 4,4432 2,3303

11.03.22 2,5878 2,4337 2,1123 0,2246 2,8611 9,0359 0,7902 10,1685 2,4411 10,9318 5,2487 4,2437 4,3495 2,2728

12.03.22 2,5308 2,3627 2,0586 0,2158 2,7649 8,7961 0,7692 9,9232 2,3730 10,6311 5,0992 4,1278 4,2182 2,2092

13.03.22 2,5308 2,3627 2,0586 0,2158 2,7649 8,7961 0,7692 9,9232 2,3730 10,6311 5,0992 4,1278 4,2182 2,2092

14.03.22 2,5308 2,3627 2,0586 0,2158 2,7649 8,7961 0,7692 9,9232 2,3730 10,6311 5,0992 4,1278 4,2182 2,2092

15.03.22 2,5331 2,3414 2,0568 0,2189 2,7392 8,7999 0,7696 9,9047 2,3684 10,6218 5,0791 4,1282 4,2214 2,1963

16.03.22 2,5035 2,3162 2,0432 0,2174 2,7267 8,7607 0,7661 9,7925 2,3556 10,5814 5,0475 4,1110 4,2002 2,1730

17.03.22 2,5383 2,3373 2,0541 0,2197 2,7281 8,7868 0,7684 9,9122 2,3724 10,6130 5,0810 4,1265 4,2316 2,1924

18.03.22 2,5421 2,3619 2,0501 0,2189 2,7162 8,7691 0,7669 9,9233 2,3756 10,6020 5,0712 4,1194 4,2489 2,2050

19.03.22 2,5473 2,3696 2,0418 0,2168 2,6956 8,7384 0,7642 9,8724 2,3670 10,5614 5,0438 4,1046 4,2340 2,2108

20.03.22 2,5473 2,3696 2,0418 0,2168 2,6956 8,7384 0,7642 9,8724 2,3670 10,5614 5,0438 4,1046 4,2340 2,2108

21.03.22 2,5473 2,3696 2,0418 0,2168 2,6956 8,7384 0,7642 9,8724 2,3670 10,5614 5,0438 4,1046 4,2340 2,2108

22.03.22 2,5540 2,3778 1,8130 0,2172 2,7029 8,7718 0,7671 9,9503 2,3757 10,6018 5,0690 4,1172 4,2324 2,2196

23.03.22 2,5704 2,4028 1,7486 0,2183 2,6749 8,8070 0,7702 10,0332 2,3817 10,6373 5,0831 4,1328 4,2462 2,2440

24.03.22 2,5729 2,4195 1,7486 0,2184 2,6758 8,8170 0,7711 10,0269 2,3849 10,6495 5,0823 4,1388 4,2444 2,2533

25.03.22 2,5755 2,4243 1,7671 0,2179 2,6613 8,8135 0,7708 10,0341 2,3843 10,6452 5,0808 4,1373 4,2386 2,2499

26.03.22 2,5721 2,4234 1,7581 0,2173 2,6480 8,7759 0,7675 10,0134 2,3768 10,5998 5,0660 4,1182 4,2298 2,2470

27.03.22 2,5721 2,4234 1,7581 0,2173 2,6480 8,7759 0,7675 10,0134 2,3768 10,5998 5,0660 4,1182 4,2298 2,2470

28.03.22 2,5721 2,4234 1,7581 0,2173 2,6480 8,7759 0,7675 10,0134 2,3768 10,5998 5,0660 4,1182 4,2298 2,2470

29.03.22 2,5583 2,3986 1,7410 0,2151 2,5725 8,6896 0,7599 9,9017 2,3468 10,4818 5,0111 4,0766 4,1905 2,2125

30.03.22 2,5113 2,3516 1,7112 0,2114 2,5390 8,5363 0,7465 9,7509 2,3065 10,3003 4,9230 4,0055 4,1259 2,1628

31.03.22 2,4850 2,3322 1,6969 0,2113 2,5464 8,4435 0,7384 9,7222 2,2896 10,1983 4,8826 3,9625 4,0854 2,1638
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.03.22 3,2024 1,8903 1,1664 9,1583 1,7397 6,5879 2,8465 0,2956 1,0623 0,6467 3,7804 2,0710 0,6221

02.03.22 3,1359 1,9015 1,1733 9,2126 1,7491 6,5931 2,8634 0,2966 1,0686 0,6642 3,4614 2,0961 0,6258

03.03.22 2,9189 1,9119 1,1796 9,2626 1,7567 6,6302 2,8775 0,2984 1,0744 0,6619 3,4492 2,0985 0,6292

04.03.22 2,9189 1,9119 1,1796 9,2626 1,7567 6,6302 2,8775 0,2984 1,0744 0,6619 3,4492 2,0985 0,6292

05.03.22 2,9293 1,9311 1,1915 9,3554 1,7815 6,4134 2,9063 0,3008 1,0851 0,6444 3,4401 2,1357 0,6513

06.03.22 2,9293 1,9311 1,1915 9,3554 1,7815 6,4134 2,9063 0,3008 1,0851 0,6444 3,4401 2,1357 0,6513

07.03.22 2,9293 1,9311 1,1915 9,3554 1,7815 6,4134 2,9063 0,3008 1,0851 0,6444 3,4401 2,1357 0,6513

08.03.22 2,4641 2,0047 1,2368 9,7117 1,8423 6,6187 3,0170 0,3117 1,1265 0,6662 3,5743 2,2046 0,6710

09.03.22 2,4641 2,0047 1,2368 9,7117 1,8423 6,6187 3,0170 0,3117 1,1265 0,6662 3,5743 2,2046 0,6710

10.03.22 2,4396 2,0075 1,2379 9,7197 1,8438 6,6350 3,0260 0,3122 1,1274 0,6661 3,4839 2,2401 0,6718

11.03.22 2,6045 1,9574 1,2077 9,4826 1,8038 6,4410 2,9423 0,3049 1,0999 0,6489 3,3989 2,1953 0,6622

12.03.22 2,4885 1,9054 1,1756 9,2309 1,7549 6,2326 2,8655 0,2951 1,0707 0,6320 3,3076 2,1443 0,6437

13.03.22 2,4885 1,9054 1,1756 9,2309 1,7549 6,2326 2,8655 0,2951 1,0707 0,6320 3,3076 2,1443 0,6437

14.03.22 2,4885 1,9054 1,1756 9,2309 1,7549 6,2326 2,8655 0,2951 1,0707 0,6320 3,3076 2,1443 0,6437

15.03.22 2,7445 1,9062 1,1761 9,2349 1,7542 6,2632 2,6673 0,2958 1,0711 0,6220 3,0951 2,1434 0,6369

16.03.22 2,8513 1,8898 1,1709 9,1937 1,7452 6,4356 2,6566 0,2942 1,0664 0,6254 3,0830 2,1260 0,6285

17.03.22 3,2069 1,9023 1,1744 9,2211 1,7497 6,5590 2,6621 0,2943 1,0696 0,6332 3,1334 2,1507 0,6250

18.03.22 3,0748 1,8984 1,1720 9,2026 1,7457 6,6129 2,6567 0,2903 1,0674 0,6351 3,0976 2,1575 0,6344

19.03.22 3,1295 1,8929 1,1679 9,1703 1,7394 6,5695 2,7486 0,2834 1,0637 0,6340 3,0750 2,1419 0,6369

20.03.22 3,1295 1,8929 1,1679 9,1703 1,7394 6,5695 2,7486 0,2834 1,0637 0,6340 3,0750 2,1419 0,6369

21.03.22 3,1295 1,8929 1,1679 9,1703 1,7394 6,5695 2,7486 0,2834 1,0637 0,6340 3,0750 2,1419 0,6369

22.03.22 3,0678 1,9002 1,1724 9,2054 1,7458 6,5870 2,7591 0,2845 1,0958 0,6350 3,1297 2,1533 0,6415

23.03.22 3,0954 1,9075 1,1771 9,2423 1,7542 6,5482 2,7714 0,2815 1,1002 0,6376 3,1430 2,1747 0,6553

24.03.22 3,1404 1,9097 1,1784 9,2529 1,7605 6,6062 2,6757 0,2807 1,1014 0,6373 3,1926 2,1894 0,6595

25.03.22 3,3649 1,9090 1,1779 9,2491 1,7622 6,5931 2,6746 0,2806 1,1011 0,6550 3,1981 2,1947 0,6707

26.03.22 3,2581 1,9008 1,1729 9,2097 1,7569 6,5642 2,5728 0,2799 1,0917 0,6528 3,2613 2,2167 0,6678

27.03.22 3,2581 1,9008 1,1729 9,2097 1,7569 6,5642 2,5728 0,2799 1,0917 0,6528 3,2613 2,2167 0,6678

28.03.22 3,2581 1,9008 1,1729 9,2097 1,7569 6,5642 2,5728 0,2799 1,0917 0,6528 3,2613 2,2167 0,6678

29.03.22 3,2443 1,8821 1,1614 9,1191 1,7417 6,5137 2,6370 0,2857 1,0806 0,6635 3,2200 2,1897 0,6731

30.03.22 3,5715 1,8491 1,1409 8,9583 1,7129 6,4134 2,5916 0,2734 1,0624 0,6694 3,1798 2,1439 0,6580

31.03.22 3,6773 1,8214 1,1285 8,8609 1,6938 6,3878 2,5623 0,2783 1,0500 0,6677 3,2483 2,1365 0,6518
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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-
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