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 ბაფი 2020 წელი

ჟურნალი რეგისტრირებულია ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის სასამართლოში
18.09.1997 წ. რეგისტრაციის № 4/4-1236

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა
და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი)

ინფორმაცია გამგეობის თავმჯდომარეობისა
და გამგეობის წევრობის კანდიდატების შესახებ

ბაფის 2020 წლის საერთო (25-ე) კრების დელეგატებისათვის

მოკლე ინფორმაცია გამგეობის თავმჯდომარისა და გამგეობის წევრების
არჩევნებთან დაკავშირებით
პატივცემულო დელეგატებო
ბაფის წესდებით განსაზღვრულია, რომ საერთო კრებაზე ფარული კენჭისყრით
აირჩევიან გამგეობის თავმჯდომარე (1) და გამგეობის წევრები (არა უმეტეს 11
წევრი). არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ პირთა რეგისტრაცია ხდება წინას
წარი განცხადებების საფუძველზე. არჩევნებში კანდიდატად დარეგისტრირების
მსურველ პირებს მოეთხოვებათ წარმოადგინონ თავიანთი ხედვა (სამოტივაციო
წერილი), არჩევის შემთხვევაში, გამგეობაში მათი საქმიანობის შესახებ.
ბაფის ყველა წევრს უფლება ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო არჩევნებში. კანდიდატთა
რეგისტრაცია დაიწყო 2020 წლის 26 ოქტომბერს და დასრულდა 2020 წლის 27
ნოემბერს. ინფორმაცია გამოქვეყნებული იყო ბაფის ვებგვერდზე (www.baf.ge) და
ჟურნალში „ბუღალტრული აღრიცხვა“.
გამგეობის წევრობაზე არჩევნებში მონაწილეობის კანდიდატად დარეგისტრირდა
16 პირი, მათ შორის 1 განაცხადია გამგეობის თავმჯდომარეობაზე.
შესაძლებლობა გაქვთ, გაეცნოთ ბაფის გამგეობის თავმჯდომარეობისა და გამგეობის
წევრობის კანდიდატებსა და მათ სამოტივაციო წერილებს.
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რუსუდან ჟორჟოლიანი
გამგეობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი

ძვირფასო კოლეგებო, უპირველეს ყოვლისა, მადლობას გიხდით იმ ნდობისათვის,
რომელიც წინა საარჩევნო კრებაზე გამომიცხადეთ და შესაძლებლობა მომეცით ბოლო
ორ წელიწად ნახევარი, თქვენთან და ბაფის სხვა ხელმძღვანელობასთან ერთად, მემუშავა
ჩვენი ორგანიზაციის სტაბილურობისა და შემდგომი განვითარებისათვის.
ბაფის ისტორიაში ყველა საარჩევნო პერიოდი თავისებურად მნიშვნელოვანი იყო და
იგი გამოწვევების ნაკლებობას არასოდეს განიცდიდა. ამ კუთხით არც გასული სარჩევნო
პერიოდი იყო ერთფეროვანი - დაწყებული პროფესიის რეგულირების საკანონმდებლო
ცვლილებებიდან გამომდინარე, ბაფის და, ზოგადად, პროფესიული ორგანიზაციების
როლისა და კომპეტენციების თითქმის ხელახლა (ვიმედოვნებ, საბოლოოდ) დამკვიდ
რებითა და მსოფლიო პანდემიის ფონზე პროფესიის სტაბილურობისა და სამომავლო
განვითარების გზების ძიებით დამთავრებული. ამ გამოწვევებზე ჩვენ ერთად
ვიმუშავეთ და მიმაჩნია, რომ თუ წინსვლა არა, მინიმუმ სტაბულურობის შენარჩუნება
შევძელით.
მომავალი საარჩევნო პერიოდი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და განსხვავებული
გამოწვევების პერიოდად მესახება, რადგან მოითხოვს ორგანიზაციის სისტემური
მუშაობის და მართვის სტილის თანამედროვე ცვლილებებზე მორგებას.
ძვირფასო კოლეგებო, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩემი მხრით უდავოდ დიდი
გამბედაობაა კოლეგების, გამგეობის წევრების წინადადების მიღება და გამგეობის
თავმჯდომარეობაზე განაცხადის გაკეთება, რადგან სრულად ვაცნობიერებ იმ გა
მოწვევების დაძლევის სირთულეებს, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს თუნდაც შემდეგ
საკითხებს:
გლობალურად, ციფრული ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების საპასუხოდ
პროფესიის განვითარების ხელშეწყობას;
პროფესიული მომსახურების განხორციელების ბაზარზე ხარისხის ზრდის
ხელშეწყობასა და საზოგადოებაში პროფესიის ნდობის ხარისხის ამაღლებას;
მსოფლიო პანდემიის პირობებში საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებისათვის
მართვის სიახლეებისა და ტექნოლოგიების განვითარებას და ა.შ.
ვითვალისწინებ რა ბაფში ტრადიციულად დამკვიდრებული, გამგეობის აქტიურ და
გუნდური მუშაობის სტილს და ასევე სანდო, გამოცდილ და მაღალი კომპეტენციის
აღმასრულებელ სტრუქტურას, ვიმედოვნებ, რომ ერთად შევძლებთ მომავალი
გამოწვევების გამკლავებას და მინიმუმ ორგანიზაციის სტაბილური განვითარების
შენარჩუნებას.

ნოდარ ებანოიძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი
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პატივცემულო ბაფის წევრებო, გულახდილად მინდა მოგახსენოთ, რომ წლების
მანძილზე საქმიანობის ფართო სპექტრის მიუხედავად, პროფესიული საქმიანობა
ჩემი ცხოვრების უმთავრესი ნაწილია და ყოველთვის ვიამაყებ ისეთი პროფესიული
ორგანიზაციის წევრობით, როგორიცაა ბაფი. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ 2012–2020
წლებში ვიყავი ამ ორგანიზაციის გამგეობის წევრი.
სხვადასხვა პერიოდში ვმუშაობდი ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში:
ეკონომიკის სამეცნიერო – კვლევით ინსტიტუტში; საქართველოს კონტროლის პალატაში;
აუდიტურ კომპანიაში „პარტნიორი – აუდიტორი“ და სხვ. ჩაბარებული მაქვს დიდი
ბრიტანეთის ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) პროგრამით გათვალისწინებული
პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიცირების 7 წიგნი. ვიყავი საქართველოს VIII

მოწვევის პარლამენტის წევრი და საფინანსო–საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის
პირველი მოადგილე.
ამჟამად ვმუშაობ აუდიტორულ კომპანია „ინტელექტ-აუდიტში“.
მე, როგორც საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაციის გამგეობის წევრობის კანდიდატი, გამგეობაში არჩევის შემთხვევაში,
ვფიქრობ, ხელს შევუწყობ:
1. ფედერაციის ძალისხმევას, მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი წევრ აუდიტორულ
ფირმებსა და აუდიტორებს წარმატებით გაართვან თავი იმ გამოწვევებს, რომლის
წინაშეც დგას ქვეყნის განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი პროფესია;
2. პროფესიული მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის სრულყოფილად
ამოქმედებას და მის განხორციელებას;
3. ბაფის სტრატეგიული და მიმდინარე სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვასა და შესრულებას.
ვაცნობიერებ რა ბაფის წინაშე მდგარ ამოცანებს, განსაკუთრებით განხორციელებული
საკანონმდებლო ცვლილებების პირობებში, მიმაჩნია, რომ ჩემი ცოდნა და პროფესიული
გამოცდილება სასარგებლო იქნება იმ გამოწვევების დასაძლევად, რომელიც დგას
ქვეყნისათვის ამ უმნიშვნელოვანესი პროფესიის განვითარებისათვის.
პატივცემულო დელეგატებო, ზემოაღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით,
გადავწყვიტე კიდევ ერთხელ ვიყარო კენჭი, როგორც ბაფის გამგეობის წევრობის
კანდიდატმა. გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში, ჩემს გამოცდილებას და ყველა
რესურს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ წვლილი შევიტანო ბაფისა და, ზოგადად,
პროფესიის შემდგომი განვითარების საქმეში.

თეიმურაზ ფარცხალაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მე როგორც საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის
გამგეობის წევრობის კანდიდატი და სტანდარტების კომიტეტის თავმჯდომარე,
ვფიქრობ, ჩემი ფედერაციის გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში:
-

მაქსიმალურად ვეცდები, ხელი შევუწყო აუდიტისა და აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების გავრცელებას და დანერგვას საქართველოში, განსაკუთრებით კი
მცირე და საშუალო კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დანერგ
ვას, რომელიც ჩემი ღრმა რწმენით რელევანტურია საქართველოში მოქმედი 90%-ზე
მეტი საწარმოსთვის.

-

ასევე ხელს შევუწყობ საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაციის, როგორც პროფესიონალური ორგანიზაციის განვითარებას და პირველ
რიგში მის პროფესიონალებზე ორიენტაციას და ფოკუსირებას.

-

მონაწილეობა მივიღო აღრიცხვა-აუდიტის კანონმდებლობის და რეგულირების
განხილვაში, რომელიც შესაბამისი იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან და ხელს
შეუწყობს აღრიცხვის და აუდიტის პროფესიის განვითარებას, სტანდარტების
დამკვიდრებას და ხარისხის კონტროლის სისტემის რეალურად განხორციელებას;

-

ხელს შევუწყობ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში/უნივერსიტეტებში იყოს აღრიცხვა
- აუდიტის სპეციალობებში საერთაშორსო სტანდარტებზე დაფუძნებული სასწავლო
პროგრამები, რათა სტუდენტმა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ შეიქმნას
მყარი საფუძველი სწავლის გასაგრძელებლად, რათა მოიპოვოს პროფესიონალის
სერტიფიკატი.

ხელს შევუწყობ ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სასწავლო დაწესებულებების
აღჭურვას შესაბამისი სახელმძღვანელოებით ქართულ ენაზე, ასევე უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ბიზნესის და პროფესიის ურთიერთთანამშ
რომლობის გაძლიერებას.
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ლავრენტი ჭუმბურიძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

პატივცემულო კოლეგებო, გაცნობიერებული მაქვს ბაფის მმართველი სტრუქტურის
როლი ჩვენი ორგანიზაციის, აგრეთვე, პროფესიის განვითარებაში და ვფიქრობ,
შესაძლებლობა მაქვს მოკრძალებული წვლილი შევიტანო ამ საქმეში.
მოკლედ მოგახსენებთ პროფესიული გამოცდილებისა და, არჩევის შემთხვევაში,
გამგეობის საქმიანობაში ჩემი შესაძლო მონაწილეობის სფეროების შესახებ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააღრიცხვო ეკონომიკური ფაკულტეტის
დამთავრების დღიდან, ჩემი სამეცნიერო და პრაქტიკული მოღვაწეობა უკავშირდება
ჩვენს პროფესიას. ვეწეოდი პრაქტიკულ საქმიანობას, ვიკვლევდი რეგულირების
საერთაშორისო პრაქტიკას და, შესაძლებლობის ფარგლებში, ხელს ვუწყობდი
საქართველოში მის დამკვიდრებას. პროფესიის რეგულირების თემაზე დაცული მაქვს
სადოქტორო დისერტაცია. ვარ ბაფისა და ჟურნალის „ბუღალტრული აღრიცხვა“ თა
ნადამფუძნებელი.
ბაფის დაფუძნების დღიდან, ვმონაწილეობ ამ ორგანიზაციის მოკლევადიანი და
სტრატეგიული განვითარების პოლიტიკის განსაზღვრასა და მისი განხორციელების
ღონისძიებებში. ბაფში ჩემი საქმიანობის მიზანი ყოველთვის იყო და არის პროფესიის
განვითარების ხელშეწყობა. გარდა ამისა, მიმაჩნია, შევძლებ წარმატებით ვიმოღვაწეო
ბაფის საქმიანობის შემდეგ სფეროებში:
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-

წევრებთან ურთიერთობა.
ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და პრესტიჟულია
წევრებთან ურთიერთობის სფერო. ამ მიმართულებით გავლილი მაქვს ტრენინგები
აშშ-ში, ხორვატიაში, ვმონაწილეობდი 10-ზე მეტ საერთაშორისო კონფერენციაში
და სხვადასხვა სემინარებში. მიმაჩნია, მიღებული ცოდნითა და გამოცდილებით,
გამგეობას დავეხმარები წევრებთან ურთიერთობის საკითხების დახვეწასა და
გაუმჯობესებაში;

-

ზედამხედველობის სამსახურთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომ
ლობა. მაქვს გამოცდილება პროფესიის საკანონმდებლო ბაზის ლობირებაში.
მონაწილეობას ვიღებდი პროფესიის მარეგულირებელი კანონების (1999, 2012
წლები) პროექტების მომზადებასა და ლობირებაში. ვფიქრობ, ამ სფეროში ჩემი
გამოცდილება სასარგებლო იქნება ზედამხედველობის სამსახურთან, აგრეთვე
სახელმწიფო სტრუქტურებთან წარმატებული თანამშრომლობისათვის;

-

პროფესიის განვითარებისა ხელშეწყობა. აუცილებლად მიმაჩნია ბაფის თანშრომ
ლობის გააქტიურება შესაბამისი პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებთან, სხვადასხვა
მიმართულებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი აკა
დემიური განათლების პროგრამების სერტიფიცირების პროგრამებთან დაახლოების
მისაღწევად. შესაძლებლად მიმაჩნია ამ სფეროში ჩემი გამოცდილებისა და
კონტაქტების გამოყენება;

-

აღმასრულებელი სტრუქტურა. ბაფში ჩემი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი
აღმასრულებელ სტრუქტურას უკავშირდება. თქვენ საშუალება გაქვთ თვალი
ადევნოთ ჩვენი ორგანიზაციის ყოველწლიურ ბიუჯეტებსა და ფინანსურ ანგა
რიშგებებს, ამიტომ ამ სფეროში ჩემი შესაძლებლობების შეფასება თქვენგან უფრო
მიუკერძოებელი იქნება.

ნიკოლოზ ბაკაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ძვირფასო
წევრებო!
კოლეგების მიერ გამოხატული ნდობის შედეგად ორი წელი გავიდა, რაც არჩეული
ვიყავი ბაფის გამგეობის წევრად და ეს ორი წელი საკმაოდ მნიშვნელოვან გამოწვევებსაც
დაემთხვა ჩვენს პროფესიაში, რაც, ძირითადად, გამოწვეული იყო „ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის“ შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებითა
და, აქედან გამომდინარე, დაწესებული ახალი რეგულაციებით.
პროფესიული ორგანიზაციის თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და თავად პროფესიის
განვითარებისათვის ბაფის ხელმძღვანელობამ და გამგეობამ, ვფიქრობ, თავისი არა
მარტო მოკრძალებული სიტყვა თქვა, არამედ, ბევრ შემთხვევაშიც, თვითონ გამოდიოდა
ინიციატორი დახვეწილიყო და/ან შესაბამისი ცვლილებები და დამატებები შესულიყო
საკანონმდებლო, თუ კანონქვემდებარე აქტებში, რომლებიც სისხლხორციელადაა დაკავ
შირებული ქვეყნის სააღრიცხვო-საგადასახადო და ანგარიშგება - აუდიტის სფეროსთან.
მიუხედავად აღნიშნული გარდამავალი პერიოდისა, დღეს უფრო მეტად იკვეთება
პროფესიული ორგანიზაციის როლი და მნიშვნელობა, აუდიტორთა კორპუსისათვის
ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის განხორციელების პროცესთან დაკავშირებით.
თუ გავითვალისწინებთ იმ რეალობებს, რაც ძალიან მწარე პრობლემებად უდგას
ქართულ, ნაციონალურ, არა საერთაშორისო ქსელებში შემავალ კომპანიებს, ერთ-ერთი
რეალური დასაყრდენი ძალა არის პროფესიული ორგანიზაციის წარმომადგენლობითი
გუნდის იმდაგვარად ჩამოყალიბება, რომელიც იზრუნებს მცირე და საშუალო სიდიდის
ქართული ეროვნული აუდიტორული კომპანიებისა თუ აუდიტორების პოპულიზაციასა
და უცხოურ აუდიტორულ კომპანიებთან მიმართებაში თანაბარზომიერ პირობებში
ჩაყენებაზე.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ ჩემი საქმიანობა აქამდეც და
შემდგომშიც ბაფის გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაშიც, სწორედაც რომ მიმართული
იქნება პროფესიის განვითარებისაკენ, ქართული აუდიტორული კომპანიების წარ
მოჩენისაკენ და აუდიტორულ ბაზარზე თანაბარზომიერი პირობების დაწესებისკენ
იმდაგვარად, რომ არ იქნეს დარღვეული საერთაშორისოდ აღიარებული აუდიტის
ხარისხის ნორმები და სტანდარტები.
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კონსტანტინე დათიაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

დაბადებული ქ. ქუთაისში 1962 წლის 11 იანვარს, ცოლშვილიანი, ეკონომისტი, პრო
ფესიონალი ბუღალტერი/აუდიტორი.
მიმართვა ბაფის საერთო კრების დელეგატებს
სურვილი მაქვსკენჭი ვიყარო ბაფის გამგეობის წევრად, თუმცა მთავარი თქვენი
გადაწყვეტილებაა. დამიჭერთ თუ არა მხარს, დავრჩე ბაფის გამგეობის შემადგენლობაში.
ვარ ბაფის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჩემი შესაძლებლობის მნიშვნელოვან ნაწილს,
წლების განმავლობაში, ბაფის განვითარებას და პოპულარიზაციას ვუთმობდი, რადგან
2000 წლიდან აქტიურად ვმონაწილეობ მისი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით.
შეიძლბა ითქვას, რომ ვცდილობდი ჩემი წვლილი შემეტანა ბაფის განვითარებაში.
კერძოდ, პერიოდულად ვიყავი გამგეობის წევრი და ვმონაწილეობდი ბაფის მართვის
სფეროში, სხვადასხვა პერიოდში ვასრულებდი პროფესიული განათლების კომიტეტის
თავმჯდომარის მოვალეობას, ვეწეოდი წევრების საკონსულტაციო მომსახურებას.
შეიძლება ითქვას, რომ ზემოაღნიშნული მიმართულებებით საქმიანობის პერიოდში
დაგროვდა ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე
ქვეყნის გარეთ.
კარგად ვაცნობიერებ ბაფის წინაშე მდგარ ახალ ამოცანებსა და გამოწვევებს, რომელიც
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ კანონის
მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს. ვგულისხმობ, რომ ბაფის საქმიანობა, პროფესიული
სერტიფიცირებისა და განგრძობითი განათლების ზოგიერთი საკითხი ახლებურ
მიდგომას და გადაწყვეტას მოითხოვს. თქვენ საშუალება გაქვთ შეაფასოთ ჩემი, როგორც
განათლების კომიტეტის თავმჯდომარისა და აგრეთვე საქმიანობის სხვა მიმართულებით
გაწეული მუშაობა.
ვფიქრობ, გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში, ჩემი კვალიფიკაცია, ცოდნა და
გამოცდილება სასარგებლო იქნება:
-

ბაფის გამგეობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღებასა და მათ განხორციელებაში;

-

პროფესიული განათლების, აგრეთვე, პროფესიული სერტიფიცირების პოლიტიკისა
და პროცედურების მუდმივ სრულყოფაში;

-

ბუღალტერთა გადამზადებისა და უწყვეტი განგრძობითი განათლების პროგრამების
მომზადებაში;

-

წევრების საკონსულტაციო მომსახურების კუთხით ფინანსური
ანგარიშგების, აუდიტის, საგადასახადო დაბეგვრის სფეროებში.

-
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აღრიცხვა-

ივანე ჯელია
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

წინამდებარე წერილის მიზანია ჩემი თავისა და იმ ფაქტორების წარმოჩენა, რომელთა
გამოც ვფიქრობ, რომ ჩემი მონაწილეობა გამგეობაში სასარგებლო იქნება ბაფისა და
პროფესიისათვის.
დაბადებული ვარ თბილისში, 1971 წელს. დამთავრებული მაქვს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ვარ დაოჯახებული, მყავს ექვსი შვილი. ვარ პროფესიონალი ბუღალტერი
2002 წლიდან და შპს „ბეიკერ ტილი ჯორჯიას“ მმართველი პარტნიორი 1996 წლიდან,
ფირმის დაარსებიდან.
დაახლოებით 12 წელია ვმუშაობდი ბაფის გამგეობაში და აუდიტის ხარისხის
კონტროლის კომიტეტში. ამ პერიოდის განმავლობაში ბაფის მუშაობისას ჩემს ძირითად
მიზნებს შეადგენდა:
•

კორპორაციული და ფიზიკური წევრებისა და ზოგადად პროფესიისათვის ბაფის
სარგებლიანობისა და უკუგების ამაღლება;

•

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კანონის ცვლილებების წარმოება და
ლობირება;

•

აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემის მეთოდოლოგიური და ნორმატიული
ბაზის შექმნა და პრაქტიკული დანერგვა, სწორედ კომიტეტის ჩემი მმართველობის
დროს, ჩემს კოლეგებთან ერთად, კომიტეტში შეიქმნა პირველი მეთოდოლოგიური
კითხვარები და ჩატარდა პირველი ხარისხის კონტროლის შემოწმებები;

•

ბაფის წარმოდგენა სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნულ ორგანიზაციებში;

•

ბაფის გამგეობაში აქტიური მონაწილეობა მისი გამჭირვალობის, ეფექტურობისა და
პროფესიონალიზმის გაზრდის კუთხით.

მიმაჩნია, რომ ჩვენს კოლეგებთან ერთად საკმაოდ მნიშვნელოვან წარმატებებს
მივაღწიეთ ამ მიმართულებით, თუმცა, ძალზე დინამიკური და ცვალებადი გარემოს
გამო, ბაფის წინაშე კვლავაც დგას რთული, შეიძლება ითქვას, სასიცოცხლო მნიშვ
ნელობის, გამოწვევები, როგორიცაა:
•

ბაფის წევრების მხარდაჭერის ორგანიზაციული ფორმების დახვეწა;

•

ახალი რეგულაციების შესაბამისად ბაფ-ის მოდერნიზაცია, განსაკუთრებით
განგრძობითი სწავლებისა და სერტიფიცირების კუთხით;

•

ბუღალტერთა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის გაღრმავება.
ჩემი აზრით, ამ პრობლემების დაძლევა მნიშვნელოვან ძალისხმევას მოითხოვს.

ჩემი სურვილია არჩეული ვიყო გამგეობაში, ვინაიდან მჯერა, რომ გამგეობიდან უფრო
ეფექტურად შევძლებ დავეხმარო ბაფსა და პროფესიას ამ რთულ და გარდამტეხ
პერიოდში.
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დავით პაპიაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

პატივცემულო კოლეგებო, მე გახლავართ დავით პაპიაშვილი, საერთაშორისო ქსელური
აუდიტორული კომპანია Kreston Papiashvili-ს მმართველი პარტნიორი. მრავალი
წელია ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება და საქმიანობა ბუღალტრის, აუდიტორისა და
საგადასახადო კონსულტანტის პროფესიის განვითარებასა და
პოპულარიზაციას
უკავშირდება. ჩემი როგორც პრაქტიკოსი აუდიტორის, ბაფის გამგეობის მოქმედი
წევრის, acca-ს, Kreston Academy-ს და სხვა სასწავლებლების ტრენერის მრავალწლიანი
საქმიანობა ყოველთვის პროფესიის წარმომადგენელთა ინტერესების დაცვისკენ იყო
მიმართული.
წარმოგიდგენთ იმ წარმატებების ჩამონათვალს, რაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში
ჩემს კოლეგებთან ერთობლივი მუშობის შედეგად იქნა მიღწეული:
•

ჩემი აქტივობის ერთ-ერთი მიმართულება საგადასახადო კანონმდებლობაში
არსებული ხარვეზების გასწორების მიზნით მუშაობას გულისხმობს;

•

2021 წლიდან აქტიურად ვიყავი ჩართული დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესების
შემუშავებაში, რაც კანონმდებლობაში არსებული დამამძიმებელი ნორმების
შემსუბუქებასა და ორაზროვნების აღმოფხვრას გულისხმობს;

•

რეგულარულად ვატარებ სხვადასხვა კვლევებს, ქვეყნის საგადასახადო ორგანოს
ეფექტიანად მუშაობის მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს
შემოსავლების სამსახურის ეფექტიანობისა და კერძო სექტორის საგადასახადო
შემოწმებებისას კანონთან შესაბამისობის საკითხების შესწავლას;

•

აუდიტორული პრაქტიკის პარალელურად აქტიურად ვარ ჩართული აღრიცხვისა
და აუდიტის პროფესიონალების გადამზადების საქმეში;

•

ბოლო 2 წლის განმავლობაში, როგორც ბაფის საგადასახადო კომიტეტის
თავმჯდომარე, ვმონაწილეობდი ბაფში შემოსულ კითხვებზე პასუხის გაცემისა და
კონსულტაციის გაწევის პროცესში. ყოველთვიურად ვამზადებდით ფედერაციის
წევრების მხრიდან შემოსულ კითხვებზე პასუხებს, რაც შემდგომში ფედერაციის
ჟურნალში ქვეყნდებოდა.

ბუღალტრისა და აუდიტორის პროფესიაში არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე,
მიმაჩნია, რომ სამომავლოდაც უნდა გავაგრძელო ჩვენი კოლეგებისათვის პროფესიული
ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება და ჩემი ძალისხმევა პროფესიის განვითარებისა
და ახალი მიზნების მისაღწევად უნდა მივმართო. მჯერა, ჩვენი ერთობლივი
ძალისხმევით, მნიშვნელოვანი გამარჯვებებისა და პროფესიისთვის სასიკეთო ნაბიჯების
გადადგმა იქნება შესაძლებელი. ამიტომაც მაქვს სურვილი, მონაწილეობა მივიღო ბაფის
გამგეობის არჩევნებში და, თქვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში, ვემსახურო ბუღალტრისა
და აუდიტის პროფესიის წარმომადგენლებს.
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თამარ ცუხიშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

პატივცემულო დელეგატებო, განათლებით ვარ ეკონომისტი, 2004-2007 წლებში
დავამთავრე პროფესიული სერტიფიცირების (ACCA) ქართულენოვანი სრული კურსი
და მომენიჭა პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსი. ამჟამად ჩართული ვარ როგორც
აუდიტორთა, ისე სერტიფიცირებულ პირთა რეესტრში. 2010 წლიდან ვარ აუდიტორი,
ხოლო 2004 წლიდან ვარ ფედერაციის წევრი.
სიამაყით შემიძლია განვაცხადო, რომ ვმუშაობ საერთაშორისო ქსელის IECnet წევრ
აუდიტურ ფირმაში - შპს „კონსაუდი“ - 2005 წლიდან აუდიტის ასისტენტად, ხოლო 2010
წლიდან კი გარიგების პარტნიორად. ფირმა, რომელიც მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნ
და და სათანადოდ უპასუხა იმ გამოწვევებს, რაც დღის წესრიგში დააყენა 2016 წელს
პროფესიაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა. 2017 წელს ფირმამ წარმატებით გაიარა
ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი და ჩართულია სდპ აუდიტორთა რეესტრში.
მაქვს პედაგოგიური საქმიანობის 14-წლიანი გამოცდილება
პროფესიული
სერტიფიცირების (ACCA) ქართულენოვან პროგრამაში. ვკითხულობ აუდიტის ლექციებს
მეორე ეტაპზე და პროფესიულ დონეზე. ჩემი პედაგოგიური საქმიანობით ვცდილობ
ჩემი წვლილი შევიტანო პროფესიის განვითარებაში.
ჩემი ათწლიანი პროფესიული საქმიანობა მთლიანად დაკავშირებულია ფედერაციასთან.
2011 წლიდან ვარ საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაციაში კონსულტანტი ბუღალტრულ და საგადასახადო საკითხებში. გასული
საარჩევნო პერიოდიდან ვარ გამგეობის წევრი.
მიმაჩნია, რომ გამგეობის წევრად კვლავ არჩევის შემთხვევაში, შევძლებ გავაგრძელო
აქტიური მონაწილეობა პროფესიული განათლებისა და წევრებთან დაკავშირებული
საკითხების დაგეგმვასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში. გარდა ამისა, ვიცნობ
რა პროფესიაში ბაფის მიზნებსა და გამოწვევებს მაქსიმალურად შევეცდები, ჩემი
წვლილი შევიტანო მისი საქმიანობის სხვა მიმართულებით განვითარების პოლიტიკის
განსაზღვრასა და შესრულებაში.

გიორგი ხმალაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი
კოლეგებო, გადაწყვეტილება მივიღე, ჩემი კანდიდატურა წარმოვადგინო საქართველოს
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის წევრის
პოზიციაზე.
პროფესიაში ჩემი ცოდნა და გამოცდილება ემყარება 25-წლიან პრაქტიკას, რომელიც
მოიცავს საქმიანობას, როგორც:
-

აუდიტის, ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების, საგადასახადო ანგარიშგების
და შეფასების სფეროში;
აგრეთვე,

-

პროფესიული ორგანიზაციის - საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და
აუდიტორთა საზოგადოების“ (ბას) საქმიანობის მიმართულებით.
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კერძოდ:


1995 წლიდან ვარ აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური „ემჯიაი
მედიატორის“ მმართველი პარტნიორი;



არაერთი წლის განმავლობაში გახლდით ბასის გამგეობის თავმჯდომარის
მოადგილე;



შემდეგ კი ბასის გამგეობის თავმჯდომარე (2015-2019 წწ.);



ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
საბჭოს წევრი (2016-2018 წწ.);



ვარ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის IFRS კომიტეტის წევრი;



უშუალოდ ვიყავი ჩართული პროფესიის მარეგულირებელი
საკანონმდებლო აქტის (კანონების) შემუშავებაში;



ჩვენი უშუალო მხარდაჭერით განხორციელდა ბაფის და ბასის შერწყმა.

ყველა

მიმაჩნია, რომ გამგეობაში არჩევის შემთხვევაში, ჩემი მრავალწლიანი ცოდნა და
გამოცდილება საშუალებას მომცემს დავეხმარო პროფესიას დღეს არსებული
გამოწვევების დაძლევასა და სამომავლო განვითარების ტენდეციების განსაზღვრასა და
განხორციელებაში.

ვასილ ხანიშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი
ძვირფასო კოლეგებო, დღეს მოქმედმა განახლებულმა კანონმდებლობამ ბუღალტრული
აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში გაზარდა მოთხოვნები, როგორც პროფესიული
ორგანიზაციების, ისე აუდიტორული კომპანიებისა და აუდიტორებისადმი. კანონ
მდებლობის სრულფასოვნად აღსრულებისთვის და პროფესიულ ორგანიზაციაში
გაწევრიანებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებია
გასატარებელი, რომლის განხორციელებაშიც მსურს მივიღო მონაწილეობა.
ჩემი ცოდნა და გამოცდილება კანონშემოქმედებით საქმიანობაში გამოსადეგი იქნება
ბაფის გამგეობისთვის. უმაღლესი განათლება მივიღე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მინიჭებული მაქვს ბიზნესადმინისტრირების
დოქტორის ხარისხი. მაქვს 10-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება. 24 წელი ვმუშაობდი
ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში წამყვანი სამმართველოების და დეპარტამენტის
უფროსის თანამდებობაზე. ვიყავი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის
შემუშავებაში. ვიყავი პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის ექსპერტი. 2005 წლიდან
დღემდე ვარ აუდიტორული კომპანია „მრჩეველის“ პარტნიორი.
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ვიყავი საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების
გამგეობის წევრი. აქტიურად ვიღებდი მონაწილეობას „ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის ლობირებაში და პარლამენტის კომიტეტში
კანონპროექტების განხილვაში.
გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში, მაქსიმალურად გამოვიყენებ ჩემს ცოდნას
და გამოცდილებას აუდიტორული კომპანიების და ინდივიდუალური აუდიტორების
კვალიფიკაციის ამაღლებაში, რათა შეძლონ მოქმედი კანონმდებლობით გათვა
ლისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

გიორგი კვინიკაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ძვირფასო ფედერაციის წევრებო, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ უკვე ექვსი წელია ვარ
ბაფის გამგეობის წევრი. როგორც გამგეობის წევრი, აქტიურად ვიღებდი მონაწილეობას
სხვადასხვა რეფორმის გატარებასა და ორგანიზებაში, მათი განვითარებისა და
სრულყოფის პროცესში. აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა სამთავრობო ჯგუფ
ებთან ურთიერთობაში, წარმოვადგენდი და ვიცავდი ბაფის ინტერესებს.
მე გახლავართ „RSM საქართველოს“ დირექტორი და დამფუძნებელი. მე, როგორც
პრაქტიკოსი, ფინანსურ და საბუღალტრო სფეროებში მუშაობის 28 წლიანი
გამოცდილებით და ასევე, როგორც ბაფის წევრი 2011 წლიდან,
ვაცნობიერებ
გამოწვევებს, რის წინაშეც დგას ფედერაცია. ვთვლი, რომ გამაჩნია შესაბამისი რესურსი,
რომლის ეფექტური გამოყენებით შესაძლებელია წვლილი შევიტანო ბაფის უფრო მეტად
განვითარებასა და ავტორიტეტის ამაღლებაში. ამის საფუძველზე გადავწყვიტე, წელსაც
მივიღო მონაწილეობა ბაფის გამგეობის წევრობის არჩევნებზე.
რაც შეეხება კონკრეტულ გეგმებს, მიმაჩნია, რომ მიმდინარე პერიოდისათვის ერთობ
ლივად გადასადგემელი გვაქვს შემდეგი ნაბიჯები:
1.

როგორც მოგეხსენებათ,
ბუღალტერიისა და აუდიტორული საქმიანობის
სტანდარტის, ატესტაციის, განსაზღვრის მიზნით, ჩამოყალიბდა საკანონმდებლო
ბაზა. ზედამხედველობის მიერ განხორცილდა კონკრეტული ქმედებები და უკვე
შემოწმდა აუდიტორული კომპანიების ნაწილი, მოხდა მათი კლასიფიკაცია.
დაგეგმილია სექტორში არსებული სხვა კომპანიების შემოწმებაც. მიმაჩნია, რომ
საქართველოში პროფესიული საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, ბაფი,
თითოეულ ჩვენგანთან ერთად, აქტიურად უნდა იყოს ჩართული აღნიშნული
რეგულაციის სრულყოფის პროცესში;

2.

მნიშვნელოვანია, ბაფის მხრიდან საერთაშორისო საბუღალტრო ასოციაციებთან
ახალი პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მათთან მჭიდრო
პროფესიული კავშირების ხელშეწყობა წევრების მუდმივი პროფესიული
განვითარებისათვის;

3.

კვლავ აქტუალურია პროფესიული განათლების სრულყოფის მხარდაჭერა პროფესიონალი ბუღალტრის/აუდიტორის კვალიფიკაციის მინიჭების სისტემის
განვითარება;

4.

ბაფის იმიჯის ამაღლებაზე ზრუნვა, მედიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა,
ფედეაციის რეპუტაციის გამყარება, როგორც სამთავრობო, ისე საპარლამენტო
სტრუქტურებთან;

5.

წევრი კომპანიების ინტერესების ლობირება სახელმწიფო სტრუქტურებთან;

6.

წევრებთან ანგარიშვალდებულების ამაღლება და მათი ინტერესების გათვალის
წინება.

ზემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯები თანხვედრაშია იმ მოკლევადიან და გრძელვადიან
სტრატეგიულ მიზნებთან, რომლებიც დასახული აქვს ბაფს შემდგომი განვითარებისა და
გაფართოებისათვის. იმედი მაქვს, შესაძლებლობა მომეცემა ჩემი ცოდნა და პროფესიული
გამოცდილება გამოვიყენო ბაფის სასიკეთოდ.
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მიშა აბაიაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ვითვალისწინებ რა იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ეკისრება საქართველოს პრო
ფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის წევრს და ჩემს
გამოცდილებას ამ სფეროში, გთავაზობთ ჩემს კანდიდატურას ბაფის გამგეობაში
წევრობაზე.
წარმოგიდგენთ ჩემი პროფესიული უნარ-ჩვევების შესახებ მოკლე ინფორმაციას:
დაბადებული ვარ ქ. თბილისში, 1980 წლის 18 თებერვალს. ვარ დაოჯახებული, მყავს
ორი შვილი. გავლილი მაქვს ლიდერთა სკოლის პროგრამა მანჩესტერის უნივერსი
ტეტში. დღეისათვის ვემზადები სადოქტორო ნაშრომის დასაცავად მას შემდეგ, რაც
დავამთავრე ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეციალობით
აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი და მომენიჭა წარჩინებული ბაკალავრისა და მაგისტრის
ხარისხი. ვარ სერტიფიცირებული აუდიტორი და პროფესიონალი უძრავი და მოძრავი
ქონების შემფასებელი.
მაქვს 20-წლიანი გამოცდილება პროფესიული მომსახურების და პედაგოგიური საქმია
ნობის სფეროში, მათ შორის:
-

5 წელი - აუდიტორული და ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია, Moore abc (ყოფილი
Morison Georgia, LLC), დირექტორი/ პარტნიორი;

-

5 წელი - აუდიტორული და ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია, UBC International,
LLC; სპეციალისტთა გუნდის წევრი და ლიდერი; სხვადასხვა თანამდებობები;

-

8 წელი - საერთაშორისო აუდიტორული და ბიზნესსაკონსულტაციო კომპანია PKF
UBC Services, LLC, აღმასრულებელი დირექტორი/პარტნიორი; 40 თანამშრომლის
ხელმძღვანელი;

-

5 წელი - პროფესორის ასისტენტი - პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილება ივ.
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

პროფესიული კარიერის მანძილზე წარმატებით ვუძღვებოდი აუდიტორულ, იური
დიულ-საგადასახადო, საშემფასებლო, საინვესტიციო, კორპორაციული განვითარების
და სხვა ბიზნეს-საკონსულტაციო პროექტებს როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი
ბიზნესის დაკვეთით.
ვარ შემდეგი პროფესიული ორგანიზაციების წევრი:
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-

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის
წევრი და ამავე ფედერაციის საწევრო კომიტეტის თავმჯდომარე (2010–2016, www.
gfpaa.ge);

-

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის
გამგეობის წევრი და ამავე ფედერაციის ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის
თავმჯდომარე (2016–2020, www.gfpaa.ge);

-

საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა საზოგადოების პირველი ვიცეპრეზიდენტი და საბჭოს წევრი (www.ivsg.ge).

გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში, მიღებული ცოდნით და პროფესიული
გამოცდილებით მზად ვარ ჩვენს კოლეგებთან ერთად წვლილი შევიტანო ორგანიზაციის
წარმატებასა და პროფესიის განვითარებაში, ამავე დროს ხელი შევუწყო პროფესიული
ბაზრის განვითარებას ბაფის სახელით.

მურად ნარსია
გამგეობის წევრობის კანდიდატი
მოგესალმებით და მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ეცნობით ჩემს სამოტივაციო
წერილს.
მაქვს ბაფის გამგეობის წევრის თანამდებობის შესაბამისი, დადასტურებული
თეორიული განათლება და პრაქტიკული გამოცდილება. მიმაჩნია, რომ იგი ჩემი
უნარების ადეკვატურია, რადგან 2010 წლიდან ვარ ბაფის წევრი. არჩეული ვარ ბაფის
ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის წევრად, ვიცნობ საქმიანობის სპეციფიკას,
სტრატეგიას, წესდებით და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ მიზნებსა და
ამოცანებს. დღემდე ვარ მოქმედი აუდიტორი, კომპანია „პრიმა აუდიტის“ გარიგების
პარტნიორნი, ეკონომიკის დოქტორი, სეუ-ს პროფესორი (აკადემიურ თანამდებობაზე).
ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩემი კვლევითი საქმიანობა აუდიტისა და ქონების შეფა
სების სფეროში, ვფიქრობ, ცნობილია ბაფის წევრებისათვის.
გაცნობიერებული მაქვს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ“ საქართველოს დღეს მოქმედი კანონისა და შესაბამისი კანონმდებლობის
მოთხოვნები, ახალი გამოწვევები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში.
გამოკვლეული მაქვს 2017-2019 წლების საქართველოს აუდიტორული ბაზრის
მონაცემები, კარგად ვიცნობ ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის ხედვებს
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის განვითარების პერსპექტივებზე. შესწავლი
ლი მაქვს ზედამხედველი ორგანოს - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, მისი შექმნის დღიდან, დღემდე
განხორციელებული საკმაოდ არსებითი ხასიათის სისტემურად გააზრებული
აქტივობები. ასევე, ვფლობ ამ მნიშვნელოვანი რეგულატორის საქმიანობის ხარვეზებს.
არ მომწონს: ბაფის გამგეობის ხელმძღვანელობის (სადაც ხმების „საკონტროლო პაკეტს“
ფლობენ სდპ-ს აუდიტის განხორციელების უფლების მქონე აუდიტორული კომპანიების
წარმომადგენლები, რომელიც ზღუდავენ გამგეობის აქტივობას იმ საკითხებთან
მიმართებაში, რომელიც არ აწყობს ამ კატეგორიის აუდიტორულ კომპანიებს) მუდამ
შიშნარევი ურთიერთობა ზედამხედველობის სამსახურთან, ზოგჯერ ამ სამსახურის
მხრიდან ბაფის, როგორც უნიკალური რეპუტაციისა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი
პროფესიული ინტელექტუალური პოტენციალის მქონე ინსტიტუტის მოსაზრების/
წინადადების იგნორირების ფაქტები; ბაფის გამგეობის არასაკმარისი აქტივობა
მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორული კომპანიების მომავალ პერსპექტივებთან
დაკავშირებით.
საზოგადოდ მიმაჩნია, რომ ბაფის საქმიანობა გაცილებით აქტიური და დინამიური
უნდა იყოს აუდიტორებისა და ბუღალტრების პროფესიების პოპულარიზაციის
ნაწილში. მიმაჩნია, რომ ანომალიაა, როცა პროფესიის რეგულატორი არ აყენებს აუდი
ტორული ბაზრის დეტალურ კვლევას, ბაფის გამგეობა არც კი თვლის მიზანშეწონილად
ასეთი კვლევის ბაფის მიერ განხორციელებას, შედეგების მცირე და საშუალო ზომის
კომპანიებისათვის მიწოდებას თუნდაც იმიტომ, რომ ამ კომპანიებს შეეძლოთ მათი
საქმიანობის პერსპექტივის/სტრატეგიის განსაზღვრა.
მაქვს განზრახვა, გავააქტიურო არა მარტო ზემოაღნიშნული საკითხები, არამედ ბევრი
სხვა თემა, მაღალი დამოუკიდებელი ხარისხის პირობებში, კერძოდ, ბაფის ფორმატში
განსაკუთრებული ყურადღება მივმართო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორული
კომპანიების ინტერესების დაცვას, მათ შორის, მათი აუდიტორული საქმიანობის
ხარისხის მონიტორინგის ნაწილში ქმედითი, კომპეტენტური კონსულტაციებისა და
სხვა აქტივობების განხორციელებაზე.
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ასევე, მაქვს განზრახვა განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმო აუდიტორული და
ბუღალტრული პროფესიების პოპულარიზაციას, წავახალისო მცირე და საშუალო
ზომის აუდიტორული კომპანიები, მათი აუდიტორები გაერთიანებისაკენ, მხოლოდ
მათთვის მისაღები ინტერესებისა და ფორმების გათვალისწინებით. ჩემ მიერ
შეთავაზებული მეთოდები და ფორმები, ვფიქრობ საკმაოდ ეფექტური უნდა იყოს.
გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ ჩემი აქტივობები არ ავნებს პროფესიას, სდპ
აუდიტის განხორციელების უფლების მქონე კომპანიების, აგრეთვე რეგულატორის
საქმიანობას, პირიქით. თუმცა ზოგ საკითხში შეიძლება მთელს ამ პროცესში
მონაწილეებმა დისკომფორტი იგრძნონ, რომელიც ორიენტირებული იქნება
აუდიტორული ბაზრის, ამ ბაზარზე მოქმედი სუბიექტების განვითარებაზე.
გმადლობთ იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო გაცნობოდით ჩემს სამოტივაციო წერილს.

ივანე ჟუჟუნაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ვითვალისწინებ რა იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ეკისრება საქართველოს პრო
ფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის წევრს და
ვითვალისწინებ რა ჩემს გამოცდილებას ამ სფეროში, გთავაზობთ ჩემს კანდიდატურას
ბაფის გამგეობაში წევრობაზე.
წარმოგიდგენთ ჩემი პროფესიული უნარ-ჩვევების შესახებ მოკლე ინფორმაციას:
დაბადებული ვარ ქ. თბილისში, 1977 წლის 21 ნოემბერს. ვარ დაოჯახებული, მყავს
სამი შვილი. გახლავართ დიდი ბრიტანეთის სერტიფიცირებულ და პრივილეგირებულ
ბუღალტერთა ასოციაციის წევრი (ACCA). ასევე გახლავართ საქართველოს პრო
ფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ სერტიფიცირებული
პროფესიონალი ბუღალტერი. დავამთავრე ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი მენეჯმენტისა და ეკონომიკის განხრით, რის შემდგომაც მომენიჭა
ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი.
მაქვს ოცწლიანი გამოცდილება პროფესიული მომსახურების სფეროში. კერძოდ,
გახლავართ აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ბიდიოს პარტნორი, აუდიტის
და მარწმუნებელი მომსახურების ხელმძღვანელი. ასევე ვარ ბიდიოს საერთაშორისო
ურთიერთობების პარტნიორი.
პროფესიული კარიერის მანძილზე წარმატებით ვუძღვებოდი აუდიტორულ,
იურიდიულ-საგადასახადო, საშემფასებლო, საინვესტიციო, კორპორაციული განვითა
რების და სხვა ბიზნეს-საკონსულტაციო პროექტებს, როგორც საერთაშორისო ისე
ადგილობრივი ბიზნესის დაკვეთით.
ვარ შემდეგი პროფესიული ორგანიზაციების წევრი:
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-

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის
გამგეობის წევრი;

-

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ეთიკისა
და დისციპლინარული კომიტეტის წევრი;

-

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის
ფინანსური ანგრიშგების სტანდარტების კომიტეტის წევრი.

გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში, მიღებული ცოდნით და პროფესიული
გამოცდილებით მზად ვარ ჩვენს კოლეგებთან ერთად წვლილი შევიტანო ორგანიზაციის
წარმატებაში.

მზევინარ გურაბანიძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

გაცნობებთ, რომ გადავწყვიტე, წარვადგინო ჩემი კანდიდატურა საქართველოს
პროფეიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის წევრის
პოზიციაზე. განათლებით ვარ ეკონომისტი, 1999-2002 წწ. დავამთვარე პროფესიული
სერტიფიცირების (ACCA) ქართულენოვანი სრული კურსი და მომენიჭა პროფესიული
ბუღალტრის სტატუსი. 2003 წლიდან ვარ აუდიტორი, 2003-2012 წლებში ვმუშაობდი
დამოუკიდებელ აუდიტორად.
2012 წლიდან ვმუშაობ აუდიტორულ კომპანია „ალსოში“ აუდიტორად. 1999 წლიდან
ვარ ფედერაციის წევრი.
მიმაჩნია, რომ ჩემი 35-წლიანი პროფესიული საქმიანობის გამოცდილება საშუალებას
მომცემს, გამგეობის წევრად არჩევის შემთხვევაში, აქტიური მონაწილეობა მივიღო
პროფესიული განათლებისა და წევრებთან დაკავშირებული საკითხების დაგეგმვასა
და გადაწყვეტილებების მიღებაში, წევრების აქტიურობების გამოვლენასა, თუ მათი
პრობლემების პროფესიულ გადაჭრაში.
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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

kultura da konfiguracia
moduli `strategiuli bizneslideri~
(da moduli `buRalteri biznesSi)
am statiaSi yuradRebas gavamaxvilebT `strategiuli bizneslideris~ modulis
saswavlo programis or Temaze _ kulturuli qselis Seqmna da Sefaseba da
organizaciuli struqturisa da konfiguraciis mniSvneloba.
statia warmodgenilia Semdegi nawilebis saxiT:
•

`buRalteri biznesSi~ modulis saswavlo programis sakiTxebis gaxseneba;

•

sakiTxebi konkretulad `strategiuli bizneslideris~ modulis saswavlo
programidan;

•

konfiguraciisa da kulturebis urTierTqmedeba;

•

kulturisa da organizaciuli konfiguraciis gamoyeneba scenarebTan mi
marTebiT;

•

daskvna.

`buRalteri biznesSi~ modulis saswavlo programis sakiTxebis gaxseneba
ACCA-is saswavlo programaSi organizaciuli kultura da struqtura pirvelad
Cndeba `buRalteri biznesSi~ modulSi. organizaciuli kultura umetesoba
CvenTaganisTvis Zalian sensitiuri sakiTxia da am sakiTxis mimarT sifrTxiles
viCenT axal skolaSi an kolejSi Sesvlisas, an, rodesac muSaobas viwyebT
organizaciaSi: Cven gvsurs gavigoT, `rogor muSaoben isini aq~.
rac Seexeba organizaciul kulturas, `buRalteri biznesSi~ modulis saswavlo
programaSi amasTan dakavSirebiT sami mecnieria naxsenebi:
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1.

Carlz hendis oTxi kulturuli stereotipi

•

Zalauflebrivi kultura. amgvar kulturaSi Zalaufleba koncentrirebulia
erTi pirovnebis `bosis~ xelSi. aseT kulturas xSirad SexvdebiT mcire zomis
ojaxur biznesSi/sawarmoSi, gansakuTrebiT iq, sadac sawarmos saxelwodeba
emTxveva ufrosis saxels. aq SeiZleba gadawyvetilebebs swrafad iRebdnen,
magram SesaZlebelia, rom nebayoflobiT. biznesis/sawarmos zrdasTan
erTad erTi pirisTvis sul ufro rTuli xdeba absoluturi Zalauflebis
floba/gamoyeneba, ubralod imitom, rom izrdeba moTxovna mis drosa da
SesaZleblobebze. Tumca, zogjer amgvari kultura msxvil organizaciebSic
gvxvdeba, magram msxvil organizaciaSi aseTi viTareba xSirad safrTxed miiCneva
da korporaciuli marTvis bevri wesi pirdapir iTvaliswinebs Zalauflebis
ganawilebasa da riskebis Semcirebas. magaliTad, mTavari aRmasrulebeli
pirisa da, Tavmjdomaris rolebis dayofas, sabWos sxdomebis regularulad

Catarebas, raTa xeli Seuwyon koleqtiur pasuxismgeblobas da aRmasrulebeli
da araaRmasrulebeli direqtorebis fuqnciebis/saqmianobis dabalansebas;
•

rolis kultura. amgvari kulturisTvis damaxasiaTebelia tradiciuli
organizaciuli struqtura, sadac samuSaoebi gansazRvrulia, funqciebisa da
ierarqiis mixedviT da TiToeul TanamSromels aqvs sakuTari roli da samuSao
am struqturaSi. amgvari kultura SeiZleba efeqturad muSaobdes stabilur
garemoSi, sadac, savaraudod, TanamSromlebi wlis ganmavlobaSi erTsa da imave
samuSaos asruleben, Tumca aman SeiZleba gamoiwvios marTvaSi mouqneloba da
Seaferxos cvlilebebze reagirebis procesi, vinaidan TanamSromlebi icaven
TavianT rolebsa da anazRaurebas;

•

davalebrivi kultura. amgvar kulturaSi yuradReba gamaxvilebulia
Sesrulebul samuSaoze. upiratesoba eniWeba moqnilobas da, rac ufro
mniSvnelovania, momxmareblebisa da klientebis momsaxurebas, vidre calkeuli
pirovnebis rolis dacvas. amgvari kultura ufro metad miesadageba garemos
dacvasa da konkurenciaze orientirebul movlenebs;

•

personaluri kultura. personaluri kulturis pirobebSi wina planze
dgas TanamSromelTa piradi moTxovnilebebis dakmayofileba organizaciis
konteqstSi da organizaciasTan urTierTmoqmedeba, SeZlebisdagvarad,
minimaluri xasiaTisaa. aseTi kulturis dros pirovneba aris yuradRebis
centrSi da iseTi STabeWdileba rCeba, rom organizacia emsaxureba
organizaciaSi momuSave adamianebs. personaluri kultura, ZiriTadad,
gvxvdeba mcire zomis, Tanamonawileobaze dafuZnebul organizaciaSi,
rogoricaa advokatTa palata/asociacia, arqiteqtorebis amxanagobebi
da mcire zomis sakonsultacio firmebi, sadac pirovnebebi Tavad ageben
pasuxs yvelanair valdebulebaze. organizaciuli struqtura maqsimalurad
minimaluria _ es aris `calkeuli varskvlavebis galaqtika~.

2.

organizaciuli kulturis ganmsazRvreli faqtorebi/doneebi Seinis mixedviT.

•

artifaqtebi. es aris kulturaze zemoqmedeba, kulturis advilad SesamCnevi
aspeqtebi. magaliTad, rogor acviaT TanamSromlebs, rogor aris dagegmarebuli
ofisi da rogor iqcevian adamianebi;

•

organizaciasTan mWidrod dakavSirebuli da waxalisebuli Rirebulebebi. es
aris organizaciis strategiebi, miznebi da amocanebi. magaliTad, yuradRebis
gamaxvileba dabal danaxarjebze an saucxoo momsaxurebaze;

•

ZiriTadi daSvebebi da Rirebulebebi. es aris organizaciaSi sayovelTaod
aRiarebuli rwmunebebi. maTi Secnoba Znelia, radgan isini qvecnobier doneze
arsebobs. amgvar Rirebulebebsa da daSvebebs SeiZleba vuwodoT `paradigmebi~,
rac aris saerTo/tipuri daSvebebis nakrebi/erToblioba.

3.

hofstedis saerTaSoriso xedva kulturis Sesaxeb

hofstedi aRiarebs, rom adamianebs sxvadasxva qveyanaSi xSirad gansxvavebuli
xedva aqvT da es gavlenas iqoniebs organizaciis struqturaze. amgvar gavlenas
ganekuTvneba:
•

Zalauflebis distancireba. kulturebSi/qveynebSi, sadac Zalauflebis dabal
doneze daSorebas/distancirebas aniWeben upiratesobas, organizaciaSi
TanamSromlebi moelian, rom Zalauflebriv urTierTobebSi SedarebiT meti
demokratiuloba da maTi CarTuloba iarsebebs _ maT ufrosebis mxridan
naklebi zedamxedvelobis gaweva moswonT. im qveynebSi, romlisTvisac Zala
uflebis distancirebis maRali maCvenebelia damaxasiaTebeli, adamianebi
aRiareben/moswonT ufrosebis winaSe angariSvaldebuleba da ar `ainteresebT~
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miRebuli gadawyvetilebebis demokratiuloba/sakuTari monawileoba gadaw
yvetilebebis miRebis procesSi. Tumca, aseT qveynebSi mainc imaze naklebad
vlindeba Zalaufleba Zalauflebriv urTierTobebSi, vidre SedarebiT metad
avtokratiul reJimSi;
•

individualizmi da koleqtivizmi. individualisturi kulturis mqone qveynebSi
aqcenti keTdeba pirad miRwevebze. Sesabamisad, TanamSromlebi moelian, rom
maT miRwevebsa da samuSaos individualurad Seafaseben. koleqtivistur
sazogadoebebSi pirovnebebi, ZiriTadad, ise moqmedeben, rogorc jgufis an
gundis wevrebi;

•

gaurkvevlobis Tavidan acileba. iseT kulturebSi, romlebisTvisac damaxa
siaTebelia gaurkvevlobis maqsimalurad Tavidan acilebisken swrafva,
adamianebi ufro frTxilad moqmedeben da upiratesobas aniWeben gul
modgined dagegmvas. adamianebs ar moswonT sxva davalebebis Sesruleba,
rac maT funqciebSi ar Sedis, rac scildeba maTTvis winaswardadgenili
samuSaoebis `sias~/ganrigs. maT urCevniaT formaluri wesebis arseboba da
ufrosebisgan miRebuli detaluri instruqciebis mixedviT moqmedeba. iseT
kulturebSi, sadac ar dominirebs gaurkvevlobis Tavidan acilebis kultura,
adamianebi ufro komfortulad maSin grZnoben Tavs, rodesac muSaoba uwevT
arastruqtuirebul/riskian situaciebSi, radgan miaCniaT, rom biurokratia
axSobs iniciativas. Sesabamisad, moswonT cvlilebebi da siaxleebi;

•

grZelvadiani orientacia da moklevadiani orientacia. grZelvadian pers
peqtivaze orientirebul kulturebSi mniSvneloba eniWeba momavals/samo
mavlo sargebels da aqcenti gadatanilia stabilurobaze, moqnilobasa da
cvlilebebisadmi swrafvaze. aseT kulturebs cvlilebebTan adaptaciis
unari aqvs. moklevadian perspeqtivaze orientirebul kulturebSi yuradReba
gamaxvilebulia tradiciebze (warsulsa da awmyoze) da sazogadoebrivi/
socialuri molodinebis dakmayofilebaze;

•

mamakacuroba da qaluroba. mamakacuri kulturis mqone qveynebisTvis
damaxasiaTebelia konkurentunarianoba _ TanamSromlebi motivirebulebi
arian statusis amaRlebaze, dawinaurebaze an xelfasis momatebaze, rac amgvari
kulturis erT-erTi mniSvnelovani Rirebulebaa, xolo qaluri kulturebis
qveynebSi gansakuTrebuli yuradReba gamaxvilebulia urTierTobebsa da
konsesusze _ samuSaos dabalansebaze cxovrebis xarisxisa da urTierTobebis
gaumjobesebis xarjze.

rac Seexeba organizaciul struqturasa da konfiguracias, `buRalteri
biznesSi~ modulis saxelmZRvaneloSi ganxilulia Semdegi tipis organizaciuli
struqturebi:
samewarmeo, funqcionaluri/departamentebad dayofili, qvedanayofebis/
produqtebis mixedviT Seqmnili da matriculi struqtura
•

samewarmeo struqtura iseTi struqturaa, sadac mesakuTre (mewarme)
dominirebs organizaciis marTvaSi. samewarmeo struqtura gvxvdeba axlad
Seqmnil, mcire zomis sawarmoebSi, sadac TviTon mewarme aris organizaciis
mmarTveli. aq Zalauflebrivi kultura da samewarmeo struqtura, rogorc
wesi, erTad arsebobs;

•

funqcionaluri (da departamentebad dayofili) struqtura iseTi struqturaa,
sadac arsebobs sxvadasxva departamenti: buRaltruli aRricxvis, gayidvebisa
da marketingis, samecniero kvlevisa da sacdel sakonstruqtoro samuSaoebis
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da a.S. aseTi kultura SeiZleba ufro efeqturi iyos mcire zomis sawarmoebSi
da gamoiwvios masStabis ekonomia. Tumca, vinaidan departamentebi izrdeba
sididiTa da ZalauflebiT, droTa ganmavlobaSi departamentebma SeiZleba
sakuTar interesebze daiwyon ufro metad yuradRebis gamaxvileba, vidre
organizaciis saerTo interesebze. Semdeg funqcionaluri struqturis mqone
organizacia iZens rolis kulturis maxasiaTeblebs _ intensiuri daintereseba
roliT, vidre Sesrulebuli samuSaoTi;
•

biznesis/sawarmos zrdasTan erTad xSirad aucilebeli xdeba garkveuli donis
diversifikacia, vinaidan iqmneba axali produqtebi da xdeba axali bazrebis
aTviseba. xSirad gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba imas, rom calke qveda
nayofebi Seiqmnas TiToeuli bazrisTvis da produqtebis jgufisTvis, radgan
amgvari midgoma specializaciis saSualebas iZleva. amgvarad, evropis qvedana
yofs informacia eqneba, evropaSi fasebis, konkurentebisa da momxmareblebis
privilegiebis Sesaxeb, xolo CrdiloeT amerikis qvedanayofi informirebuli
iqneba, CrdiloeT amerikis bazris Sesaxeb;

•

matriculi struqtura funqcionaluri da produqtis/qvedanayofebis struq
turis kombinaciaa. amgvari struqtura yvelaze metad damaxasiaTebelia
proeqtebis mixedviT momuSave organizaciebisTvis, vinaidan igi saSualebas
iZleva, rom TiToeuli proeqtisTvis Seiqmnas mravali unaris mqone wevre
bisgan Semdgari gundi. Tumca, es imas niSnavs, rom TanamSromeli pasuxism
gebeli iqneba ori ufrosis winaSe da es iyo swored klasikuri menejmentis
Teoriis `anaTema~. magaliTad, pirovneba, romelic naCvenebia qvemoT sqemaze,
pasuxismgebelia `b~ proeqtis menejeris winaSe da aseve xarisxis kontrolis
menejeris winaSe. advili warmosadgenia situacia, rodesac `b~ proeqtis mene
jeri zewolas axdens TanamSromelze, raTa man gamotovos zogierTi testis
Catareba, radgan proeqtis dasruleba gviandeba. amave dros, xarisxis kont
rolis menejeri amave TanamSromelze zewolas axdens, rom man srulyofili
testireba Caataros. TanamSromlisTvis Znelia arCevanis gakeTeba _ rogor
unda imoqmedos, rom orive menejeris survili Seasrulos. araswori arCe
vani iqneba, Tu TanamSromeli im ufrosis survils daemorCileba, romelic
ufro xmamaRla yviris. meore mxriv, arc imis molodinia samarTliani, rom
am sameulidan yvelaze umcrosi wevri miiRebs gadawyvetilebas. Tumca, mat
riculi struqtura TanamSromels imis saSualebas aZlevs, orive menejers
miuTiTos, rom winaaRmdegoba arsebobs maT survilebSi/gadawyvetilebebSi
da isini, rogorc menejerebi/ufrosebi da ufro gamocdili TanamSromlebi,
unda gaerTiandnen da erTad moagvaron problema.

daproeqteba

momarageba

xarisxis
kontroli

modelis
Seqmna

`a~ proeqti

`b~ proeqti

`g~ proeqti
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1) maRlivi (vertikaluri) da brtyeli (horizontaluri) organizaciebi

maRlivi
brtyeli
gansxvaveba maRliv da brtyel organizaciebs Soris
•

maRlivi organizaciisTvis damaxasiaTebelia marTvis bevri done, rodesac
TiToeul menejers cota xelqveiTi hyavs _ kontrolisTvis viwro diapazoni
arsebobs. SedarebiT brtyel konfiguraciebSi, SedarebiT ufro cota doneebia
marTvis, magram TiToeul menejers bevri xelqveiTi hyavs _ kontrolisTvis
farTo diapazoni arsebobs. 1990-ian da 2000-ian wlebSi bevrma organizaciam
didi Zalisxmeva daxarja imisTvis, rom maRlivi struqtura gardaeqmnaT
brtyel struqturad.

struqturis amgvari cvlilebis ganmapirobebeli faqtorebia:
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•

danaxarji. ganviTarebad qveynebSi produqciis fasebis mixedviT izrdeboda
konkurencia da gaicnobieres, rom unda daezogaT danaxarjebi marTvis Sua
doneebis/rgolebis SemcirebiT;

•

neli, cudi komunikacia. maRlivi struqtura `anawevrebs~ organizacias da
obieqturad garduvals xdis organizaciis zeda da qveda doneebs Soris bevri
rgolis arsebobas. Tu mkacrad marTul organizaciaSi `A~ pirovnebas (zemoT
mocemul diagramaze) sWirdeba mTavar aRmasrulebel pirTan dakavSireba zeda
doneze, organizaciis ierarqiul struqturaSi, mis informacias/Setyobinebas
SeiZleba mouwios bevri donis menejeris xelSi gavla da iqmneba informaciis/
Setyobinebis gadacemis dayovnebis, arasworad gagebisa da damaxinjebis
SesaZlebloba. Tu `A~ pirs sWirdeba `B~ pirTan dakavSireba, am SemTxvevaSic
informaciam bevri menejeris xelSi unda gaiaros. stabilur garemoSi
organizaciis qveda donis TanamSromlebs iSviaTad sWirdebaT dakavSireba
umaRles donesTan. Tumca, dRes, zogadad, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs
Rirebul informacias, romlis codnac umaRles xelmZRvanelobas sWirdeba.
magaliTad, marketingisa da dainteresebul mxareebTan komunikaciisTvis iseTi
socialuri mediis gamoyeneba, rogoricaa feisbuqi;

•

mouqneloba. marTvis bevri donis arseboba, TavisTavad, gulisxmobs
anazRaurebisa da SeRavaTebis bevri donis arsebobasac, xolo rodesac
organizacias sWirdeba garemo movlenebze reagirebis Secvla, cvlilebebis
sargeblianobis dasasabuTeblad SeiZleba saWiro gaxdes mravalricxovani
menejeris darwmuneba, romlebic icaven TavianT poziciebs.
brtyel konfiguraciaze gadasvlas SeuZlia amgvari problemebis mogvareba.
miaqcieT yuradReba, rom, savaraudod, maRlivi struqturisTvis damaxasi
aTebelia rolis kultura, xolo brtyeli struqturisTvis ufro metad
damaxasiaTebelia davalebrivi kultura. garda amisa, brtyel struqturaze

gadasvlam SeiZleba gamoiwvios samuSaos gamdidreba, vinaidan, Tu menejers
ufro meti xelqveiTi hyavs, SesaZlebelia ufro naklebi drois micema TiToe
ulisTvis samuSaos Sesasruleblad da, amgvarad, TanamSromlebs, TavisTavad,
garduvalad ufro meti pasuxismgebloba daekisrebaT.
2. centralizacia da decentralizacia
centralizacia imas niSnavs, rom gadawyvetilebebis udides nawils organizaciis
umaRles doneze iReben, rac gulisxmobs Zalauflebrivi kulturis arsebobas.
decentralizacia niSnavs, rom gadawyvetilebebis miReba ganawilebulia qveda
doneebze, sxvadasxva jgufze da amgvar struqturas Semdegi upiratesobebi aqvs:
•

umaRles xelmZRvanelobas ufro meti dro rCeba yuradRebis gasamaxvileblad
gacilebiT mniSvnelovan gadawyvetilebebze;

•

gadawyvetilebebs iReben teqnikuri eqspertebi, gadawyvetilebebis miReba
ufro swrafad xdeba da, amasTan, adgilobrivi pirobebis gaTvaliswinebiT.
yvelaze saukeTeso kandidatura, romelic gadawyvetilebas miiRebs braziliaSi
reklamis Sesaxeb, TiTqmis udavod yovelTvis iqneba pirovneba, romelsac
marketingis sakiTxebze muSaobis gamocdileba aqvs da cxovrobs braziliaSi da
ara mTavari aRmasrulebeli piri londonSi mdebare buRaltruli aRricxvis
ganyofilebidan;

•

personalis motivacia. gadawyvetilebebis miRebaze pasuxismgeblobis dele
gireba samuSaos gamdidrebis saucxoo magaliTia.

meore mxriv, maRalia araswori gadawyvetilebebis miRebis albaToba im SemTxve
vaSi, rodesac romelime ganyofileba an qvedanayofi iseT gadawyvetilebas iRebs,
romelic mTel jgufs exeba. amgvari SesaZleblobebis Sesamcireblad xelmZRva
nelobam marTvis procesSi unda SeinarCunos koordinatoris roli.
sakiTxebi mxolod `strategiuli bizneslideris~ modulis saswavlo programidan
1. kulturuli qseli
kulturul qsels, rogorc wesi, diagramis meSveobiT amgvarad gamosaxaven:

simboloebi

Zalauflebrivi
urTierTobebi

ambebi
organizaciuli
daSvebebi
(paradigmebi)
rutinebi
da ritualebi

organizaciuli
struqtura

kontrolis
sistemebi

23

faqtobrivad, es aris iseTi faqtorebis sia, romlebic gavlenas axdens kulturaze.
amasTan, es ufro detaluri siaa, vidre Seinis artifaqtebi, organizaciasTan
mWidrod dakavSirebuli da waxalisebuli Rirebulebebi da ZiriTadi daSvebebi
da Rirebulebebi (paradigmebi). am or midgomas Soris daaxloebiT aseTi kavSiri
arsebobs:
kulturuli qseli

Seini

simboloebi

magaliTad, rogor acviaT artifaqtebi
adamianebs da rogor eqcevian maT

Zalauflebrivi
urTierTobebi

magaliTad, avtokratiuli
an Tanamonawileobrivi

artifaqtebi

organizaciuli
struqtura

magaliTad, maRlivi an
brtyeli

artifaqtebi

kontrolis sistemebi

magaliTad, maRal doneze
centralizebuli an decentralizebuli

artifaqtebi

rutinebi da ritualebi

magaliTad, regularuli
organizaciasTan mWidrod
sxdomebi kviris dasawyisSi dakavSirebuli Rirebulebebi

ambebi

magaliTad, ese/ambavi imis
Sesaxeb, rodesac organizaciam moipova mniSvnelovani klienti

organizaciasTan mWidrod
dakavSirebuli Rirebulebebi

organizaciis daSveba
(paradigma)

magaliTad, organizacia
mTlianad saqvelmoqmedo
miznebs isaxavs

ZiriTadi daSvebebi da
Rirebulebebi

kulturuli qseli Zalian sasargeblo saSualebaa organizaciuli kulturis
analizis Casatareblad da misi gamoyeneba Zalian efeqturad SeuZlia bevr
organizacias.
2. mincbergis organizaciuli konfiguraciebi
mincbergis Teoriis mixedviT, organizacia Sedgeba 5 elementisgan (`samSeneblo
blokisgan~):
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•

strategiuli mwvervali _ sabWo da umaRlesi xelmZRvaneloba;

•

Sua rgoli _ Sua donis menejerebi, romlebic pasuxismgeblebi arian strate
giuli mwvervalis mier miRebuli gadawyvetilebebis ganxorcielebaze. brZa
nebebis jaWvi modis zemodan qvemoT mTel organizaciaSi;

•

operatiuli birTvi _ muSebi;

•

damxmare personali _ iseTi ganyofilebebi, rogoricaa buRalteria, kadrebis
ganyofileba da sainformacio teqnologiebis ganyofileba;

•

teqnostruqtura _ adamianebi, romlebic pasuxismgebelni arian iseTi stan
dartebis da procedurebis SemuSavebasa da maTi dacvis uzrunvelyofaze,
rogoricaa saxelmZRvanelo personalisTvis, Sida kontrolis sistema, xarisxis
kontrolis sistema da jandacvisa da Sromis usafrTxoebis wesebi.

zemoaRniSnuli elementebis zoma/sidide da mniSvneloba damokidebulia organi
zaciis tipze da amis sailustraciod SeiZleba daixazos diagramebi, magram ga
mocdaze diagramis daxazva ar dagWirdebaT. mincbergis mixedviT organizaciul
stereotipebs sami maxasiaTebeli gaaCnia:
•

martivi struqtura. amgvar struqturaSi arsebobs mxolod strategiuli
mwvervali da operatiuli birTvi _ es aris organizaciis xelmZRvaneli (`bosi~)
da muSakebi da uTanabrdeba hendis Zalauflebriv kulturas da samewarmeo
struqturis organizacias. martiv struqturas xSirad uwodeben samewarmeo
struqturas;

•

teqnobiurokratia. es exeba iseT struqturas, romelic damaxasiaTebelia
masobrivi warmoebis dargebisTvis. vrcelia Sua rgoli, rac gulisxmobs
maRliv struqturas, sadac marTvis bevri done arsebobs. teqnobiurokratiuli
struqtura didia moculobiT, vinaidan produqciis mwarmoebel kompaniaSi
didi raodenobis identur elementebs uSveben; arsebiTi mniSvneloba aqvs
imas, rom gulmodgined da sistematurad regulirdebodes/kontroldebodes
warmoeba, xarisxi, usafrTxoebis sakiTxebis swavleba da finansebi;

•

profesiuli biurokratia. es exeba iseT struqturas, romelic, rogorc wesi,
gvxvdeba iuristebis an buRalterTa firmebSi. aq Sua done SedarebiT moklea,
struqtura brtyelia da organizaciis zeda da qveda doneebs Soris kargi
komunikaciaa. teqnostruqtura pataraa, radgan, marTalia, SesaZlebelia
dokumentaciis standartizeba, magram TiToeuli samuSao unikaluria
da, maSasadame, SeuZlebelia samuSaos standartizeba. vinaidan TiToeuli
samuSao unikaluria/gansxvavebulia, partniorebi (strategiuli mwvervali)
pirdapir unda ixilavdnen problemebs an/da buRalterTa an iuristTa im
personalis mier aRmoCenil faqtebs, romlebic aqtiurad monawileobdnen
samuSaoSi (operatiuli birTvi). organizaciis profesiuli forma Cndeba
yvelgan, sadac organizaciis samuSaos, ZiriTadad, kvalificiuri muSakebi
asruleben, romlebic iseT procedurebs iyeneben, romelTa Seswavlac Znelia.
amgvari struqturis ZiriTadi magaliTebia skolebi, universitetebi da
saavadmyofoebi.

konfiguraciisa da kulturebis urTierTqmedeba
mniSvnelovania imis gacnobiereba, rom kulturebi da konfiguraciebi erTmaneTs
fexdafex unda mihyvebodes. mincbergma ganacxada, rom `konfiguraciebi ar aris
ubralod kulturebi da arc marto Zalauflebrivi sistemebi. isini kulturebia.~
magaliTad, maRlivi ierarqiis mqone struqturaSi, rogorc wesi, igulisxmeba rolis
kultura da teqnobiurokratia, sadac yuradReba gansakuTrebiT gamaxvilebulia
kontrolze, simboloebsa da mkacr, zust Zalauflebriv urTierTobebze. rogorc
ukve aRvniSneT, aseTi sistema kargad imuSavebs stabilur garemoSi, sadac
paradigma xSirad eyrdnoba efeqtianobasa da danaxarjTliderobas. garda amisa,
amgvari sistema saWiroa maRalriskian garemoSic, sadac aucilebelia xelqveiTebze
maRali donis, gulmodgined zedamxedvelobis gaweva.
piriqiT, brtyel struqturaSi ufro xSirad igulisxmeba davalebrivi kultura
da profesiuli biurokratia, sadac mcire yuradRebaa gamaxvilebuli ierarqiis
simboloebze, ufro gavrcelebulia Tanamonawileobrivi gadawyvetilebebis miReba
da SemzRudavi kontrolis meqanizmebi mcire raodenobiT gamoiyeneba. aq ufro
metad mosalodnelia, rom paradigma daeyrdnoba momxmareblis momsaxurebas, maT
moTxovnebze reagirebas, diferenciaciasa da inovacias.
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kulturisa da organizaciuli konfiguraciis gamoyeneba scenarebSi
kulturisa da organizaciuli konfiguraciis codna gamocdaze SeiZleba Semow
mdes qvemoT CamoTvlil Semdeg konteqstSi:
(1) kulturuli konfliqtebi
kulturuli konfliqtebis erT-erTi kargi magaliTia situacia, rodesac arse
bobs Zalauflebrivi kultura da axali TanamSromeli cdilobs (warumateblad)
mis Secvlas rolis kulturiT. meore magaliTi iqneba situacia, rodesac axali
direqtori cdilobda rogorc struqturis, ise kulturis Secvlas da TanamS
romlebis gaafTreba gamoiwvia.
erT-erTi uaxlesi periodis magaliTi, realuri cxovrebidan aris kompania Hew
lett-Packard (HP)-is mier kompania Autonomy-is STanTqma. HP aris, ZiriTadad, apara
turuli uzrunvelyofis mwarmoebeli kompania, sadac dasaqmebulia daaxloebiT
350,000 adamiani mTeli msofliodan. Autonomy SedarebiT axalgazrda kompania
iyo, romelic awarmoebda samewarmeo/komerciul programul uzrunvelyofas da
dafuZnebuli iyo gaerTianebul samefoSi, q. kembrijSi. mas hyavda daaxloebiT
3,700 TanamSromeli. HP-ma Autonomy 2011 wels 12 miliard dolarad SeiZina da
daaxloebiT 9 Tvis manZilze Autonomy-is umaRlesi rgolis yvela aRmasrulebeli
piri wavida samsaxuridan, aseve wavidnen Autonomy-is TanamSromlebis daaxloe
biT 25%, romlebmac ganacxades, rom autaneli iyo is biurokratia, romelsac
waawydnen HP-Si (es amonaridi amoRebulia Financial Times-Si 2012 wlis 24 maisSi
gamoqveynebuli statiidan). Tu gaviTvaliswinebT imas, rom Autonomy-is SeZenis
erT-erTi mTavari mizezi iyo programuli uzrunvelyofis Seqmnis unarebisa
da gonebrivi SesaZlebelobebis SeZena, personalis didi nawilis danakargi
HP-isTvis kargi ar aris.
kulturebs Soris winaaRmdegobasTan dakavSirebuli sakiTxebis codnis Semowmeba,
savaraudod, gagrZeldeba momavali periodis sagamocdo kiTxvebSic. radgan, es
gamomcdelebis gunds saSualebas aZlevs, kulturisa da konfiguraciis aspeqte
bis codna Seamowmos ise, rom scenarSi miTiTebuli ar iyos, rom erTi kultura
ukeTesia meoreze.
(2) kulturebisa da konfiguraciebis gaerTianeba
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magaliTad, Tu organizacias surda generaluri strategiis Secvla danaxar
jTliderobidan diferenciaciiT, TiTqmis udavoa, rom Seicvleboda rogorc
kultura, ise konfiguracia. analogiuri problema warmoiqmneboda, magaliTad
im SemTxvevaSi, Tu samuSao reJimidan faqtobrivad gamoricxavdnen mdedrobiT
personals, xolo momxmareblebs moeqceodnen rogorc zarmacs da arakompeten
turs. zogierTi organizaciis gadarCenas safrTxe daemuqreba, Tu romelime iseT
kulturas `mietmasneba~, romelic ukve aRar Seefereba mocemul dargs an seqtors,
an mTlianad sazogadoebas. imisaTvis, rom gadarCes, kompaniam unda Seicvalos
kultura da konfiguracia, TumcaRa, es mZime gadasatani iqneba im pirTaTvis,
romlebic kompaniaSi muSaoben.
(3) organizaciis sasicocxlo ciklis sxvadasxva stadia
SeiZleba scenarSi aRwerili iyos iseTi situaciac, romelic gviCvenebs, rogor
Seicvala kompaniis kultura da struqtura misi sasicocxlo ciklis ganmavlo
baSi da rogor unda moxdes misi marTva. kompanias SeiZleba dasawyisSi hqonoda
samewarmeo/Zalauflebrivi kultura da hyavda qarizmatuli lideri, romelic
kompanias akompleqtebda Tanamoazre TanamSromlebiT. kontrolis meqanizmebi

SeiZleba arc arsebobda da kompaniaSi muSaoba sasiamovno iyo. mogvianebiT SeiZ
leba kompaniam safondo birJaze kotireba moipova da aucilebeli gaxda ufro
metad rolis kulturaze gadasvla. kontrolis meqanizmebi gaxdeba ufro mkacri
da kompaniis mimarT gaCenili sazogadoebis yuradReba gavlenas iqoniebs ritua
lebze, simboloebsa da organizaciul paradigmaze. axali situacia SeiZleba ar
moewonos arc damfuZnebels da arc arsebul personals. dasasrul, damfuZnebelma
SeiZleba gamoisyidos kompania da scados Zvel bednier droSi dabruneba, magram
axla amgvari cvlilebebi SeiZleba aRar moewonos SemdgomSi ayvanil personals.
(4) cvlilebis marTva
Tu kultura an organizaciuli struqtura unda Seicvalos, warmoiSoba cvli
lebebis marTvis problema. rogor unda davarwmunoT TanamSromlebi da sxva
dainteresebuli mxareebi, rom nebayoflobiT/xalisiT daeTanxmon amgvar cvlile
bas, an, sul mcire, aqtiurad ar SeewinaRmdegon mainc cvlilebas? rogorc wesi,
cvlilebis procesSi rekomendebulia gamarTuli komunikaciisa da informirebis
procesis da TanamSromlebis CarTulobis uzrunvelyofa.

daskvna
strategiuli bizneslideris modulis gamocdaze gamomcdelma SeiZleba Seamowmos
kulturisa da konfiguraciis Temis codna, gansakuTrebiT kulturul qselsa
da mincbergis konfiguraciis stereotipebTan mimarTebiT. studentebi unda
darwmundnen, rom maT SeuZliaT Teoriuli codnisa da principebis gamoyeneba
scenarSi aRweril situaciur magaliTSi. kulturebisa da konfiguraciebis
Seusabamoba, savaraudod, iseTi Temaa, romlis codna SeiZleba xSirad Seamowmon
gamomcdelebma.

statia, romlis Tavdapirveli versia dawerili
iyo ken garetis mier, adaptirebulia
strategiuli bizneslideris sagamocdo komisiis wevris mier,
Jurnali `Student accountant~, 2019 wlis dekemberi
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kontrolis garemo da Sejerebis
procedurebis roli

modulebi `auditi da marwmunebeli momsaxureba~ da
`auditi da marwmunebeli momsaxureba~ (umaRlesi done)
auditorma, romelic finansuri angariSgebis savaldebulo audits atarebs, unda
uzrunvelyos sakuTari mosazrebis Camoyalibeba,kompaniis finansuri angariSgebis
utyuarobisa da samarTlianobis Sesaxeb.
auditors evaleba uzrunvelyos dasabuTebuli rwmuneba imisa, rom Caatarebs
Sesaferisi informaciis testirebas da, saWiroebis SemTxvevaSi, sameurneo
subieqtis mier Catarebuli Sejerebis procedurebis auditsac, raTa SeZlos
mosazrebis Camoyalibeba, saimedo informaciis safuZvelze.
am statiaSi ganvixilavT kontrolis garemos da Sejerebis konkretul auditorul
procedurebs. kerZod, ganvixilavT:
•

Sejerebis procedurebis mniSvnelobas auditis procesSi; da

•

gaangariSebebs martivi Sejerebis procedurebis meSveobiT.

damkveTis Sejerebis procesi/procedurebi kontrolis sistemis nawilia. kont
rolis sistema, kerZod, Sida kontrolis sistema 5 komponentisgan Sedgeba, maT
Soris:
•

kontrolis garemosa; da

•

kontrolis procedurebisgan.

Sida kontrolis sistema moicavs yvelanair politikasa da procedurebs, romlebic
direqtorebsa da xelmZRvanelobas dadgenili da damtkicebuli aqvT im mizniT,
rom, SeZlebisdagvarad maqsimalurad, uzrunvelyon kompaniis dasaxuli miznebis
miRweva da kompaniis biznesis gegmazomierad da efeqtianad warmarTva.
kontrolis meqanizmebis/procedurebis mniSvnelobis sailustraciod gamodgeba
kontrolis meqanizmebis miznebisa da amocanebis ganxilva. kontrolis meqanizmebi
imisTvisaa gankuTvnili, rom uzrunvelyos:
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•

Sida politikisa da procedurebis dacva;

•

aqtivebis dacva;

•

TaRliTobisa da Secdomis prevencia da gamovlena;

•

saaRricxvo Canawerebis siswore da sisrule; da

•

saimedo finansuri informaciis droulad momzadeba.

auditors damkveTis Sida kontrolis sistemis savaldebulo Seswavlis Sedegad
mopovebuli informacia exmareba:
•

potenciuri uzustobebis tipebis gamovlenaSi;

•

iseTi faqtorebis ganxilvasa da gaTvaliswinebaSi, romlebic gavlenas axdens
arsebiTi uzustobis riskebze; da

•

damatebiTi auditoruli procedurebis
gansazRvraSi.

xasiaTis, vadebisa da moculobis

auditors ufleba aqvs gadawyvitos kompaniis kontrolis procedurebis
testirebis Catareba (kontrolis testebi), rac mas daexmareba mTlianad auditis
efeqtianad CatarebaSi, radgan konkretulad es SeiZleba daexmaros Casatarebeli
ZiriTadi procedurebis moculobis SemcirebaSi.

ratom aris mniSvnelovani damkveTis mier Catarebuli Sejerebis
procedurebis auditis Catareba
Sejerebis procedurebi auditSi SeiZleba Catardes bevr sferoSi. am statiaSi
ganvixilavT finansuri angariSgebis ramdenime sferos, romelTa codnac
gamomcdelma SeiZleba Seamowmos gamocdaze. kerZod, ganvixilavT maragebis,
kreditorul davalianebisa (miwodebidan da momsaxurebidan warmoSobilis
valdebulebebis) da bankis auditTan dakavSirebul sakiTxebs, Tumca, gaiTva
liswineT, rom es ar aris srulyofili sia im sakiTxebis, romelTa codnac SeiZleba
Seamowmos gamomcdelma. gansakuTrebuli yuradReba gamocdaze aseve SeiZleba
daeTmos grZelvadian aqtivebsa da debitorul davalianebebs/moTxovnebs, vinaidan,
rogorc wesi, am angariSebis naSTebi arsebiTi cifrebia finansuri angariSgebisTvis
da, maSasadame, auditoris mosazrebis/daskvnis poziciidanac mniSvnelovania.
aqedan gamomdinare, auditis procesis erT-erTi mniSvnelovani aspeqtia im
informaciis Sejereba, romelic ganamtkicebs/adasturebs am cifrebs.

damkveTis mier Catarebuli Sejerebebis auditis Catareba
maragebTan dakavSirebuli kontrolis procedurebi da maragebis inventarizaciis
Sedegebis Sejereba
auditis gunds Semdegi procedurebis Catareba SeuZlia saangariSgebo wlis bolos
Catarebuli inventarizaciis Semdeg:
•

analizuri mimoxilvis procedurebis Catareba maragebze, raTa moipovos
rwmuneba sisrulis, sisworis da Sefasebis mtkicebebis Sesaxeb;

•

maragis Sesaxeb gamJRavnebuli informaciis adekvaturobaSi darwmuneba
Sesabamis saaRricxvo Canawerebis SedarebiT; da

•

mesame mxareebisgan maragebis naSTebis Sesaxeb miRebuli pasuxebis Semowmeba,
romlebic ekuTvnis damkveTs da imyofeba maTTan, an damkveTTan mesame mxaris
saxeliT (magaliTad konsignaciiT) arsebuli maragis naSTebis Sesaxeb.

auditorma unda ganixilos maragebis ciklSi sameurneo subieqtis mier ganxor
cielebuli ZiriTadi procedurebi da maTTan dakavSirebuli riski.

kontrolis procedurebi da bankisa da salaros Sejereba
Tu auditorma amonagebTan, debitorul davalianebasTan, SesyidvebTan da
kreditorul davalianebasTan dakavSirebuli kontrolis procedurebis testireba
Caatara, savaraudod, am ciklebis farglebSi mas Catarebuli eqneba fuladi
saxsrebis miRebasa da gadaxdasTan dakavSirebuli kontrolis procedurebis
testirebac. bankTan da salarosTan dakavSirebuli sxva kontrolis procedurebi,
romelTa ganxilvac auditors SeuZlia, aris is kontrolis procedurebi,
romlebic dakavSirebulia bankis amonawerebis SejerebasTan.
Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom auditorma ZiriTadi procedurebi unda
Caataros sabanko angariSebis 100%-ze, rogorc wesi, auditori calke ar Caatarebs
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bankTan dakavSirebuli kontrolis proceduris testirebas. amis nacvlad, am
testebs gaaerTianebs amonagebTan, Sesyidvebsa da kreditorul davalianebasTan
dakavSirebuli kontrolis procedurebis testebSi.
bankTan da salarosTan dakavSirebiT Sesamowmebel ZiriTad dokumentebs gane
kuTvneba:
•

Setyobineba fulis gadaricxvis Sesaxeb;

•

gadaxdis Setyobineba;

•

bankis amonawerebi;

•

bankis amonawerebis Sejerebis amsaxveli dokumentebi;

•

Cekebis wignebi; da

•

bankis mandati.

kontrolis procedurebi da kreditoruli davalianebis wignis naSTebis Sejereba
momwodeblebis naSTebTan (romlebic naCvenebia momwodeblebis mier gamogzavnil
yovelTviur angariSebSi (SemdgomSi momwodeblis angariSi)). momwodeblebis
naSTebis Sejerebis auditi aris auditoruli mtkicebulebebis wyaro, romlebic
eyrdnoba Semdeg mtkicebebs:
•

sisrule;

•

siswore;

•

droSi gamijvna;

•

arseboba; da

•

uflebebi da valdebulebebi.

ganvixiloT auditis damkveTis kreditoruli davalianebis wignis naSTis Sejerebis
martivi magaliTi.
Sps jangom, Tqven, rogorc jangos auditors, mogawodaT Semdegi informacia,
romelic exeba Sps filipsis mimarT arsebuli kreditoruli davalianebis
mniSvnelovan naSTs saangariSgebo TariRisTvis (anu 2019 wlis 30 ivnisi).
filipsis mier warmodgenili yovelTviuri angariSi, jangos davalianebis naSTis
Sesaxeb 2019 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT, e. i. filipsis Canaweri imis Taobaze,
ramdeni aqvs misi vali jangos 30 ivnisisTvis (gaxsovdeT, aq sadebeto naSTi
gviCvenebs, rom jangos aqvs filipsis vali).
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TariRi

dokumentis miTiTeba

1 ivnisi

naSTi

debeti $ krediti $ naSTi $
58,000 db

10 ivnisi realizaciis angariS-faqtura #789 24,000

82,000 db

25 ivnisi realizaciis angariS-faqtura # 525 38,000

120,000 db

30 ivnisi naSTi

120,000 db

filipsis angariSi jangos kreditoruli davalianebis wignSi 2019 wlis 30 ivnisis
Tvis e.i. jangos Canaweri imis Taobaze, ramdeni aqvs mas filipsis vali 30 ivnisis
Tvis (gaxsovdeT, aq sakredito naSTi gviCvenebs, rom jangos aqvs filipsis vali).

TariRi

Cveni Canaweri

1 ivnisi

naSTi

15 ivnisi

Sesyidvis
angariSfaqtura #265

26 ivnisi

Ceki 411

30 ivnisi

naSTi

maTi Canaweri

debeti $ krediti $

naSTi $
58,000 kr

realizaciis
angariSfaqtura #789

24,000
21,000

82,000 kr
61,000 kr
61,000 kr

Cven unda SevajeroT jangos kreditoruli davalianebis (filipsis mimarT) naSTi,
filipsis mier warmodgenil angariSis naSTTan 2019 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT.
midgoma: rogorc Sejerebis nebismieri proceduris dros (mag., bankis Sejereba),
axlac erTmaneTs SeudarebT ori tipis Canawerebis `nakrebs~ da moiniSnavT saerTo
(erTnair) muxlebs ori kompaniis (mevale da movale) CanawerebSi, mag., sawyisi
naSTi 1 ivnisisTvis da Semdeg daviwyebT romelime angariSis muxlebis ganxilvas,
raTa gamovavlinoT muxlebi (Tanxebi), romlebic ar Seesabameba meore kompaniis
Canawerebs. magaliTad, realizaciis angariS-faqtura #525, romelic CarTulia
filipsis (momwodeblis) angariSSi, magram asaxuli ar aris jangos kreditoruli
davalianebis wignis angariSSi.
Tu SevadarebT yvela erTnair muxls, Cven gamovavlenT Semdeg Seusabamo muxlebs:
filipsis angariSSi naCvenebia realizaciis angariS-faqtura #525 ($38,000),
romelic asaxuli ar aris jangos kreditoruli davalianebis wignis angariSSi.
Tu jangos kreditoruli davalianebis angariSis naSTs `gavakoreqtirebT~ am
angariS-faqturiT, jangos da filipsis naSTebi erTmaneTs unda daemTxves. garda
amisa, jangos kreditoruli davalianebis wignis angariSSi gatarebulia Ceki 411
($21,000), romelic naCvenebi ar aris filipsis yovelTviur angariSSi. Tu filipsis
angariSis naSTs am muxliT `gavakoreqtirebT~ , jangos da filipsis naSTebi unda
erTmaneTs daemTxves.
pasuxis Camosayalibeblad SegiZliaT ramdenime midgomis gamoyeneba, romelic
miznad unda isaxavdes ori erTnairi koreqtirebuli naSTis miRebas. Cven mier
SemoTavazebuli midgoma eyrdnoba im mosazrebas, rom unda gakoreqtirdes fi
lipsis angariSis naSTi, an jangos kreditoruli davalianebis wignis naSTi im
muxlebiT, romlebic maTSi gamotovebulia.

Sejereba
$
naSTi momwodeblis (filipsis) angriSis mixedviT

120,000

plus (minus) muxlebi, romlebic asaxulia jangos kreditoruli
davalianebis wignSi, magram asaxuli ar aris filipsis angariSSi
Ceki 411
filipsis koreqtirebuli naSTi
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(21,000)
99,000

$
naSTi jangos kreditoruli davalianebis angriSis mixedviT

61,000

plus (minus) muxlebi, romlebic asaxulia filipsis angariSSi, magram
asaxuli ar aris jangos kreditoruli davalianebis wignSi
realizaciis angariS-faqtura #525

38,000

jangos koreqtirebuli naSTi

99,000

sameurneo subieqtis mier ganxorcielebuli Sejerebis procedurebisa da Sesajere
beli muxlebis auditi (auditoris mizania darwmundes, rom sworad ganxorcielda
Sejereba da sameurneo subieqtis sabuRaltro gatarebebi exeba realur muxlebs,
romlebic gamoikvlies da sworad aris koreqtirebuli damkveTis CanawerebSi).
(1) sworad ganaxorciela damkveTma Sejereba?

sakiTxi

auditoris qmedeba

momwodeblis angariSis naSTi 30 ivnisisTvis faqtobrivi naSTia?

es unda Semowmdes momwodeblisgan
miRebul Tavdapirvel angariSTan SedarebiT.

sworia kreditoruli davalianebis
sabuRaltro wignis naSTi 30 ivnisisTvis?

amis Semowmeba SesaZlebelia kreditoruli davalianebis wignis naSTebis im siasTan SedarebiT, romlebic
Seajeres kreditoruli davalianebis
makontrolebel angariSSi 30 ivnisisTvis arsebul naSTTan.

sworad iyo gamovlenili Sesajerebeli/ Seusabamo muxlebi (Ceki 411 da
realizaciis angariS-faqtura #525)
da sworad gakoreqtirda Sejerebis
procesSi?

auditorma TviTon damoukideblad
xelaxla unda Seasrulos Sejerebis
procedura
(romelic
sameurneo
subieqtSi iyo Catarebuli), raTa
daadasturos, rom namdvilad esenia
Sesajerebeli muxlebi.

Sesajerebeli muxlebi sworad aris auditorma unda daadasturos koredamatebuli an amoRebuli Sejerebis qtirebuli naSTebis jamuri Tanxis
dokumentidan?
siswore.
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Tumca, SesaZlebelia, rom es (anu Seusabamo muxlebi) muxlebi daricxuli yofi
liyo.
(2) momwodeblis angariSSi naCvenebi angariS-faqturebi, romlebic naCvenebi ar aris
jangos kreditoruli davalianebis wignis angariSSi.
sakiTxi

auditoris qmedeba

am magaliTSi Cven vixilavT realizaciis angariS-faqturas #525. filipsi
acxadebs (Tavisi Canawerebis/angariSis
mixedviT), rom jangos mihyida saqoneli/momsaxureba ivnisSi, magram jangos
30 ivnisisTvis aRricxuli ar hqonda
aranairi valdebuleba am gayidvasTan
mimarTebiT. SeiZleba jangos Sesyidvebi/xarjebi da kreditoruli davalianebac, yvelaferi Semcirebuli iyos
imis gamo, rom mas 30 ivnisisTvis aRricxuli ara aqvs es angariS-faqtura.

unda Semowmdes angariS-faqtura, anu
Seudardes am saqonlis Semosavlis
zeddebulebis TariRs. rodis miiRo
jangom es saqoneli/momsaxureba?

Tu saqoneli jangos miRebuli hqonda
30 ivnisamde, maSin, idealur SemTxvevaSi, es angariS-faqtura aRricxuli
unda yofiliyo.

Tu saqoneli/momsaxureba miRebuli
iyo 30 ivnisis wina dReebSi, auditorma
unda gamoikvlios, ratom ar aisaxa es
buRaltrulad.

jangos buRalters am angariS-faqtur- unda Semowmdes, daricxuli iyo Tu
isTvis SeiZleba aRricxuli hqonda ara es angariS-faqtura an moiTxovedaricxvis koreqtireba.
boda daricxva?
(3) jangos kreditoruli davalianebis wignSi aRricxuli gadaxdebi, romlebic
asaxuli ar aris momwodeblis angariSSi.
jango acxadebs (Tavisi Canawerebis meSveobiT), rom filipss 30 ivnisamde
gadauxada $21,000 (Ceki 411), magram filipss 30 ivnisamde ar hqonda aRricxuli
es muxli Tavis yovelTviur angariSSi.
sakiTxi

auditoris qmedeba

namdvilad ganxorcielda es operacia unda Semowmdes, es operacia naCvenebia
30 ivnisamde? saerTod ganxorcielda Tu ara filipsis ivlisis Tvis angariSSi.
es operacia?
Tu davuSvebT, rom es operacia asaxulia filipsis ivlisis angariSSi, gasarkvevia ivnisis operaciaa es, Tu ivlisis operacia?

unda Semowmdes momwodeblis angariSSi
naCvenebi TariRi. Tu, magaliTad, es operacia aRricxulia Tvis meore naxevris
TariRiT, magaliTad 25 ivlisi, es SeiZleba imaze mianiSnebdes, rom operacia
ganxorcielda ivlisSi da jangom es operacia aRricxa ivnisis kreditoruli
davalianebis angariSSi, kreditoruli
davalianebis naSTis `Sesalamazeblad/
mosapirkeTeblad~.
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davuSvaT, drois SezRudvis gamo (vTqvaT, auditi unda damTavrdes 4 ivli
sisTvis) SeuZlebelia ivlisis Tvis
momwodeblis angariSis mopoveba.

unda Semowmdes Cekebis gadaxdebis wigni da bankis amonawerebi, raTa auditori darwmundes, moxda Tu ara Cekis
ganaRdeba da rodis.
arsebiTi naSTis SemTxvevaSi, auditori unda daukavSirdes filipss, raTa
darwmundes, rom man miiRo Ceki da es
operacia namdvili iyo.

(4) damkveTis kreditoruli davalianebis wignSi asaxuli sadebeto naSTebi (Cven
mier ganxiluli magaliTis pirobaSi es mocemuli ar aris)
sadebeto naSTebi SeiZleba gamowveuli iyos ramdenime mizeziT, maT Soris:
zedmeti Tanxis daricxviT, zedmeti saqonlis miwodebiT, fulis dabrunebis
moTxovniT imis gamo, rom wundebuli saqoneli daubrunda momwodebels, erTi
angariS-faqturis Tanxis orjer gadaxdiT, angariS-faqturaSi naCveneb Tanxaze
meti Tanxis gadaxdiT, makoreqtirebeli angariS-faqturiT (sadebeto avizo), an
gadaxdebis aRricxviT araswori momwodeblis angariSSi. sadebeto avizo warmoiSoba maSin, rodesac sawarmo iTxovs fulis dabrunebas, an misi davalianebis
Semcirebas. SesaZloa gansxvaveba arsebobdes droSi an sxva mizezebic arsebobdes, ris gamoc operaciebi aisaxa momwodeblis yovelTviur angariSSi. auditori unda darwmundes, rom es ar aris winaswarganzraxuli mcdeloba imisa, rom
arasworad warmoCindes kreditoruli davalianebis angariSebis naSTi.
sakiTxi
kreditoruli davalianebis
sadebeto naSTis Semowmeba.

wignis

naSTi ar Cans momwodeblis momdevno
Tvis angariSSi, an naSTi, romelic asa
xulia, arsebiTad gansxvavebulia.

sadebeto naSTebi SeiZleba imaze migva
niSnebdes, rom Secdomebia daSvebuli
Sesyidvebisa da kreditoruli davalianebis wignebis CanawerebSi.
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auditoris qmedeba
Tu Tanxa asaxuli ar aris momwodeblis axlandel yovelTviur angariSSi,
naSTi unda Candes momdevno Tvis angariSSi, rogorc sakredito avizo (makoreqtirebeli angariS-faqtura).
auditori unda darwmundes, rom damkveTi sworia an ar aris swori. am
mizniT: 1. auditorma damkveTTan erTad unda ganixilos am momwodebelTan
damkveTis mimoweris masala an/da 2.
unda daukavSirdes momwodebels da
mosTxovos mas imis dadastureba, rom
is eTanxmeba naSTs da 3. xolo, rodesac
RirebulebaSia gansxvaveba, mosTxovos
mizezis axsna.
auditorma unda gamoavlinos es sadebeto naSTebi. maTi povna advilad SeiZ
leba damkveTis kreditoruli dava
li
anebis im naSTebis siaSi, romlebic
Sejerebuli iyo kreditoruli davalianebis makontrolebeli angariSis
naSTTan.
auditorma unda moipovos dadastureba damkveTisgan, ratom moxda ase da
aseve gaigos misi mosazreba, am Tanxis
amoRebis SesaZleblobis Sesaxeb, e. i.
Tu zedmeti Tanxa iyo gadaxdili, momwodebeli zedmet Tanxas daabrunebs?

gamotovebuli xom ar aris operaciebi auditorma unda gansazRvros aRuSesyidvebis sistemaSi an/da kreditor- ricxavi angariS-faqturebis arsebouli davalianebis wignSi?
bis riski. magaliTad, gadaxda iqamde
xom ar ganxorcielda, sanam Sesabamisi
Sesyidvis angariS-faqtura aRiricxeboda? ramdenad aris mosalodneli es,
an ramdenad xSiria damkveTTan aseTi
SemTxvevebi?
auditorma unda daadasturos uSualod momwodebelTan, misi azriT, ra
Tanxa aqvs mas misaRebi an dasabrunebeli.
(5) sxva uCveulo muxlebi (Cven mier ganxilul magaliTSi mocemuli ar aris amgvari
monacemebi, magram vigulisxmoT, rom arsebobs)
amis magaliTi SeiZleba iyos Zveli gadauxdeli angariS-faqturebi, an damrgvalebuli Tanxebis gadaxda. (e.i. $10,000, $5,000)
•

Zveli gadauxdeli angariS-faqturebi SeiZleba Secdomebze mianiSnebdes;
SesaZlebelia, rom angariS-faqturebi gasul wels SecdomiT iyo gadatanili filipsis angariSSi, rac gasworebuli ar aris.

•

damrgvalebuli Tanxebis gadaxda SeiZleba imaze mianiSnebdes, rom damkveTis kreditoruli davalianebis wigni ganaxlebuli ar aris/ar Seesabameba mimdinare moments (imis gamo, rom droulad ar aRricxavs Sesyidvis angariS-faqturebs). amis gamo, momwodebeli damkveTs aiZulebs Tanxis
gadaxdas iqamde, sanam valdebuleba buRaltrulad aisaxeba.

•

es aris imis mtkicebulebebi, rom buRaltruli Canawerebi mcdaria, rac
SeiZleba mianiSnebdes sawarmos funqcionirebadobis unarTan dakavSirebuli problemis arsebobaze.

•

damkveTs SeiZleba SemTxveviT hqondes ramdenjerme gadaxdili erTi da
imave saqonlisTvis/momsaxurebisTvis da Semdeg veRar SeZlo fulis ukan
dabruneba momwodeblisgan, romelic, SeiZleba, likvidaciaze wavida.

(6) ar arsebobs momwodeblisgan mosuli yovelTviuri angariSi.
sakiTxi

qmedeba

momwodebeli ar agzavnis yovelTviur
angariSs.

auditori unda daukavSirdes momwodebels, mosTxovos
mas Tavisi davalianebis naSTis dadastureba, Tu SesaZlebelia, naSTi elementebad unda iyos dayofili dasadastureblad (TariRebis mixedviT).

davalianebis naSTis dadasturebaze
momwodeblisgan
miRebuli pasuxi ar
aris srulyofili
an aradamakmayofilebelia.

naSTis sisworis dasadgenad, kreditoruli davalianebis
angariSis naSTisTvis unda Catardes Tavidan bolomde
gavlis testi _ Semowmdes am momwodeblis angariSis yvela gatareba pirvelad dokumentebamde, e.i. auditorma
unda aiRos TiToeuli aRricxuli Sesyidvis angariSfaqtura (saWiroebis SemTxvevaSi, auditoruli SerCevis
meTodikis gamoyenebiT), Seamowmos, rom is namdvilia da
Seudaros, Sesabamisi saqonlis Semosavlis zeddebuls
(da umjobesia momwodeblisgan miRebul gasavlis zeddebulsac); aseve Tavis Sesyidvis SekveTas da momwodeblisgan miRebul SekveTis dadasturebas.
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(7) Sesyidvebis droSi gamijvna

periodis bolos mniSvnelovania, rom Sesyidvebis droSi gamijvnis procedurebma uzrunvelyos miRebuli Sesyidvebisa da ukan dabrunebuli Sesyidvebis/saqonlis swor saangariSgebo periodSi aRricxva.
sakiTxi
miRebuli Sesyidvebi/
ukan dabrunebuli
Sesyidvebi, romlebic
ar aris aRricxuli
swor saangariSgebo
periodSi da, amgvarad,
angariSgebaSi araswori
valdebulebaa wardgenili (SesyidvebisTvis),
an araswori aqtivi _
ukandabrunebuli Sesyidvebis/saqonlisTvis.

qmedeba
auditorma
unda SearCios droSi gamijvnis TariRis wina ricxvebis saqonlis Semosavlis zeddebulebi (romlebic unda aRricxuliyo inventarizaciaze daswrebis
dros).
unda Seamowmos, rodis aisaxa buRaltrulad valdebuleba e.i. Sesyidvis angariS-faqtura, an daricxuli koreqtireba.
imave periodSi aisaxa, rodesac saqonlis Semosavlis zeddebuli iyo miRebuli?
unda SearCios droSi gamijvnis TariRis Semdgomi
saqonlis Semosavlis zeddebulebi da gaimeoros
zemoaRniSnuli testi.
unda SearCios Sesyidvis angariS-faqturebi, romlebic miRebulia saangariSgebo TariRamde da saangariSgebo TariRis Semdeg da Seamowmos, rodis
iyo miRebuli Sesabamisi saqoneli. es aris imis
Semowmeba, rom Sesyidvis angariS-faqtura imave periodSi iyo asaxuli, romelSic asaxuli iyo saqonlis Semosavlis zeddebuli.
unda naxos saangariSgebo TariRis Semdgomi gadaxdebi, raTa darwmundes, xom ar aris ganxorcielebuli gadaxdebi saangariSgebo TariRis win gaweuli
iseTi xarjebisTvis, romlebic ar dasturdeba Sesyidvebis angariS-faqturebiT. magaliTad, gamyidvelis xarjebi.
unda moiZios periodis bolos darCenili daumuSavebeli angariS-faqturebi.
unda Seamowmos, daricxulia Tu ara isini.
unda Seamowmos maTi Sesabamisi Semosavlis zeddebulebi da TariRi.
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kreditoruli davalianebebidan unda Seamowmos
saangariSgebo periodis Semdgomi sakredito avizoebi (makoreqtirebeli angariS-faqturebi) da
Seamowmos, aRricxuli iyo isini Tu ara periodis
dasrulebamde.
am statiaSi ganvixileT tipuri auditoruli procedurebi, romlebic dakavSire
bulia kontrolis garemosTan da aseve tipuri Sejerebis procedurebi. kerZod,
ganvixileT maragebis inventarizaciis, bankisa da salaros da momwodeblis naS
Tebis Sejerebis magaliTebi.

amave meTodikis adaptireba SesaZlebelia auditis sxva sferoebis mimarTac. axla
ganvixiloT ramdenime sxva martivi magaliTi/kiTxva da maTi pasuxebi.

1-li kiTxva
damkveTma moamzada Semdegi krebsiTi cxrili, ramdenime momwodeblis monacemebis
Sejerebis Sesaxeb, romelic Catarda 2018 wlis 31 dekembriT dasrulebuli wlis
bolos.
olie

niali

robi

$

$

$

naSTi, momwodeblis yovelTviuri angariSis mixedviT.

179,000

54,000

16,000

naSTi, damkveTis kreditoruli
davalianebis wignis mixedviT.

110,000

68,000

28,000

plus/minus muxlebi momwodeblis angariSidan, romlebic asaxuli ar aris damkveTis kreditoruli davalianebis wignSi.
plus angariS-faqtura momwodeblis angariSidan, romelic asaxuli ar aris damkveTis kreditoruli davalianebis wignSi.

47,000
(ang.faqt
#1274

minus Ceki, romelic aRricxuli
ar aris damkveTis gadaxdebis
wignSi.

5,000
(Ceki 590)

plus/minus muxlebi damkveTis
gadaxdebis wignidan, romlebic
asaxuli ar aris momwodeblis angariSSi.
9,000
(ang.faqtura
#256)

minus angariS-faqtura damkveTis
gadaxdebis wignidan, romelic
asaxuli ar aris momwodeblis angariSSi.
plus Tanxa/sadebeto avizo (makoreqtirebeli faqtura) kreditoruli davalianebis wignidan,
romelic asaxuli ar aris momwodeblis angariSSi.
damkveTis kreditoruli davalianebis wignis angariSis koreqtirebuli naSTi.
gansxvaveba

22,000
(Ceki 565)

19,000
(ang.faqtura
#258)
7,000
(sadebeto
avizo #581)

179,000

54,000

16,000

0

0

0

Tqven gacnobes, vinaidan robis ar warmoudgenia angariSi 2018 wlis 31 dekemb
risTvis, kreditoruli davalianebis wignis angariSi Sejerda wina Tvis, anu 2018
wlis 30 noembrisTvis momzadebul momwodeblis angariSis naSTTan.
aRwereT samuSao, romelic unda Caataros auditorma, cxrilSi mocemul 3 Seje
rebis procedurasTan mimarTebiT.
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1-li kiTxvis pasuxi:
sameurneo subieqtis mier Catarebuli, momwodeblebis naSTebis Sejerebis procesis
auditi.
1.

yvela momwodeblis angariSis naSTebi SeudareT pirvelad dokumentebs.

2.

kreditoruli davalianebis wignis naSTebi SeudareT im naSTebis sias, romelTa
Sejerebac Catarda kreditoruli davalianebis makontrolebel angariSTan.

3.

gamoiTvaleT da SeamowmeT/gamoikvlieT nebismieri gansxvaveba.

4.

momwodeblis angariSSi naCvenebi angariS-faqtura, romelic aRricxuli ar
aris buRaltrulad (kreditoruli davalianebis wignSi) _ SeudareT Sesabamis
Semosavlis zeddebuls da SeamowmeT, arsebobs Tu ara es angariS-faqtura
daricxvebis siaSi da unda yofiliyo Tu ara am siaSi.

5.

momwodeblis angariSSi asaxuli Tanxa/sadebeto avizo, romelic ar aris
kreditoruli davalianebis wignSi _ SeamowmeT, es damkveTis Cekia Tu ara.
Tu asea, gamoikvlieT misi elementebi; ganixileT damkveTTan erTad, raTa
gaigoT, ratom ar aris asaxuli damkveTis buRaltrul CanawerebSi.

6.

angariS-faqtura kreditoruli davalianebis wignSi, romelic ar aris mom
wodeblis angariSSi _ gamoikvlieT momwodeblis mier gamogzavnili Semdgomi
Tvis angariSebi, Tu aseTi arsebobs. SeudareT damadasturebel dokumentebs
da SeamowmeT, es angariS-faqturebi gadatanilia Tu ara swor sabuRaltro
angariSebSi; aseve SeamowmeT droSi gamijvnis mtkiceba.

7.

kreditoruli davalianebis wignSi asaxuli Tanxa/sadebeto avizo, romelic
ar aris momwodeblis angariSSi. gamoikvlieT momwodeblis mier gamogzavnili
Semdgomi Tvis angariSebi, Tu aseTi arsebobs. SeamowmeT Cekebis gadaxdis wigni
da daadgineT, rodis moxda sabolood misi ganaRdeba. SeamowmeT detalebi/
monacemebi, romlebic adasturebs am sadebeto avizos; daadgineT, saTanadod
aris Tu ara aRricxuli.

me-2 kiTxva
Tqven axlaxan dagniSnes Sps `harisonis~ finansuri angariSgebis auditorad da
misgan miiReT wlis bolos Catarebuli sabanko amonawerebis Sejerebis dokumentis
asli, romlis monacemebi mocemulia Semdeg cxrilSi.

naSTi bankis amonawerebis mixedviT _ 28 ivnisi
plus Semosuli naRdi fuli, romelic ar aris Setanili bankSi
miRebuli naRdi fuli 26 ivnisi
miRebuli naRdi fuli 2 ivnisi
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$
105,000
25,000
7,000

minus gaunaRdebeli Cekebi
Ceki, romlis TariRia 15 ianvari
Ceki, romlis TariRia 14 ianvari

16,000
24,000

bankis amonawerebis koreqtirebuli naSTi
mTavari wignis naSTi

97,000
97,000

mogeTxovebaT:
a)

mokled aRweroT samuSao, romelic auditorma unda Caataros, damkveTis mier
Catarebul bankis amonawerebis Sejerebis procedurebTan dakavSirebiT;

b)

ganixiloT, ramdenad aris SesaZlebeli, rom auditis damkveTis mier wlis
bolos Catarebuli bankis amonawerebis Sejerebis procedurebis auditis
Catarebis Sedegad auditorma moipovos mtkicebulebebi Semosuli da gasuli
fuladi saxsrebis droSi gamijvnis mtkicebebis Sesaxeb;

g)

ratom aris mniSvnelovani wlis bolos arsebuli gaunaRdebeli Cekebis Se
mowmeba.

me-2 kiTxvis pasuxi:
a)
$
naSTi bankis amonawerebis
mixedviT _ 28 ivnisi

auditorebis samuSao

105,000

SeamowmeT bankisgan miRebuli
dadasturebis dokumenti.

miRebuli naRdi fuli
26 ivnisi

25,000

SeamowmeT, rodis aris miRebuli
fuli da rodis aris bankSi Setanili.

miRebuli naRdi fuli
2 ivnisi

7,000

SeamowmeT, rodis aris miRebuli
fuli da rodis aris bankSi Setanili.
gamokiTxeT/gamoikvlieT bankSi
fulis dagvianebiT Setanis mizezebi.

Ceki, romlis TariRia
15 ianvari

16,000

SeamowmeT, SemdgomSi moxda Tu ara
misi ganaRdeba. gaarkvieT, vin aris
mimRebi, Tu dayovneba uCveulo Cans.

Ceki, romlis TariRia
14 ianvari

24,000

SeamowmeT, SemdgomSi moxda Tu ara
misi ganaRdeba. gaarkvieT vin aris
mimRebi, Tu dayovneba uCveulod Cans.

bankis amonawerebis koreqtirebuli naSTi

97,000

SeamowmeT jamuri Tanxis
ariTmetikuli siswore.

mTavari wignis naSTi

97,000

SeudareT sacdel balanss da sabanko
operaciebis (bankis) sabuRaltro
angariSs.

plus Semosuli naRdi
fuli, romelic ar aris
bankSi Setanili

minus gaunaRdebeli Cekebi

b)

damkveTis mier wlis bolos Catarebuli bankis amonawerebis Sejerebis
procedurebis auditis Catareba auditors saSualebas aZlevs, Seamowmos
droSi gamijvnis mtkicebis siswore, rodesac fuli miRebuli an gadaxdili
iyo saangariSgebo TariRis maxlobel periodSi da Seudaros fulis bankSi
Setanisa da ganxorcielebuli gadaxdis TariRebs. sabuRaltro angariSebSi
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asaxul TariRebsa da bankis amonawerSi naCveneb TariRebs Soris mniSvnelovani
gansxvaveba SeiZleba imaze mianiSnebdes, rom problema arsebobs droSi
gamijvnis mtkicebaSi, rac auditorma unda gamoikvlios.
g)

gaunaRdebeli Ceki auditorma imitom unda gamoikvlios, raTa Seafasos, amis
mizezi xom ar iyo naSTis `Selazeba/mopirkeTeba~, an Secdomebi xom ar iyo
daSvebuli. arakeTilsindisieri damkveTebi zogjer Cekebs gamoweren xolme
saangariSgebo TariRis dRes an saangariSgebo TariRis miwuruls da ganzrax
ar ugzavnian momwodeblebs an sxva debitorebs. maSasadame, amiT amcireben
kreditoruli davalianebis Tanxas.

me-3 kiTxva
Tqven atarebT Sps `tomis~ maragebis sistemis audits da gsurT daeyrdnoT mas,
raTa detaluri informacia moipovoT, saangariSgebo periodis bolos arsebuli
maragis saboloo naSTis Sesaxeb. Semdeg cxrilSi mocemulia kompiuteruli
sistemis mier momzadebuli erT-erTi angariSis nimuSi, romelic arsebobs
kompaniis nebismieri maragis Sesaxeb.
maragis moZraoba; 2018 wlis dekemberi. VX-is mexsierebis mikrosqemebi/Cipebi
TariRi
1 dekemberi

dokumentis
miTiTeba

Semosuli
gasuli
erTeulebi erTeulebi

sawyisi naSTi

500

10 dekemberi gasavlis zeddebuli #256
14 dekemberi Semosavlis zeddebuli
#789

180
75

20 dekemberi gasavlis zeddebuli #282
29 dekemberi Semosavlis zeddebuli
#891
31 dekemberi gasavlis zeddebuli #302

naSTi erTeulebSi
320
395

190
80

205
285

200

85

mocemuli wlis bolo Semosavlis zedebuli iyo #880, xolo bolo gasavlis
zeddebuli am wlis _ gasavlis zeddebuli #300. damkveT sameurneo subieqtSi
funqcionirebs integrirebuli buRaltruli aRricxvis sistema, e.i. maragis
gasavlis zeddebulisTvis gakeTebuli buRaltruli gatarebis Sedegad sistema
qmnis realizaciis angariS-faqturas da gatarebebs debitoruli davalianebisa
da mTavar wignebSi. maragis Semosavlis zeddebulis gatarebis Sedegad sistema
qmnis Sesyidvis angariS-faqturis gatarebas Sesyidvebis wignsa da mTavar wignSi.
erTi produqtis gasayidi fasia $100, xolo misi TviTRirebuleba iyo $60.
mogeTxovebaT:
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a)

aRweroT auditoruli testebi, romlebic unda Catardes maragebis moZraobis
angariSTan mimarTebiT, raTa auditorma daadginos, rom aRricxuli monacemebi
sanqcionirebulia, sworia da sruli;

b)

gamoavlinoT zemoT mocemul angariSSi VX-is mexsierebis CipebSi arsebuli
droSi gamijvnis Secdomebi da aCvenoT, ra saxis koreqtirebebia saWiro am
angariSebis gasasworeblad.

me-3 kiTxvis pasuxi:
a)
muxli

sanqcionirebuli

sruli

swori

sawyisi
naSTi

es naSTi wina naSTebies is saqonelia,
romelic damkveT- dan aris gadmosuli?
ma Seisyida?

es swori naSTia,
romelic gadmovida
noembridan?

gasavlis
zeddebulebi

es monacemebi SeudareT gasavlis
zeddebulebis
asls, romlebic
sanqcionirebulia
sawyobis ufrosis
mier.

SeadgineT SerCeviTi
erToblioba dekembris
Tvis gasavlis zeddebulebidan da SeamowmeT
misi yvela monacemi sistemis yvela dokumentis
meSveobiT, am maragis
sasawyobe aRricxvis
baraTis Canawerebamde.

sasawyobe aRricxvis
baraTSi asaxuli
cifrebi Seesabameba
gasavlis zeddebulis monacemebs?

saqonlis
Semosavlis
zeddebulebi

SeudareT es
monacemebi saqonlis Semosavlis
zeddebulebis
originals/dedans, romlebic
sanqcionirebulia
sawyobis ufrosis mier.

SeadgineT SerCeviTi
erToblioba dekembris
Tvis saqonlis Semosavlis zeddebulebidan
da SeamowmeT yvela Sesaferisi monacemi sistemis yvela dokumentis
meSveobiT, am maragis
sasawyobe aRricxvis
baraTis Canawerebamde.

sasawyobe baraTSi
aRricxuli monacemebi Seesabameba
saqonlis Semosavlis zeddebulis
monacemebs?

b)
droSi gamijvnis Secdomebi. Semosavlis zeddebuli #891 da gasavlis zeddebuli
#302, orive saangariSgebo TariRis Semdgomi periodis muxlebia da ar unda
aisaxos mocemuli wlis saangariSgebo TariRamde.
orive operaciisTvis unda moxdes aRricxuli Sesyidvebisa da gayidvebis anulireba
ukugatarebiT.
angariSi

debeti $

kreditoruli davalianeba

4,800 (80 X $60)

Sesyidvebi
gayidvebi
debitoruli davalianeba

krediti $
4,800

$20,000 (200 X $100)
$20,000

statia moamzades irlandiis ACCA-is
saerTaSoriso programis
auditisa da marwmunebeli momsaxurebis
modulis gamomcdelebma
2019 wlis maisi
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realuri Rirebulebis gamoyeneba
gudvilis gamoTvlaSi
moduli `finansuri angariSgeba~
studentebisTvis, romlebic `finansuri angariSgebis~ moduls swavloben, kon
solidirebuli finansuri angariSgeba erT-erTi mniSvnelovani Temaa. saswavlo
programis am Temis centraluri nawilia Svilobili sawarmos SeZenis aRricxva,
romlis meSveobiTac Semowmdeba realuri Rirebulebis cnebis codna. realuri
Rirebuleba aris Rirebuleba, romliTac unda aRiricxos Svilobili sawarmosTvis
gadaxdili kompensacia. garda amisa, Svilobili sawarmos aqtivebis, valdebulebe
bisa da pirobiTi valdebulebebis konsolidaciac unda ganxorcieldes realuri
RirebulebiT. am statiaSi realuri Rirebulebis gamoyenebas ganvixilavT gud
vilis gamoTvlaSi monawile TiToeuli elementisTvis.

1. kompensaciis realuri Rirebuleba
logikuri iqneba vivaraudoT, rom Svilobili sawarmosTvis gadasaxdeli Tanxa
unda aisaxos realuri RirebulebiT. martivia fuladi saxsrebis saxiT gadaxdili
kompensaciis aRricxva. sirTule Cndeba maSin, rodesac mSobeli sawarmo Svilo
bili sawarmos SeZenisTvis kompensacias ixdis ramdenime sxvadasxva saSualebiT.
`finansuri angariSgebis~ modulis gamocdisTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs
imas, rom studentebma SeZlon TiToeuli tipis gadaxdili kompensaciis aRricxva.
a) gadaxda fuladi saxsrebiT
es aris kompensaciis gadaxdis yvelaze martivi gza, vinaidan buRaltruli gata
reba SedarebiT martivia:
debeti _ gudvili
krediti _ fuladi saxsrebi, gadaxdili fuladi saxsrebis odenobiT
`finansuri angariSgebis~ modulis sagamocdo kiTxvebSi, savaraudod, es Tanxa
ukve aRricxuli iqneba mSobeli sawarmos aqtivebSi, rogorc investicia Svilo
bil sawarmoSi. es imas niSnavs, rom studentebs dasWirdebaT gadaxdili fuladi
saxsrebis gamoricxva investiciidan da misi gaTvaliswineba gudvilis gamoTvlaSi.
b) gadavadebuli fuladi saxsrebi
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dauyovnebliv gadaxdili fuladi saxsrebis garda, kompensaciaSi SesaZlebelia
arsebobdes gadavadebuli fuladi saxsrebis elementic, romelic gadasaxdeli
iqneba momavalSi SeTanxmebuli TariRisTvis. imisaTvis, rom aRiricxos es Tan
xa, rogorc gadavadebuli fuladi saxsrebi, ar unda arsebobdes gadaxdasTan
dakavSirebuli aranairi pirobebi, an es Tanxa (kompensacia) gaxdeba pirobiTi
kompensacia (am sakiTxs cota mogvianebiT ganvixilavT statiaSi). gadavadebuli
fuladi saxsrebis aRricxvisTvis unda moxdes gadasaxdeli Tanxis diskontireba
dRevandel Rirebulebamde. amgvari midgoma asaxavs fulis droiT Rirebulebas da
gviCvenebs fulad Tanxas, romelic mSobelma sawarmom SeZenis TariRisTvis unda
`gadainaxos~, raTa SeZlos misi gadaxda Svilobili sawarmosTvis gadaxdis vadis
dadgomisas. es Tanxa SeZenis TariRisTvis aisaxeba gudvilSi da valdebulebebSi,
xolo Sesabamisi buRaltruli gatareba iqneba:
debeti _ gudvili
krediti _ valdebulebebi
vinaidan es Tanxa warmoadgens kompensaciis dRevandel Rirebulebas, droTa gan
mavlobaSi misi odenoba unda gaizardos mTlian Tanxamde. am process uwodeben
diskontis poziciis daxurvas. yovel wels valdebuleba izrdeba diskontirebisT

vis gamoyenebuli saprocento ganakveTiT. valdebulebis odenobis Semdgomi zrda
aisaxeba finansur danaxarjebSi, xolo Sesabamisi buRaltruli gatareba iqneba:
debeti _ finansuri danaxarji
krediti _ valdebuleba

magaliTi
kompania `pratim~ 20X1 wlis 1 ianvars SeiZina kompania `svonis~ 80% wili. am gari
gebis farglebSi, `pratim~ SeaTanxma `svonis~ wina mesakuTreebisTvis $10 mln-is
gadaxda 20X2 wlis 1 ianvrisTvis. kompania `pratisTvis~ kapitalis Rirebulebaa 10%.

amoxsna
vinaidan `pratim~ 20X1 wlis 1 ianvars kontroli moipova `svonze~, gudvilic am
TariRisTvis unda iyos gamoTvlili. mesakuTreebisTvis $10 mln gadasaxdelia
erT weliwadSi. $10 mln-is dRevandeli Rirebuleba erT weliwadSi aris $9.091
mln ($10 mln × 1/1.10). es Tanxa aisaxeba gudvilSi, xolo ekvivalenturi valdebu
leba aisaxeba moklevadian valdebulebebSi, vinaidan Tanxa gadasaxdelia 12 TveSi.
20X1 wlis 31 dekembrisTvis kompanias Tanxa ukve gadasaxdeli eqneba erT dReSi.
`svonis~ wina mesakuTreebi `pratis~ daukavSirdebian erT dReSi da mosTxoven
$10 mln-is gadaxdas. amgvarad, `pratis~ moeTxoveba, rom am TariRisTvis finan
sur angariSgebaSi aCvenos valdebuleba $10 mln. amJamad `pratis~ naCvenebi aqvs
valdebuleba $9.091 mln. maSasadame, es Tanxa unda gaizardos 10%-iT. aRniSnuli
zrda $909,000 ($9091 × 10%) daemateba valdebulebas da aisaxeba, rogorc finan
suri danaxarji.
mniSvnelovania aRiniSnos, rom es aranairad ar axdens gavlenas gudvilis gamoT
vlaze. gudvili gamoiTvleba SeZenis TariRisTvis da gadasaxdel kompensaciaSi
SemdgomSi momxdari cvlilebebi ar gakoreqtirdeba gudvilis gamoTvlaSi.
g) pirobiTi kompensacia
pirobiTi kompensaciac dakavSirebulia momavalSi Svilobili sawarmos wina me
sakuTreebisTvis gadasaxdel TanxebTan. Tumca, ZiriTadi gansxvaveba isaa, rom
amgvari Tanxebis gadaxda pirobiTia, radgan damokidebulia garkveul movleneb
ze, rogoricaa, magaliTad SeZenis Semdgom periodSi Svilobili sawarmos mier
garkveuli donis SeTanxmebuli maCveneblebis miRweva.
amgvarad, es Tanxa aRiricxeba, rogorc anaricxi, vinaidan, savaraudod, gadasax
del Tanxas eqneba ganusazRvrelobis/gaurkvevlobis elementi (gaxsovdeT, rom
anaricxic valdebulebaa, magram iseTi, romlis gadaxdis dro an odenoba gaur
kvevelia). aq sifrTxiliT da gaazrebulad unda vimoqmedoT. marTalia, es Tanxa
finansur angariSgebaSi aRiricxeba, rogorc anaricxi, magram masTan dakavSirebiT
ar gamoiyeneba bas 37-is _ `anaricxebi, pirobiTi valdebulebebi da pirobiTi aqti
vebi~ _ kriteriumebi. rodesac vadgenT konsolidirebul finansur angariSgebas,
Cven unda gamoviyenoT kompensaciis realuri Rirebulebis principi, rogorc es
miTiTebulia fass 3-Si _ `sawarmoTa gaerTianeba~.
gadasaxdeli pirobiTi kompensaciis realuri Rirebuleba asaxavs rogorc am (pi
robiTi) movlenis albaTobas, ise fulis droiT Rirebulebas. Tumca, mniSvnelo
vania, rom Zalian bevri ar vifiqroT yvelaferze. aq mTavaria is, rom pirobiTi
kompensaciis realuri Rirebuleba Tqven mocemuli geqnebaT sagamocdo kiTxvaSi
da es Tanxa unda asaxoT gudvilSi SeZenis TariRisTvis da amisTvis gamoiyenoT
buRaltruli gatareba:
debeti _ gudvili
krediti _ anaricxi
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analogiurad, kompensaciis realuri Rirebulebac, savaraudod, Seicvleba wlis
bolos. es cvlileba aisaxeba, rogorc anaricxis Semdgomi cvlileba da es Sem
dgomi zrda an Semcireba aisaxeba mogebisa da zaralis angariSgebaSi. zustad
gadavadebuli kompensaciis msgavsad es cvlilebac aranairad ar axdens gavlenas
gudvilis gamoTvlaze.

magaliTi
davuSvaT, `pratis~ aqvs aseve valdebuleba, rom `svons~ or weliwadSi unda ga
dauxados $10 mln, Tu `svonis~ Sedegebi gaagrZelebs zrdas 5%-iT am periodis
(2 wlis) ganmavlobaSi. mowveulma gare Semfasebelma Seafasa, rom es naklebad
aris mosalodneli da amitom 20X1 wlis 1 ianvrisTvis, savaraudod, gadasaxdeli
Tanxis realur Rirebulebas afasebs $4 mln-ad. 20X1 wlis 31 dekembrisTvis es
Tanxa gaizarda da axla Semfasebeli afasebs, rom es aris $6 mln.

amoxsna
bevri studenti `xafangSi~ ebmeba Semfaseblis gancxadebis gamo, rom es nakle
bad aris mosalodneli, amitom aRniSnavs, rom valdebuleba ar unda aRiricxos.
individualur finansur angariSgebaSi es swori iqneboda, magram rodesac konso
lidirebuli finansuri angariSgebisa da individualuri finansuri angariSgebis
midgomebi winaaRmdegobaSi modis, upiratesoba konsolidaciis wesebs eniWeba. amg
varad, marTalia, SesaZloa fuladi saxsrebis gasvla ar iyos mosalodneli, magram
fass 3-Si aRniSnulia, rom kompensacia unda aRiricxos realuri RirebulebiT.
amgvarad, 20X1 wlis 1 ianvrisTvis $4 mln-is odenobis realuri Rirebuleba daemateba
gudvilis gamoTvlaSi kompensacias da anaricxebs, rogorc grZelvadiani valdebuleba.
20X1 wlis 31 dekembrisTvis anaricxis Tanxa $4 mln-dan $6 mln-mde gaizarda.
zemoaRniSnuli $2 mln-is odenobis zrda ar emateba gudvils, aramed aisaxeba
xarjis saxiT mogebisa da zaralis angariSgebaSi, raTa aisaxos anaricxis zrda,
xolo Sesabamisi buRaltruli gatareba iqneba:
debeti _ mogeba/zarali da
krediti _ anaricxi
vinaidan es Tanxa axla potenciurad gadasaxdelia erT weliwadSi, igi grZelva
diani valdebulebebidan gadaitaneba moklevadian valdebulebebSi.
d) kompensaciis gadaxda aqciebiT
zemoT aRwerili potenciurad gadasaxdeli fuladi saxsrebis garda, mSobelma
sawarmom Svilobili sawarmosTvis kompensaciis gadaxda SeiZleba gadawyvitos
Semdegi saxiT _ Svilobili sawarmos wina mesakuTreebisTvis mSobeli sawarmos
(sakuTari) axali aqciebis gadacemiT. Sesabamisi buRaltruli gatareba analogi
uria aqciebis Cveulebrivi emisiis Sesaferisi buRaltruli gatarebis.
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aqciebis gamoSveba sabazro RirebulebiT, rogorc wesi, iwvevs fuladi saxsre
bis miRebas, romelTa nominaluri Rirebuleba aisaxeba saaqcio kapitalSi, xolo
nameti Tanxa aisaxeba saemisio kapitalSi/sakuTari kapitalis sxva komponentebSi.
es midgoma asaxavs imas, rac sawarmoSi xdeba, magram ar icvleba fuladi saxsrebi.
imis nacvlad, rom mSobel sawarmos fuli mieRo gamoSvebuli aqciebisTvis, is
`iRebs~ Svilobil sawarmos.
am operaciis buRaltruli gatareba iqneba amgvari:
debeti _ gudvilis sruli sabazro Rirebuleba
krediti _ saaqcio kapitalis cifri (odenoba) konsolidirebul finansuri
mdgomareobis angariSgebaSi nominaluri RirebulebiT da nameti Tanxis asaxva sa
emisio kapitalSi/sakuTari kapitalis sxva komponentebSi, esec konsolidirebul
finansuri mdgomareobis angariSgebaSi

magaliTi
`pratim~ SeiZina `svonis~ 5 mln saaqcio kapitalis 80%, romelic Sedgeba
$1-iani Cveulebrivi aqciebisgan. `svonisTvis~ misacemi kompensaciis nawilis sa
xiT, `pratim~ `svonis~ wina mesakuTreebs gadasca `pratis~ 2 $1-iani aqcia yoveli
5 aqciisTvis, romlebic man SeiZina `svonSi~. 20X1 wlis 1 ianvrisTvis `pratis~
aqciebis sabazro Rirebuleba iyo $3.50.

amoxsna
`pratim~ SeiZina `svonis~ aqciebis 80%, rac imas niSnavs, rom man SeiZina 4 mln aqcia
(`svonis~ 5 mln aqciis 80%). amgvarad, `pratim~ gamouSva 1.6 mln aqcia, rac aris
4 mln × 2/5. am 1.6 mln aqcias real
 uri Rirebuleba aqvs $5.6 mln (1.6 mln × $3.50).
am operaciis aRricxvisTvis `pratim~ $5.6 mln kompensaciis mTeli realuri Rire
buleba unda daamatos gudvilis gamoTvlaSi, rogorc Svilobili sawarmos SeZenis
kompensaciis nawili. $1.6 mln unda daematos saaqcio kapitals konsolidirebul
finansuri mdgomareobis angariSgebaSi, rac aris 1.6 mln aqcia × $1 nominaluri
Rirebuleba. es imas niSnavs, rom nameti Tanxa $4 mln daemateba saemisio kapital
s/sakuTari kapitalis sxva komponentebs finansuri mdgomareobis angariSgebaSi.

2. wminda aqtivebis realuri Rirebuleba
garda imisa, rom unda aRiricxos gadaxdili kompensacia realuri RirebulebiT,
SeZenis TariRisTvis unda Sefasdes aseve Svilobili sawarmos wminda aqtivebis
realuri Rirebuleba, konsolidaciis procesis farglebSi, raTa warmoCindes
SeZenisas warmoSobili gudvilis swori suraTi.
Tu mSobeli sawarmo iyidida individualur aqtivs Svilobili sawarmosgan, vTqvaT,
qonebis romelime obieqts, es operacia ganxorcieldeboda aqtivis sabazro fasiT,
misi sabalanso Rirebulebis miuxedavad, rac mas hqonda gamyidveli sawarmos finan
suri mdgomareobis angariSgebaSi. amgvari principi gamoiyeneba, mTeli sameurneo
subieqtis SeZenis mimarTac. sameurneo subieqtis gayidvisas wina mesakuTreebi
gasayid fass gansazRvravdnen aqtivebis realur Rirebulebaze dayrdnobiT da
ara maTi sabalanso Rirebulebebis mixedviT.
amgvarad, konsolidirebul finansur angariSgebaSi unda gakeTdes garkveuli
koreqtirebebi imisTvis, rom ganxorcieldes Svilobili sawarmos aqtivebisa da
valdebulebebis konsolidacia SeZenis TariRisTvis gansazRvruli realuri Ri
rebulebiT. finansuri angariSgebis modulis gamocdis miznebisTvis Sesaferisia
sami midgoma:
(a) aRiarebuli aqtivebis realuri Rirebulebis koreqtirebebi.
iseTi aqtivebi, rogoricaa ZiriTadi saSualebebi an maragebi. Svilobili sawar
mos finansur angariSgebaSi aRiardeba maTi sabalanso RirebulebiT. koreqtireba
unda gakeTdes, raTa aisaxos am aqtivebis realuri Rirebuleba.
magaliTad, maragi Svilobili sawarmos finansur angariSgebaSi unda aisaxos
TviTRirebulebasa da neto sarealizacio Rirebulebas Soris umciresi TanxiT,
magram konsolidirebul finansur angariSgebaSi unda aRiardes SeZenis TariRis
Tvis gansazRvruli realuri RirebulebiT. analogiurad, Svilobil sawarmos
sakuTar finansur angariSgebaSi ufleba aqvs, qoneba asaxos TviTRirebulebis
modeliT, magram konsolidirebul finansur angariSgebaSi unda aisaxos realuri
RirebulebiT.
rac Seexeba cveTad grZelvadian aqtivebs, realuri Rirebulebis koreqtireba
xorcieldeba SeZenis TariRisTvis, gadafasebis modelis gamoyenebis analogiurad,
romelsac iTvaliswinebs bass 16 _ `ZiriTadi saSualebebi~. Tumca, konsolidaciis
procesis ganmavlobaSi gadafasebis nameti ar warmoiqmneba. aqtivze realuri Ri
rebulebis koreqtirebis Tanxis damatebis efeqti isaa, rom gudvilis Rirebuleba
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Semcirdeba. es imiT aixsneba, rom gudvili aris sxvaoba gadaxdil kompensaciasa
da sawarmos identificirebad wminda aqtivebs Soris. amgvarad, radgan realuri
Rirebulebis koreqtirebis Tanxa zrdis wminda aqtivebs, is gvaZlevs Svilobili
sawarmos SeZenis Sedegad warmoqmnili faqtobrivi gudvilis ufro swor suraTs.
vinaidan jgufma realuri Rirebulebis es koreqtirebebi unda asaxos SeZenis
TariRisTvis, damatebiT gasakeTebelia aseve cveTis koreqtireba cveTadi aqti
vebisTvisac. realuri Rirebulebis zrda ar aisaxeba Svilobili sawarmos indivi
dualur finansur angariSgebaSi, aramed es aris konsolidaciisTvis gankuTvnili
koreqtireba da, maSasadame, damatebiTi cveTac aseve konsolidaciis koreqtirebas
warmoadgens. es imas niSnavs, rom Svilobili sawarmos cveTa mis sakuTar finan
sur angariSgebaSi eyrdnoba aqtivis sabalanso Rirebulebas, romelic mas hqonda
manam, sanam gakeTdeboda realuri Rirebulebis koreqtireba. vinaidan realuri
Rirebulebis koreqtirebis Tanxa zrdis aqtivis Rirebulebas, unda aisaxos aseve
Rirebulebis zrdasTan dakavSirebuli damatebiTi cveTac.
am wlis cveTis xarji, romelic dakavSirebuli iqneba realuri Rirebulebis
koreqtirebasTan, unda aisaxos mogebisa da zaralis angariSgebaSi. finansuri
mdgomareobis angariSgebaSi aisaxeba SeZenis TariRis Semdgomi yvela wlis kumu
laciuri cveTa, rac unda gakoreqtirdes. orive SemTxvevaSi, Svilobili sawarmos
mogeba Semcirdeba realuri Rirebulebis cveTis koreqtirebis Sedegad. es imas
niSnavs, gavlenas iqoniebs rogorc mSobeli sawarmos, ise aramakontrolebeli
wilis kuTvnil nawilze SeZenis Semdgom mogebaSi da unda Semcirdes.
(b) TviTon sawarmoSi Seqmnili aqtivebi
Svilobil sawarmos SeiZleba aseve hqondes TviTon sawarmoSi Seqmnili aqtivebi,
romlebic ar aris aRiarebuli Tavis individualur finansur angariSgebaSi. es
gansakuTrebiT exeba aramaterialur aqtivebs, vinaidan umetesoba maTganisTvis
ikrZaleba kapitalizacia bass 38-is _ `aramaterialuri aqtivebi~ _ mixedviT.
konsolidirebul finansur angariSgebaSi amgvari aqtivebi unda aRiardes rea
luri RirebulebiT, Tu identificirebadia, rac imas niSnavs, rom SesaZlebeli
unda iyos maTi gamocalkeveba Svilobili sawarmosgan, an warmoSobili unda iyos
iuridiuli an saxelSekrulebo uflebebidan.
es imas niSnavs, rom konsolidirebul finansuri mdgomareobis angariSgebaSi un
da moxdes iseTi muxlebis kapitalizacia, rogoricaa TviTon sawarmoSi Seqmnili
safirmo/savaWro/sasaqonlo niSnebi, an samecniero-kvleviTi samuSaoebis dana
xarjebi, imis miuxedavad, akmayofilebs Tu ara igi bass 38-Si _ `aramaterialuri
aqtivebi~ _ kapitalizaciisTvis dadgenil kriteriumebs. aqac Cven vxedavT, rom
fass 3 _ `sawarmoTa gaerTianeba~ _ uaryofs individualuri finansuri angariS
gebisTvis moqmed `Cveulebriv~ saaRricxvo midgomas.
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realuri Rirebulebis koreqtirebis aRricxvis procesi TiTqmis zemoaRniSnulis
identuria. erTaderTi gansxvaveba isaa, rom realuri Rirebulebis koreqtirebam
SeiZleba gamoiwvios axali aramaterialuri aqtivis warmoqmna, romelic amJamad
ar aris aRiarebuli. esec gamoiwvevs grZelvadiani aqtivebis zrdas da gudvilis
Semcirebas. Tu am aqtivs SezRuduli sasargeblo momsaxurebis vada aqvs, unda
ganxorcieldes misi amortizeba darCenili vadis ganmavlobaSi. Tu ivaraudeba,
rom mas ganusazRvreli sasargeblo momsaxurebis vada aqvs, yovelwliurad unda
xdebodes misi Semowmeba gaufasurebaze.
g) pirobiTi valdebulebebi
gamocdebis Sedegebidan Cans xolme, rom studentebis umetesobas ar esmis es
sakiTxi. bevr students sworad aqvs naswavli bass 37-is wesi, romlis Tanaxmad
pirobiTi valdebulebebi unda gamJaRvndes mxolod finansuri angariSgebis ganmar

tebiT SeniSvnebSi da ar unda aRiardes TviTon finansur angariSgebaSi, rogorc
valdebuleba. individualuri finansuri angariSgebisTvis es savsebiT WeSmaritia.
konsolidirebuli finansuri angariSgebisTvis ki ase ar aris. am SemTxvevaSi,
pirobiTi valdebuleba unda aisaxos konsolidirebul finansuri mdgomareobis
angariSgebaSi realuri RirebulebiT.
es pirobiTi valdebulebebi imitom unda aRiardes konsolidirebul finansur
angariSgebaSi realuri RirebulebiT, radgan isini gavlenas iqoniebs fasze, rom
lis gadaxdasac moisurvebs mSobeli sawarmo Svilobili sawarmosTvis. es imiT
aixsneba, rom mSobeli sawarmo mesakuTreebs dabal fass SesTavazebs Svilobili
sawarmos SesaZenad, Tu ecodineba, rom Svilobil sawarmos SeiZleba hqondes
momavalSi potenciurad gadasaxdeli Tanxa, im SemTxvevaSic ki, Tu miiCneva, rom
maTi gadaxdis albaToba maRali ar aris.
pirobiTi valdebulebebis konsolidacia unda moxdes realuri RirebulebiT,
rogorc SeZenis TariRisTvis arsebuli valdebulebis. es Seamcirebs SeZenis
TariRisTvis wminda aqtivebs da, amgvarad, gazrdis gudvils. pirobiTi valde
bulebis realur RirebulebaSi SemdgomSi momxdari nebismieri cvlileba aRiar
deba mogebisa da zaralis angariSgebaSi, nacvlad imisa, rom gavlena moaxdinos
gudvilis gamoTvlaze.
reziume
rogorc vnaxeT, Svilobili sawarmos SesaZenad gadaxdili kompensaciac da Svi
lobili sawarmos wminda aqtivebic unda aisaxos SeZenili TariRisTvis gansazR
vruli realuri RirebulebiT. ufro mosalodnelia, vidre ara, rom `finansuri
angariSgebis~ modulis gamocdaze kiTxvaSi mocemuli iqneba muxlebis realuri
Rirebulebebi, rogoricaa realuri Rirebulebis koreqtireba, romelic moiTxo
veba wminda aqtivebisTvis, an pirobiTi kompensaciis realuri Rirebuleba. iseTi
muxlebis gamosaTvlelad, rogoricaa gadavadebuli fuladi saxsrebi an aqciebis
gamoSveba, kiTxvaSi (scenarSi) mocemuli iqneba informacia, romelic studentebs
Sesabamisi gatarebebis gamoTvlis saSualebas miscems.
aq mTavaria is, rom erTmaneTSi ar agerioT konsolidaciisTvis dadgenili sa
aRricxvo midgomebi individualuri finansuri angariSgebisTvis dadgenil saaR
Ricxvo midgomebTan. rogorc zemoT vnaxeT, realuri Rirebulebis koreqtirebebs
upiratesoba eniWeba Cveulebriv saaRricxvo midgomasTan SedarebiT, amitom es
Tema gansakuTrebuli mniSvnelobisaa TqvenTvis, rac kargad unda icodeT, raTa
maqsimaluri qulebi miiRoT konsolidaciasTan dakavSirebul kiTxvebSi.
sagamocdo kiTxvebSi Zalian xSirad aris gaTvaliswinebuli realuri Rirebulebis
koreqtirebebi da studentebs unda SeeZloT amgvari koreqtirebebis Sesruleba,
radgan es aris Svilobili sawarmoebis buRaltruli aRricxvis mTavari/centra
luri aspeqti.
statia moamzada `finansuri angariSgebis~ modulis
sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~, 2019 wlis Tebervali
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

buRaltrebs SeuZliaT Seavson „rCevebis deficiti“
dafinansebisa da kapitalis moZiebis mimarTulebiT
mcire da saSualo organizaciebSi _
acxadeben ACCA UK da Capitalise.com

dafinansebisa da kapitalis mozidvis
SesaZleblobebi „rTuli“ da „Caxlar
Tu
li
a“. im dros, ro
ca mci
re da sa
Sualo biznesebi (SME) kvlav ebrZvian
pandemiis gavlenebs, ACCA da kapita
lis moZiebis platforma Capitalise.com
erToblivad muSaoben imisaTvis, rom
profesionalma buRaltrebma SeZlon
mcire da saSualo biznesebis daxmareba
swori dafinansebisa da kapitalis mo
Ziebis SerCevaSi.
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orive organizacias sjera, rom xSirad
rTuli da CaxlarTuli dafinansebis
bazris siRrmiseuli codna buRaltrebs
saSualebas miscems, ufro metad daex
maron sakuTar kompaniebs da gaamyarebs
urTierTobebs TavianT klientebTan.
Capitalise-s TanadamfuZnebelma da aRmas
rulebelma direqtorma, pol surTisma
ganacxada: „kampania #LeaveNoBusinessBe
hind-is farglebSi TanamSromlobis Sem
deg, moxaruli varT, rom kvlav gveZle

va SesaZlebloba, vimuSaoT ACCA-sTan
erTad iseTi saswavlo masalebis Seq
mnaze, romelic daexmareba ACCA-is
wevr ebs. ekon om ik aS i gamk acr eb ul i
SezRudvebis fonze, mcire da saSua
lo biznesebs momavalSic dasWirdebaT
Cveni erToblivi mxardaWera. biznesis
mflobelebs dasWirdebaT damatebiTi
kapitali da es instrumentebi swored
aseTi situaciebisTvis Seiqmna“.
ACCA UK-is teqnikuri mxardaWeris ufrosma, glen kolinsma ganacxada: „da
finansebis mopoveba biznesis krizisi
dan gamoyvanis umTavresi nawilia da
momavalSic ase iqneba. Cven vimuSaveT
Cvens partnior Capitalise-Tan erTad,
raTa Cveni wevrebisTvis migveca wvdoma
Capitalise-is sertificirebul saswav
lo kursebTan, rac gaaRrmavebs maT
codnas dafinansebis SesaZleblobebis
Sesaxeb da informacias miawvdis imas
Tan dakavSirebiT, Tu rogor muSaoben
msesxeblebi da bankebi. es profesional

buRaltrebs saukeTeso poziciaSi aye
nebs imisTvis, rom maT SeZlon sakuTari
kompaniebis daxmareba am rTul droSi.“
pandemiis gavrcelebis Semdeg, mcire
da saSualo biznesebs daxmareba das
WirdaT kapitalze wvdomis mopovebaSi,
raTa gasCenodaT sacicocxlod saWiro
resursebi uprecedento garemoSi Tavis
gasatanad. aman Seqmna „sakonsultacio
deficiti“ mcire biznesebisTvis zus
tad iseT dros, roca profesionaluri
rCeva yvelaze metad sWirdebaT.
ori organizaciis mier Seqmnili prog
rama ori kursisgan Sedgeba:

safuZvlebi _ moicavs dafinansebis Se
savals, informacias bankis menejeris
Secvlil rolze da dafinansebis bazris
mimoxilvas (daaxloebiT 1,5 saaTiani
kursi);
mrCeveli _ am kursSi SeiswavliT, Tu
rogor udgebian bankebi sesxis gacemis
process da rogor miudgeT xelmisawv
domi dafinansebis variantebs (daaxlo
ebiT 3-saaTiani kursi).
TiToeuli kursis dasrulebisas gaice
ma Sesabamisi sertifikati da moicavs
dokumentebisa da bmulebis katalogs
samomavlo ganviTarebisTvis.

wyaro: accaglobal.com
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sakonsultacio servisebze fokusirebam
sabuRaltro firmebs upiratesoba moutana
pandemiis periodSi
sabuRaltro da sagadasaxado profesia ramdenime wlis ganmavlobaSi
afasebda sakonsultacio servisebze
koncentrirebis strategias, Tumca klientebis mxridan saWiroebis
moulodnelma da mkveTrma zrdam
gadasvlis es procesi mniSvnelovnad
daaCqara.

COVID-19 pandemiis dawyebis Semdeg
buRaltrebma da sagadasaxado profesionalebma kritikuli roli Seasrules ekonomikis SenarCunebaSi da
isini, vinc, ZiriTadad, sakonsultacio servisebze koncentrirdebodnen, danarCenebze ukeTes poziciaSi
aRmoCndnen.
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„gasulma rva Tvem aCvena, rom sakonsultacio saqmianobisken gadasvla
profesiisTvis ufro mniSvnelovania, vidre odesme,“ _ ganacxada Sarlot raStonma, Thomson Reuters-is sa
gada
saxado da finansuri aRricxvis
profesionalTa segmentis prezidentma. „bevrs dasWirda daxmareba antikrizisul programebTan dakavSirebiT da buRalterTa reaqcia sanimuSo
iyo. Tqven mcire biznesebs Tavis gadarCenaSi daexmareT“, _ ganacxada
man kompaniis yovelwliur konferenciaze.

„sakonsultacio servisebze gadasvlis saWiroeba mniSvnelovnad gazarda COVID-ma“, _ uTxra raStonma
konferenciis stumrebs da ganmarta
aRniSnuli strategiis sargebeli.
„imis nacvlad, rom Tqveni saqmianoba angariSgebis wardgenis sezonurobaze iyos damokidebuli, mTeli
wlis ganmavlobaSi geqnebaT biznesi
stabiluri Semosavlis nakadiT. rac
mTavaria, klientebTan amgvari urTierTobis damyareba yvelaze jansaRi
procesia“.
rac ufro mniSvnelovania, is firmebi,
romlebic pandemiamde gadavidnen sakonsultacio servisebis miwodebaze,
ufro Zlier poziciaSi aRmoCndnen.
„iseTi firmebi, romlebic ukve muSaobdnen klientebTan zogadi bizneskonsaltingis mimarTulebiT, pande
miis periodSi gaagrZeles muSaoba
arsebuli kontraqtis farglebSi da
iRebdnen Sesabamis honorars“, _ gana
cxada raStonma Jurnal Accounting
Today-sTan interviuSi. „iseTi kompa
niebi ki, vinc winaswar ar gadavidnen
amgvar modelze, imave saqmianobas
eweodnen krizisis periodSi, mxolod
_ anazRaurebis gareSe“.
wyaro: accountingtoday.com
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №269
2020 წლის 6 ნოემბერი ქ. თბილისი
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,
სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული
საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების,
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ
ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადა
სახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების,
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, №172,
სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებული წესის 72-ე მუხლის
პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:
„11. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირების ფაქტის გამოვლენის მიზნით
მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისათვის საჭირო მოქმედებების დაწყებამდე
ან გაჩერების მომენტიდან, გაჩერების შემდგომი პროცედურების შედეგების შესაბამისად
სატრანსპორტო საშუალების გაშვების ან/და საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის
შედგენამდე, ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით დასაშვებია შეჩერდეს სასაქონლო
ზედნადების/ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების გამოწერის შესაძლებლობა ამავე სატ
რანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის მითითებით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 05/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017388

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №267
2020 წლის 4 ნოემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 78-ე მუხლის 72 პუნქტი ჩამო
ყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„72. სატრანსპორტო საშუალებაზე სტაციონარულად დამაგრებული მრავალჯერადი
გამოყენების ლუდის გადასაზიდ ჭურჭელზე ან/და წარმოების ადგილზე სტაციონარულად
დამაგრებული მრავალჯერადი გამოყენების ლუდის იმ ჭურჭელზე, საიდანაც ხორციელდება
ჩამოსასხმელი ლუდის მხოლოდ საცალო მიწოდება, სავალდებულო ნიშანდება უნდა მოხდეს
შერჩეული პირის მიერ გაცემული მატერიალური ფორმის აქციზური მარკით, რომელიც,
შესაბამისი ჭურჭლის ყოველი შევსებისთანავე, დაიტანება ამავე ჭურჭლის თვალსაჩინო
ადგილზე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 13/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017392

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №273
2020 წლის 12 ნოემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის
შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 პუნქტი:
„2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიზნებისთვის, თუ
დღგ-ის გადამხდელი, გარდა ფიზიკური პირისა, არ წარადგენს დამატებული ღირებულების
გადასახადის დეკლარაციას, არ ითვლება, რომ მან წარადგინა დეკლარაცია, რომლის
საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 24/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017397

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №278
2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 2000900000.22.033.016112)
შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის:
1. დანართი №III-08-ის (ნავთობპროდუქტების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის
გამოყენებას დაქვემდებარებული ნავთობპროდუქტები) ცხრილის მე-3 და მე-4 გრაფები
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3

ნავთობის
მსუბუქი
დისტილატები
და
პროდუქტები
გადამუშავების
სპეციფიკური პროცესებისათვის და სხვა
ქიმიური გარდაქმნებისათვის

2710 12 110 00, 2710 12 150 00

0110

სპეციალური ბენზინები

2710 12 210 00, 2710 12 250 00

0210

2710 12 410 00

0270

– ოქტანური რიცხვით (RON) 95 ან მეტი,
მაგრამ 98-ზე ნაკლები

2710 12 450 00

0290

– ოქტანური რიცხვით 98 ან მეტი

2710 12 490 00

0320

2710 12 700 00, 2710 12 900 00

0370

–
გაზოილი
(დიზელის
საწვავი)
გადამუშავების
სპეციფიკური
პროცესებისათვის და სხვა ქიმიური
გარდაქმნებისათვის

2710 19 310 00, 2710 19 350 00

0610

– გაზოილი სხვა მიზნებისათვის

2710 19 430 00 – 2710 19 480 00

0690

– თხევადი სათბობი (მაზუთი)

2710 19 510 00 – 2710 19 680 00

0710

ბენზინები ძრავებისათვის:
– ოქტანური
ნაკლები

რიცხვით

(RON)

95-ზე

– ბენზინის საწვავი რეაქტიული
დანარჩენი მსუბუქი დისტილატები
4

და

ნავთობის მძიმე დისტილატები:
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“.

2. 78-ე მუხლის 71 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„71. ცალკეულ შემთხვევებში შემოსავლების სამსახურთან წერილობითი შეთანხმების
საფუძველზე, 5 ლიტრი და მეტი ტევადობის ლუდის ნაწარმზე, აგრეთვე საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2401, 240311 000 00, 2403
19 000 00, 2403 91 000 00, 2403 99 100 00, 2403 99 900 01, 2403 99 900 02 და 3824 99 960 01 კოდებში
მითითებულ საქონელზე სავალდებულო ნიშანდება შესაძლებელია განხორციელდეს ამ
მუხლისგან განსხვავებული წესით.“.
3. 79-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის
2401,2403 11 000 00, 2403 19 000 00, 2403 91 000 00 და 3824 99 960 01 კოდებში მითითებული
თამბაქოს ნაწარმისათვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 8.0 ევროს ეკვივალენტი
ლარებში.“.
4. 792 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2401,
2403 11 000 00, 2403 19 000 00, 2403 91 000 00 და 3824 99 960 01 კოდებში მითითებული
საქონლისთვის განკუთვნილი აქციზური მარკების ფონური ფერი განისაზღვრება ადგი
ლობრივი უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი აქციზური მარკების შე
საბამისად, ხოლო აქციზური მარკების შეფუთვის ფორმები განისაზღვრება ადგილობრივი
დანარჩენი თამბაქოსა და ადგილობრივი მოსაწევი სითხეებისათვის განკუთვნილი აქციზური
მარკების შესაბამისად.“.
5. 793 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) მე-2 სვეტში მიეთითება – მომხმარებლის მიერ წარმოებული/ იმპორტირებული
საქონლის სეს ესნ-ის კოდი, „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანების შესაბამისად;“.
6. 801 მუხლის 51 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„51. ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისათვის განკუთვნილი სითხეების (სეს ესნ
3824 99 960 01 კოდით) წარმოების შემთხვევაში დაინტერესებული პირის მიერ აქციზური
მარკების შეძენაზე განცხადებით მიმართვისას, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია
პირს მოსთხოვოს დამატებით ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.“.
7. 812 მუხლის მე-5 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) უზრუნველყოს საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის 2401, 2403 11 000 00, 2403 19 000 00, 2403 91 000 00, 2403 99 100 00, 2403 99
900 01, 2403 99 900 02 და 3824 99 960 01 კოდებში მითითებული საქონლისათვის მიღებული
მატერიალური აქციზური მარკის მონაცემთა ბაზაში ასახვა (გააქტიურება) აქციზური მარკის
მიღებისთანავე, არაუგვიენეს მიღებიდან 1 სამუშაო დღისა.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 დეკემბრიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 16/11/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017393

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №274
2020 წლის 13 ნოემბერი ქ. თბილისი
„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით
დასაბრუნებელი ზედმეტად გადახდილი თანხების ავტომატური
დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 14 თებერვლის №42
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმე
ტად გადახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრ
 ის 2019 წლის 14 თებერვლის №42 ბრძანებაში
(ვებგვერდი, 15/02/2019, სარეგისტრაციო კოდი 200090000.22.033.017178) შეტანილ იქნეს შემ
დეგი ცვლილება:
1. ბრძანების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლის მე-9 და მე-10 ნაწილების საფუძ
ველზე, ვბრძანებ:“.
2. ბრძანებით დამტკიცებული „დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირე
ბით დასაბრუნებელი ზედმეტად გადახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების წესის და
პირობების“:
ა) მე-4 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ ქვეპუნქტი:
„ე) შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილება, გაანგარიშებაში ასახული
ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების თაობაზე, რა დროსაც გაანგარიშებაში არსე
ბული ზედმეტობა მცირდება გადაწყვეტილების შესაბამისად, ამ წესის მე-5 მუხლის გათვა
ლისწინებით.“;
ბ) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის შემდეგ დაემ ატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:
„11. გაანგარიშებაში 2020 წლის 16 ნოემბრის შემდეგ ასახული ზედმეტობა, დამატებული
ღირებულების გადასახადის დეკლარაციით შესამცირებლად გაანგარიშებული თანხის ფარ
გლებში, „გადასახადის გადამხდ
 ელის მოთხოვნის“ წარდგენის გარეშე უბრუნდება გადასა
ხადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“;
გ) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:
„2. ამ მუხლის პირველი და 11 პუნქტ
 ების მიზნებისათვის, გადასახადის გადამხდელი
სათვის დასაბრუნებელი დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის ოდენობა გა
ნისაზღვრ
 ება, აღნიშნული თანხის დაბრუნების მოთხოვნის ან შემოსავლების სამსახურის
უფროსის გადაწყვეტილებით თანხის დაბრუნების მომენტისათვის, ამ წესის მე-5 მუხლით
დადგენილი წესით.“;
დ) მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტ
 ის შემდეგ დაემ ატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:
1
„3 . გაანგარიშებაში არსებული ზედმეტობის გადასახადის გადამხდელისათვის დაბრუ
ნების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ამ მუხლის მე-2
პუნქტის შესაბამისად განხორციელებულ მოქმედებათა საფუძველზე განსაზღვრ
 ულ ფარგ
ლებში, გამოიწერება საგადახდო დავალება, რაც ავტომატურ რეჟიმში ეგზავნება საქართვე
ლოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულებას – სახაზინო სამსახურს, რომელიც ახორციელებს თანხის დაბრუნების შესა
ბამის ღონისძიებებს.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 17 ნოემბრიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 25/11/2020
290040000.64.076.016084

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-13
2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. თბილისი
„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების
და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის
დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების
შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი,
17/10/2016წ., სარეგისტრაციო კოდი: 290040000.64.076.016002) დამტკიცებულ წესში შეტანილ
იქნეს ცვლილება და მე-2 მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. „აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია აცნობოს სამსახურს პროფესიული
პასუხისმგებლობის დაზღვევის თაობაზე დაზღვევის ხელშეკრულების დადების, შეწყვეტის
ან მასში ცვლილების შეტანის (მათ შორის, სადაზღვევო თანხის გაზრდის ან შემცირების)
შესახებ, სადაზღვევო პერიოდის დაწყების, დაზღვევის ხელშეკრულების დადების, შეწყვეტის
ან მასში ცვლილების შეტანის თარიღიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი		

იური დოლიძე
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

saqarTvelos rezidenti kompania yidulobs licenziebs (gamoyenebis uflebas)
ararezidentisgan da yidis qarTul kompaniebze, anu am licenzias Tavad ar iyenebs, mas aqvs momsaxurebis gadayidvis forma.
gvainteresebs, sagadasaxado miznebisaTvis vin gamodis aseT SemTxvevaSi
roialtis gadamxdeli, is kompania, romelmac iyida licenzia, ar gamoiyena da gadayida, Tu sabolood visi sakuTrebacaa es ufleba da saqmianobaSi iyenebs?
pasuxi:

1. roialti aris aramaterialuri aqtivis safasuri, anu Semosavlis saxeoba,
romelzec sagadasaxado kodeqsiT SeiZleba dawesdes gadasaxadi.
2. roialtis gadamxdelia piri, romelic sxva pirisgan yidulobs/qiraobs
aramaterialur aqtivs. Sesabamisad, roca Tqven yidulobT licenzias, Tqven
ararezidents uxdiT roialtis (anu aramaterialuri aqtivis safasurs). aseve,
roca Tqven yidiT am licenzias sxva kompaniebze, isinic gixdian roialtis (anu
aramaterialuri aqtivis safasurs).
3. Tu sworad gavigeT, Tqveni kiTxvis arsi isaa, Tu vis evaleba gadaxdil
Semosavalze (roialtize) gadasaxadis dakaveba. am kiTxvaze Cveni pasuxi aseTia _
rezident kompanias rezidenti kompaniisTvis gadaxdil nebismier anazRaurebaze
(maT Soris, roialtize) gadasaxadis dakaveba ar evaleba. rezident kompanias
maSin SeiZleba evalebodes gadasaxadis dakaveba sxva kompaniisTvis gadaxdili
anazRaurebidan, roca es sxva kompania: a) ararezidentia; b) am Semosavals is iRebs
mudmivi dawesebulebis gareSe; g) es Semosavali iTvleba saqarTveloSi arsebuli
wyarodan miRebul Semosavlad (sagadasaxado kodeqsis 104-e muxlis mixedviT).
4. Tqvens kiTxvaSi mocemuli informaciidan gamomdinare, vfiqrobT, rom gadaxdili
roialtidan saSemosavlo gadasaxadis dakaveba (agreTve dRg-iT ukudabegvra)
mouwevs Tqvens kompanias.

kiTxva:
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ararezidenti fizikuri pirisgan aris ijariT aRebuli farTobi. rodesac Cvengan xdeba ijaris safasuris gadaxda, am gadaxdili Tanxis mixedviT vbegravT saSemosavlo gadasaxadiT 20 %-iT. aseve, rogorc viciT, roca ararezidenti fizikuri piri aris gamqiravebeli, ar ekuTvnis sapensio anaricxebis dakaveba.
gvainteresebs, ramdenad sworad vakavebT saSemosavlo gadasaxads da xom ar
ekuTvnis Sesabamisad dRg-is nawilSi ukudabegvra?
pasuxi:

saSemosavlo gadasaxads sworad akavebT da im SemTxvevaSi, Tu farTobi saqar
TveloSi mdebareobs, dRg-iT ukudabegvrac mogiwevT.

kiTxva:

Cvens farmaceptul kompanias gvaqvs wamlebis wardgenisa da danergvis (promociuli) ganyofileba, romelic sxvadasxva wamlebis kvlevis, danergvis da SemdgomSi misi bazris Seswavlisa da mkurnalobis procesebis gamokvlevebis Seswavlis mizniT, sxvadasxva samedicino dawesebulebebis samedicino personals
(aradaqiravebul personals) aZlevs damatebiT anazRaurebas kvlevebSi miRebuli monawileobisTvis. aseve, sxvadasxva wamlis mimarT Catarebul konferenciebSi monawileobisaTvis afinansebs maT mivlinebebs da es yvelaferi keTdeba, Cveni
saqonlis (medikamentebis) Semdgomi realizaciis gazrdis mizniT.
gvainteresebs, aseTi saxis ganacemebi, ra gadasaxadebiT daibegreba? gTxovT
migviTiToT kodeqsis Sesabamisi muxlebi.
pasuxi:

Tqven mier CamoTvlili ganacemebi, Cveni azriT, warmoadgens „saqonlis reali
zaciasTan dakavSirebuli momsaxurebis anazRaurebas“. imis mixedviT, Tu vin
aris am anazRaurebis mimRebi, Tqven SeiZleba mogiwioT saSemosavlo gadasaxadis
(fizikuri piris SemTxvevaSi) an/da mogebis gadasaxadis (fizikuri piris an sawarmos
SemTxvevaSi, Tu isini gaTavisuflebuli arian gadasaxadisgan an ararezidenti
kompaniis SemTxvevaSi da a.S.) gadaxda. calkeul SemTxvevebSi, ararezidentTan
mimarTebiT, aseve SeiZleba warmogeSvaT dRg-iT ukudabegvris valdebulebac.
rac Seexeba sagadasaxado kodeqsis Sesabamisi muxlebis miTiTebas, Cveni mxridan
amis gakeTebas azri ar aqvs, vinaidan Sesabamisi urTierTgamomdinare normebi
sxvadasxva muxlebSia (aseve, kanonqvemdebare aqtebSi) „gabneuli“ da mogviwevda
TiTqmis mTeli sagadasaxado kodeqsis CamoTvla.

kiTxva:

onlain reJimSi kvebis produqtebis mimwodebel sawarmos gvemsaxureba kompania
„volti“ (gatanis momsaxure kompania), romelic gviwers invoisebs.
gvainteresebs, es operacia ibegreba Tu ara dRg-is ukudabegvris saxiT?
pasuxi:

Tu kompania „volti“ saqarTvelos rezidenti kompaniaa, am operacias dRg-iT
ukudabegvra ar Seexeba.

kiTxva:

2019 welSi registracia gaviare rogorc mikromewarmem, Cavabare wliuri
deklaracia. 2020 welSi saqmianobaSi davixmare erTi fizikuri piri da mainteresebs masze gacemuli xelfasi unda davbegro da davadeklariro, Tu masac exeba
Cem gamo SeRavaTi dabegvraSi?
pasuxi:

mikrobiznesis statusis mqone pirs ar aqvs daqiravebuli Sromis gamoyenebis
ufleba.
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kiTxva:

Sps-m, romelic estonur modelzea gadasuli, qvelmoqmedebis mizniT Tanxa
gadauricxa eklesias mSeneblobisTvis. eklesias saqvelmoqmedo organizaciis
statusi ar aqvs.
ra gadasaxadebiT daibegreba qvelmoqmedebisTvis gadaricxuli Tanxa?
pasuxi:

es operacia daibegreba mogebis gadasaxadiT.

kiTxva:

Sps-m 2020 wlis oqtombris TveSi gaanawila 2008-2016 wlebSi miRebuli mogeba da
gadaixada mxolod dividendis gadasaxdi, radgan Sesabamis periodebSi adre arsebuli mogebis gadasaxadis dabegvris reJimiT gadaxdili hqonda kuTvnili gadasaxadebi.
gvainteresebs, aseTi qmedebiT xom ar Seicvleba sawarmos sagadasaxdo Semowmebis
xandazmulobis periodi?
pasuxi:

xandazmulobis vada ar Seicvleba.

kiTxva:

Sps-m 2020 wels biujetidan daibruna 2019 wlis bolomde dRg-is baraTze arsebuli zedmetoba, romelic moicavda 2016 wlis CaTvlebs.
gTxovT gangvimartoT, xom ar imoqmedebs aRniSnuli dRg-is dabrunebis faqti
Semowmebis xandazmulobaze?
pasuxi:

Tu dRg-is CaTvla da Sesabamisad zedmetobis warmoSoba moxda 2019 wels,
zedmetobis 2020 wels moTxovnis faqti xandazmulobis vadis gaxangrZlivebaze
ar imoqmedebs.

kiTxva:
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saqarTveloSi registrirebulma Sps-m, romelic sasoflo-sameurneo saqmianobas eweva, 2020 wlis oqtomberSi daqiravebulze gasca xelfasi. rogorc sasoflosameurneo saqmianobaSi dasaqmebul pirs, romelsac 200000-mde Semosavali ar
aqvs, ekuTvnis Tu ara saSemosavlo SeRavaTi ssk-is 82-e muxlis mixedviT da ganTavisufldeba Tu ara Sesabamisi gadasaxadisagan?

pasuxi:

aRniSnuli SeRavaTi moqmedebs mxolod im SemTxvevaSi, Tu damsaqmebeli fizikuri
piria. am dros SeRavaTs iRebs damsaqmebelic (82.1-e muxlis „l“ qvepunqtiT)
da dasaqmebulic (imave muxlis „c“ qvepunqtiT). sxva SemTxvevaSi, anu, rodesac
damsaqmebeli aris Sps, damsaqmebeli da dasaqmebuli SeRavaTiT ver sargebloben.

kiTxva:

Cveni Sps saqmianobs saqarTvelos teritoriaze, gvaqvs samedicino saqmianoba da,
Sesabamisad, dRg-is nawilSi miuxedavad aRricxvaze dgomisa, daubegravi operaciebis da saqonlis gamo, gvaqvs CaTvlebis minimaluri 2-5%-iani proporciuli
CaTvlebi. klinikam gadawyvita kapitaluri danaxarjebi, rekonstruqcia-miSeneba, romlis drosac sakmaod didi iqneba dRg-is gadaxdebi. aseve, dasrulebis Semdgom 174 -e muxliT dagvidgeba ukudabegvris Temac.
gvainteresebs, ramdenad aris dRg-is gadaxdili Tanxebis CaTvlis SesaZlebloba
Cveni proporciuli da daubegravi operaciebis farglebSi, an, ramdenad iqneba
dRg-is Tanxebis sruli CaTvlis SesaZlebloba, aseTis SemTxvevaSi, gTxovT muxlis ganmartebas.
pasuxi:

Tu saqme gvaqvs sakuTari warmoebis Senoba-nagebobasTan, maSin:
a) am Senobis eqspluataciaSi Sesvlamde ganxorcielebul Sesyidvebze gadaxdil
dRg-is CaiTvliT srulad;
b) Senobis eqspluataciaSi Sesvlis momentSi mis TviTRirebulebas dabegravT
dRg-iT srulad; da
g) am daricxul dRg-s veRar CaiTvliT.
Tumca, amasTanave, am Senobaze ar kargavT proporciuli wesiT CaTvlis miRebis
uflebas momdevno 10 wlis ganmavlobaSi yoveli wlis dekemberSi (ix. sagadasaxado
kodeqsis 174-e muxlis me-7_me-13 nawilebi).
Tu aRniSnuli ar aris sakuTari warmoebis Senoba-nagebobasTan, aramed aris
ZiriTadi saSualebis remonti (ix. remontis xarjebis ganmarteba), maSin aRniSnuli
operaciis dabegvra moxdeba 2021 wlidan im SemTxvevaSi, Tu ganxorcieldeba
dRg-is dagegmili sakononmdeblo siaxleebis amoqmedeba.
rac Seexeba ukudabegvras, igi ssk-is 176-e muxliT regulirdeba. dasmuli
kiTxvidan ar Cans, romeli operaciidan warmoiSoba am ukanaskneliT dabegvris
valdebuleba. Tumca, Tu aRniSnuli dakavSirebuli iqneba CaTvlis uflebis gareSe
gaTavisuflebul operaciebTan, moxdeba misi daricxva da misi CaTvla aseve ver
moxdeba, rac warmoSobs damatebiT sagadasaxado valdebuleba ukudabegvris
dRg-is nawilSi.
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ზლოტი

რუმინული ლეი

უნგრული
ფორინტი

შვედური კრონა

შვეიცარული
ფრანკი

ჩეხური კრონა

ამერიკული
დოლარი

თარიღი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis noemberSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.11.20 1.9293 5.0668 3.7732 4.1896 2.2839 3.2086 3.3886 8.1657 7.7402 1.0269 3.6326 3.5288 1.3818 3.2327
02.11.20 1.9293 5.0668 3.7732 4.1896 2.2839 3.2086 3.3886 8.1657 7.7402 1.0269 3.6326 3.5288 1.3818 3.2327
03.11.20 1.9304 5.0719 3.7761 4.1900 2.3096 3.2108 3.4020 8.2011 7.7629 1.0308 3.6443 3.5336 1.3888 3.2438
04.11.20 1.9723 5.1818 3.8586 4.2848 2.3570 3.2814 3.5000 8.4414 7.9262 1.0623 3.7176 3.6017 1.4348 3.2988
05.11.20 1.9955 5.2428 3.9042 4.3348 2.3792 3.3188 3.5411 8.5895 8.0212 1.0759 3.7724 3.6553 1.4533 3.3409
06.11.20 2.0502 5.3907 4.0137 4.4428 2.4519 3.4126 3.6903 8.8935 8.2486 1.1156 3.8995 3.7466 1.4981 3.4000
07.11.20 2.0373 5.3556 3.9892 4.4181 2.4338 3.3925 3.6669 8.8276 8.1957 1.1123 3.8815 3.7302 1.4968 3.3613
08.11.20 2.0373 5.3556 3.9892 4.4181 2.4338 3.3925 3.6669 8.8276 8.1957 1.1123 3.8815 3.7302 1.4968 3.3613
09.11.20 2.0373 5.3556 3.9892 4.4181 2.4338 3.3925 3.6669 8.8276 8.1957 1.1123 3.8815 3.7302 1.4968 3.3613
10.11.20 2.0227 5.3080 3.9550 4.3783 2.4192 3.3630 3.6466 8.8088 8.1269 1.1007 3.8552 3.7005 1.4894 3.3308
11.11.20 2.0025 5.2570 3.9143 4.3948 2.4116 3.3283 3.6761 8.7041 8.0428 1.0910 3.8443 3.6194 1.4787 3.3186
12.11.20 1.9816 5.2037 3.8742 4.3570 2.3783 3.2919 3.6382 8.6370 7.9581 1.0881 3.8044 3.5810 1.4644 3.2863
13.11.20 1.9888 5.2237 3.8888 4.3397 2.3990 3.3065 3.6208 8.6641 7.9871 1.0954 3.8205 3.6011 1.4701 3.2914
14.11.20 1.9923 5.2316 3.8961 4.3449 2.4066 3.3132 3.6001 8.6636 8.0015 1.0951 3.8008 3.6032 1.4707 3.2951
15.11.20 1.9923 5.2316 3.8961 4.3449 2.4066 3.3132 3.6001 8.6636 8.0015 1.0951 3.8008 3.6032 1.4707 3.2951
16.11.20 1.9923 5.2316 3.8961 4.3449 2.4066 3.3132 3.6001 8.6636 8.0015 1.0951 3.8008 3.6032 1.4707 3.2951
17.11.20 1.9994 5.2496 3.9090 4.3499 2.4236 3.3248 3.6207 8.7358 8.0241 1.0914 3.8082 3.6208 1.4811 3.3004
18.11.20 2.0046 5.2647 3.9209 4.3740 2.4309 3.3344 3.6513 8.7193 8.0461 1.0858 3.8333 3.6279 1.4790 3.3021
19.11.20 1.9991 5.2485 3.9098 4.3746 2.4178 3.3250 3.6489 8.7353 8.0239 1.0832 3.8324 3.6163 1.4790 3.2919
20.11.20 1.9915 5.2313 3.8971 4.3650 2.4131 3.3112 3.6376 8.7060 7.9971 1.0788 3.8132 3.6088 1.4768 3.2948
21.11.20 2.0059 5.2652 3.9215 4.3918 2.4311 3.3347 3.6731 8.7843 8.0470 1.0911 3.8374 3.6264 1.4896 3.3073
22.11.20 2.0059 5.2652 3.9215 4.3918 2.4311 3.3347 3.6731 8.7843 8.0470 1.0911 3.8374 3.6264 1.4896 3.3073
23.11.20 2.0059 5.2652 3.9215 4.3918 2.4311 3.3347 3.6731 8.7843 8.0470 1.0911 3.8374 3.6264 1.4896 3.3073
24.11.20 2.0059 5.2652 3.9215 4.3918 2.4311 3.3347 3.6731 8.7843 8.0470 1.0911 3.8374 3.6264 1.4896 3.3073
25.11.20 2.0182 5.2988 3.9447 4.4329 2.4517 3.3549 3.6911 8.8275 8.0966 1.0921 3.8642 3.6364 1.5026 3.3193
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26.11.20 2.0152 5.2976 3.9424 4.4180 2.4503 3.3517 3.7271 8.8217 8.0901 1.0922 3.8834 3.6340 1.5036 3.3138
27.11.20 2.0177 5.3034 3.9466 4.4248 2.4497 3.3558 3.7342 8.8191 8.0966 1.0931 3.8890 3.6466 1.5095 3.3137
28.11.20 2.0219 5.3137 3.9545 4.4231 2.4747 3.3625 3.7453 8.8249 8.1139 1.0939 3.8916 3.6589 1.5111 3.3164
29.11.20 2.0219 5.3137 3.9545 4.4231 2.4747 3.3625 3.7453 8.8249 8.1139 1.0939 3.8916 3.6589 1.5111 3.3164
30.11.20 2.0219 5.3137 3.9545 4.4231 2.4747 3.3625 3.7453 8.8249 8.1139 1.0939 3.8916 3.6589 1.5111 3.3164

კანადური
დოლარი

ავსტრალიური
დოლარი

ეგვიპტური
გირვანქა

თურქული
ლირა

იაპონური იენი

აგს დირჰამი

ირანული რიალი

ისრაელის შეკელი

სინგაპურული
დოლარი

ქუვეითური დინარი

ჩინური იუანი

ჰონკონგური
დოლარი

ინდური რუპია

ახალზელანდიური
დოლარი

თარიღი

1

1

10

1

100

10

10000

10

1

1

10

10

100

1

01.11.20 2.4259 2.2749 2.0592 0.3881 3.0968 8.8015 0.7697 9.4595 2.3685 10.5644 4.8331 4.1693 4.3620 2.1442
02.11.20 2.4259 2.2749 2.0592 0.3881 3.0968 8.8015 0.7697 9.4595 2.3685 10.5644 4.8331 4.1693 4.3620 2.1442
03.11.20 2.4377 2.2810 2.0635 0.3868 3.0973 8.8315 0.7723 9.5482 2.3752 10.5937 4.8481 4.1838 4.3581 2.1487
04.11.20 2.5074 2.3474 2.0984 0.3889 3.1516 8.9812 0.7854 9.6784 2.4233 10.7734 4.9361 4.2564 4.4335 2.1996
05.11.20 2.5273 2.3730 2.1200 0.3927 3.1900 9.0958 0.7955 9.7756 2.4486 10.9108 4.9836 4.3092 4.4697 2.2187
06.11.20 2.5903 2.4541 2.1691 0.4022 3.2655 9.2567 0.8095 10.0461 2.5122 11.1184 5.1398 4.3846 4.5706 2.2882
07.11.20 2.5731 2.4470 2.1431 0.3942 3.2546 9.1514 0.8003 9.9453 2.4950 11.0062 5.0836 4.3355 4.5300 2.2837
08.11.20 2.5731 2.4470 2.1431 0.3942 3.2546 9.1514 0.8003 9.9453 2.4950 11.0062 5.0836 4.3355 4.5300 2.2837
09.11.20 2.5731 2.4470 2.1431 0.3942 3.2546 9.1514 0.8003 9.9453 2.4950 11.0062 5.0836 4.3355 4.5300 2.2837
10.11.20 2.5584 2.4238 2.1264 0.4111 3.2123 9.0683 0.7930 9.8793 2.4812 10.8992 5.0599 4.2955 4.4924 2.2676
11.11.20 2.5487 2.4163 2.1246 0.4010 3.1486 9.0351 0.7901 9.8175 2.4608 10.8416 5.0192 4.2800 4.4738 2.2673
12.11.20 2.5217 2.3980 2.0985 0.4059 3.1182 8.9472 0.7825 9.7104 2.4368 10.7431 4.9662 4.2383 4.4185 2.2629
13.11.20 2.5192 2.3942 2.1114 0.4260 3.1251 8.9611 0.7837 9.7511 2.4406 10.7597 4.9724 4.2447 4.4091 2.2648
14.11.20 2.5117 2.3922 2.1069 0.4320 3.1370 8.9711 0.7845 9.7905 2.4439 10.7683 4.9859 4.2497 4.4169 2.2515
15.11.20 2.5117 2.3922 2.1069 0.4320 3.1370 8.9711 0.7845 9.7905 2.4439 10.7683 4.9859 4.2497 4.4169 2.2515
16.11.20 2.5117 2.3922 2.1069 0.4320 3.1370 8.9711 0.7845 9.7905 2.4439 10.7683 4.9859 4.2497 4.4169 2.2515
17.11.20 2.5163 2.4057 2.1092 0.4274 3.1538 8.9856 0.7858 9.8144 2.4505 10.7891 5.0139 4.2570 4.4240 2.2674
18.11.20 2.5257 2.4194 2.1127 0.4258 3.1644 8.9902 0.7862 9.8435 2.4578 10.7947 5.0392 4.2593 4.4347 2.2784
19.11.20 2.5204 2.4103 2.1088 0.4259 3.1689 8.9624 0.7838 9.8269 2.4552 10.7649 5.0254 4.2465 4.4370 2.2800
20.11.20 2.5128 2.3940 2.1157 0.4280 3.1647 8.9703 0.7845 9.8273 2.4473 10.7744 5.0021 4.2500 4.4361 2.2698
21.11.20 2.5328 2.4133 2.1197 0.4359 3.1856 9.0044 0.7875 9.8965 2.4619 10.8188 5.0334 4.2663 4.4604 2.2949
22.11.20 2.5328 2.4133 2.1197 0.4359 3.1856 9.0044 0.7875 9.8965 2.4619 10.8188 5.0334 4.2663 4.4604 2.2949
23.11.20 2.5328 2.4133 2.1197 0.4359 3.1856 9.0044 0.7875 9.8965 2.4619 10.8188 5.0334 4.2663 4.4604 2.2949
24.11.20 2.5328 2.4133 2.1197 0.4359 3.1856 9.0044 0.7875 9.8965 2.4619 10.8188 5.0334 4.2663 4.4604 2.2949
25.11.20 2.5463 2.4390 2.1162 0.4171 3.1825 9.0370 0.7903 9.9362 2.4727 10.8545 5.0464 4.2822 4.4855 2.3189
26.11.20 2.5477 2.4346 2.1162 0.4164 3.1738 9.0221 0.7890 9.9663 2.4675 10.8471 5.0409 4.2752 4.4834 2.3124
27.11.20 2.5478 2.4405 2.1160 0.4195 3.1780 9.0218 0.7890 9.9910 2.4761 10.8397 5.0396 4.2753 4.4849 2.3219
28.11.20 2.5528 2.4468 2.1207 0.4235 3.1882 9.0291 0.7896 9.9946 2.4783 10.8485 5.0438 4.2788 4.4787 2.3288
29.11.20 2.5528 2.4468 2.1207 0.4235 3.1882 9.0291 0.7896 9.9946 2.4783 10.8485 5.0438 4.2788 4.4787 2.3288
30.11.20 2.5528 2.4468 2.1207 0.4235 3.1882 9.0291 0.7896 9.9946 2.4783 10.8485 5.0438 4.2788 4.4787 2.3288
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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

თარიღი

100

1

10000

10

10

1000

10

1000

10

100

100

10

1

01.11.20 4.0776 1.9016 1.2295 9.2363 1.8960 6.5655 3.1265 0.3120 1.1363 0.7471 3.9598 1.9827 0.5594
02.11.20 4.0776 1.9016 1.2295 9.2363 1.8960 6.5655 3.1265 0.3120 1.1363 0.7471 3.9598 1.9827 0.5594
03.11.20 4.0307 1.9081 1.2319 9.2680 1.8970 6.5813 3.1372 0.3131 1.1344 0.7455 3.9605 1.9938 0.5647
04.11.20 4.1408 1.9405 1.2406 9.4251 1.9235 6.6944 3.1904 0.3182 1.1543 0.7617 4.0827 2.0571 0.5743
05.11.20 4.2148 1.9652 1.2662 9.5454 1.9418 6.7798 3.2311 0.3223 1.1735 0.7739 4.1348 2.0608 0.5808
06.11.20 4.3756 2.0000 1.3087 9.7143 1.9779 6.8982 3.0088 0.3280 1.2034 0.7869 4.0548 2.1512 0.6001
07.11.20 4.3379 1.9772 1.2889 9.6037 1.9559 6.8210 2.9746 0.3242 1.1962 0.7779 4.1600 2.1349 0.6068
08.11.20 4.3379 1.9772 1.2889 9.6037 1.9559 6.8210 2.9746 0.3242 1.1962 0.7779 4.1600 2.1349 0.6068
09.11.20 4.3379 1.9772 1.2889 9.6037 1.9559 6.8210 2.9746 0.3242 1.1962 0.7779 4.1600 2.1349 0.6068
10.11.20 4.3170 1.9593 1.2916 9.5166 1.9410 6.7530 2.9476 0.3213 1.1861 0.7717 4.1223 2.1427 0.6194
11.11.20 4.3448 1.9521 1.2918 9.4817 1.9384 6.7297 2.9368 0.3197 1.1804 0.7739 4.1072 2.1359 0.6167
12.11.20 4.3144 1.9331 1.2871 9.3894 1.9196 6.6642 2.9082 0.3166 1.1663 0.7692 4.0672 2.1005 0.6072
13.11.20 4.2885 1.9373 1.2833 9.4040 1.9259 6.6655 2.9127 0.3171 1.1691 0.7710 3.9132 2.1159 0.6095
14.11.20 4.2581 1.9383 1.2854 9.4146 1.9258 6.6685 2.9160 0.3175 1.1720 0.7666 4.0781 2.1134 0.6037
15.11.20 4.2581 1.9383 1.2854 9.4146 1.9258 6.6685 2.9160 0.3175 1.1720 0.7666 4.0781 2.1134 0.6037
16.11.20 4.2581 1.9383 1.2854 9.4146 1.9258 6.6685 2.9160 0.3175 1.1720 0.7666 4.0781 2.1134 0.6037
17.11.20 4.2949 1.9414 1.2884 9.4297 1.9301 6.6657 2.9207 0.3180 1.1737 0.7698 4.0847 2.1399 0.6042
18.11.20 4.3150 1.9424 1.2890 9.4346 1.9305 6.6658 2.9222 0.3178 1.1746 0.7708 4.0868 2.1446 0.6081
19.11.20 4.3521 1.9364 1.2887 9.4054 1.9245 6.6418 2.9132 0.3173 1.1676 0.7692 4.0741 2.1437 0.6183
20.11.20 4.3109 1.9381 1.2909 9.4137 1.9178 6.6002 2.9158 0.3173 1.1663 0.7699 4.0777 2.1224 0.6143
21.11.20 4.3481 1.9455 1.2962 9.4494 1.9228 6.6014 2.9268 0.3183 1.1656 0.7735 4.0932 2.1490 0.6229
22.11.20 4.3481 1.9455 1.2962 9.4494 1.9228 6.6014 2.9268 0.3183 1.1656 0.7735 4.0932 2.1490 0.6229
23.11.20 4.3481 1.9455 1.2962 9.4494 1.9228 6.6014 2.9268 0.3183 1.1656 0.7735 4.0932 2.1490 0.6229
24.11.20 4.3481 1.9455 1.2962 9.4494 1.9228 6.6014 2.9268 0.3183 1.1656 0.7735 4.0932 2.1490 0.6229
25.11.20 4.3629 1.9525 1.3004 9.4837 1.9287 6.5534 2.9374 0.3187 1.1700 0.7816 4.1080 2.1612 0.6108
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26.11.20 4.3806 1.9493 1.2999 9.4680 1.9222 6.4976 2.9326 0.3182 1.1669 0.7828 4.1012 2.1753 0.6165
27.11.20 4.3828 1.9492 1.2942 9.4677 1.9215 6.4911 2.9325 0.3182 1.1647 0.7829 4.1011 2.1838 0.6232
28.11.20 4.3692 1.9508 1.2923 9.4754 1.9220 6.5368 2.9349 0.3184 1.1646 0.7829 4.1045 2.1882 0.6219
29.11.20 4.3692 1.9508 1.2923 9.4754 1.9220 6.5368 2.9349 0.3184 1.1646 0.7829 4.1045 2.1882 0.6219
30.11.20 4.3692 1.9508 1.2923 9.4754 1.9220 6.5368 2.9349 0.3184 1.1646 0.7829 4.1045 2.1882 0.6219

ilia WavWavaZis

brZnuli gamonaTqvamebi
•

istoria igi didebuli taZaria, saca uwiravs erTian sulsa erisas da
saca aRumarTavs ers Tavis didebuli da didbunebovan kacTa uwmindesni
xatni da zed waruweria didTa saqmeTa moTxroba, viTa saSviliSvilo
anderZi. eri, romelsac axsovs eg Tavisis erTianis saqmeTa ambavi,
keTdeba, mxnevdeba, hgulovandeba da Tavmowonebulia yvelgan Wiria
Tu lxini. am RirsebaTa patroni eri ar dauvardeba, ar dauZabundeba
araviTars zedmosuls ubedurebasa da gansacdelsa.

•

istoria imiTia didi, rom gviCvenebs Cven winaparTa cdomilebas,
masTanve gvaswavlis Wkuasa, rogor unda moviqceT.

•

icodeT, didi codva madli Tana sdevs arCevansa da vidre xeli kenWis
Casagdebad daiZrodes, Tqvens namuss, Tqvens sindiss, Tqvens guls,
Tqvens Wkuas ramdenjerme daekiTxeT da _ vin aris Rirseuli da vin
ara, ganurCevlad didisa da patarisa.
icodeT, Tqven gindaT kaci, romelsac Tqveni sikeTe, Tqveni siyvaruli,
TqvenTvis gulSematkivroba sulelobad ar miaCnia. Tqven gindaT kaci,
romelsac unda ebralebodes Tqveni Tavi, Tqveni col-Svili.

•

kaci Tu sazogadoeba, romelic TviT ar moqmedobs, TviT sakuTaris
TaosnobiT Wirs ar ebrZvis, met-naklebobisagan daxsnas TviT ar etaneba,
Tavis svebedsa TviTon ar iurvebs, _ igi tvirTia, igi meti bargia am
qveynierobazed.

•

kaci is aris, Cemo Zmao, romelic Tavis gonebis namuSevars, gulis
sikeTes xidad gasdevs, rom, Tu ar TviTon, sxvam mainc mSvidobiT
gaiaros.

•

kaci Seurevlad mosavia marto im sarwmunoebisa, romelsac aRiarebs
da gulSi atarebs, uamisod sarwmunoeba _ sarwmunoeba ki ar aris,
samoselia, romelsac kaci roca unda ixdis da roca unda icvams.

•

kacs ori saxeli unda hqondeso, _ ambobs Cveni eri: erTi, aq dasarCeni,
meore, Tan wasayolio. es anderZi qarTvelisa ise aravis Seusrulebia,
rogorc daviT mefesa. aq aRmaSeneblis saxeli darCa, rogorc mefes,
da iq, rogorc didbunebovanma kacma _ waiyolia saxeli wmindanisa,
didebis gvirgviniT Semkobili.
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.

gfpaa.ge/

