
პროფესიული მომსახურების 
კლასიფიკატორი



პროფესიული მომსახურების კლასიფიკატორი მომსადებულია მსოფლიოს 20 უმსხვილესი 
აუდიტორული ქსელის ვებ-გვერდებზე არსებული შეთავაზებების საფუძველზე და წარმოადგენს 
უნიკალურ საინფორმაციო-სახელმძღვანელო რესურსს, რომლის ანალოგები მსოფლიოში არ 
მოიძებნება.

კლასიფიკატორი მიზნად ისახავს საქართველოში რეგისტრირებული აუდიტორებისთვის და 
აუდიტორული ფირმებისთვის პროფესიული მომსახურების სრული სპექტრის გაცნობას მსოფლიო 
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითზე, რათა მათ შეძლონ საქართველოს ბაზარზე უკვე 
დამკვიდრებული მომსახურებების გარდა დამკვეთებისთვის ახალი ღირებული შეთავაზებების 
გაკეთება.

კლასიფიკატორი 280-მდე მომსახურების დასახელებას აერთიანებს, რომელიც დაჯგუფებულია 
მათი ერთგვაროვნების მიხედვით. დოკუმენტი მოიცავს მომსახურების ჯგუფის მოკლე 
აღწერილობას, შესაფერის პროფესიულ სტანდარტს, კანონმდებლობას ან სახელმძვანელოს, 
შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის რისკის მაჩვენებელს აუდიტორულ მომსახურების 
დამკვეთებისთვის სხვა შეთავაზებების გაკეთების შემთხვევაში, პოტენციური ბაზრის სეგმენტს, 
მათ შორის მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერის სახელმწიფო თუ დონორული 
პროგრამების ბმულებს, აგრეთვე ამათუიმ მომსახურებისთვის შესატყვის კვალიფიკაციას.

კლასიფიკატორი შეიქმნა მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის ფინანსური ჩართულობისა და 
ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის მხარდაჭერით, ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახეხ კანონის შესაბამისად მოქმედი პროფესიული 
ორგანიზაციების ჩართულობით და განკუთვნილია ბუღალტრული/აუდიტორული პროფესიის 
წარმომადგენლებისთვის, მეწარმეებისთვის, სახელმწიფო უწყებებისთვის და აკადემიური 
წრეებისთვის. 

შესავალი

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება

კაპიტალის გარიგებების საკონსულტაციო მომსახურება

საოჯახო ბიზნესის მომსახურება

ექსპერტული მომსახურება

ადამიანური რესურსების მართვის მომსახურება

საგადასახადო მომსახურება

ციფრული მომსახურება

რისკების მართვის მომსახურება

ბუღალტრული და ფინანსური მომსახურება

გადახდისუუნარობის მომსახურება

საშემფასებლო მომსახურება

იურიდიული მომსახურება



პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

1 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება
1.1 ფინანსური ანგარიშგების სავალდებულო აუდიტი ასს სდპ, 1-ლი, მე-2 კატ. საწარმოები
1.2 ფინანსური ანგარიშგების ნებაყოფლობითი აუდიტი ასს მე-3, მე-4 კატეგორიის საწარმოები
1.3 ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა მგსს 2400 ფინანსური ინსტიტუტები
1.4 სპეციალური დანიშნულების აუდიტი ასს 800, 805, 810 საწარმოები, აიპ-ები
1.5 სხვა მარწმუნებელი მომსახურება მგსს 3000 საწარმოები, აიპ-ები
1.6 შეთანხმებული პროცედურები დმსს 4400 საწარმოები, აიპ-ები
1.7 მმართველობითი ანგარიშგების აუდიტი

კანონი ბუღალტრული 
მითითება 1-ლი, მე-2 კატეგორიის საწარმოები

1.8 არაფინანსური ანგარიშგების, მდგრადობის ანგარიშგების აუდიტი
კანონი ბუღალტრული 
მითითება 1-ლი კატეგორიის საწარმოები

1.9 უცხოური ჯგუფების შვილობილი კომპანიების აუდიტი ასს შვილობილი საწარმოები
1.10 გრანტების აუდიტი ასს 800 აიპ-ები, სახელმწიფო საწარმოები
1.11 საპენსიო სქემების აუდიტი მგსს 3000 1-ლი, მე-2 კატეგორიის საწარმოები
1.12 ეფექტიანობის აუდიტი ISSAI 3000-3001
1.13 შესაბამისობის აუდიტი ISSAI 4000-4200

დამოუკიდებელი პროფესიული 
მომსახურება რომელიც მიმართულია 
აამაღლოს ინფორმაციის ან ინფორმაციის 
კონტექსტის სანდოობა ისე რომ, 
გადაწყვეტილებების მიმღებმა მხარეებმა 
მიიღონ უფრო შეგნებული, უკეთესი 
გადაწყვეტილებები. 

რეგისტრირებული აუდიტორი

სერტიფიცირებული საჯარო 
აუდიტორებისახელმწიფო სდპ-ები

არ გამოიყენება

2 ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება
2.1 სტრატეგიული დაგეგმვა, მოგების ზრდა და აქციონერებთან 

ანგარიშგება
2.2 საოპერაციო და ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია
2.3 რესტრუქტურიზაცია
2.4 ბიზნესის განვითარება
2.5 მიწოდების ჯაჭვი და საწარმოო კონსულტაციები
2.6 დამოუკიდებელი ბიზნეს მიმოხილვები
2.7 კონსულტირება ბიზნეს სტურქტურებზე და შესრულების 

გაუმჯობესებაზე
2.8 კონსულტირება ფინანსური რეორგანიზაციაზე
2.9 კონსულტირება ბიზნესის გასხვისებაზე აწარმოე საქართველოში
2.10 საჯარო ადმინისტრირების და საჯარო ბიზნესის კუთხით 

კონსულტირება 
2.11 მოლაპარაკებები და მომწოდებელთა დაცვა სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
2.12 ბიზნესიდან გასვლის სტრატეგია
2.13 კონსულტირება მდგრადობის და კორპორაციული სოციალურ 

პასუხისმგებლობის საკითხებზე სტანდარტის პროექტი
2.14 ბიზნეს გეგმის მომზადება
2.15 ჯგუფური სარჩელების მომსახურება
2.16 შუალედური მენეჯმენტი (არა აღსრულებითი)
2.17 ბაზრის კვლევა და მარკეტინგი
2.18 სამეთვალყურეო საბჭოს გაძლიერება კოდექსი
2.19 კრისიზების მართვა
2.20 კონსულტირება კორპორაციული მართვის საკითხებზე კოდექსი

რჩევების, მითითებების და საოპერაციო 
დახმარების აღმოჩენა ბიზნესისთვის და 
სხვა ორგანიზაციებისთვის მართვის 
სხვადასხვა საკითხებზე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

EBRD Advice for Small Businesses –  
საკონსულტაციო მომსახურებების 
ფართო სპექტრი მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის

სამთავრობო/დონორული 
დახმარების პროგრამების მცირე 
და საშუალო ბიზნესის 
მხარდასაჭერად: 

მაღალი

DCFTA –  ევროკავშირში 
ექსპორტების ხელშეწყობა

ქალების ბიზნესში ხელშეწყობა

ინოვაციების ხელშეწყობა

https://saras.gov.ge/ka/FinAudit
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/426
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/421
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/489
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/433
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saras.gov.ge/Content/files/%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%982019.pdf
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/421
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/489
https://sao.ge/Uploads/2019/11/ade40f6c-09c6-4def-a269-58dae744b5b8.pdf
https://sao.ge/Uploads/2019/11/4a6b014d-90c8-4b61-970a-6cd97401013d.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saras.gov.ge/Content/files/%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%98-%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%982019.pdf
https://saras.gov.ge/ka/Auditors
https://www.sai.ge/ka/sertification/certified-persons
https://www.sai.ge/ka/sertification/certified-persons
https://saras.gov.ge/Content/files/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%20%E2%80%94%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%20%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/document/view/5302151?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/5302151?publication=0
https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saras.gov.ge/ka/CertifiedAccountant
https://dcfta.gov.ge/ge
https://womenpower.ge/about-us/
https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/georgia.html%20
https://rda.gov.ge/ge
https://gita.gov.ge/
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/732
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/733


3 კაპიტალის გარიგებების საკონსულტაციო მომსახურება
3.1 ბიზნესის აღდგენის მომსახურება
3.2 კორპორაციული სტრატეგია
3.3 გარიგებების სტრატეგია
3.4 გარიგების ღირებულების განსაზღვრა
3.5 ინფრასტრუქტურული კონსულტირება
3.6 საინვესტიციო ფონდები
3.7 შესყიდვები და შერწყმები
3.8 კორპორაციული ფინანსების გარიგებები
3.9 გაყიდვები და გამოყოფები
3.10 შედეგების შეცვლა
3.11 კაპიტალის მოზიდვა
3.12 პროექტის დაფინანსება
3.13 საწყისი საბაზრო კვლევები და შეფასებები
3.14 პოტენციური სამიზნეების და კონკურენტების განსაზღვრა
3.15 კულტურული სხვაობები
3.16 ბიზნეს ეტიკეტი და პროტოკოლი
3.17 ადგილობრივი ბიზნეს და პოლიტიკური გარემო
3.18 ფინანსები, გრანტები და შესაძლებლობები
3.19 ფინანსური დიუ დილიჯენსი
3.20 საწარმოების შეძენების, შვილობილი კომპანიების ან 

წარმომადგენლობების დაფუძნების ხელშეწყობა
3.21 გარიგებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები
3.22 მზადება საჯარო კომპანიის სტატუსის მოსაპოვებლად
3.23 ბიზნესების მომზადება გასაყიდად
3.24 შეძენების და შესყიდვების ინტეგრაცია
3.25 კაპიტალური ბაზრები და პირველადი განთავსება
3.26 კონსულტირება პრივატიზების საკითხებში
3.27 კონსულტირება ბიზნესის გადაცემაზე 
3.28 კონსულტირება საფინანსო და საინვესტიციო საბანკო 

მომსახურებაზე
3.29 კონსულტირება საჯარო ადმინისტირებაზე და საჯარო სექტორის 

ბიზნესზე
3.30 ვენჩურულ კაპიტალთან დაკავშირებული მოლაპარაკეკები
3.31 ფინანსების მოზიდვა
3.32 ხელმძღვანელობის მიერ აქციების გამოსყიდვები, დაბრუნება

ეთიკის კოდექსი და 
პროფესიული ქცევის 
სტანდარტები

სერტიფიცირებული ფინანსური 
ანალიტიკოსი

გარიგებებთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურებები ეხმარება 
ორგანიზაციებს შეაფასონ და გაერკვნენ 
კორპორაციულ გარიგებებში, რაც მოიცავს 
ბიზნეს მოდელირებას, საწარმოთა შეძენებს 
და შერწყმებს, შეფასებებს

ACCA

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

მაღალი მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის 
საწარმოები

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/ethics/code-of-ethics-standards-of-conduct-guidance
https://www.cfainstitute.org/en/programs
https://www.cfainstitute.org/en/programs
http://www.gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=52
https://saras.gov.ge/ka/CertifiedAccountant


5 ექსპერტული მომსახურება
5.1 კომერციული და საკონტრაქტო დავების მხარდაჭერა
5.2 პირადი და ოჯახური დავების მხარდაჭერა
5.3 საბუღალტრო კორპორატიული თაღლითობის ექსპერტული 

გამოძიება
5.4 მარეგულირებელი მოკვლევები
5.5 სადაზღვევო პრეტენზიების წარდგენა და ზარალის მართვა
5.6 კომპიუტერული ექსპერტიზა და ანალიზი
5.7 კომპლექსური დავები
5.8 ექსპერტული ბუღალტერია
5.9 ბიზნეს წარუმატებლობების და საეჭვო წინა გარიგებების გამოძიება
5.10 თაღლითობის საწინააღმდეგო მომსახურება

პროფესიული ქცევის 
კოდექსი

ეთიკის კოდექსი 
პროფესიონალი 
ბუღალტრისტვის

რეგისტრირებული აუდიტორიბუღალტრული უნარჩვევები გამოყენება 
იმის განსასაზღვრად, ჰქონდა თუ არა 
ადგილი თაღლითობას ან მითვისებას,  
რათა აღმოჩენილ იქნას დახმარება 
სამართლებრივი კუთხით, დავების 
გადაწყვეტის ან პრევენციის მიზნით

მაღალი
საწარმოები (მათი ინვესტორები) 
სადაც მაღალია თაღლითობის 
რისკი

სერტიფიცირებული 
ექსპერტ-ბუღალტერი

6 ადამიანური რესურსების მართვის მომსახურება
6.1 კომპანიის კულტურა, ლიდერობა და ცვლილება
6.2 მრავალფეროვნება და ჩართულობა
6.3 დასაქმების კანონმდებლობა
6.4 ადამიანური რესურსების ტრანსფორმაცია და ტექნოლოგიები
6.5 ორგანიზაციული დიზაინი
6.6 პერსონალის ანალიტიკა და განვითარება
6.7 პენსიაზე გასვლა
6.8 შეფასება, დაჯილდოება და წახალისება 
6.9 ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია 
6.10 გადაცემის დაგეგმვა და განვითარება 
6.11 დასაქმებულების წახალისების გეგმა
6.12 პერსონალის დაკომპლექტება, დაქირავება და ძიება 
6.13 ხელმძღვანელობის წახალისების სქემები

ადამიანური რესურსების მართვის 
მომსახურებები ეხმარება ორგანიზაციებს 
გახდნენ უფრო ეფექტიანების დროის და 
ხარჯების მიმართულებით, დახვეწონ 
დასაქმებულებთან ურთიერთობები.

მაღალიშრომის კოდექსი
ადამიანური რესურსების მართვის 
პროფესიონალი

EBRD Advice for Small Businesses –  
საკონსულტაციო მომსახურებების 
ფართო სპექტრი მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის

4 საოჯახო ბიზნესის მომსახურება
4.1 სტარტაპების ჩამოყალიბებაში დახმარება სტარტაპ საქართველო
4.2 ბიზნესის ზრდა
4.3 ბიზნესის გაძლიერება
4.4 ბიზნესის გარდაქმნა
4.5 საოჯახო ბიზნესის ოფისის მართვა
4.6 კერძო ბიზნესის სამეთვალყურეო საბჭოში დელეგირება
4.7 საკუთრების გადაცემა და გასვლის სტრატეგია
4.8 სატრასტო, მინდობილი პირის და რწმუნებულის მომსახურება
4.9 სიმდიდრის მართვა

კანონი მეწარმეთა 
შესახებ

საოჯახო ბიზნესთან დაკავშირებული 
მომსახურება მიზნად ისახავს მეწარმეობით 
დაკავებულ ოჯახებს განავითარონ თავიანთი 
ბიზნესი, გახადონ იგი უფრო ღირებული 
შემდგომი თაობებისთვის გადასაცემად

მაღალი მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის 
საწარმოები

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5230186?publication=0#DOCUMENT:1;
https://startup.ge/
https://saras.gov.ge/ka/CertifiedAccountant
https://saras.gov.ge/ka/Auditors
http://www.forensicglobal.org/index.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saras.gov.ge/Content/files/IESBA_CODE_2020_GEO.pdf
http://www.forensicglobal.org/ethics.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/georgia.html%20
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=21


7 საგადასახადო მომსახურება
7.1 საგადასახადო შინაგანაწესი
7.2 საგადასახადო დავების გადაწყვეტა
7.3 საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინისტრირება
7.4 საგადასახადო ანგარიშგება და სტრატეგია 
7.5 სატრანსფერო ფასწარმოქმნა
7.6 საგადასახადო შესაბამისობის ტრანსფორმაცია
7.7 გადასახადებთან დაკავშირებული ბიზნეს პროცესების დახვეწა
7.8 საგადასახადო მართვის კონსულტაციები
7.9 შეძენებისა და შერწყმების გადასახადები
7.10 საგადასახადო დაგეგმვა
7.11 საგადასახადო აღრიცხვა და რისკები
7.12 საგადასახადო პოლიტიკა და დავები
7.13 ციფრული გადასახადები
7.14 მოგების გადასახადის შესაბამისობა და დაგეგმვა
7.15 საშემოსავლო გადასახადის შესაბამისობა და დაგეგმვა
7.16 საგადასახადო ადვოკატირება და დავები
7.17 უპატრონო ქონება
7.18 საგადასახადო ოპტიმიზაცია საერთაშორისო ჯგუფებისთვის
7.19 საგადასახადო დაგეგმვა ინდ.მეწარმეებისთვის
7.20 საოჯახო და პირადი საგადასახადო რჩევები
7.21 არარეზიდენტთა საგადასახადო მომსახურება
7.22 კვლევებისა და განვითარების საგადასახადო კრედიტები
7.23 კაპიტალის ღირებულების ანაზღაურება (სუსტი კაპიტალიზაცია?)
7.24 შესაბამისობა და კონსულტირება არაპირდაპირი გადასახადების, 

დღგ-ს, საბაჟო გადასახადის მიმართულებით
7.25 ეროვნული და საერთაშორისო დაბეგვრის ოპტიმიზაცია
7.26 აქციების პირველადი განთავსების დაბეგვრა
7.27 ეროვნული და საერთაშორისო ბიზნესის გადაცემის დაგეგმვა 

(კორპორატიული და პიროვნული)
7.28 წარმომადგებლობა საჯარო ორგანოებისა და სასამართლოების 

წინაშე
7.29 საგადასახადო დიუ დილიჯენსი
7.30 კაპიტალური ანარიცხების გამოყენება
7.31 ზარალის გამოქვითვის დაგეგმვა
7.32 კაპიტალის ზრდის გადასახადი
7.33 არამატერიალური აქტივების ხარჯების გამოქვითვა
7.34 საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა
7.35 საგადასახადო სტრუქტურირება
7.36 არაპირდაპირ გადასახადებთან შესაბამისობა ელექტრონული 

კომერციის ბიზნესებისთვის
7.37 საგადასახადო აგენტის მომსახურება
7.38 მემკვიდრეობის და ჩუქების გადასახადები
7.39 კონსულტირება ქონების გადასახადზე
7.40 პირდაპირი გადასახადები, მათ შორის მოგების და საშემოსავლო
7.41 ფისკალური კონსოლიდაცია
7.42 საგადასახადო სიახლეები
7.43 სახელმწიფო გადასახადო აუდიტის პროცესში და შედეგების 

გასაჩივრებაში დახმარება
7.44 საგადასახადო დავები ყველა ადმინისტრაციულ დონეზე
7.45 საგადასახადო გამოძიება
7.46 უცხოეული გადამხდელების რეგისტრაცია და წარმომადგენლობა
7.47 საგადასახადო შეთანხმებები

სერტიფიცირებული ბუღალტერი

პროფესიული მომსახურების ფართო 
სპექტრი, რომელიც მიზნად ისახავს 
საწარმოების და ფიზ.პირების დახმარებას 
გადასახადების დაგეგვმასა და 
შესაბამისობის უზრუნველყოფაში

საგადასახადო კოდექსი მაღალი ყველა კატეგორიის საწარმო

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელობა ჯგუფის მოკლე სახელწოდება

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=176
https://saras.gov.ge/ka/CertifiedAccountant


8 ციფრული მომსახურება
8.1 აპლიკაციების შემუშავება
8.2 კიბერ და მონაცემთა უსაფრთხოება
8.3 ღრუბლოვანი და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები
8.4 დიდი მონაცემების ანალიზი
8.5 აიტი აუთსორსინგი
8.6 ტექნოლოგიური სტრატეგიის შემუშავება
8.7 მონაცემთა ანალიზი
8.8 აპლიკაციებთან დაკავშირებული მომსახურებები
8.9 ციფრული ტრანსფორმაცია
8.10 საწარმოო გადაწყვეტები
8.11 ციფრული ოპერაციების აუთსორსი
8.12 ქსელში შეღწევის ტესტირება
8.13 კონსულტირება აიტი სისტემების დიზაინზე
8.14 აიტი სისტემების მიმოხილვა, კონსულტირება და პროგრამული 

უზრუნველყოფის შერჩევა
8.15 აიტი აუდიტის გადაწყვეტები

აიტი აუდიტის, უსაფრთხოების, 
მმართველობის და რისკის 
პროფესიონალები

მაღალიISO/IEC 27001:2013

საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც 
ეხმარება დამკვეთებს შეაფასოს 
განსხვავებული ტექნოლოგიური 
სტრატეგიები, და შეუსაბამოს ეს 
სტრატეგიები მათი ბიზნესის ან პროცესების 
სტრატეგიებს EBRD Advice for Small Businesses –  

საკონსულტაციო მომსახურებების 
ფართო სპექტრი მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის

ინოვაციების ხელშეწყობა

9 რისკების მართვის მომსახურება
9.1 სტრატეგიული და რეპუტაციული რისკი
9.2 რეგულაციის და შესაბამისობის რისკი
9.3 ფინანსური რისკი
9.4 საოპერაციო რისკი
9.5 რისკების მართვის სისტემების იმპლემენტაცია
9.6 კონსულტირება საწარმოო რისკების მართვაში
9.7 სამეთვალყურეო საბჭო და აუდიტის კომიტეტები
9.8 ბიზნესის განგრძობითობა
9.9 განსაკუთრებული შემთხვევებისგან აღდგენა
9.10 დახმარების ფონდების მოზიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება
9.11 საწარმოო რისკები
9.12 ტექნოლოგიური რისკები
9.13 ანგარიშები სისტემურ და ორგანიზაციულ კონტროლზე 
9.14 შიდა აუდიტის მომსახურებები და შიდა კონტროლების მიმოხილვა
9.15 კონსულტირება რისკებზე
9.16 რისკების შეფასება და ხელმძღვანელობის კონსულტირება

9.17
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის მომსახურება FATF რეკომენდაციები

რისკის მართვის მომსახურებები მიზნად 
ისახავს  გაურკვევლობების 
იდენტიფიცირების, ანალიზის, შემცირების 
პროცესის მხარდაჭერას ამათუიმ 
გადაწყვეტილებების მიღებისას

COSO საწარმოთა 
რისკის მართვის 
სახელმძღვანელოები მაღალი

სდპ, 1-ლი,  მე-2 და მე-3 
კატეგორიის საწარმოები სერტიფიცირებული ბუღალტრები

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

https://www.iso.org/standard/54534.html
https://www.coso.org/SitePages/Guidance-on-Enterprise-Risk-Management.aspx?web=1
https://www.isaca.org/
https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/georgia.html%20
https://gita.gov.ge/
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://saras.gov.ge/ka/CertifiedAccountant


10 ბუღალტრული და ფინანსური მომსახურება
10.1 ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს-თან შესაბამისად ფასს
10.2 ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მსს ფასს-თან შესაბამისად მსს ფასს

10.3
გამარტივებული 
სტანდარტი

10.4 მმართველობითი აღრიცხვა და ანგარიშგება
10.5 სტატისტიკური ანგარიშგებია მომზადება საქსტატის ფორმები
10.6 კონსოლიდირებული ანგარიშგების მომზადება ფასს
10.7 შუალედური ანგარიშგების მომზადება ფასს
10.8 გადახდების პროცესის წარმოება
10.9 უცხოური საწარმოების წარმომადგენლობების ადმინისტრაციული მომსახურება
10.10 ფინანსური დირექტორის მომსახურება
10.11 ფინანსური გუნდის მხარდაჭერა, კონსულტაციები და მითითებები
10.12 საბუღალტრო სისტემების დახვეწა
10.13 სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და იმპლემენტაცია
10.14 საბუღალტრო პერსონალის ტრენინგი სახელმძღვანელოები
10.15 ჯგუფის სააღრიცხვო სახელმძღვანელოების შემუშავება და 

იმპლემენტაცია
10.16 საწარმოს დაფუძნების და სამდივნო მომსახურება
10.17 მმართველობითი ანგარიშგების სისტემების მიმოხილვა
10.18 ხელფასების და საწარმოეს ადმინისტრირების მომსახურება
10.19 ჯგუფის ანგარიშგება ფასს
10.20 საბუღალტრო სისტემების გაუმჯობესება და ოპტიმიზაცია
10.21 ბიუჯეტირება, ფინანსების დაგეგმვა და კონტროლი
10.22 ფულადი ნაკადების და მოგების პროგნოზირება
10.23 ფინანსური კონტროლი
10.24 ხარჯთაღრიცხვის მართვა
10.25 კვარტალური და თვიური ანგარიშგების სისტემის შემუშავება 

იმპლემენტაცია და ახსნა
10.26 მმართელობითი ანგარიშგების მომზადება სახელმძღვანელოები
10.27 კორპორაციული ხაზინა
10.28 ფასს-ზე გადასვლა ფასს
10.29 ბუღალტრული გადაწყვეტების და ბიზნეს პროცესების აუთსორსი
10.30 კონსულტირება ფინანსური აღრიცხვის საკითხებში
10.31 ინტეგრირებული ანგარიშგება
10.32 იჯარის აღრიცხვა
10.33 ფასს ანგარიშგების კომპილაცია დმსს 4410
10.34 მდგრადობის ანგარიშგება სახელმძღვანელოები
10.35 არაფინანსური ანგარიშგების კომპილაცია
10.36 მარეგულირებელი ანგარიშგება
10.37 გრანტების ადმინისტრირება და შესაბამისობა
10.38 კონსულტირება ბუღალტრულ ადმინისტრაციული საკითხებზე

საბუღალტრო მომსახურება გულისხმობს 
საწარმოების ფინანსური ინფორმაციის 
შეგროვებას, გაზომვას, დამუშავებას და 
კომუნიკაციას, მათ შორის ფინანსური 
აღრიცხვის, მმართველობითი აღრიცხვის, 
ხარჯთაღრიცხვის, საბუღალტრო 
საინფორმაციო სისტემების 
მიმართულებით. 

ყველა კატეგორიის საწარმო

EBRD Advice for Small Businesses –  
საკონსულტაციო მომსახურებების 
ფართო სპექტრი მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის

სერტიფიცირებული ბუღალტერიმაღალი

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება გამარტივებული სტანდარტის 
შესაბამისად

https://saras.gov.ge/ka/Ifrs
https://saras.gov.ge/ka/Home/IfrsForSmes
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saras.gov.ge/Content/files/meotxe-kategoriis-sawarmoebis-finansuri.pdf
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/121/methodologia-biznes-statistika
https://saras.gov.ge/ka/Home/Manuals#tab-reporting
https://saras.gov.ge/ka/Ifrs
https://saras.gov.ge/ka/Ifrs
https://saras.gov.ge/ka/Ifrs
https://saras.gov.ge/ka/Ifrs
https://saras.gov.ge/ka/Home/Manuals#tab-reporting
https://saras.gov.ge/ka/Home/Manuals#tab-reporting
https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/434
https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/georgia.html%20
https://saras.gov.ge/ka/CertifiedAccountant


11 გადახდისუუნარობის მომსახურება
11.1 აქტივების დაცვა და დაბრუნება
11.2 რეფინანსირება
11.3 გადახდისუუნარობის დაგეგმვა
11.4 პირადი ვალდებულებების დაცვა
11.5 გადახდისუნარიანობის რესტრუქტურიზაცია
11.6 გადახდისუუნარო ბიზნესების რესტრუქტურიზაცია
11.7 დავალიანების გრაფიკის შეცვლა, აღდგენა და კონვერტაცია
11.8 ბიზნესის რეაბილიტაცია და რესტრუქტურიზაცია

მაღალი
გადახდისუუნარობის რისკის 
წინაშე მდგარი კომპანიები

რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში მყოფი 
კომპანიების კონსულტირება

გადახდისუუნარობის 
სპეციალისტები, ძირითადად 
სერტიფიცირებული ბუღალტრები

კანონი 
გადახდისუუნარობის 
შესახებ

12 საშემფასებლო მომსახურება
12.1 ბიზნესის შეფასება IVSC ფასს ანგარიშგება
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