
#1(264)
ianvari

2019
# 3 (290)
marti
2021

samecniero-praqtikuli Jurnali

IS
SN

 1
51

2-
08

05

ბუღალტრული
აღრიცხvა

finansuri  
angariSgeba

finansuri  
angariSgeba

finansuri aRricxva

strategiuli  
bizneslideri

(sbl)



ლეჩხუმის რაიონი მდიდარია შესანიშნავი 
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საირმის უდაბნოების ადგილზე არის მოწყობილი 
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სვეტები“, რომლის სიგრძე დაახლოებით 3 კმ-ია. 
გზა ტყეში იკვრება მთის უღელტეხილიდან, სადაც 
შეგიძლიათ 4X4 ავტომობილით გაიაროთ 1 კმ. 
შემდეგ მოგიწევთ ფეხით გასეირნება, რადგან 
გზა ძალიან ვიწრო ხდება. ამ აღმართზე გავლის 
შემდეგ, გზა მთის მწვერვალამდე მიგიყვებით. აქ 
თქვენ წააწყდებით შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის 
ეკლესიის ნანგრევებს. ნანგრევებიდან რამდენიმე 
კილომეტრის დაშორების შემდეგ, უღელტეხილი 
სრულდება მთის მწვერვალზე, ზღვის დონიდან  
680 კილომეტრში. 

Don’t let the fear of losing be greater
than the excitement of winning
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moduli gavida  
gamocdaze

Caabara CaiWra Cabarebis
%

buRalteri biznesSi 21 20 1 85%

mmarTvelobiTi aRricxva 44 36 8 86%

finansuri aRricxva 64 49 15 67%

qarTuli biznessamarTali 100 85 15 91%

saqmianobis Sedegebis marTva 46 30 16 63%

sagadasaxado dabegvra 135 115 20 92%

finansuri angariSgeba 39 26 13 50%

auditi da marwmunebeli  
momsaxureba

49 39 10 79%

finansuri marTva 29 18 11 65%

finansuri marTva 
(umaRlesi done)

14 4 10 55%

auditi da marwmunebeli  
momsaxureba (umaRlesi done)

19 10 9 83%

sawarmos strategiuli  
angariSgeba

27 19 8 36%

strategiuli bizneslideri 17 8 9 64%

sul: 604 459 145

bafSi 2021 wlis TebervalSi Catarda britaneTis sertificirebul nafic 
bu RalterTa asociaciis (ACCA) qarTulenovani prog ramiT gaTvalis-
winebuli profesiuli sertificirebis gamocdebi. 

gTavazobT gamocdebis Sedegebs modulebis mixedviT.
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organizaciis ZiriTadi Rirebulebebisa  
da misiis informireba

modulebi `mmarTvelobiTi aRricxva~  
da `strategiuli bizneslideri~ 

Cve ni sta ti a, pir vel rig Si, da a in te re sebs ̀ mmar T ve lo bi Ti aR ricx vi sa~ da ̀ stra-
te gi u li biz nes li de ris~ mo du lis Sem s wav lel stu den tebs da ara mar to maT, 
vi na i dan sta ti a Si iseT sa kiTxebs gan vi xi lavT, rac auci leb lad un da ico des 
ACCA-is prog ra ma Si Car Tul ma ne bis mi er ma stu den t ma da rac ase vrclad ar aris 
gan xi lu li sas wav lo prog ra meb Si. 

Cve ni mi za nia stu den teb ma uf ro ga iR r ma von da ga i far To von cod na ise Ti sa-
kiTxe bis Se sa xeb, rom le bic exe ba or ga ni za ci is mi si i sa da Zi ri Ta di Ri re bu le be bis 
Taobaze ga nacxa dis mom za de ba sa da maT Se sa xeb sa zo ga do e bis T vis, da in te re se buli 
mxa re e bis T vis in for mi re bas. Se vec de biT, Se da re biT mar ti vad da ga sa ge bi eniT 
gad mov ceT am Te mas Tan da kav Si re bu li mniS v ne lo va ni sa kiTxe bi.

es aris mi za ni, ro me lic Se iZ le ba ad vi lad ga mog v r Ces mxed ve lo bi dan, ga re mos dac-
vas Tan da kav Si re bu li saq mi a no bis ana li zis, stra te gi u li ar Ce va ni sa da auT sor-
sin gis Se sa xeb ga dawy ve ti le be bis mi Re bis dros siC qa ris ga mo. Tum ca, praq ti ka Si 
or ga ni za ci e bis mi si i sa da Zi ri Ta di Ri re bu le be bis cod na Za li an mniS v ne lo va nia 
sa zo ga do e bis, aq ci o ne re bis, Ta nam S rom le bi sa da sxva da in te re se bu li mxa re e bis-
T vis da bev ri or ga ni za cia am sa kiTxs sak ma od se ri o zu lad ud ge ba. 

am statiaSi:

• mokled ganvixilavT terminebis `misia~, `misiis ganacxadi~ da `ZiriTadi 
Rirebulebebis~ mniSvnelobas;

• avxsniT, ratom aris mniSvnelovani dainteresebuli mxareebisTvis am in-
formaciis miwodeba;

• davaxasiaTebT informirebisTvis gamoyenebul yvelaze gavrcelebul models 
Tanamedrove epoqaSi;

• mokled aRvwerT informirebis  meTodebs, romlebic amJamad xelmisawvdomia 
organizaciebisTvis;

• sailustraciod moviyvanT msoflioSi aRiarebuli brendebis Sesabamis ma-
galiTebs imis Sesaxeb, rogor SeuZliaT organizaciebs zemoaRniSnuli in-
formirebis procesis ganxorcieleba.

terminologia

organizaciis misia aris misi ZiriTadi mizani _ risTvis aris Seqmnili is/orga-
nizacia? risTvis arsebobs? ra aris misi saqmianobis arsi/mTavari daniSnuleba? 

rubrikas uZRveba 

babi alaverdaSvili
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or ga ni za ci is mi sia Ca mo ya li be bu lia we ri lo biT, mi si is ga nacxad Si. mi si is ga nacxa-
di jon son ma, sqo ul s ma da vi tin g ton ma gan mar tes Sem deg na i rad: `or ga ni za ci is 
saq mi a no bis um Tav re si mi mar Tu le bi sa da miz nis for mu li re ba~. zo gi er Ti kom-
pa nia „mi si is ga nacxa dis“ nac v lad iye nebs ter mins `xed vis ga nacxa di~. zo gi er Ti 
Te o re ti ko si da sa xel m ZR va ne los av to ri cdi lo ben er T ma ne Ti sa gan ga nas x va on 
es ori ter mi ni „xed va“ da „mi si a“. Tum ca, bev ri ara fe ri ga ke Te bu la am kuTxiT 
da Tqvenc Se giZ li aT igu lis x moT, rom es ter mi ne bi er Ti da ima ve mniS v ne lo biT 
ga mo i ye ne ba. 

viRacas SeiZleba gauCndes eWvi misiis ganmartebasTan dakavSirebiT _ misia xom 
ubralod CamWreli devizia? ratom ar wers yvela kompania gulaxdilad _ Cveni 
misia da samuSaos mizania fulis generireba/Sovna, mogebis gazrda da xarjebis 
Semcireba? maTi Sexeduleba nawilobriv marTalia _ komerciuli sawarmos, misi 
mflobelebisa da TanamSromlebis mizani fulis miReba da Semosavlebis gazrdaa, 
magram es ar aris organizaciis misia. martivad rom vTqvaT, organizaciis misiis/
ganacxadidan vigebT, rogor da risTvis Souloben organizaciebi fuls.

saboloo jamSi, igulisxmeba, rom misiis ganacxadi exeba Semdeg sakiTxebs:

• ras saqmianobs organizacia?

• vis emsaxureba organizacia?

• ra sargebeli moaqvs mas?

• ra aris organizaciis Rirebulebebi da eTika? 

zemoT CamoTvlil cnebebSi bolo aris Rirebulebebis, anu Zi ri Ta di Ri re bu le be-
bis cne ba. jon son ma, sqo ul s ma da vi tin g ton ma Zi ri Ta di Ri re bu le be bi gan mar tes 
ase _ `prin ci pe bi, rom li Tac or ga ni za cia xel m ZR va ne lobs Ta vis qme de beb Si~. 

gax sov deT! mi sia Se iZ le ba Ca e ti os ram de ni me moqnil fra za Si an Se iZ le ba da i we ros 
500 sity viT, radgan, for mu li re bis si la ma ze ki ara, ara med fra ze bis mniS v ne lo ba, 
ma Ti Si na ar si gan sazR v ravs mi si is efeq tu ro bas Ta nam S rom le bis, mom x ma reb le bis 
da, sa er Tod, yve la da in te re se bu li mxa ris T vis (am mo saz re ba Si da sar w mu neb lad 
sta ti is bo los ga gac nobT msof li o Si aRi a re bu li ram de ni me kom pa ni is mi si is 
ga nacxa dis ma ga li Tebs). cxa di a, isic ar un da dag va viwy des, rom Zli e ri da fo-
ku si re bul mi si a, Ta vis Ta vad, ar aris kom pa ni is war ma te bis ga ran ti a, Tum ca Ra, 
kom pa ni is war ma te bis T vis sak ma od mniS v ne lo va ni faq to ri a. 

ar ar se bobs mi si is ga nacxa dis stan dar tu li for ma ti an mi si Si na ar sis ele men te bis 
stan dar tu li si a. or ga ni za ci e bi sav se biT Ta vi suf le bi ari an mi si is ga nacxa de bis 
mom za de bis sa kiTx Si. Tum ca, bev ri miz nis T vis auci le be li a, er T ma ne Tis gan gan-
vas x va oT mi si is ga nacxa di da slo ga ni. na i kis `ub ra lod ga a ke Te es~ aris Zli e ri 
slo ga ni, mag ram bev ri as peq tiT ar ak ma yo fi lebs mi si is ga nacxa dis gan mar te bas. 
ax la sa i lus t ra cod gan vi xi lavT ACCA-is mi si is ga nacxa di sa da Zi ri Ta di Ri re-
bu le be bis ma ga liTs: 

Cve ni  mi si a a: 

• una ri an ada mi a nebs Se uq m naT gan vi Ta re bis Se saZ leb lo be bi mTe li msof li os 
mas S ta biT da Cvens wev rebs da vex ma roT war ma te bu li ka ri e ris Seq m na Si bu-
Ral t ru li aR ricx vis, biz ne sis mar T vi sa da fi nan se bis sfe ro Si; 

• xe li Se uwyoT umaR le si do nis pro fe si u li, eTi ku ri da kor po ra ci u li mar-
T vis stan dar te bis Seq m na sa da dam k vid re bas;

• wi na plan ze da va ye noT sa zo ga do eb ri vi in te re se bi;

• vi yoT msof lio li de ri pro fe si a Si.
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Cve ni Zi ri Ta di Ri re bu le be bi a:

Se saZ leb lo ba. Cven ada mi a ne bis T vis xe lov nu ri ba ri e re bis ga re Se vqmniT xel say-
rel Se saZ leb lo bas mTels msof li o Si _ stu den te bi iq ne bi an es, wev re bi Tu Cve ni 
Ta nam S rom le bi da xels vuwyobT maT ka ri e rul win s v la Si; 

di ver si fi ka ci a. Cven pa tivs vcemT da va fa sebT ada mi a neb Si mra val fe rov ne bas, 
az r Ta sxva das x va o bas, maT in di vi du a lizms, ase ve mra val fe rov ne bas Cvens pro-
duq teb Si; 

ino va ci a. Cven vqmniT axal da arap rog no zi re bad Se saZ leb lo bebs da vi RebT ino-
va ci ur ga dawy ve ti le bebs mo mav lis T vis; 

an ga riS val de bu le ba. Cven sa ku Tar Tav ze vi RebT in di vi du a lur da kor po ra ci ul 
pa su xis m geb lo bas Cvens qme de beb ze, vmu Sa obT er Tad, ra Ta Cvens da in te re se bul 
mxa re ebs ga vu wi oT xa ris xi a ni mom sa xu re ba, ma Ti sa u ke Te so in te re se bis gaT va-
lis wi ne biT; 

pa ti os ne ba. Cven vmoq me debT eTi ku rad da vmu Sa obT sa zo ga do eb ri vi in te re se bis 
sa sar geb lod, ada mi a nebs veq ce viT sa mar T li a nad da ke Til sin di si e rad; da amas 
mo ve liT sxve bis ga nac. 

ra tom aris mniS v ne lo va ni mi si i sa da Zi ri Ta di Ri re bu le be bis Se sa xeb in for ma ci is 
mi wo de ba da in te re se bul mxa re TaT vis: 

• in ves to rebs surT icod nen, ro gor api re ben or ga ni za ci e bi mo ge bis mi Re bas, 
an zo gi er Ti Ta vi an Ti am bi ci is dak ma yo fi le bas; 

• di req to reb sa da sxva Ta nam S rom leb sac sWir de baT or ga ni za ci is miz nis cod na 
da ro gor api rebs or ga ni za cia da ma te bi Ti Ri re bu le bis Seq m nas da kon ku-
ren ci a Si brZo las;

• mom x ma reb lebs Se iZ le ba sur deT imis cod na, ras hpir de ba maT or ga ni za ci a;

• yve  la da  in   te  re  se  bul mxa  res mo  e  sur   ve  ba imis cod   na, ro  gor api  rebs or   ga  ni  za -
cia Ta  vi  si saq   mi  a  no  bis war   mar   T   vas; prin   ci  pe  bi, rom   le  bic sa  fuZ   v   lad udevs maT 
qme  de  beb   sa da ga  dawy   ve  ti  le  bebs; or   ga  ni  za  ci  is mo  ra  lu  ri da eTi  ku  ri ̀ kom   pa  si~. 

ACCA Za li an naT lad  acxa debs, rom mi si saq mi a no bis mTa va ri mi za ni a, Se saZ leb lo-
bis mi ce ma yve la eri sa da mra val fe ro va ni mo sax le o bis T vis. es gav le nas iqo ni ebs 
xel m ZR va ne lo ba ze, mis Ta nam S rom leb ze, stu den teb sa da wev reb ze. Tu ACCA-is 
ar eq ne bo da Zli e ri sa er Ta So ri so re pu ta ci a, sa va ra u dod, is ga ci le biT me tad 
iq ne bo da kon cen t ri re bu li viw ro ad gi lob riv ba zar ze. gar da ami sa, ACCA did 
yu radRe bas amax vi lebs eTi ka sa da an ga riS val de bu le ba ze.

or   ga  ni  za  ci  is mi  si  is in   for   mi  re  bi  sas gsaT   va  lis   wi  ne  be  lia is faq   ti, rom, sa  va  ra -
u  dod, gan   s   x   va  ve  bu  li gzav   ni  li iq   ne  ba sa  Wi  ro da  in   te  re  se  bu  li mxa  ris sxva  das   x   va 
jgu  fis   T   vis (ma  ga  li  Tad, mom   x   ma  re  bels ar sWir   de  ba imis cod   na, kon   k   re  tu  lad ra 
da  va  le  ba aqvs mi  ce  mu  li or   ga  ni  za  ci  as, Ta  nam   S   rom   le  bis   T   vis da  na  xar   jeb   Tan da  kav   Si -
re  biT). mi  sia da Zi  ri  Ta  di Ri  re  bu  le  be  bi aris grZel   va  di  a  ni sa  ja  ro val   de  bu  le  be  bi 
da da  pi  re  be  bi da sa  si  cocx   lo mniS   v   ne  lo  ba aqvs imas, rom er   T   ma  neT   Tan Se  sa  ba  mi -
so  ba  Si mo  di  o  des, rad   gan, wi  na  aR   m   deg Sem   Tx   ve  va  Si, isi  ni swra  fad ̀ Ca  i  fu  Se  ba~. az   ri 
ara aqvs, mom   x   ma  reb   lebs vu  qa  da  goT imis Se  sa  xeb, rom kom   pa  ni  as ga  miz   nu  li aqvs 
nax   Si  ror   Jan   gis ga  mof   r   q   ve  vis Sem   ci  re  ba, Tu imav   d   ro  u  lad Ta  nam   S   rom   lebs ve  ub  -
ne  biT, rom `Ta  vi ar Se  i  wu  xon~ nar   Ce  ne  bis ga  da  mu  Sa  ve  ba  ze zrun   vi  Ta da fiq   riT. 
Se  u  sa  ba  mo da mac   du  ne  be  li gan   cxa  de  be  bi swra  fad ga  mom   J   Rav   n   de  ba da, uki  du  res 
Sem   Tx   ve  va  Si, ga  mo  iw   vevs or   ga  ni  za  ci  is re  pu  ta  ci  is Se  lax   vas. 
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in for mi re bis mo de li

mi si is in for mi re bis T vis ga mo ye ne bu li yve la ze gav r ce le bu li mo de lia Se non -  
vi ve ris mo de li. am mo de lis mi xed viT in for mi re bis pro ce si war mod ge ni lia Sem-
de gi sa xiT: 

 

imis T vis, rom in for mi re bis pro ce si war ma te bu li iyos, gzav nil ma un da mi aR wi os 
gam g zav ni dan mim Re bam de, xo lo Tvi Ton gzav ni li un da iyos ga sa ge bi da qme di-
Ti/ re a lu ri. ro de sac or ga ni za cia api rebs Zi ri Ta di Ri re bu le be bi sa da mi si is 
in for mi re bas, ro gorc we si, ga saT va lis wi ne be lia Sem de gi 5 ele men ti:

• in for ma ci is  wya ro _ sab Wo; 

• gam g zav ni _ Setyo bi ne bis ko di re ba _ ga dawy ve ti le ba imis Ta o ba ze, risi Tqma 
an ri si Cve ne baa sa Wi ro da ase ve Setyo bi ne bis da mu Sa ve ba; 

• sa ko mu nika cio ar xi _ ma ga li Tad, in ter ne ti, we ri le bi, Sex ved re bi. sa ko mu ni-
ka cio ar xe bi Se da re biT de ta lu rad aris Ca moT v li li sta ti is Sem deg na wil Si; 

• mim Re bi _ ro me lic ax dens Setyo bi ne bis de ko di re bas / ga Sif v ras, ma ga li Tad 
veb b ra u ze ri, ro me lic ek ran ze ga mo a Cens sa Wi ro gverds; 

• ad re sa ti _ Ta nam S rom le bi, mom x ma reb le bi, aq ci o ne re bi. 

ne bis mi er ma xar vez ma, ro me lic Tavs iCens in for mi re bis 5-e ta pi an pro ces Si, Se-
iZ le ba xe li Se u Sa los in for ma ci is ga da ce mas ne bis mi er etap ze an da a ma xin jos 
in for ma cia da amas Se iZ le ba vu wo doT kav Si ris Se fer xe ba. am g va ri xar ve zis ti-
pu ri wya ro e bi a:

• enob ri vi sir Tu le e bi _ dar w mun diT, rom gzav ni li sa Ta na dod ga da i Tar g m na 
ucxo eneb ze da ga mo ye ne bu li ter mi no lo gi is ga ge ba Se saZ le be li a; 

• zed me ti in for ma cia _ Za li an bev ri in for ma ci a, ra Ta ad re sa teb ma ver SeZ lon 
yve la ze mniS v ne lo va ni in for ma ci is ga mo yo fa da, ma Sa sa da me, ga ge ba; 

• sir Tu le mi Re ba Si _ aras wo ri el fos tis mi sa mar Te bi; 

• Setyo bi ne bis mi Re ba Si da u in te re se bu lo ba _ ma ga li Tad, Ta nam S rom lebs Se iZ-
le ba ar sur deT Ta vi an Ti qce vis Sec v la da Se iZ le ba ugu le bel yon mi Re bu li 
in for ma ci a; 

• gan s x va ve be bi sta tus Si _ ma ga li Tad, xel m ZR va ne lo ba da So re bu lia Ta nam S rom-
le bis gan da ar surs `cu di am be bis~ ga ge ba, or ga ni za ci is Se de ge bis Se sa xeb;

• in for mi re bis T vis Ser Ce u li aras wo ri ar xe bi _ ma ga li Tad, Ta nam S rom le bis T vis 
vrce li teq s tis wa kiTx vis da val de bu le ba, or ga ni za ci is Zi ri Ta di Ri re bu-
le bis Se sa xeb, ma Sin, ro de sac uf ro efeq tu ri iq ne bo da tre nin ge bis kur sis 
Ca ta re ba, vi de op re zen ta ci e bis an gan xil ve bis or ga ni ze ba. 

in for mi re bis pro ce si Se iZ le ba ad vi lad Ca i Sa los da or ga ni za ci is xel m ZR va ne-
lo bam Se iZ le ba verc ki ga i gos amis Se sa xeb. bos to nis sa kon sul ta cio jgu fis mi er 

xarvezi

in for ma ci is 
wya ro

sakomunikacio 
arxi

gadamcemi mimRebi adresati
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Ca ta re bul ma ga mok v le vam aC ve na Semdegi: mar Ta li a, or ga ni za ci e bis xel m ZR va ne-
le bis da ax lo e biT 27% dar w mu ne bu li a, rom ma Ti Ta nam S rom le bi xel m ZR va ne lo-
ben or ga ni za ci is `Zi ri Ta di prin ci pe bi sa da Ri re bu le be bis ko deq siT~, rac maT 
STa a go nebs, rom un da imoq me don kom pa ni is mi si is Se sa ba mi sad, mag ram amas mxo lod  
Ta nam S rom le bis 4% eTan x me ba. ana lo gi u rad, xel m ZR va ne le bis 41% acxa debs, 
rom ma Ti kom pa nia Ta nam S ro mel Ta Se de gebs afa seb s /a jil do ebs Ri re bu le beb ze 
day r d no biT da ara mar to fi nan su ri Se de ge bis mi xed viT. Tum ca am mo saz re bas, 
mxo lod Ta nam S rom le bis 14% izi a rebs. am g va rad, am ga mok v le vis mi xed viT sav se-
biT aS ka ra a, rom se ri o zu li prob le me bi axa si a Tebs or ga ni za ci is mi er Zi ri Ta di 
Ri re bu le be bis in for mi re bis pro cess. 

in for mi re bis me To de bi (ar xe bi) 

mi sia da Zi ri Ta di Ri re bu le be bi, Ta vis Ta vad, Ta nam S rom lebs ver as wav lis qce vas 
da verc xels Se uwyobs or ga ni za ci is sa sur ve li Se de ge bis miR we vas. gar da ami sa, 
mas er T na i rad ver ga i gebs  sxva das x va da in te re se bu li mxa re, Tu in for ma ci is 
mi wo de ba ar mox de ba efeq tu ri sa Su a le biT. aq ci o ne re bi ve raf riT dar w mun de bi an 
ima Si, rom maT fu li Ca de bu li aqvT ino va ci ur kom pa ni a Si, Tu ki mom x ma reb le-
bi sa da Ta nam S rom le bis ga mox ma u re be bi da mo saz re be bi/ ko men ta re bi sru li ad 
gan s x va ve bu li iq ne ba. mar Ta li a, Setyo bi ne be bi er T ma neT Tan Se sa ba mi so ba Si un da 
iyos, mag ram mar to es ar aris sak ma ri si _ ar se bobs sa ko mu ni ka cio ar xe bi sa da 
sa Su a le be bis far To ar Ce va ni da mniS v ne lo va ni a, rom ko mu nik aci is T vis kom pa ni am 
Se ar Ci os is me To di, ro me lic yve la ze ukeT imu Sa vebs da in te re se bul mxa re Ta 
Ti To e u li jgu fis T vis 

in for mi re bis me To de bi a:

• sa ub re bi da gan xil ve bi;

• rek la ma;

• beW du ri ga mo ce me bi, ro go ri caa Jur na le bi, sa in for ma cio bi u le te ne bi da 
er T je ra di Setyo bi ne be bi; 

• fi nan su ri an ga riS ge ba, 

• Sex ved re bi, ro go ri ca a, ma ga li Tad aq ci o ner Ta sa er To kre ba;

• sa fir mo sa kan ce la rio sa qo ne li;

• sa fir mo sa qo ne li;

• pre zen ta ci e bi; 

• sas wav lo kur se bi;

• pres re li ze bi da sa zo ga do e bas Tan ur Ti er To bis sxva for me bi;

• Ta nam S rom lo ba;

• vi de o;

• mok le teq s tu ri Setyo bi ne be bi;

• in ter ne ti (or ga ni za ci is veb g ver di) da in t ra ne ti;

• el fos ta;

• so ci a lu ri me dia sa Su a le be bi, ro go ri caa, ma ga li Tad fe is bu qi, tvi te ri, 
va i be ri, vo ca fi, me sen je ri in s tag ra ma da sxv. 

es aris mi ax lo e bi Ti Ca mo naT va li im teq ni ku ri sa Su a le be bis, rom le bic dro Ta 
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gan mav lo ba Si xde bo da xel mi saw v do mi: Ta nam S rom leb Tan pir da pir ur Ti er To ba 
ga ci le biT uf ro ad re da iwyo, sa nam tvi te ri gaC n de bo da da tvi ter Si Ca i wer di 
vin mes, ro gorc pa tiv ce mul Ta nam S ro mels. sa zo ga dod, ne bis mi er sa in for ma cio 
kam pa ni a Si Se re u lad ga mo i ye ne ba sxva das x va sa Su a le ba da me To di, ro mel Ta Ser-
Ce va, Zi ri Ta dad, ima zea da mo ki de bu li, ro me li audi to ri is T vis aris ga miz nu li 
gzav ni li; ra ti pi saa es Setyo bi ne ba da ra xar je bi sWir de ba mas ro gorc fu lis, 
ise dro i sa da ga re mo ze gav le nis Tval saz ri siT. ma ga li Tad, imis nac v lad, rom 
yve la da in te re se bul mxa res or ga ni za ci am ga ug zav nos qa Ral d ze amo beW di li fi-
nan su ri an ga riS ge ba, am Ja mad bev ri kom pa nia el fos tiT ug zav nis da in te re se bul 
mxa re ebs in ter ne tis bmuls, sa dac Se saZ le be lia kom pa ni is fi nan su ri an ga riS ge bis 
nax va da, sa Wi ro e bis  Sem Tx ve va Si, mi si Ca mot vir T va. 

ana lo gi u rad, sa in for ma cio bi u le te ne bis gag zav na el fos tiT uf ro swra fad 
xde ba, uf ro iafic aris da ga re mos T vi sac uf ro nak le bi zi a ni mo aqvs, vid re am 
ma sa lis qa Ral d ze da beW di li as le bis da beW d va sa da dag zav nas da in te re se bu li 
mxa re e bis T vis. in for ma ci is ga da ce mis me To de bis am g va ri cvli le ba aris er T -er Ti 
ma ga li Ti imi sa, ro gor xde ba or ga ni za ci is Zi ri Ta di Ri re bu le be bis in for mi re ba 
praq ti ka Si _ mo qa la qe ob ri vi pa su xis m geb lo bis mqo ne kom pa ni e bis mi za ni da sur-
vi li a, mi ni mu mam de iq nes day va ni li ga re mo ze gav le na da xe li Se uwyos ga re mos 
mdgra do bas.

gax sov deT! mi si is efeq tu ri in for mi re bis T vis auci le be lia geg ma da, ro gorc 
we si, geg mis Sed ge na mo i cavs Sem deg eta pebs: 

• Ca moT va leT Tqve ni or ga ni za ci is da in te re se bu li mxa re e bis jgu fe bi (aq Se dis 
aq ci o ne re bi, Ta nam S rom le bi da mom x ma reb le bi);

• gan sazR v reT, ri si in for mi re baa auci le be li da in te re se bul mxa re Ta Ti To-
e u li jgu fis T vis (aq mi sia da Zi ri Ta di Ri re bu le be bi);

• gan sazR v reT in for mi re bis T vis Se sa fe ri si me To de bi da Ro nis Zi e be bi;

• ga a na wi leT re sur se bi;

• Se i mu Sa veT sa ko mu ni ka cio Ro nis Zi e be bis gan ri gi;

• ga na xor ci e leT sa ko mu ni ka cio Ro nis Zi e be bis efeq ti a no bis mo ni to rin gi.

das k v nis sa xiT

am ri gad, ro gorc ga vi geT, mi sia aris for mu li re bu li da we ri lo bi Ti gan cxa de ba, 
ro me lic asa xavs kom pa ni is bren dis fi lo so fi as da gvam c nobs imis Se sa xeb, ro gor 
aum jo be sebs bren di msof li os, ra sar ge be li mo aqvs sa zo ga do e bis T vis. mok led 
rom vTqvaT _ ris T vis mu Sa o ben ada mi a ne bi da sa zo ga do e bis ke Til dRe o ba Si Se-
ta ni li ra wvli lis T vis iRe ben fuls.

Tu ga vix se nebT pir vel ofi ci a lu rad for mu li re bul mi si as (da es aris `sam rew-
ve lo sa war mos mi si a” kom pa nia Pa na so nic-is dam fuZ neb lis gan), mas Si sa u ba ri iyo 
si Ra ri be ze ga mar j ve ba sa da ga Wir ve bis gan yve la ada mi a nis gan Ta vi suf le ba ze _ 
arc me ti, arc nak le bi.

kom pa ni is mi si is sar ge be li /u pi ra te so be bi

Cve u leb riv, mi si is ga nacxa di uf ro pro za u lad aris for mu li re bu li, mag ram ub-
ra lo fra zac ki, ro me lic gvam c nobs Se da re biT mci re, mag ram sa zo ga do e bi saT vis 
mniS v ne lo va n sar ge bel ze, rom lis mo ta na sac kom pa nia api rebs (ma ga li Tad, te le-
vi zo re bis Cve ne bis sim k veT ris maq si ma lu rad ga um jo be se ba) da de bi Tad ga mo ar Cevs 
am kom pa ni as an brends sxve bis gan, rad gan Cans, rom ax la Cven mxo lod fuls ki 
ar vSo u lobT, ara med so ci a lu rad mniS v ne lo van saq mes va ke TebT Ta o be bis T vis.
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ro gorc av s t ri e li fsi qo lo gis viq tor fran k lis na mu Sev re bi dan vi ciT, is ada mi-
a ne bi uf ro si cocx li u na ri a ne bi ari an, vi sac cxov re bis az ri aqvT. asea biz ne sic. 
or ga ni za ci is mi sia un da pa su xob des kiTx vebs `sa iT miv di varT” da `ris T vis va-
ke TebT yve la fer amas~ da ara `ro gor va ke TebT amas”. sad surs mis v la am gunds 
Ta vis li der Tan er Tad? pir ve li iyo dar g Si? uke Te si ga xa dos msof li o? aay va vos 
mSob li u ri qa la qi? ga an Ta vi suf los sa zo ga do e ba ro me li me er Ti mniS v ne lo va ni 
prob le mis gan?

ris T vis vadgavarT am gzas? por To si am bob da: ̀ me vib r Z vi, imi tom … rom vib r Z vi”. 
wig ni sa da qa le bis gmi ri ki gax da dar ta ni a ni, ro me lic siy va ru lis, Rir se bi sa 
da mo va le o bis gu lis T vis moq me deb da. asea kom pa ni is Sem Tx ve va Sic. gun dis ga-
er Ti a ne ba Se saZ le be lia mxo lod ma Ra li da grZel va di a ni miz ne bis T vis, rad gan 
ne bis mi e ri xel fa sis T vis mo i Zeb ne ba uf ro ma Ra li anazRa u re ba, xo lo ne bis mi e ri 
nam cx v ris T vis mo i Zeb ne ba  mas ze uf ro axa li nam cx va ri.

erT se man ti kur vel Si efeq tu rad for mu li re bu li mi si a, kom pa ni is Ri re bu le-
beb Tan da prin ci peb Tan er Tad, iZ le va Sem deg upi ra te so bebs:

• gun dis er T su lov ne ba da Si da kor po ra ci u li kul tu ris for mi re ba;

• Ta nam S rom le bis er T gu le ba da ma Ti ara ma te ri a lu ri mo ti va ci a;

• Sro mis efeq ti a no bis amaR le ba;

• ba za kom pa ni is ide o lo gi is ga far To e bis T vis;

• im kon ku ren te bis gan ga mor Ce u li imi jis Seq m na, rom le bic msgavs pro duq ci as 
awar mo e ben.

ara vin ara vis aval de bu lebs, hqon des mi si a. Tu kom pa ni as ar es mis mi si is ar si, mi si 
upi ra te so be bi, um jo be sia ar hqon des mi si a, vid re hqon des mi si a, ro me lic aris 
usi cocx lo, yal bi, mxo lod `So us T vis~ _ mo va le o bis mo sax de lad.

mas Sem deg, rac da as ru lebT mi si is for mu li re bas geg mis mi xed viT, ga da di xarT 
sa bo loo etap ze _ dge ba dro, ro de sac sa bo lo od un da Se a mow moT mi si is ga nacxa-
di. mTa va ri a, ras ity vis xal xi. mag ram ara Tqve ni nac nob - me gob re bi, ara med sxva 
ada mi a ne bi _ aq ci o ne re bi, mom x ma reb le bi, Ta nam S rom le bi da sxva da in te re se bu li 
mxa re e bi. ga i ge ben isi ni Tqve ni mi si is azrs? Se uq m nis maT STa go ne bas Tqve ni for-
mu li re ba? Se e sa ba me ba mi si is ga nacxa di kom pa ni is Ri re bu le bebs? ra Seg r Z ne bebs 
ga mo iw vevs teq s ti?

Se ag ro veT ga mox ma u re be bi, ki dev da fiq r diT da ga as wo reT for mu li re ba, sa Wi-
ro e bis Sem Tx ve va Si, an isev da ub run diT pir vel etaps, Tqvens mo saz re bebs da 
xe lax la Ca mo a ya li beT mi si a. 

ki dev er Txel Se gax se nebT, rom Zli e ri mi si is ga nacxa di Se iZ le ba ram de ni me fra-
za Si Ca e ti os, rad gan mTa va ria fra ze bis mniS v ne lo ba da ma Ti Si na ar si , ase ve ma Ti 
Se sa ba mi so ba or ga ni za ci is Ri re bu le beb Tan da re a lur qme de beb Tan. 

amis das tu rad da STa go ne bis  miz niT ga dav wy vi teT mog vey va na msof li o Si yve la-
ze cno bi li ram de ni me kom pa ni is Zli e ri mi si is ga nacxa de bis ma ga li Te bi (ro gorc 
sta ti is da sawyis Si dag pir diT).

sa er Ta So ri so bren de bis mi si e bi

sa in for ma cio teq no lo gi e bis gi gan ti Mic ro soft: ̀ Cve ni mi si a a, da vex ma roT ada mi a neb sa 
da ko mer ci ul or ga ni za ci ebs mTels msof li o Si, ra Ta maT sru lad SeZ lon Ta vi-
an Ti po ten ci a lis re a li ze ba. am miz nis mi saR we vad sa Wi roa ni Wi e ri, ener gi u li, 
na Te li go ne bi sa da Se moq me de bi Ti una ris mqo ne ada mi a ne bi, rom le bic aR Wur vi li 
ari an Sem de gi Rir se be biT: ke Til sin di si e re ba da pa ti os ne ba, en Tu zi az mi, gul w-
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r fe lo ba da pa ti vis ce ma, rTu li prob le me bis ga daW ris sur vi li, TviT k ri ti kis 
una ri da pa su xis m geb lo ba~. 

sa in for ma cio teq no lo gi e bis gi gan ti Go og le: `Cve ni mi si a a, or ga ni ze bu lad Ta vi 
mo vu ya roT mTe li msof li os in for ma ci as da yve las T vis xel mi saw v do mi da sa-
sar geb lo gav xa doT~

so ci a lu ri qse li Fa ce bo ok: `a da mi a nebs er T ma neT Tan ko mu ni ka ci is sa Su a le ba miv-
ceT da sam ya ro uf ro Ria da er Ti a ni gav xa doT~.

teq ni kis mwar mo e be li kom pa nia Ko dak: `Cven vex ma re biT mTels msof li os mo go ne-
be bis Seq m na sa da fu lis ga mo mu Sa ve ba Si.”

ga sar To bi cen t re bi Dis ney land: `Cven imis T vis vmu Sa obT, rom mo zar de bi da bav S-
ve bi uf ro met dros ata reb d nen er Tad”.

sa vaW ro qse li Cas to ra ma: ̀ Cven vex ma re biT myid ve lebs, uf ro srul yo fi li da kom-
for tu li ga xa don Ta vi an Ti sax le bi, re mon ti sa da ke Til mowyo bis Sro ma te va di 
da Zvi rad Ri re bu li pro ce si ga da aq ci on yve las T vis xel mi saw v dom, sa in te re so 
ho bad.”

da sas rul, ki dev er Txel ga vi me o rebT, rom Za li an mniS v ne lo va ni a, aq ci o ne rebs, 
Ta nam S rom leb sa da mom x ma reb lebs mi e wo dos in for ma cia, kom pa ni is mi si i sa da 
Zi ri Ta di Ri re bu le be bis Se sa xeb. Tum ca, ro gorc in for mi re bis mo de li dan Cans, 
in for ma ci is ga da ce ma da mi si Se u fer xeb lad da da u ma xin jeb lad mi Re ba ga miz nu li 
audi to ri is mi er er Ti da igi ve ra me ar aris. is faq ti, rom di di fu li ixar je-
ba mi si i sa da Zi ri Ta di Ri re bu le be bis in for mi re bis pro ces ze, ar niS navs imas, 
Setyo bi ne ba ga sa ge bia mim Reb TaT vis, an praq ti ka Sic Se sa ba mi sad re a liz de ba. Tu 
mi si is ga nacxa di da mas Tan er Tad for mu li re bu li kom pa ni is Ri re bu le be bi ar 
Se e sa ba me ba kom pa ni is qme de beb sa da ga dawy ve ti le bebs, amiT kom pa ni is re pu ta ci as 
Se iZ le ba Za lian di di zi a ni mi ad ges, did xnis ganmavlobaSi uar yo fi Tad imoq me debs 
aq ci o ne reb Tan, Ta nam S rom leb sa da mom x ma reb leb Tan kom pa ni is ur Ti er To beb ze. 

Tav da pir ve li sta ti is adap ti re bu li va ri an ti mo am za da 
 `stra te gi u li biz nes li de ris~ mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma, 

2018 wlis ian va ri



12

auditze daTanxmebisa da dagegmvis procesi
moduli `auditi da marwmunebeli momsaxureba~ (umaRlesi done)

audi tis Ca ta re ba ze da Tan x me ba da audi tis da geg m vis pro ce si Se iZ le ba Se u da-
roT sag zao ru kas, ro me lic audi tis gunds uz run vel yofs in s t ruq ci e bi Ta da 
mi Ti Te be biT, rom lis mi xed vi Tac un da imoq me don mTe li audi tis gan mav lo ba Si, 
ra Ta SeZ lon swo ri fi nan su ri das k v ne bis ga mo ta na, anu das k v nis ga mo ta na imis 
Ta o ba ze, dam k ve Tis fi nan su ri an ga riS ge ba sa mar T li a nad asa xavs Tu ara kom pa ni is 
`saq me e bis~ mdgo ma re o bas sa an ga riS ge bo pe ri o dis bo los. 

as s -e bis moTxov ne bis mi xed viT, audi to ro bis Se Ta va ze bis Sem deg audi to ri pir da-
pir ver da iwyebs dam k veT Tan ad gil ze mu Sa o bas. igi val de bu li a, jer ga ni xi los 
gar k ve u li sa kiTxe bi da Ca a ta ros gar k ve u li pro ce du re bi. es pro ce du re bi exe ba 
audit ze da Tan x me bi sa da da geg m vis sta di ebs. am sta di eb ze Ca ta re bu li sa val de-
bu lo pro ce du re bi audi tors ex ma re ba ris kis Sem c ve li Zi ri Ta di sfe ro e bi sa da 
prob le me bis Sec no ba Si, rac, Ta vis mxriv, da ex ma re ba ga dawy ve ti le be bis mi Re ba Si, 
imis Ta o ba ze:

• unda daeTanxmos Tu ara axal garigebas axal damkveTTan, an unda gaagrZelos 
Tu ara garigeba arsebul damkveTTan;

• am konkretuli auditis Casatareblad, ra donis auditorTa personali iqneba 
saWiro;

• aucilebeli iqneba Tu ara gare eqspertebis daxmareba; da

• ra xasiaTisa da moculobis samuSao iqneba Sesasrulebeli da ra dros. 

auditze daTanxmebis, dagegmvisa da Semdgom auditis Catarebis procesi, aseve 
auditis dasrulebis mTliani procesi SeiZleba davyoT 4 etapad, kerZod:

• 1-li etapi. auditze daTanxmeba;

• me-2 etapi. auditis dagegmva;

• me-3 etapi. auditis gegmisa da strategiis dokumentireba, auditis Catareba 
da auditoruli mtkicebulebebis Sekreba;

• me-4 etapi. auditis dasruleba da auditoruli mosazrebis Camoyalibeba 
finansuri angariSgebis Sesaxeb.

me-3 eta pi, audi tis geg mi sa da stra te gi is do ku men ti re ba, audi to ru li mtki ce bu-
le be bis Sek re ba audi tis pro ce sis (a u di to ru li pro ce du re bis Ca ta re bis) meS ve-
o biT _ sxva das x va audit Si sxva das   x va na i ri iq ne ba. audi to ru li mtki ce bu le be bis 
mo po ve bis me To de bi da mo ki de bu lia kon k re tu li dam k ve Tis / sa me ur neo su bi eq tis 
biz ne sis spe ci fi ka ze, mis Si da kon t ro lis sis te ma ze da fi nan sur an ga riS ge ba Si 
asa xul sa me ur neo ope ra ci eb sa da naS Teb ze. 

me-2 etaps ga dam wy ve ti mniS v ne lo ba aqvs me-3 da me-4 eta pe bis war ma te biT ga sav-
le lad. es imiT aix s ne ba, rom Tu sa mu Sao adek va tu rad ar da i geg ma, an audi tor ma 
aras wo rad gan sazR v ra stra te gi a, audi tis Ca sa ta reb lad gan sazR v ru li mid go ma 
da audi to ru li mtki ce bu le be bis mo po ve bis mid go  ma/ me To de bi Se iZ le ba ar aR-
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moC n des Se sa fe ri si, ris Se de ga dac Se saZ le be lia audi tis gun d ma ver mo i po vos 
sak ma ri si da Se sa fe ri si audi to ru li mtki ce bu le be bi da, Se sa ba mi sad, aras wo ri 
mo saz re ba Ca mo a ya  li bon, fi nan su ri an ga riS ge bis Se sa xeb.

1-li da me-2 etapebis mimoxilva 

1-li etapi _ auditze daTanxmeba

auditoruli firma mxolod mas Semdeg unda daeTanxmos axal damkveTs ur-
TierTobis damyarebaze, an mxolod im SemTxvevaSi unda gaagrZelos arsebul 
damkveTTan urTierToba, rodesac:

• igi ganixilavs damkveTis patiosnebis sakiTxs;

• auditorul firmas aqvs mocemuli garigebis Sesasruleblad aucilebeli 
kompetencia (SesaZleblobebi/dro/resursebi); da

• es garigeba Seesabameba auditorebis eTikis standartebs. 

ass 220 `finansuri angariSgebis auditis xarisxis kontroli~

audi to rul ma fir mam un da da a we sos ise Ti po li ti ka da pro ce du re bi, rom li Tac 
ixel m ZR va ne lebs audi to ru li fir ma axal dam k ve Teb Tan ur Ti er To be bis dam ya-
re bi sas da ar se bul dam k ve Teb Tan ur Ti er To bis gag r Ze le bi sas, ase ve kon k re tul 
ga ri ge beb ze da Tan x me bi sa da ga ri ge be bis gag r Ze le bis dros (er T sa da ima ve dam-
k veT Tan gan me o re ba di ga ri ge be bis Sem Tx ve va Si). 

zemoaRniSnulma politikam da procedurebma auditoruli firma unda 
uzrunvelyos dasabuTebuli rwmunebiT imisa, rom firma amyarebs an agrZelebs 
mxolod iseT urTierTobebs da asrulebs mxolod iseT garigebebs, romlis 
drosac zemoT CamoTvlili sami principi dakmayofilebulia. 

mTavari amosavali wertili is aris, rom auditorul firmas ar unda surdes iseT 
damkveTTan urTierTobis damyareba, romelsac axasiaTebs miuReblad maRali donis 
riski; amgvarad, arsebiTi mniSvneloba aqvs imas, rom firmam gulmodgined da 
safuZvlianad Seafasos potenciuri garigeba manamde, sanam damkveTTan garigebas 
gaaformebs. 

sakiTxebi, romlebic gansaxilveli eqneba auditorul firmas damkveTis pati-
osnebasTan, auditorebis kompetenturobasa da eTikasTan dakavSirebiT, praqtikaSi 
sxvadasxvanairi iqneba TiToeul calkeul auditSi. amgvari sakiTxebis magaliTebia: 

damkveTis patiosneba: 

• damkveTis reputacia; 

• damkveTis operaciebis specifika;

• ZiriTadi moTamaSeebis pozicia (standartebis agresiuli interpretacia/Sida 
kontroli/auditis dabali sazRauri/auditis samuSaos masStabis SezRudva);

• fulis gaTeTreba;

• wasuli auditorebi (mizezi). 
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auditoruli firmis kompetenturoba konkretuli garigebis Sesrulebis poziciidan

• mocemuli dargis/gansaxilveli sakiTxis codna;

• gamocdileba Sesabamis iurisdiqciaSi/kanonmdeblobaSi muSaobis;

• sakmarisi personali da dro/SesaZleblobebi;

• eqspertebis xelmiswvdomoba, aucileblobis SemTxvevaSi.

eTikuri sakiTxebi:

• xarisxis kontrolis mimoxilvis Catarebis SesaZlebloba;

• auditoruli firma da individualuri personali _ damoukidebloba;

• interesTa konfliqtis ararseboba auditis arsebul damkveTTan.

ro de sac ze moT Ca moT v li li sa kiTxe bis gar da gan sa xil ve lad sxva sa kiTxe bic 
wa mo iW re ba, fir mam sa Ta na do kon sul ta ci e bi un da ga i a ros Tvi Ton dam k veT Tan 
an me sa me mxa re eb Tan. Sem deg fir mam un da ga dawy vi tos, da am ya rebs Tu ara kav Sirs 
mo ce mul dam k veT Tan. fir ma un da dar w mun des, rom am sa kiTxe bis ga daW ris am sax-
ve li Ca na we re bi sa Ta na dod aisa xa audi tis fa il Si. 

im SemTxvevaSi, Tu aseTi sakiTxebi ar gamovlindeba damkveTTan mimarTebiT, firmas 
SeuZlia moamzados garigebis werili. 

auditis garigebis partnioria pasuxismgebeli saboloo gadawyvetilebaze 
imis Sesaxeb, daamyaros unda Tu ara kavSiri firmam axal damkveTTan, an unda 
gaagrZelos Tu ara urTierToba arsebul damkveTTan:

„garigebis partniori darwmunebuli unda iyos, rom dakmayofilebulia is 
saTanado moTxovnebi, romlebic exeba axal damkveTTan urTierTobis damyarebas, 
arsebulTan urTierTobis gagrZelebas da konkretul auditorul garigebebs 
da unda daadginos, rom am sakiTxebTan mimarTebaSi gamotanili daskvnebi 
adekvaturia“ (ass 220, me-12 p.)

garigebis werilis momzadeba:

ass 210 _ `auditoruli garigebis pirobebze SeTanxmeba~

auditori da damkveTi unda SeTanxmdnen garigebis pirobebze da es pirobebi 
werilobiT unda gaformdes. 

ga ri ge bis we ri lis an sxva mi zan Se wo ni li for mis xel Sek ru le bis Sed ge na ain te-
re sebs ro gorc fir mas, ise dam k veTs, vi na i dan am g va ri we ri li xels uwyobs yo-
vel g va ri ga u geb ro be bis Ta vi dan aci le bas, ga ri ge bas Tan da kav Si re biT. 

damkveTi da auditori unda SeTanxmdnen garigebasTan dakavSirebul yvelanair 
pirobaze da xeli unda moaweron garigebis werils, rac adasturebs maT 
urTierTSeTanxmebas. 

garigebis werilSi aucileblad asaxuli unda iyos Semdegi ZiriTadi sakiTxebi:

• finansuri angariSgebis auditis mizani da masStabi;

• auditoris pasuxismgebloba;
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• xelmZRvanelobis pasuxismgebloba;

• finansuri angariSgebis wardgenis saTanado safuZvlebis miTiTeba, romlis 
mixedviTac momzadebuli unda iyos finansuri angariSgeba;

• aRwerili unda iyos nebismieri savaraudo daskvnis forma da Sinaarsi, romelic 
auditorma unda Seadginos da aseve  miTiTebuli unda iyos, rom SesaZloa 
Tavi iCinos iseTma garemoebebma, rodesac auditoris daskvna gansxvavebuli 
iqneba misi savaraudo formisa da Sinaarsisgan.

garigebis axali werilis dawera SeiZleba saWiro ar iyos yovel wels, ganmeorebadi 
garigebebis SemTxvevaSi, anu, rodesac auditoruli firma ramdenime wlis 
ganmavlobaSi atarebs erTi damkveTis finansuri angariSgebis audits. Tumca, 
auditorma yovel wels unda ganixilos sakiTxi imis Taobaze, xom ar gaCnda iseTi 
garemoebebi, rom aucilebelia garigebis pirobebis gadaxedva da Sesworeba, an 
aucilebelia Tu ara damkveTisTvis garigebis arsebuli pirobebis Sexseneba. meore 
mxriv, SeiZleba damkveTma moiTxovos garigebis pirobebis Secvla. 

meore etapi _ auditis dagegmva. 

auditis dagegmvis mniSvneloba

„…auditorma imgvarad unda dagegmos auditi, rom rac SeiZleba efeqtianad 
Catardes~.

ass 300 _ `finansuri angariSgebis auditis dagegmva~ (me-4 punqti)

auditis efeqtianad CatarebaSi igulisxmeba auditoruli riskis misaReb dabal 
donemde Semcirebac.

standartis Tanaxmad, auditors procesis dagegmva SeuZlia ori mTavari meTodiT: 

• auditis Catarebis saerTo strategiis gansazRvra; da

• auditis detaluri gegmis Sedgena.

dagegmvis proceduris meore nawili (detaluri gegma) exeba gundis yvela 
wevrs, iTvaliswinebs auditis gundis wevrebis kvalifikaciis dones da wevrebis 
gamocdilebasa da kompetenturobas.

auditis strategia 

imisaTvis, rom auditis detaluri gegma auditis Catarebis yvelaze efeqtian 
midgomas asaxavdes, aucilebelia sxvadasxva mniSvnelovani faqtorebis gaTva-
liswineba, rac xels Seuwyobs efeqtiani auditis gegmis SemuSavebas. es ZiriTadi 
faqtorebia, magaliTad:

• damkveTis Sida kontrolis ganyofilebis Sefaseba;

• auditis Casatareblad aucilebeli resursebis uzrunvelyofa;

• auditoruli arsebiTobis gansazRvra;

• arsebiTi uzustobis riskis Sefaseba da gamovlenil riskebze reagirebisTvis 
saTanado RonisZiebebis gansazRvra finansuri angariSgebis donesa da 
calkeuli mtkicebis doneze. 
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auditis adekvaturad dagegmva finansuri angariSgebis audits mravalmxriv 
sargebels moutans, maT Soris: 

• auditis gegma xels uwyobs garigebis gundis iseTi wevrebis SerCevas, 
romlebsac gaaCniaT kompetenturobisa da SesaZleblobebis Sesaferisi done, 
raTa reagireba moaxdinon gamovlenil riskebze da saTanadod Seasrulon 
maTze delegirebuli samuSao;

• xels uwyobs garigebis gundis wevrebis samuSaoze xelmZRvanelobisa da 
zedamxedvelobis ganxorcielebas da maTi samuSaos mimoxilvis Catarebas;

• saWiroebis SemTxvevaSi, xels uwyobs eqspertebis mier Sesrulebuli samuSaos 
koordinirebas auditis  samuSaoebTan;

• auditors exmareba, saTanado yuradReba dauTmos auditis mniSvnelovan 
sferoebs;

• auditors exmareba, saTanado organizeba gaukeTos auditis process da 
saTanadod marTos, raTa auditi Catardes mwarmoeblurad da efeqtianad;

• auditors exmareba potenciuri problemebis droulad gamovlenasa da 
gadaWraSi.

auditorma unda Seiswavlos damkveTis Sida kontrolis sistema (ix. ass 315) da 
amisTvis ganixilos Semdegi faqtorebi: 

damkveTis generaluri pozicia

• meTvalyureobaze pasuxismgebeli pirebis monawileoba; 

• xelmZRvanelobis filosofia da muSaobis stili;

• patiosnebisa da eTikuri faseulobebis informireba da praqtikaSi realizeba. 

organizaciuli struqtura:

• uflebamosilebebis sqema (uflebamosilebebisa da pasuxismgeblobebis 
ganawileba). 

adamianuri  resursebi: 

• sakadro politika da praqtika;

• kompetenturobis mimarT erTguleba. 

arsebiToba  (ix. ass 320)

rodesac auditori muSaobs auditoruli arsebiTobis donis dadgenaze, man unda 
ganixilos Semdegi sakiTxebi:

• uzus to be bi, maT So ris ga mo to ve bu li in for ma ci a, ar se bi Tad mi iC ne va, Tu, 
go niv rul far g leb Si, mo sa lod ne li a, rom isi ni cal - cal ke an er Tad aRe bu li 
gav le nas iqo ni ebs im eko no mi kur ga dawy ve ti le beb ze, rom leb sac mom x ma reb-
le bi mi i Re ben fi nan su ri an ga riS ge bis sa fuZ vel ze;

• arsebiTobis sakiTxis gansja xorcieldeba, konkretuli garemoebebis gaTva-
liswinebiT da masze gavlenas axdens uzustobis sidide an xasiaTi, an orive 
erTad;



17

• arsebiToba auditoris gansjis sagania da TiToeuli auditori arebiTobis 
donis gansazRvrisas eyrdnoba finansur informaciaze momxmareblebis 
moTxovnilebebis Sesaxeb sakuTar Sexedulebebs.

arsebiTobasTan dakavSirebiT gansaxilveli sakiTxebi:

• samuSao arsebiToba _ ufro naklebia, vidre mTlianad finansuri anga-
riSgebisTvis gansazRvruli arsebiTobis done;

• SedarebiTia finansur angariSgebasTan mimarTebiT;

• saerTo arsebiTobis done mTliani finansuri angariSgebisTvis da arsebiToba 
operaciebis konkretuli kategoriebisTvis;

• arsebiTi uzustobebis SesaZlo arseboba da gamouvleneli uzstobebis SesaZlo 
arseboba;

• arsebiTobis gamoTvla _ konkretuli damkveTis finansuri angariSgebisTvis 
mniSvnelovani naSTebis gamovlena (Tanamedrove praqtikaSi yvelaze xSirad 
gamoyenebuli kriteriumebi: mogeba/mTliani aqtivebi/wminda aqtivebi/amonagebi 
da Sesabamisi raodenobrivi (procentuli) zRvrebi: amonagebi (0.5% _ 1%); 
mTliani aqtivebi (1% _ 2%); wminda aqtivebi (2% _ 5%); mogeba dabegvris Semdeg 
(5% _ 10%);

• arsebiTobis Sefasebis ganaxleba, aucileblobis SemTxvevaSi (auditoruli 
Semowmebis mimdina reobisas). 

sailustracio magaliTi: 

amJamad Tqven, rogorc auditis menejeri, gegmavT Sps `lonkos~ 20X1 wlis 31 
dekembers dasrulebuli wlis audits. kompania awarmoebs da yidis importirebuli 
xetyis masalisgan damzadebul produqts. 

ukanasknel wlebSi kompaniam gaafarTova Tavisi warmoeba bavSvebis saTamaSo baRis 
mowyobilobebiT, romlebic iyideba 10-wliani garantiiT. gayidvebis udidesi 
nawili modis adgilobriv momxmareblebze, magram kompanias aseve aqvs mcire 
saeqsporto bazaric, romelic bolo ramdenime wlis manZilze stabilurad 
izrdeboda. 

damkveTis finansur direqtorTan gamarTul Sexvedraze, romelic exeboda 
dagegmvis process, Tqven moipoveT Semdegi informacia: 

damkveTis saoperacio saqmianoba

wlis ganmavlobaSi kompaniis amonagebi gaizarda 20%-iT, xolo saerTo da 
saoperacio mogebis marJebi gaizarda 5%-iT da 2%-iT, Sesabamisad. maragebisa 
da savaWro (moTxovnebis) debitoruli davalianebis naSTebi mniSvnelovnad 
maRalia, wina welTan SedarebiT, rac ganapiroba zemoaRniSnulma gafarToebulma 
saqmianobam. 

kompaniis vebgverdze onlain SekveTebis miReba daiwyo ukanasknel wlebSi. 
internetSekveTebi stabilurad izrdeboda, magram mas mainc mcire xvedriTi wili 
ukavia kompaniis mTlian gayidvebSi, Tumca kompania isev agrZelebs mniSvnelovani 
investiciebis Cadebas Tavisi vebgverdis srulyofaze, raTa momxmareblebma, 
SeZlebisdagvarad, ufro swrafad da advilad SeZlon vebgverdis gamoyeneba. 
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xelfasebi 

ori wlis win axali kompiuteruli sistemis warmatebiT danergvis Semdeg 
xelfasebis damuSavebis procesi, rasac mravali wlis manZilze xelSekrulebiT 
ayvanili momsaxure organizacia axorcielebda, isev dabrunda kompaniaSi 20X9 
wlis 1 martidan. xelmZRvaneloba ukmayofilo iyo gare momsaxure organizaciis 
momsaxurebiT da masTan xelSekruleba gaauqma. kompaniaSi axali personali aiyvanes 
xelfasebis damuSavebis sistemis administrirebisTvis. 

mmarTveli  direqtori

mmarTvelma direqtorma gamoacxada Tavisi ganzraxva, rom is apirebs `lonkoSi~ 
Tavisi wilis 100%-is gayidvas, raTa es fuli moaxmaros Tavisi biznesis sxva 
mimarTulebebs. molaparakebebi mimdinareobs misi aqciebis potenciur myidvelTan.

mogeTxovebaT

gansazRvroT, ra riskebi iqneba gasaTvaliswinebeli ̀ lonkos~ auditis dagegmvisas, 
mmarTveli direqtoris ganzraxvis gaTvaliswinebiT da romel auditorul 
procedurebs dagegmavdiT/CaatarebdiT gamovlenil riskebze reagirebisTvis.

sanimuSo pasuxi

riski procedurebi

im por ti re bu li pro duq ci is Ses-
yid vis an ga riS - faq tu re bi, sa va-
ra u dod, ucxo ur va lu ta Si iq  - 
ne ba (nak le bad mo sa lod ne li a, 
Tum ca Se saZ le be lia ase iyos sa-
eq s por to pro duq ci is ga yid ve bis 
an ga riS - faq tu reb   Sic). es zrdis 
ucxo ur va lu ta Si ga mo sa xu li 
Tan xe bis aras wo rad ga day va nis 
risks ad gi lob riv (sa mu Sa o) va-
lu ta Si. ar se bobs ris ki imi sa, rom 
uzus to be bi iq ne ba Ses yid ve bi sa da 
kre di to ru li da va li a ne bis  mo na-
ce meb Si (Se saZ le be lia ga yid ve bi sa 
da de bi to ru li da va li a ne bis mo-
na ce meb Sic).  

Ses yid ve bis an ga riS - faq tu re bis Ser Ce vi Ti 
er Tob   li o bis mi xed viT Ses yid ve bis mi marT 
ga mo ye ne bul sa va lu to kur sebs Se vu da rebT 
ofi ci a lur gac v liT sa va lu to kur sebs, 
sxva va lu ta Si mo na ce me bis ga day va nis sis-
wo ris da sa das tu reb lad.

  
dav r w mun de biT, rom prog ra mul uz run-
vel yo fas sa va lu to kur seb ze ope ra ci e bis 
Ca ta re bis una ri Ses wevs, ris T vi sac un da 
Se va mow moT sis te ma Si ga mo ye ne bu li sa va lu-
to kur se bis Ser Ce vi Ti er Tob li o ba, ga re 
ofi ci a lu ri wya ro dan mo po ve bul sa va lu-
to kur seb Tan Se da re biT. 

ga mov kiTxavT di req to rebs, ro gor ad ge nen 
isi ni (an bu Ral t ru li aR ricx vis sis te ma) 
ama Tu im ope ra ci is T vis swor dRi ur sa va-
lu to kurss. 

kre di to ru li da va li a ne bis ar se bi Ti naS-
Te bis gan Se vad genT Ser Ce viT er Tob li o bas 
da Cven Tvi Ton xe lax la ga da vi an ga ri SebT 
20X1 wlis 15 de kem b ris T vis ar se bu li kre-
di to ru li da va li a ne bis Tan xas, am Ta ri-
Ris T vis ar se bu li ga da say va ni kur siT, ra Ta 
dar w mun deT, rom yve la ga da va de bu li/ ga-
da ux   de li da va li a ne bis naS Ti ga day va ni lia 
mim di na re Tan xeb Si.  
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bav S ve bis yve la sa Ta ma So in s t ru-
men ti iyi de ba 10-wli a ni  ga ran-
ti iT. 
auci le be li a, rom di req to reb ma 
Se a fa son po ten ci u ri sa re mon to 
da na xar je bi wun de bu li  sa qon lis, 
ro me lic ga i yi da bo lo 10 wlis 
man Zil ze, ri si swo rad ga moT v la 
Se iZ le ba rTu li iyos. 
ar se bobs ris ki imi sa, rom sa ga ran-
tio mom sa xu re bis da na xar je bis 
ana ricx Si uzus to be bi iar se bebs. 

ga mov kiTxavT di req to rebs, ro gor Se a fa ses 
maT es ana ricxi da Cven Tvi Ton da mo u ki deb-
lad xe lax la Ca va ta rebT ga moT v las. 
ana ricxis si di des Se vu da rebT mok le va di an 
prog no  zebs da ase ve sa an ga riS ge bo wlis 
dam Tav re bis Sem deg mom x ma reb le bis gan mi-
Re bul ko res po nden ci ebs, ra Ta Se va fa soT, 
mim di na re ana ricxis ode no ba adek va tu ria 
Tu ara im Tval saz ri siT, rom da fa ravs 
Se fa se bul uku ge bas. 
wi na wle bis ana ricxebs Se vu  da reT mom dev no 
wleb Si ukan dab ru ne bu li sa qon lis faq tob-
riv do nes, ra Ta da vad gi noT wi na wle bis 
Se fa se be bis sis wo re. 

amo na ge bis zrda, ro mel sac ax lavs 
sa er To mo ge bis mar Jis zrda, Se-
iZ le ba Ta vis Ta vad ar iyos eW vis 
sa fuZ ve li. Tum ca, imis ga mo rom 
mmar T ve li  di req to ri yi dis  
mTel Ta vis sa aq cio wils (100%), 
mniS v ne lo va ni mi ze zia imi sa, rom 
mas ma qi na ci e bis Ca de na mo e sur vos 
wli ur mo ge bas Tan mi mar Te biT, 
ra Ta mi i Ros maq si ma lu ri Se saZ lo 
anazRa u re ba Ta vi si wi lis ga yid-
vi dan. 
ar se bobs ris ki imi sa, rom wli u-
ri amo na ge bis / mo ge bis cif reb Si 
uzus to ba ar se bobs. 

kom pa ni is mi er ga moS ve bu li ba Ris sa Ta ma So 
in s t ru men te bis mTe li asor ti men tis T vis  
Ca va ta rebT ga yid ve bis mo na ce me bis ana li-
zur mi mo xil vas. 
mo vi po vebT sa Ta na do ax s na- gan mar te bebs, 
Ti To e u li asor ti men tis pro duq tis ga yid-
vis mniS v ne lo va ni zrdis Se sa xeb. 
Cven Tvi Ton xe lax la Ca va ta rebT dro Si ga-
mij v nis pro ce du rebs im pro duq ci is T vis, 
ro me lic mom x ma reb lebs ga eg zav na zus tad 
sa an ga riS ge bo Ta ri Ris win da zus tad sa an-
ga riS ge bo pe ri o dis das ru le bis Sem d gom. 
am mo na ce mebs Se vu da rebT ga yid ve bis wigns, 
ra Ta da a das tu roT, rom es ope ra ci e bi aisa-
xa swor / sa Ta na do pe ri od Si. 
Ca va ta rebT kre di tis ma ko req ti re be li im 
an ga riS-faq tu re bis Ser Ce vi Ti er Tob li o-
bis mi mo xil vas, rom le bic Seq m ni lia sa an ga-
riS ge bo Ta ri Ris Sem d gom umok les dro Si, 
ra Ta da vad gi noT wli u ri ga yid ve bis T vis 
Seq m ni li ana ricxe bis sis ru le.

`lon ko~ ag r Ze lebs in ves ti ci is 
Ca de bas Ta vi si  veb g ver dis ga-
sa um jo be seb lad, ra Ta is uf ro 
ad vi lad ga mo ye ne ba di gax des. 

aq tiv ze ga we u li Sem d go mi sa-
re mon to da na xar je bi xar jeb Si 
un da aisa xos. ka pi ta li za ci as 
eq vem de ba re ba mxo lod is da na xar-
je bi, rom le bic zrdis Se sa ba mi si 
grZel va di a ni aq ti ve bi dan mi sa Reb 
sar ge bels. 

ar se bobs ris ki imi sa, rom uzus to-
be bi iq ne ba daS ve bu li veb g ver dis 
sa eq s p lu a ta cio da na xar je bis 
wig n Si. 

Ca va ta rebT sa re mon to da teq mom sa xu re bis/ 
sa eq s p lu a  ta cio da na xar je bis ana li zur 
mi mo xil vas, ra Ta ga mo vav li noT ne bis mi e ri 
uC ve u lo cvli le be bi xar je bis ten den ci-
eb Si. 

Se va mow mebT grZel va di a ni aq ti ve bis zrdis  
mo na ce me bis Se mad ge nel ele men tebs, ra Ta 
da ad gi noT Tan xe bi, rom le bic xar jeb Si 
un da iyos asa xu li, ro gorc sa re mon to 
mom sa xu re bis  da na xar je bi. 

Se vad genT sis te mis da na xar jeb Tan da kav-
Si re bu li an ga riS - faq tu re bis Ser Ce viT 
er Tob li o bas da Se va mow mebT, mi si ele-
men te bi nam d vi lad da kav Si re bu lia Tu ara 
in ter net sis te mis ga um jo be se bas Tan, an 
sa re mon to/ sa eq s p lu a ta cio da na xar jeb Tan.  
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xel fa se bis axa li sis te ma mxo lod 
9 Tvea rac fun q ci o ni rebs, axa lia 
per so na lic, ro me lic am sis te mas 
uwevs ad mi nis t ri re bas. 
sis te mas Se iZ le ba hqon des prob-
le me bi, rac gan pi ro be bu li iq ne ba 
kon t ro lis ga re mos ga um jo be se-
biT. 
ar se bobs ris ki imi sa, rom uzus-
to be bi iar se bebs sa xel fa so da-
na xar jeb sa da Se sa ba mis val de bu-
le beb Si. 

do ku men tu rad / s qe ma tu rad av sa xavT xel-
fa se bis  sis te mas, ga mov av le nT kon t ro lis  
me qa niz mebs, rom le bic sis te ma Si fun q ci o-
ni rebs. 
Ca va ta rebT sis te mi sa da kon t ro lis me qa-
niz me bis mu Sa o bis tes ti re bas, ̀ Ta vi dan bo-
lom de gav lis~ pro ce du re bis ga mo ye ne biT.
Se va mow mebT Tvi u ri xel fa se bis uwyi se bis 
Ser Ce vi Ti er Tob li o bis T vis ja mur Tan xebs 
_ sis te ma Si Se ta nil Tan xebs Se vu da rebT 
pir ve lad do ku men tebs, ro go ri caa Sro mi-
Ti xel Sek ru le be bi da na mu Se va ri dro is 
aR ricx vis ba ra Te bi.
da va das tu rebT wlis bo los ar se bu li xel-
fa se bis Tan xas da ase ve sa ga da sa xa do val de-
bu le bebs, 20X1 wlis de kem b ris xel fa seb sa 
da sa la ros wig n Tan Se da re biT gziT. 

sailustraciod wina wlebis sagamocdo masalidan ganvixiloT kidev erTi 
magaliTi. realuri sagamocdo kiTxvis moTxovnebidan ganvixilavT mxolod (a) 
moTxovnas, romelic dagegmvasTan dakavSirebul sakiTxebs exeba.

kompania Libre

 Tqveni auditis damkveTi Libre axorcielebs telesakomunikacio saSualebebis, 
mowyobilobebisa da aqsesuarebis gayidvasa da distribucias, sacalo vaWrobis 
obieqtebis meSveobiT. kompaniam swrafi gafarToeba daiwyo mas Semdeg, rac 2012 
wlis seqtemberSi mTavar aRmasruleblad dainiSna devid smiti.

 2012 w. oqtomberSi kompaniam Seisyida erovnuli eqskluziuri sadistribucio 
ufleba importirebul mobilur telefonebze, orwliani periodiT. 2013 
wlis manZilze kompaniam gaaormaga Tavisi momxmareblebis baza da male Tavisi 
sadistribucio qseliT mTels qveyanas moicavs. TanamSromelTa ricxvi swrafad 
gaizarda _ 36-dan 103 kacamde. saTavo ofisis administraciuli personali, maT 
Soris sabuRaltro personali, 10-dan 25 kacamde gaizarda. 

 2013 wlis oqtomberSi centraluri sadistribucio da momxmareblebis momsaxurebis 
ganyofileba saTavo ofisidan erT-erT did SenobaSi gadavida. es aucilebeli iyo 
ara marto imitom, rom maragis done gaizarda da aucilebeli gaxda produqciis 
miwodebamde Semowmebebis Catareba, aramed imitomac, rom gaizarda gayidvis 
Semdgomi sagarantio momsaxurebis done, rac mobilur telefonebSi sawarmoo 
defeqtebis arsebobam ganapiroba.

mobiluri telefonebis realizaciam, rac amJamad Libre-s brunvis daaxloebiT 
80%-s Seadgens, ukanasknel periodSi dacema daiwyo.

Tqven dagavales Libre-s 2014 w. 31 marts dasrulebuli wlis finansuri angariSgebis 
auditis dagegmva. 

mogeTxovebaT

(a) aR we roT war moq m ni li audi to ru li ris ke bi da ro gor mox de ba ma Ti gaT va-
lis wi ne ba audi tis stra te gi is da mu Sa ve bi sas audi tis sa er To geg ma Si.

                                                          (15 qula)
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gamomcdelis pasuxi

(a) potenciuri riskiani sferoebi

 mTavari aRmasrulebeli

 mTavar aRmasrulebels, devid smits dominanturi mdgomareoba ukavia da Libre-s 
amJamindeli warmateba (kompaniis gafarToeba) SeiZleba mniSvnelovanwilad misi 
damsaxureba iyos. funqcionirebadi sawarmos daSvebis marTebuloba SeiZleba 
saeWvo gaxdes, Tu devidi samsaxuridan wava (vTqvaT, mobiluri telefonebis 
distribuciis uflebebis ganaxlebamde, an Semcvleli produqciis moZebnamde).

 ase ve, swra fi ga far To e bi saT vis da fi nan se bis mo po ve bis sa Wi ro e bam Se iZ le ba 
xel m ZR va ne lo ba mi ker Zo e bu li ga xa dos da `da a in te re sos~ kom pa ni is mo ge bi-
a no bis gaz r diT (mag., dis t ri bu ci is uf le be bis amor ti ca zi is, sa ga ran tio 
mom sa xu re bis ana ricxe bis Sem ci re biT da a.S.).

 realizaciis zrda

 distribuciis uflebebis SesyidviT ganpirobebulma realizaciis zrdam 
biznesis gafarToeba gamoiwvia (samuSao Zalis zrda da axali Senobebis 
saWiroeba). yvelafer amas dafinanseba esaWiroeba. arsebobs imis SesaZlebloba, 
rom Libre-m gadaWarbebul vaWrobas mihyos xeli (mag., iseTi saxelSekrulebo 
valdebulebebi aiRos, romlebic aRemateba mis xelTarsebul moklevadian 
(sabrunav) resursebs).

 buRaltruli aRricxvisa da Sida kontrolis sistemebi

 ad mi nis t ra ci u li da sa bu Ral t ro per so na lis zrda xels Se uwyobs mo va le o be-
bis uf ro far Tod da na wi le bas, rac Se am ci rebs kon t ro lis risks. mo sa lod ne-
li a, rom sa Ta vo ofi si axal /uf ro ga um jo be se bul kon t ro lis pro ce du rebs 
ga na xor ci e lebs, ma ga li Tad:

• Sesyidvis procesebis centralizacias (rac igulisxmeba centralur 
distribuciaSi);

• Sromis anazRaurebis procesis centralizacias;

• kontrolis ganxorcielebas kreditiT gayidvebze. 

 Tum ca, Se iZ le ba, wi na wel Tan Se da re biT, Sec do me bis ricx vi ga i zar dos. ma-
ga li Tad, Tu swra fi ga far To e ba tvir Tad da aw ve ba bu Ral te ri as ise, rom 
ar se bul Si da kon t ro lis sis te ma Si Se fer xe be bi iCens Tavs. ase ve, Se iZ le ba 
daS ve bu li Sec do me bi ver ga mov lin des, Tu, ma ga li Tad, ax lad ay va nil sa bu-
Ral t ro per so nals sak ma ri si cod na da ga moc di le ba ar eq ne ba.

 produqcia

 Libre Zalian aris damokidebuli erT produqtze, romlis distribuciis 
uflebac kompanias erT welze naklebi vadiT aqvs (vTqvaT, 9 Tve) axlandeli 
periodidan.

 maragi SeiZleba zedmeti TanxiT iyos Sefasebuli, imis gamo, Tu:

• Semcirda fasi (Tu produqcia ufro Zvirad iyideboda realizaciis 
moculobis/bazris wilis SesanarCuneblad;

• daeca moTxovna, Tu bazari gajerebulia;

• produqcias sawarmoo defeqtebi aqvs;

• pro duq cia teq no lo gi u rad moZ vel da/ kon ku ren t ma sa war mom axa li pro-
duq cia ga mo uS va.
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 savaWro debitoruli davalianeba 

 savaWro debitoruli davalianeba/moTxovnebi SeiZleba gadidebuli iyos, 
vinaidan SeiZleba gazrdili iyos uimedo da saeWvo valebi, Tu:

• daudevrad mowmdeboda momxmareblebis kreditunarianoba (momxmareblebis 
bazis gasafar Toeblad);

• davebi warmoqmna, produqciis sawarmoo defeqtebis gamo. 

 valdebulebebi/pirobiTi valdebulebebi 

 re a li za ci is sa ga ran tio mom sa xu re bas Tan da kav Si re bu li val de bu le be bi Se iZ-
le ba Sem ci re bu li iyos, ma ga li Tad, Tu wlis bo los ma Ti mo cu lo ba dad ge ni li 
ar iyo.

 fi nan sur an ga riS ge ba Si Se iZ le ba ar se bi Ti uzus to be bi ar se bob des pi ro biT 
val de bu le beb Tan an sa an ga riS ge bo pe ri o dis Sem d gom mov le neb Tan da kav Si-
re biT, Tu isi ni sa Ta na dod ar aRi ricxe ba. ker Zod:

• sa Ta na do ana ricxe bi un da iyos Seq m ni li sa ga ran tio mom sa xu re bis sa mu-
Sa o e bi saT vis;

• fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si gan mar te bu li un da iyos pi ro bi Ti 
aq ti ve bi (mag., Tu mo bi lu ri te le fo ne bis mom wo deb leb Tan aqvs sa war moo 
de feq te bis anazRa u re bis Se Tan x me ba);

• mom x ma reb leb Tan da mo bi lu ri te le fo ne bis mom wo deb leb Tan wun de bu li 
pro duq ci is ga mo war moq m nil ma da veb ma, ra sac sa sa mar T lo pro ce si moh y-
ve ba, Se iZ le ba mo iTxo vos ana ricxe bis Seq m nis an / da pi ro bi Ti val de bu le-
be bis Se sa xeb in for ma ci is gam J Rav ne bis sa Wi ro e ba fi nan su ri an ga riS ge bis 
Se niS v neb Si.

 funqcionirebadi sawarmo

 Se iZ le ba mar Te bu li ar iyos fun q ci o ni re ba di sa war mos daS ve bis ga mo ye ne ba, 
rad gan:

• kom pa ni is mo ma va li Se iZ le ba da mo ki de bu li iyos de vid smit ze;

• sab ru na vi ka pi ta li Se iZ le ba adek va tu ri ar iyos ga da War be bu li vaW ro bis 
gan sa xo  r ci e leb lad;

• ope ra ci e bis mas S ta be bi da mo ki de bu lia erT pro duq t sa (mo bi lur te le-
fo neb ze) da mom wo de bel ze;

• re a li za cia ece ma;

• sa war moo de feq teb ma Se iZ le ba re a li za ci is / mom x ma reb lis gud vi lis da-
kar g va ga mo iw vi os.

aramaterialuri aqtivebi

saangariSgebo wlis aramaterialuri aqtivebi da mogeba SeiZleba gadidebuli 
iyos, Tu wels wina wlidan gadmotanilia distribuciis uflebebis kapitalizacia. 
savaraudod, Sesabamisi Tanxebi arsebiTi iqneba da xelmZRvaneloba mikerZoebuli 
(dainteresebuli) iqneba am Tanxebis gadmotanaze (mag., 6/24 × TviTRirebuleba _  
odenobiT). amgvari qmedeba SeiZleba windaxeduli ar iyos, Tu, magaliTad, 
mobiluri telefonebis realizacia momavalSi saeWvo gaxdeba da distribuciis 
uflebebis Rirebuleba gaufasurdeba.
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daskvnebi

Tan da yo li li ris ki ma Ra li a, vi na i dan fi nan su ri an ga riS ge bis do ne ze Se iZ le ba 
ar se bi Ti uzus to be bi ar se bob des, Sec do me bis war mo So bis al ba To bi sa da ma Ra li 
do nis su bi eq tu ro bis ga mo, ro me lic ukav Sir de ba aR ricx vis sa kiTxebs (fun q ci-
o ni re ba di sa war mo, sa ga ran tio mom sa xu re ba, ma ra gis Se fa se ba, ara ma te ri a lu ri 
aq ti ve bi da a.S.).

kontrolis riski, savaraudod, dabali iqneba zogierT sferoSi (mag., Sesyidvebi), 
magram potenciurad maRali iqneba sxva sferoebSi (mag., maragi).

SeumCnevlobis riskis dabal doneze dasayeneblad saWiro iqneba arsebiTobis 
Semowmebis midgomis gamoyeneba maRalriskian da iseT sferoebSi, romlebic 
gansjasa da gadawyvetilebis miRebas saWiroebs (mag., sagarantio momsaxureba, 
maragis Sefaseba), Tumca SeiZleba kontrolis procedurebze dayrdnobac, sadac 
Sesaferisia (mag., Sesyidvebi da xelfasebi).

damatebiTi mosazreba

importirebul saqonelTan dakavSirebiT, savaluto riskebic warmoiSoba.

auditis strategia

informaciis mopoveba

unda ganaxldes auditis  mudmivi faili Semdegi sakiTxebiT:

• axali Senobebis Sesyidva/ijariT aReba;

• sesxis kreditorebi/dafinansebis RonisZiebebi;

• mniSvnelovani axali momxmareblebi;

• axali wamyvani personalis daniSvna (mag., administraciaSi, momsaxurebisa da 
distribuciis sferoebSi);

• cvlilebebi buRaltruli aRricxvisa da Sida kontrolis sistemebSi.  

sistemis dokumentireba  
buRaltruli aRricxvisa da Sida kontrolis sistemebSi SeiZleba cvlilebebi 
ganxorcielda biznesis gafarToebis procesSi, rac SeiZleba ar iyo 
oficialuri da saTanadod asaxuli dokumentebSi. 

SeiZleba mizanSewonili iyos sistemebis axali aRweris Catareba da dokumentireba, 
vidre wina wlis aRweraSi teqsturi SeniSvnebis Secvla. unda momzaddes 
blok-sqemebi sistemis im nawilebisaTvis, romlebic muSaobs da, savaraudod, 
aseve darCeba. unda gvaxsovdes, rom kompaniaSi amJamad gafarToebis procesi 
mimdinareobs da mas garkveuli cvlilebebic mohyveba.

arsebiTobis Sefaseba

mosalodnelia, rom 2014 w. 31 marts dasrulebul saangariSgebo wels fulad 
erTeulebSi Sefasebuli arsebiTobis done ufro maRali iqneba, vidre wina wels, 
imis gaTvaliswinebiT, rom:

• mobiluri telefonebis gayidva mTeli wlis manZilze mimdinareobs (wina wels 
mxolod 6 Tvis ganmavlobaSi iyideboda);
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• gaormagda momxmareblebis baza;

• gaizarda samuSao Zalis ricxovnoba;

• kompanias axali Senobebi daemata.

kontrolis testebi 

SesaZlebelia kontrolis efeqtur procedurebze dayrdnoba, kerZod, Semdeg 
sferoebSi:

• Sesyidvebi;

• momwodeblebisaTvis fulis gadaxda;

• danaxarjebi Sromis anazRaurebaze;

• fulis miReba sacalo vaWrobis obieqtebidan (savaWro momxmareblebisgan).

  
saaRricxvo politika

distribuciis uflebebis kapitalizaciis marTebuloba unda dasabuTdes:

• kompaniis danaxarjebis monacemebis SedarebiT Sesabamis angariS-faqturebTan;

• realizaciis prognozebis ganxilviT, xelmZRvanelobasTan erTad;

• saangariSgebo TariRis Semdgomi periodis mobiluri telefonebis realizaciis 
gamokvleviT.

daswreba wlis bolos maragis fizikur inventarizaciaze

maragis aRricxuli raodenobebis sisworis dasamtkiceblad auditorebi inven-
tarizacias unda daeswrnen centralur sadistribucio ganyofilebaSi.

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces:

• momsaxurebis ganyofilebaSi myofi telefonebis raodenobasa da mdgomareobas;

• inventarizaciis procesis msvlelobisas mowodebuli telefonebis rao-
denobas; da

• inventarizaciis procesSi sacalo vaWrobis obieqtebisaTvis telefonebis 
gasagzavnad kompaniis mier dadgenil procedurebs (Tu aseTi ram arsebobs).

analizuri procedurebi

marTalia, operaciebis gafarToeba mniSvnelovnad Secvlida wina wlis angariSebis 
naSTebs, magram garkveul sferoebSi SesaZlebelia analizuri procedurebis 
gamoyeneba. kerZod, mobiluri tele fonebis garda, sxva aRricxuli realizaciis 
moculobebis arsebiTi siswore SeiZleba dasabuTdes brunvis Tviuri monacemebis 
SedarebiT da saerTo mogebis marJebis mimoxilviT.

Sromis anazRaurebaze danaxarjebis marTebulobis damtkiceba SeiZleba wina 
wlis xarjebis gazrdiT, TanamSromelTa Sesabamisi zrdis gaTvaliswinebiT 
ganyofilebebis mixedviT (realizacia, distribucia, momsaxureba, administracia).
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savaWro debitoruli davalianeba (moTxovnebi) 

wlis bolos Catarebuli debitoruli davalianebis naSTebis pirdapiri dadas-
turebis procedura, savaraudod, wundebul produqciasTan dakavSirebul 
sadavo Tanxebs gamoavlens. guldasmiT unda Semowmdes saangariSgebo TariRis 
Semdgomi periodis makoreqtirebeli faqturebisaTvis (romlebic gamoiwereba 
ukandabrunebuli gayiduli saqonlisaTvis) Seqmnili Libre-s anaricxebi. sadavo 
Tanxebis amoRebis SesaZlebloba-SeuZlebloba unda damtkicdes, saangariSgebo 
TariRis Semdgom periodSi miRebuli fuladi saxsrebis dokumentaciis meSveobiT.

gansaxilvelia axali momxmareblebis ayvanaze dadgenili kontrolis procedura, 
raTa auditori darwmundes, rom momxmareblebis bazis gafarToebasTan erTad 
kompaniaSi tardeboda momxmareblebis kreditu narianobis Semowmeba.

sagarantio momsaxurebis anaricxebi

gar da imi sa, rom ana ricxe bi un da Se iq m nas mom x ma reb leb ze ga ce mu li ma ko req ti-
re be li faq tu re bi saT vis (u kan dab ru ne bul wun de bul sa qo nel Tan da kav Si re biT), 
ana ricxe bi un da Se iq m nas ase ve mom sa xu re bis gan yo fi le bis mi er sa an ga riS ge bo 
Ta ri Ris Sem d go mi pe ri o dis da na xar je bis T vi sac, ro mel sac gan yo  fi le ba gas wevs 
wlis dam Tav re bam de, wi na pe ri od Si ga yi du li te le fo ne bi saT vis.

mo sa lod ne li a, rom dam k veTs di di ga moc di le ba ar eq ne ba am sfe ro Si gar k ve u li 
sa kiTxe bis gan sa  s je lad da ga dawy ve ti le bis mi sa Re bad da, am de nad, rCe va das-
Wir de ba. ami tom Se iZ le ba mi zan Se wo ni li ar iyos xel m ZR va ne lo bis ofi ci a lur 
we ril ze day r d no ba, ro me lic ze mo aR niS nul sa kiTxebs exe ba.

iuridiuli konsultacia

saWiro iqneba kompaniis iuriskonsultTan dakavSireba, aseve sxva damoukidebel 
iuristTanac, radgan auditors specialuri mtkicebulebebi dasWirdeba Semdeg 
sakiTxebze:

• xelSekrulebis iuridiuli interpretacia, romelic damkveTs telefonebis 
mwarmoebel kompaniasTan aqvs dadebuli, gansakuTrebiT produqciis de-
feqtebTan dakavSirebuli punqtebis;

• sagarantio momsaxurebis pirobebis iuridiuli interpretacia;

• iuridiuli mosazreba sasamarTlo procesebis Sedegebze, romlebic SeiZ-
leba gaimarTos mobiluri telefonebis mwarmoebel kompaniasTan an 
momxmareblebTan.

banki/sesxis kreditorebi

sa Wi ro iq ne ba pir da pi ri da das tu re bis pro ce du ris Ca ta re ba, ra Ta kom pa ni is 
ban ke bi sa da sxva dam fi nan seb le bis mo na ce me bi wlis dam Tav re bam de dam t kic des. 
ker Zod, in for ma cia mo po ve bul un da iq nes Sem deg sa kiTxeb ze:

• sakuTrebis uflebebze (mag., saTavo ofisis Senobebze);

• dafinansebis saxsrebis gansaxilvelad/xelaxali molaparakebis sawarmoeblad 
dagegmil TariRebze;

• gadasapirebel Tamasuqebze, akreditivze, an sazRvargareTel momwodeblebTan 
angariSsworebis sxva saSualebebze.
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ganxilva xelmZRvanelobasTan

xelmZRvanelobasTan erTad gansaxilvelia Semdegi sakiTxebi:

• dafinansebis Sesaxeb molaparakebebSi miRweuli Sedegebi;

• prognozebis momzadebisa da daSvebebis gamosaTvlelad gamoyenebuli 
safuZveli. 

imis gaTvaliswinebiT, rom ar arsebobs xelmZRvanelobis oficialuri informaciis 
sawinaaRmdego mtkicebulebebi, SeiZleba mizanSewonili iyos xelmZRvanelobisagan 
oficialuri werilis mopoveba.

damatebiTi mosazrebebi

ma  ra  gis Se  fa  se  ba  ze Ca  sa  ta  re  be  li Zi  ri  Ta  di pro  ce  du  re  bi ga  miz   nu  li un   da iyos 
ima  ze, rom audi  to  ri dar   w   mun   des Zne  lad re  a  li  ze  ba  di, mo  ra  lu  rad gac   ve  Ti  li da 
wun   de  bu  li ele  men   te  bi  saT   vis Seq   m   ni  li ana  ricxe  bis adek   va  tu  ro  ba  Si.

unda daigegmos auditoruli failebis daskvnis gacemamdeli mimoxilva (aseve 
uwodeben `cxel~ mimoxilvas), imis gamo, rom maRalia Libre-sTan dakavSirebuli 
Tandayolili riski da gakotrebis (e.i. funqcionirebadi sawarmos) riski.

daskvnis saxiT 

am statiaSi vecadeT, studentebis yuradReba gagvemaxvilebina auditze da-
Tanxmebisa da dagegmvis procesis ZiriTad aspeqtebze, maT Soris magaliTebis 
gamoyenebiT. 

Tumca, aucilebelia, rom studentebi gaecnon statiis bolos miTiTebul 
standartebs da Seiswavlon maTi moTxovnebi, raTa saTanado warmodgena Seiqmnan 
auditze daTanxmebisa da dagegmvis procesis Sesaxeb, rac am statiaSi  ganvixileT. 

bibliografia

xmss 1 _ `xa ris xis kon t ro li fir me bis T vis, rom le bic as ru le ben fi nan su ri an-
ga riS ge bis audit sa da mi mo xil vas da sxva sa xis mar w mu ne be li da da kav Si re bu li 
mom sa xu re bis ga ri ge bebs~

ass 210 _ `a u di to ru li ga ri ge bis pi ro beb ze Se Tan x me ba~.

ass 220 _ `fi nan su ri an ga riS ge bis audi tis xa ris xis kon t ro li~.

ass 315 _ `ar se bi Ti uzus to bis ris ke bis ga mov le na da Se fa se ba sa me ur neo su bi-
eq ti sa da mi si ga re mos Ses wav lis gziT~.

ass 300 _ `fi nan su ri an ga riS ge bis audi tis da geg m va~.

ass 320 _ `ar se bi To ba audi tis da geg m vi sa da Ca ta re bis dros~.

statia moamzada irlandiis ACCA-is saerTaSoriso 

 programis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis 

 modulis gamomcdelma, pol lindonma
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bafis 2021 wlis Te ber v lis profesiuli 
sertificirebis ga moc de bis ana li zi

F1/bb „bu Ral te ri biz nes Si“ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar Sec v li la _ 
sa ga moc do ma sa la da yo fi lia or na wi lad: a na wi li mo i cavs or moc ar Ce viT pa su xi an 
(a Ti 1-qu li a ni da oc da a Ti 2-qu li a ni) da va le bas, xo lo b na wi li _ xuT 6-qu li an  
mra val da va le bi an amo ca nas.  yve la da va le bis Sesasruleblad kan di dats eZ le va 
2 sa a Ti da 15 wu Ti.

min da kma yo fi le biT aR v niS no, rom Te ber v lis ga moc da ze ga mo su li kan di da te bis 
um rav le so bam war ma te biT Ca a ba ra ga moc da da mi i Ro gam s v le li qu la.

kan di da teb ma sak ma od kar gad upa su xes a na wi lis ar Ce viTpa su xi an da va le bebs. qve-
moT Ca moT v li lia is Te me bi, rome lTa kiTx vebs kan di da teb ma kar gad upa su xes:

• biz ne sor ga ni za ci a;

• ga re faq to re bis ana li zi _ po li ti ku ri da sa mar T leb ri vi faq to re bi;

• in for ma ci u li teq no lo gi e bi da sa in for ma cio sis te me bi biz nes Si;

• pro fe si u li eTi ka bu Ral t rul aR ricx va sa da biz nes Si;

• Ta nam S ro mel Ta mo zid va da Ser Ce va;

• in di vi du a lu ri miR we ve bis gan xil va da Se fa se ba.

amasTan, iyo ise Ti Te me bi, rome lTa kiTx vebze kan di da tebs ga u Wir daT swo ri 
pa su xis ga ce ma:

• biz ne sor ga ni za cia da struq tu ra;

• or ga ni za ci u li kul tu ra biz nes Si;

• ga re mos ana li zi _ kon ku ren ci is faq to re bi;

• ga re mos ana li zi _ so ci a lu ri, ga re mo sa da teq no lo gi u ri faq to re bi;

• ga re mos ana li zi _ eko no mi ku ri faq to re bi;

• mar T va da so ci a lu ri pa su xis m geb lo ba;

• bu Ral t ru li aR ricx vis da fi nan su ri fun q ci a;

• fi nan su ri sis te me bi da pro ce du re bi;

• audi ti da fi nan su ri kon t ro li;

• li de ro ba, mar T va da ze dam xed ve lo ba;

• in di vi du a lu ri, jgu fu ri da gun du ri qce va;

• in di vi di sa da jgu fe bis mo ti va ci a.

b na wi lis amo ca ne bi exe ba Sem deg Te mebs:

• pir ve li amo ca na _ da in te re se bu li mxa re e bi biz ne sor ga ni za ci a Si; 

• me o re amo ca na _ TaR li To ba, TaR li Tu ri qme de ba da mi si pre ven cia biz nes Si;

• me sa me amo ca na _ wvrTna da swav le ba sa mu Sao ad gil ze;

• me oTxe amo ca na _ per so na lu ri efeq tu ro ba sa mu Sao ad gil ze;

• me xu Te amo ca na _ ko mu ni ka cia biz nes Si.
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kan di da te bis um rav le so bam yve la amo ca nas kar gad upa su xa, Tum ca bevr kan di dats 
ga u Wir da me o re da me xu Te amo ca ne bis amox s na. 

kan di da te bis um rav le so bam pa su xi gas ca a da b na wi lis yve la kiTx vas, Tum ca iyo 
Sem Tx ve ve bi, roca a na wil Si kan di da teb ma ar Se mo xa zes ar c er Ti pa su xi. ase Ti 
mid go ma mcda ria _ Tu ar iciT, ro me li pa su xia swo ri, ga mo ricxeT mcda ri pa su xe bi 
da mo niS neT is, ro me lic Tqve ni az riT swo ri a. Cve ni dak vir ve biT, ga moc dis dro 
_ 2 sT da 15 wu Ti _ sak ma ri si a, rom kar gad mom za de bul ma kan di dat ma mo as w ros 
yve la kiTx va ze pa su xis ga ce ma. mi u xe da vad ami sa, min da xa zi ga vus va dro is swo ri 
ga na wi le bis auci leb lo bas. F1/bb mo du lis Sem Tx ve va Si zo ga di we si a, rom a da b 
na wi lebs So ris dro pro por ci u lad un da ga na wil des Sem deg na i rad _ kan di dat ma 
a na wi li un da amox s nas 1 sa aT 35 wuT Si, xo lo b na wi li _ 40 wuT Si. 

gar da ami sa, min da yu radRe ba ga va max vi lo ima ze, rom yve la da va le bis pi ro ba 
cxa dad da ga sa ge bad aris Ca mo ya li be bu li, ami tom kiTx veb ze pa su xis ga ce mi sas 
did xans nu fiq robT, nu da kar gavT dros. Tu ga gi Wir daT kiTx va ze pa su xis ga ce ma, 
yu radRe biT wa i kiTxeT yve la sa va ra u do pa su xi da ga mo ricxeT cal sa xad mcda ri 
va ri an t (eb )i; Sem deg ki ori pa su xi dan air Ci eT ise Ti, ro me lic, Tqve ni az riT, swo-
ri a. mag ram nu ga Cer de biT da nu da kar gavT bevr dros ise Ti da va le bis amox s na ze, 
rom lis Te o riuli masala cu dad iciT an da ga viwy daT. ga da diT Sem deg da va le ba ze.
 
F1/bb „bu Ral te ri biz nes Si“ mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

91% 85% 95%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

82% 86% 84%

F2/ma „mmar T ve lo bi Ti aR ricx va“ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar 
Sec v li la: a na wi li mo i cav da or moc 2-qu li an ar Ce viT pa su xi an da va le bas, xo lo b 
na wi li _ or 10-qu li an amo ca nas. yve la da va le bis amosax s ne lad kan di dats eZ le va 
2 sa a Ti da 15 wu Ti.

a na wi lis TxuT me ti da va le ba sa an ga ri So iyo, xo lo oc da xu Ti _ Te o ri u li. kan-
di da teb ma kar gad upa su xes kiTx vebs, rom le bic exe bo da Sem deg Te mebs:

• mo na cem Ta wya ro e bi;

• zed na de bi xar je bis aR ricx va;

• da na xar j Ta aR ricx vis me To de bi;

• bi u je tis qce vi Ti as peq te bi;

• nor ma ti u li da na xar je bis kal ku la ci is sis te me bi;

• bi u je ti re bu li da re a lu ri mo ge bis Se sa ba mi so ba.

kan di da teb ma Se da re biT cu dad upa su xes kiTx vebs, rom le bic exeb o da Sem deg 
Te mebs:

• ma ra ge bis aR ricx va;

• kal ku la cia zRvru li da na xar je biT da da na xar j Ta sru li ga na wi le biT;
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• bi u je tis Sed ge nis ar si da mi za ni;

• bi u je tis mom za de ba;

• bi u je tis kon t ro li da an ga riS ge ba;

• da na xar je bis Sem ci re ba da Ri re bu le bis ga um jo be se ba.

b na wi li mo i cavs or amo ca nas, rom le bic Sed ge ni lia Sem de gi Te me bis mi xed viT:

pir ve li amo ca na _ Se de gi a no bis Se fa se ba;

me o re amo ca na _ nor ma ti u li da na xar je bis kal ku la ci a.

b na wi lis amo ca ne bis amox s ni sas  kan di da tebs hqon daT Sem de gi prob le me bi, ker-
ZoT, maT ga u Wir daT:

• swra fi lik vi do bis ko e fi ci en tis ga moT v la;

• kre di to ru li da va li a ne bis da far vis pe ri o dis ga moT v la;

• ma sa le bis ga mo ye ne bis mTli a ni ga dax ris ga moT v la;

• ko req ti re bu li bi u jeti sa da da na xar je bis kon t ro lis Se sa xeb mo saz re be bis 
sis wo ris Se fa se ba.

kan di da te bis um rav le so bam pa su xi gas ca a da b na wi lis yve la kiTx vas, Tum ca iyo 
Sem Tx ve ve bi, roca a na wil Si kan di da teb ma ar Se mo xa zes ar c er Ti pa su xi. ga moc dis 
dro _ 2 sT da 15 wu Ti _ sak ma ri si a, rom kar gad mom za de bul ma kan di dat ma mo as-
w ros yve la kiTx va ze pa su xis ga ce ma. mi u xe da vad ami sa, min da xa zi ga vus va dro is 
swo ri ga na wi le bis auci leb lo bas. F2/ma mo du lis Sem Tx ve va Si, zo ga di we si a, rom 
a da b na wi lebs So ris dro pro por ci u lad un da ga na wil des Sem deg na i rad: kan-
di dat ma a na wi li un da amox s nas 1 sa aTsa da 45 wuT Si, xo lo b na wi li _ 30 wuT Si. 

F2/ma „mmar T ve lo bi Ti aR ricx va“  mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

76% 87% 82%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

64% 87% 69%

F3/fa „fi nan su ri aR ricx va“ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar Sec v li la: 

a na wi li mo i cav da or moc 2-qu li an ar Ce viT pa su xi an da va le bas, xo lo b na wi li _  
or 10-qu li an amo ca nas. yve la da va le bis Se sas ru leb lad kan di da tebs eZ le vaT 
2 sa a Ti da 30 wu Ti.

a na wi lis cxra me ti da va le ba sa an ga ri So iyo, xo lo oc da er Ti _ Te o ri u li.

kan di da teb ma sak ma od kar gad upa su xes a na wi lis ar Ce viT pa su xi an da va le bebs. qve-
moT Ca moT v li lia is Te me bi, rom elTa kiTx vebs kan di da teb ma kar gad upa su xes:

• ora di ga ta re bis prin ci pi, pir ve la di ga ta re bis Jur na le bi;

• Zi ri Ta di ope ra ci e bis Ca we ra da buRal t ru li an ga ri Se bis da ba lan se ba;

• ukan dab ru ne ba, fas daT mo ba, dRg;
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• ma kon t ro le be li an ga ri Se bis Se je re ba;

• Zi ri Ta di fi nan su ri an ga riS ge bis mom za de ba;

• fi nan su ri an ga riS ge bis in ter p re ta ci a.

kan di da tebs ga u Wir daT Sem de gi Te me bis mi xed viT Sed ge ni li  da va le be bis amox s na:

• ma re gu li re be li da struq tu ru li sa fuZ v le bi;

• Zi ri Ta di sa Su a le be bi sa da ara ma te ri a lu ri aq ti ve bis asax va;

• kre di to ru li da va li a ne ba, ana ricxe bi da pi ro bi Ti val de bu le be bi;

• Sec dom e bis ko req ti re ba da dam x ma re an ga ri Se bi;

• bass 7, bass 10, fass 15.

b na wi li mo i cavs or amo ca nas, rom le bic Sed ge ni lia Sem de gi Te me bis mi xed viT:

pir ve li amo ca na _  sa er To mo ge bi sa da sa o pe ra cio mo ge bis mar Je bis ga an ga ri Se ba 
da jgu fis kon so li di re bu li mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge bis mom za de ba;

me o re amo ca na _ kom pa ni is mo ge bi sa da za ra lis an ga ri Se bi sa da fi nan su ri mdgo-
ma re o bis an ga riS ge bis aq ti ve bis na wi lis mom za de ba.

pir ve li amo ca nis a na wi lis kiTx va Si mo iTxo ve bo da kom pa ni is in di vi du a lu ri fi-
nan su ri an ga riS ge bis ga mo ye ne biT sa er To mo ge bis mar Ji sa da sa o pe ra cio mar Jis 
ko e fi ci en te bis ga moT v la. kan di da te bis um rav le so bam aR niS nu li ko e fi ci en te bis 
ga moT v lis kar gi cod na ga mo av li na.  

pir ve li amo ca nis b na wi lis kiTx va Si mo iTxo ve bo da kon so li di re bu li mo ge bi sa 
da za ra lis an ga riS ge bis mom za de ba. kan di da teb ma Se da re biT sus tad upa su xes 
amo ca nis am na wils, ker Zod, zog kan di dats ga u Wir da da beg v ris Sem deg mi sa kuT-
v ne be li mo ge bis ga moT v la. sust pa su xeb Si kan di da tebs ga u Wir daT ga yid ve bi dan 
amo na ge bis da re a li ze bu li sa qon lis TviT Ri re bu le bis ga moT v lac.

me o re amo ca na Si mo iTxo ve bo da kom pa ni is mo ge bi sa da za ra lis da ase ve fi nan su ri 
mdgo ma re o bis an ga riS ge bis (aq ti ve bis na wi li) mom za de ba. kan di da te bis um rav le so-
bam aC ve na mo ge bi sa da za ra lis da fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge bis Sev se bis 
kar gi cod na. sust pa su xeb Si kan di da te bma ver ga moT va les re a li ze bu li sa qon lis 
TviT Ri re bu le bis da sa vaW ro de bi to ru li da va li a ne bis Tan xe bi.

kan di da te bis um rav le so bam pa su xi gas ca a da b na wi lis yve la kiTx vas, Tum ca iyo 
Sem Tx ve ve bi, roca a na wil Si kan di da teb ma ar Se mo xa zes ar c er Ti pa su xi. ga moc dis 
dro _ 2 sT da 30 wu Ti _ sak ma ri si a, rom kar gad mom za de bul ma kan di dat ma mo as-
w ros yve la kiTx va ze pa su xis ga ce ma. mi u xe da vad ami sa, min da xa zi ga vus va dro is 
swo ri ga na wi le bis auci leb lo bas. F3/fa mo du lis Sem Tx ve va Si, zo ga di we si a, rom 
a da b na wi lebs So ris dro pro por ci u lad un da ga na wil des Sem deg na i rad _ kan-
di dat ma a na wi li un da amox s nas 2 sa aT Si, xo lo b na wi li _ 30 wuT Si. 

F3/fa „fi nan su ri aR ricx va“  mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

71% 65% 77%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

71% 77% 73%
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F4/qb „qar Tu li biz nes sa mar Ta li“ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar 
Sec v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo oc da xu Ti 4-qu li a ni ka zu si, rom le bic 
exe bo da yve la gav lil Te mas.

kan di da teb ma kar gad upa su xes ka zu sebs, rom le bic exe bo da Sem deg Te mebs:

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 151 da 184;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 247;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 428;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 509 da 510;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 635 da 655;

• in ko terms-2010;

• sa qar T ve los ka no ni `me war me Ta Se sa xeb~ mux li 9.

kan di da teb ma Se da re biT cu dad upa su xes kiTx vebs, rom le bic exeb o da Sem deg 
Te mebs:

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 33;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 109;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 62;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 306;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 394, 397, 409 da 413;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 367 da 624;

• sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si mux li 647 da 342;

• sa qar T ve los ka no ni `me war me Ta Se sa xeb~ mux li 5;

• sa qar T ve los ka no ni `me war me Ta Se sa xeb~ mux li 46;

• sa qar T ve los Sro mis ko deq si mux li 10 da 18;

• sa qar T ve los ka no ni `me war me Ta Se sa xeb~ mux li 28;

• sa qar T ve los ka no ni `me war me Ta Se sa xeb~ mux li 44, 47 da 48;

• sa qar T ve los ka no ni `me war me Ta Se sa xeb~ mux li 31 da 32.

kan di da te bis um rav le so bam yve la ka zuss gas ca pa su xi. yve la da va le bis Se sas-
ru leb lad kan di da tebs eZ le vaT 3 sa a Ti da 30 wu Ti, anu Ti To ka zu sis pa su xi 
kan di dat ma un da da we ros 8 wuT Si. 

F4/qb „qar Tu li biz nes sa mar Ta li“  mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

80% 91% 85%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

83% 88% 86%
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F5/sSm „saq mi a no bis Se de ge bis mar T va“ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar 
Sec v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo TxuT me ti 2-qu li a ni ar Ce viT pa su xi a ni da va-
le ba, sa mi aT qu li a ni  sce na ri (Ti To e u li mo i cavs xuT 2-qu li an ar Ce viT pa su xi an 
da va le bas) da ori 20-qu li a ni amo ca na. yve la da va le bis amosax s ne lad kan di dats 
eZ le va 3 sa a Ti da 30 wu Ti.

a na wi lis xu Ti da va le ba sa an ga ri So iyo, xo lo aTi _ Te o ri u li. kan di da teb ma 
sak ma od kar gad upa su xes a na wi lis ar Ce viT pa su xi an da va le bebs. qve moT Ca moT v-
li lia is Te me bi, rom elTa kiTx vebs kan di da teb ma kar gad upa su xes:

• re le van tu ri da na xar je bis kal ku la ci a;

• re a li za ci is no men k la tu ri sa da ra o de no bis ga dax re bi.

kan di da teb ma Se da re biT cu dad upa su xes kiTx vebs, rom le bic exe ob da Sem deg 
Te mebs:

• da na xar ji- mo cu lo ba- mo ge bis ana li zi;

• da geg m va SezRu du li faq to re bis gaT va lis wi ne biT.

b na wi lis pir ve li sce na ri Sed ge ni li iyo Te mebis „saq mi a no bis sa xe e bis mi xed viT 
da na xar j Ta kal ku la ci is me To di“, me o re _ „fas dad ge na“, xo lo me sa me _ „saq mi a-
no bis Se de ge bis Se fa se ba“ mixedviT.

b na wi lis amo ca ne bis amox s ni sas kan di da tebs hqon daT Sem de gi prob le me bi, ker-
Zod, maT ga u Wir daT:

• kon k re tu li pro duq tis TviT Ri re bu le bis ga an ga ri Se ba;

• kon k re tul pro duq t ze mi sa kuT v ne be li sa war moo zed na de bi xar je bis ga an-
ga ri Se ba;

• kom pa ni is le ve ri jisa da pro cen tis da far vis ko e fi ci en tis ga an ga ri Se ba;

• pro cen tis da far visa da di vi den dis da far vis ko e fi ci en te bis cvli le beb ze 
msje lo ba;

• de bi to ru li da va li a ne bis amo Re bis pe ri o dis ga moT v la.

g na wi lis pir ve li amo ca na exe bo da Te mas „saq mi a no bis Se de ge bis Se fa se ba da kon-
t ro li“. 

„a“ na wil Si (6 qu la) mo iTxo ve bo da ko men ta ri, sce na ris kon teq s t Si qve da na yo fi sa 
da me ne je ris saq mi a no bis Se de ge bis Se sa fa seb lad, in ves ti ci is uku ge bis ko e fi-
ci en tis ga mo ye ne bis Se sa xeb. kan di da te bis um rav le sa bam swo ri da srul yo fi li 
pa su xi gas ca am kiTx vas. susti pa su xe bis Sem Tx ve va Si, nac v lad imi sa, rom aexsnaT 
aR niS nu li ko e fi ci en tis ga mo ye ne bis mi zan Se wo ni lo ba ze sce na ris kon teq s t Si kan-
di da teb ma Se a fa ses me ne je ri sa da qve da na yo fis saq mi a no ba, rac ar mo iTxo ve bo da 
da, Se sa ba mi sad, ase Ti pa su xi Sefa s da 0 qu liT.

„b“ na wil Si (4 qu la) mo iTxo ve bo da in ves ti ci is uku ge bis ko e fi ci en tis al ter na-
ti ve bis Se mo Ta va ze ba da sce na ris kon teq s t Si Se sa ba mi si ar gu men te bis moy va na. 
kan di da tebs ar ga u Wir daT aR niS nu li ko e fi ci en tis al ter na ti ve bis Se mo Ta va ze-
ba, mag ram bev r ma ga mo to va moTxov nis me o re na wi li da ar mo iy va na ar gu men te bi 
pi ro ba Si mo ce mu li sce na ris kon teq s t Si. 

„g“ na wil Si (10 qu la) mo iTxo ve bo da sce na ris kon teq s t Si qve da na yo fi sa da me ne-
je ris saq mi a no bis Se de ge bis Se fa se ba sxva ko e fi ci en te bis ga mo ye ne biT. kan di da-



33

te bis um rav le so bam sru lad ga mo i ye na sce nar Si moy va ni li fi nan su ri in for ma ci a, 
ro me lic  Se de ge bis ana li zis T vis bev ri re le van tu ri ko e fi ci en tis ga moT v lis 
(da Se sa ba mi si ko men ta re bis) sa Su a le bas iZ le o da da mi i Res ma Ra li qu le bi. sus ti 
pa su xe bis Sem Tx ve va Si, kan di da te bi mxo lod er Ti an ori ko e fi ci en tiT da er Ti 
an ori re le van tu ri ko men ta riT Se mo i far g l nen.

g na wi lis me o re amo ca na exe bo da Te mas „ga dax re bis ana li zi“.  

„a“ na wil Si (7 qu la) mo iTxo ve bo da ma sa le bis ga dax ris de ta lu rad ga moT v la. zog 
war Ci ne bul kan di dat sac ga u Wir da ma sa le bis ga dax re bis ga moT v la. sus t kan di-
da tebs ar hqo nia ma sa le bis mTli a ni ga dax ris fa si sa da ga mo ye ne bis ga dax re bad, 
ase ve geg mur da sa o pe ra cio ga dax re bad dayofis mcde lo ba da mTli a ni ga dax rac 
aras wo rad iyo ga moT v li li. 

„b“ na wil Si (5 qu la) mo iTxo ve bo da Sro mis na yo fi e re bis ga dax ris de ta lu rad 
ga moT v la. bev r ma kan di dat ma am na wi lis pa su xi cu dad da we ra, Zi ri Ta dad, ga moT-
va les Sro mis mwar mo eb lu ro bis ga dax ra, mag ram ver ga moT va les Sro mis na yo fi-
e re bis ga dax ra da ar dayves geg mur da sa o pe ra cio ga dax re bad.

„g“ na wil Si (8 qu la) mo iTxo ve bo da war mo e bis me ne je ris Se de ge bis Se fa se ba. kar-
gad mom za de bu li kan di da te bis pa su xe bi mi sa Re bi, mag ram aras rul yo fi li iyo. 
bev r ma kan di dat ma sru li 8 qu lis mi sa Re bad ver Ca moa yali ba sa Wi ro ra o de no bis 
mo saz re ba da, ro gorc we si, kar gad mom za de bul ma kan di da teb ma mi i Rebs 4-5 qu-
la.  sust kan di da tebs ar ga mo u ye ne bia ga dax re bis ana li zis Se de ge bi da Se a da res 
geg m u ri cif re bi faq ti urs yo vel g va ri ana li zis ga re Se. 

kan di da te bis um rav le so bam yve la da va le bas gas ca pa su xi. yve la da va le bis Se sas-
ru leb lad kan di da tebs eZ le va 3 sa a Ti da 30 wu Ti. F5/sSm mo du lis Sem Tx ve va Si 
zo ga di we si a, rom a, b da g na wi lebs So ris dro pro por ci u lad un da ga na wil des 
Sem deg na i rad: kan di dat ma a na wi li un da amox s nas 1 sa aT Si, b na wi li _ 65 wuT Si, xo lo 
g na wi li _ 1 sa aT sa da 25 wuT Si, anu Ti To amo ca na un da amo ix s nas 42-43 wuT Si.

F5/sSm „saq mi a no bis Se de ge bis mar T va“ mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

65% 64% 65%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

35% 39% 40%

F6/sb „sa ga da sa xa do da beg v ra“  mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar Sec-
v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo oci 2-qu li a ni ar Ce viT pa su xi a ni da va le ba da 
ori 20-qu li a ni amo ca na.  yve la da va le bis amosax s ne lad kan di dats eZ le va 3 sa a Ti 
da 30 wu Ti.

a na wi lis xu Ti da va le ba sa an ga ri So iyo, xo lo TxuT me ti _ Te o ri u li. kan di-
da teb ma sak ma od kar gad upa su xes a na wi lis ar Ce viT pa su xi an da va le bebs. qve moT 
Ca moT v li lia is Te me bi, romelTa kiTx vebs kan di da teb ma kar gad upa su xes:

• mux li 165. dRg-is ga dam x de lad re gis t ra ci a;

• mux li 201. qo ne bis ga da sa xa dis ga dam x de li da da beg v ris obi eq ti;
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• mux li 280. ga da sa xa dis uka no no CaT v la;

• mux li 282. dRg-saT vis gaT va lis wi ne bu li moTxov ne bis dar R ve va;

kan di da teb ma Se da re biT cu dad upa su xes kiTx vebs, rom le bic exeb o da Sem deg 
Te mebs:

• mux li 8. ter min Ta gan mar te ba;

• mux li 56. sa ga da sa xa do val de bu le bis Ses ru le ba sa war mos /or ga ni za ci is re-
or ga ni za ci i sas;

• mux li 73. cal ke ul Sem Tx ve va Si da beg v ris obi eq ti sa da sa ga da sa xa do val de-
bu le bis gan sazR v ra;

• mux li 205. qo ne bis ga da sa xa dis ga mo an ga ri Se ba da ga dax da;

• mux li 275. sa ga da sa xa do dek la ra ci a Si/ ga an ga ri Se ba Si ga da sa xa dis Sem ci re ba.

b na wi lis pir ve li amo ca na exe bo da Te mas „sa Se mo sav lo ga da sa xa di“, me o re amo ca-
na _ „mo ge bis ga da sa xa di (es to nu ri mo de li), xo lo me sa me amo ca na _ „da ma te bu li 
Ri re bu le bis ga da sa xa di“. 

pir ve li amo ca na  mo i cav da or na wils. 

pir vel na wil Si (12 qu la) mo iTxo ve bo da pi ro ba Si mo ce mu li mo na ce me bis sa fuZ-
vel ze xel fa sis da ricx vis uwyi sis Sev se ba da Se sa ba mi si Tan xe bis ga an ga ri Se ba:

1. miv li ne bas Tan da kav Si re bu li sar ge be li (1,5 qu la) _ bev r ma kan di dat ma swo-
rad ga moT va la sar geb lis Tan xa da mi i Ro sru li 1,5 qu la. sust kan di da te bs 
ga u Wir daT aR niS nu li sar geb lis ga moT v la, are u li hqon daT nor miT gan sazR-
v ru li da faq ti u ri xar je bi;

2. xel fa sis da ricx vis uwyi sis Sev se ba _  sa war mos Ta nam S rom le bis mi er xel fa sis 
sa xiT (maT So ris sar ge be li) mi Re bu li da sa beg ri Se mo sav lis ga mo an ga ri Se ba 
(3,5 qu la) _ kan di da te bis um rav le so bam war ma te biT ga moT va les yve la Ta nam-
S rom lis Tan xe bi. sust pa su xeb Si kan di da tebs ar hqon daT gaT va lis wi ne bu li 
er T -erT Se niS v na Si aR we ri li faq ti, ker Zod is, rom kom pa ni am er Ti a nad ga da-
ricxa ori Ta nam S rom lis bav S ve bis da fi nan se ba da, Se sa ba mi sad, ga da ricxu li 
Tan xa un da ga da na wi le bu liyo or Ta nam S ro mel ze; 

3. xel fa sis da ricx vis uwyi sis Sev se ba _  sa war mos Ta nam S rom le bis mi er mi Re bu li 
Se mo sav li dan da sa ka ve be li sa Se mo sav lo ga da sa xa di sa da xel ze mi sa Re bi Tan xis 
si di dis ga mo an ga ri Se ba (3,5 qu la). sust pa su xeb Si kan di da teb ma ar ga iT va lis-
wi nes er T -er Ti Ta nam S rom lis T vis ga da ricxu li mSo bi a ro bis Ri re bu le ba;

4. xel fa sis da ricx vis uwyi sis Sev se ba _ sa war mos Ta nam S rom le bis mi er mi Re bu li 
Se mo sav li dan da sa ka ve be li sa pen sio Se na ta nis Tan xis ga mo an ga ri Se ba (3,5 qu la) 
_ kan di da te bis um rav le so bam swo rad ga moT va la aR niS nu li Tan xe bi.

me o re na wil Si (8 qu la) mo iTxo ve bo da ga dax dis wya ros Tan da ka ve bu li ga da sa xa de bis 
dek la r aciis Sev se ba da sa Se mo sav lo ga da sa xa dis si di dis ga an ga ri Se ba. kan di da te bis 
um rav le so bas ga u Wir da dek la ra ci is Sev se ba. bev r ma kan di dat ma swo rad ver Se av so 
gra fe bi, rom le bic exe bo da mud mivi da wese bu le bis ar m qo ne ara re zi dent fi zi kur 
pi reb ze ga we u li mom sa xu re bi saT vis ga ce mu l anazRa u re bas; sa war mo eb ze  (or ga ni-
za ci eb ze) ga dax dis wya ros Tan da beg v ras daq vem de ba re bu l ga na ce mebs; ga dax dis 
wya ros Tan sa war mo e bis T vis (or ga ni za ci e bis T vis) da ka ve bu li bi u jet Si ga dax di li 
ga da sa xa dis Tan xebs. ab so lu tu rad yve la kan di dat ma swo rad Se av so 58-69 gra fe bi.
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me o re amo ca na mo i cav da or na wils. 

pir vel na wil Si (9 qu la) mo iTxo ve bo da, pi ro ba Si mo ce mu li sa me ur neo ope ra ci e bis 
sa fuZ vel ze, mo ge bis ga da sa xa diT da beg v ris obi eq te bis ga an ga ri Se ba. 

1. kan di da te bis um rav le so bam swo rad da ad gi na war mo mad gen lo bi Ti xar je bis 
mi xed viT da beg v ris obi eq ti. ram de ni me kan di dat ma sa er Tod ar ga moT va la 
aR niS nu li Tan xa. zog ierTi kan di dat i ar Se mo i far g la da beg v ris obi eq tis 
ga an ga ri Se biT da  Se as ru la ag ros vi sa da mo ge bis ga da sa xa dis ga an ga ri Se bac, 
rac Si na ar sob ri vad aras wo ria da niS navs, rom kan di dat ma ar icis, ra aris 
da beg v ris obi eq ti. aseT Sem Tx ve va Si, kan di da ti mi i Rebs am na wi lis T vis gaT-
va lis wi ne bu l qu la Ta na xe vars. 

2. bev r ma kan di dat ma swo rad da ad gi na mo ge bis ga da sa xa dis gan gan Ta vi suf le bul 
pir Tan gan xor ci e le bu li ope ra ci is da beg v ris si di de. sust pa su xeb Si kan di-
da teb ma mo ax di nes ga da ricxu li Tan xis ag ros va.

3.  bev r ma kan di dat ma swo rad  da ad gi na ga ce mu li ses xe bis da beg v ris obi eq ti. 
sust pa su xeb Si kan di da teb ma Se as ru les ga ce mu li ses xis Tan xis ag ros va.

4. kan di dat ma swo rad ga moT va la fa si a ni qa Ral de bis da beg v ris obi eq ti, Tum ca 
zogs ga u Wir da amis ga ke Te ba, ker Zod, ga u Wir daT gac v li Ti kur sis swo rad 
dad ge na.

5. yve la kan di dat ma swo rad ga moT va la fi zi kur pi reb ze ga na wi le bu li dag ro-
vi li mo ge bis da beg v ris obi eq ti.

6. bev r ma kan di dat ma swo rad da ad gi na mo ge bis ga da sa xa dis gan gan Ta vi suf le bul 
pir Tan gan xor ci e le bu li ope ra ci is da beg v ris si di de. sust pa su xeb Si kan di-
da teb ma mo ax di nes pi ro ba Si mo ce mu li Tan xe bis ag ros va.

me o re na wil Si (11 qu la) mo iTxo ve bo da pi ro ba Si mo ce mu li sa me ur neo ope ra ci-
e bis ana li zi da mo ge bis ga da sa xa dis dek la ra ci is Sev se ba. bev r ma war Ci ne bul ma 
kan di dat ma kar gad Se av so mo ge bis ga da sa xa dis yo vel T vi u ri dek la ra ci a. Tum ca, 
iyo ise Ti na mu Sev re bic, ro mel Sic dek la ra cia sa er Tod Sev se bu li ar iyo, an 
mo i cav da bevr  Sec do mas.

me sa me amo ca na mo i cav da or na wils.

pir vel na wil Si (12,5 qu la) mo iTxo ve bo da mo ce mu li sa me ur neo ope ra ci e bis sa-
fuZ vel ze da sa beg ri ope ra ci is si di dis da da sa ricxi an Ca saT v le li an CaT v li li 
dRg-is aR sad ge ni Ten xe bis dad ge na. sust kan di da tebs ga u Wir daT Ca saT v le li 
dRg-is ko req ti re bis Tan xis, uku da beg v ris Se de gad ga da sax de li (da sa ricxi) da 
Ca saT v le li dRg-is Tan xis, eq s por tis da sa beg ri ope ra ci is si di de da da sa ricxi  
dRg-is Tan xis dadgena.

me o re na wil Si (7,5 qu la) mo iTxo ve bo da da sa beg ri da Ca saT v le li ope ra ci e bis 
si di di sa da da sa ricxi dRg-is Tan xis gan sazR v ra, Ca saT v le li dRg-is Tan xis xved-
ri Ti wi lis, uku da beg v ris we siT dRg-is da Ca saT v le li Tan xis ga an ga ri Se ba. bev r ma 
kan di dat ma swo rad Se as ru la aR niS nu li na wi lis amox s na. sus t ma kan di da teb ma 
an sa er Tod ga mo to ves amo ca nis es na wi li, an bev ri Sec do ma da uS ves Se sa ba mi si 
Tan xe bis Ca we ra/ ga an ga ri Se bi sas.

kan di da te bis um rav le so bam yve la da va le bas gas ca pa su xi. yve la da va le bis Se sas-
ru leb lad kan di da tebs eZ le vaT 3 sa a Ti da 30 wu Ti. F6/sb mo du lis Sem Tx ve va Si, 
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zo ga di we si a, rom a da b na wi lebs So ris dro pro por ci u lad un da ga na wil des, 
Sem deg na i rad _ kan di dat ma a na wi li un da amox s nas 1 sa aT sa da 25 wuT Si, xo lo b 
na wi li _ 2 sa aT sa da 5 wuT Si, anu Ti To amo ca na un da amo ix s nas 41-42 wuT Si.

F6/sb „sa ga da sa xa do da beg v ra“  mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

100% 93% 85%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

49% 49% 51%

F7/fa „fi nan su ri an ga riS ge ba“ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar Sec v-
li la _ ga moc da ze mocemuli iyo TxuT me ti 2-qu li a ni ar Ce viT pa su xi a ni da va le-
ba, sa mi aT qu li a ni  sce na ri (Ti To e u li mo i cavs xuT 2-qu li an ar Ce viT pa su xi an 
da va le bas) da ori 20-qu li a ni amo ca na. yve la da va le bis amosax s ne lad kan di dats 
eZ le va 3 sa a Ti da 30 wu Ti.

a na wi lis Ter T me ti da va le ba sa an ga ri So iyo, xo lo oTxi _ Te o ri u li. kan di-
da teb ma sak ma od kar gad upa su xes a na wi lis ar Ce viT pa su xi an da va le bebs. qve moT 
Ca moT v li lia is Te me bi, rome lTa kiTx vebs kan di da teb ma kar gad upa su xes:

• kon cep tu a lu ri sa fuZ v le bi;

• kon so li da ci a;

• bass 33 Se mo sa va li aq ci a ze;

• bass 7 fu la di na ka de bis an ga riS ge ba.

kan di da teb ma Se da re biT cu dad upa su xes kiTx vebs, rom le bic exeb o da Sem deg 
Te mebs:

• fass 5 _ ga sa yi dad ga miz nu li grZel va di a ni aq ti ve bi da Sewy ve ti li ope ra ci e bi;

• bass 40 _ sa in ves ti cio qo ne ba;

• bass 8 _ sa aR ricx vo po li ti ka, cvli le be bi sa aR ricx vo Se fa se ba Si da Sec-
do me bi;

• bass 38 _ ara ma te ri a lu ri aq ti ve bi.

b na wi lis su Ti da va le ba sa an ga ri So iyo, xo lo aTi _ Te o ri u li. pir ve li sce na ri 
Sed ge ni li iyo Te mis „ma te ri a lu ri grZel va di a ni aq ti ve bi“, me o re _ „fi nan su ri aq ti-
ve bi da fi nan su ri val de bu le be bi“, xo lo me sa me _ „bass 37 da bass 10“-is mixedviT.  b 
na wi lis da va le be bidan kan di da tebs ga u Wir daT me o re sce na ris da va le be bis amox s na. 

g na wi lis pir ve li amo ca na exe bo da Te mas „er Ti kom pa ni is fi nan su ri an ga riS ge bis 
mom za de ba“. 

amo ca nis a na wil Si (17 qu la) mo iTxo ve bo da kom pa ni is mo ge bi sa da za ra lis da sru li 
Se mo sav lis an ga riS ge bis mom za de ba. amo ca nis am na wi lis amox s ni sas kan di da tebs 
prob le me bi Se eq m naT Sem de gi mux le bis Tan xe bis ga an ga ri Se bi sas:

• sa o pe ra cio xar je bi _  bevr kan di dats gaT va lis wi ne bu li ar hqon da sab ro ke ro 
sa ko mi si os xar je bi dan amo Re ba;
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• sa in ves ti cio Se mo sa va li _ kan di da tebs gaT va lis wi ne bu li ar hqon daT ga yid vis 
mniS v ne lo va ni da fi nan se bis kom po nen tis pro cen ti da Se Ze ni li ob li ga ci e bi-
dan mi Re bu li sap ro cen to Se mo sa va li;

• mo ge bis ga da sa xa di _ zog ma kan di dat ma swo rad ga iT va lis wi na mo ge bis ga da-
sa xa dis sawyi si naS Ti, mag ram mi Re bul Tan xas da a ma ta ga da va de bu li ga da sa-
xa dis is na wi li, ro me lic ukav Sir de ba Se no bis ga da fa se bis Se de gad mi Re bul 
Se mo sa vals.

• sxva sru li Se mo sa va li _ TiT q mis yve la kan di dat ma swo rad gan sazR v ra Zi-
ri Ta di sa Su a le bis ga da fa se bis Tan xa, mag ram bev r ma ar ga mo ak lo mas Tan 
da kav Si re buli ga da va de bu li ga da sa xa dis si di de, zog ma ki am na wil Si Car To 
Se mo su lo ba sa in ves ti cio qo ne bis Se fa se bi dan.

amo ca nis b na wil Si (3 qu la) mo iTxo ve bo da ga za ve bu li Se mo sav lis erT aq ci a ze 
ga moT v la. zog ma kan di dat ma sa er Tod ga mo to va amo ca nis es na wi li. Tum ca, kan-
di da teb ma, rom leb mac am kiTx vas gas ces pa su xi, bev r ma mi i Ro 2-3 qu la.

g na wi lis me o re amo ca na exe bo da Te mas „fi nan su ri an ga riS ge bis ana li zi“. 

amo ca nis a na wil Si (6 qu la) mo iTxo ve bo da sa er To mo ge bi sa da sa o pe ra cio mo ge bis 
mar Je bis, sa vaW ro kre di to ru li da va li ane bis brun vis, ga mo ye ne bu li ka pi ta lis 
uku ge bis, le ve ri ji sa da pro cen tis da far vis  ko e fi ci en te bis ga moT v la. yve la 
kan di dat ma amo ca nis es na wi li kar gad amox s na. sust pa su xeb Si kan di da tebs ga u-
Wir daT le ve ri jis, pro cen tis da far vi sa da ga mo ye ne bu li ka pi ta lis uku ge bis 
ko e fi ci en te bis ga moT v la.

amo ca nis  b na wil Si (14 qu la) mo iTxo ve bo da kom pa ni is fi nan sur an ga riS ge ba sa da 
da ma te biT in for ma ci a ze day r d no biT ga moT v li li ko e fi ci en te bis mi xed viT Se-
sa ba mi si das k v nis ga ke Te ba. bev r ma kan di dat ma am na wi lis pa su xic kar gad da we ra. 
mag ram zog ma kan di dat ma am kiTx vas sa er Tod ar gas ca pa su xi.

kan di da te bis um rav le so bam yve la da va le bas gas ca pa su xi. yve la da va le bis Se sas-
ru leb lad kan di da tebs eZ le vaT 3 sa a Ti da 30 wu Ti. F7/fa mo du lis Sem Tx ve va Si, 
zo ga di we si a, rom a, b da g na wi lebs So ris dro pro por ci u lad un da ga na wil des, 
Sem deg na i rad _ kan di dat ma a na wi li un da amox s nas 1 sa aT Si, b na wi li _ 65 wuT Si, 
xo lo g na wi li _ 1 sa aT sa da 25 wuT Si, anu Ti To amo ca na un da amo ix s nas 42-43 
wuT Si.

F7/fa „fi nan su ri an ga riS ge ba“ mo du lis Ca ba re bis sta tis ti ka

bafi
2020 w. ivlisi 2020 w. ianvari 2021 w. Tebervali

71% 51% 67%

ACCA Global 2019 w. dekemberi 2020 w. seqtemberi 2020 w. dekemberi

44% 50% 48%
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rogor  movemzadoT umaRlesi donis finansuri 
marTvis modulis gamocdisTvis?

umaRlesi donis finansuri marTvis modulis gamocda finansuri marTvis modulis 
gamocdis gagrZelebaa, magram strategiul profesiul doneze `unar-Cvevebis 
gamoyeneba~. rogorc ACCA-is mTel saswavlo programaSi, sabazo modulis 
gamocda moicavs ZiriTad teqnikur sferoebs, romlis codnac moeTxoveba yvela 
buRalters, xolo umaRlesi donis gamocda eyrdnoba am codnas da amowmebs 
umaRlesi, strategiuli profesiuli donis unarebsa da meTodebs. 

kerZod, umaRlesi donis finansuri marTvis modulis gamocdaze kandidatebisgan 
moelian, rom maT ufro Rrma codna eqnebaT, ukeTesi analitikuri unar-Cvevebi 
da farTo da siRrmiseul msjelobis unari, vidre finansuri marTvis modulSi. 
maSasadame, am donis gamocdaze kandidatebs ar mosTxoven obligaciis Sefasebas, 
romelic finansuri marTvis modulis erT-erTi potenciuri kiTxvaa, aramed 
kandidatebs unda SeeZloT obligaciis Rirebulebis gamoTvlis saWiroebis 
gansazRvra, konkretuli scenaris gaTvaliswinebiT. magaliTad, kandidatebs 
SeiZleba sTxovdnen SeZenis samizne kompaniis aqcionerebisTvis potenciuri 
sargeblis gamoTvlas, mSTanTqmeli kompaniis mier SeTavazebuli sxvadasxva 
variantidan/winadadebidan. Tu am winadadebebidan erT-erTi moicavs obligaciebs, 
maSin aucilebeli iqneba obligaciebis Rirebulebis gamoTvla, cxadia, im 
SemTxvevaSi, Tu es monacemi kiTxvaSi ar iqneba mocemuli. 

finansuri marTvisa da umaRlesi donis finansuri marTvis modulebis saswavlo 
programebsa da gamocdebs Soris meore ZiriTadi gansxvaveba is aris, rom, 
sazogadod, umaRlesi donis gamocdaze scenarebi, ZiriTadad, Seexeba ufro 
msxvil, ufro rTul da ufro masStabur saerTaSoriso organizaciebs. magaliTad, 
gaangariSebebze dafuZnebul kiTxvebSi kandidatma unda SeZlos sazRvargareT 
ganxorcielebuli proeqtebis Sefaseba, xolo damoukidebel msjelobaze 
dafuZnebul kiTxvebSi _ ZiriTadi saerTaSoriso organizaciebis rolis ganxilva, 
rogoricaa, magaliTad saerTaSoriso savaluto fondi. 

risi codna damWirdeba me finansuri marTvis modulis saswavlo programidan da 
rogor unda gaviRrmavo codna umaRlesi donis finansuri marTvis modulisTvis?

statiis am nawilSi cal-calke ganvixilav finansuri marTvis modulis saswavlo 
programis ZiriTad Temebs da ramdenime rCevas mogcemT imasTan dakavSirebiT, ra 
sakiTxebi/Temebi iqneba isev gansakuTrebiT mniSvnelovani am donis gamocdazec da 
rogor gaRrmavdeba codna umaRlesi donis finansuri marTvis modulSi. vinaidan 
statiis formatis gamo, zogadad, misi moculoba SezRudulia, gTxovT Cven mier 
ganxiluli sakiTxebis CamonaTvals nu miiCnevT srulyofilad da amomwuravad. 

finansuri marTvis funqcia 

es Te ma mo i cavs iseT sa kiTxebs, rom elTa cod na Se nar Cu ne bu li un da gqon deT 
da uf ro gaR r ma ve bu li, vi na i dan es kan di da tebs xSi rad ex ma re ba msje lo ba ze 
da fuZ ne bul kiTx veb Si Se sa ba mi si mo saz re be bis for mi re ba Si. kan di da tebs un da 
ax sov deT, rom ma Ti re ko men da ci e bi sa da ga dawy ve ti le be bis Zi ri Ta di mi za ni un da 
zrdi des kom pa ni is  Ri re bu le bas. ker Zod, kan di da teb ma un da ga ic no bi e ron, rom 
fi nan sur me ne je rebs yve la da in te re se bu li mxa ris mi marT akis ri aT pa su xis m geb-
lo ba, ro de sac ga dawy ve ti le bebs iRe ben. ma Sa sa da me, ga dawy ve ti le be bis mi Re bi sas 
sa Ta na dod un da iyos gaT va lis wi ne bu li eTi ku ri da eko lo gi u ri prob le me bi da 
da in te re se bul mxa re Ta in te re se bi da, aqe dan ga mom di na re, mi Re bu li ga dawy ve-



39

ti le be bis gav le na kom pa ni is re pu ta ci a ze. gar da ami sa, fi nan su ri mar T vis sfe-
ro Si mi Re bu li ga dawy ve ti le be bis stra te gi u li gav le na da fi nan su ri mar T vis 
sfe ro Si Ta na med ro ve miR we ve bi uf ro me tad mniS v ne lo va ni xde ba umaR le si do nis 
fi nan su ri mar T vis mo dul Si. 

finansuri marTvis garemo

es Te mac mo i cavs iseT sa kiTxebs, rom lis cod nac ase ve Se nar Cu ne bu li un da 
gqon deT da uf ro gaR r ma ve bu li. fi nan sur me ne je rebs na Te li war mod ge na un da 
hqon deT im ga re mo ze, sa dac mu Sa o ben, Tu surT, rom Se sa fe ri si ga dawy ve ti le-
be bi mi i Ron. umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis sas wav lo prog ra ma Si 
ar se bi Ti mniS v ne lo ba aqvs mak ro e ko no mi ku ri ga re mo sa da im sa fi nan so da we se bu-
le be bis saq mi a no bis Ta na med ro ve ten den ci e bis cod nas, rom le bic are gu li re ben 
glo ba lu ri fi nan su ri baz re bis saq mi a no bas. 

sabrunavi kapitalis marTva

umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis ga moc da ze nak le bad aris mo sa lod-
ne li, rom ise Ti kiTx ve bi Seg x v de baT, rom le bic exe ba sab ru na vi ka pi ta lis Ti To-
e u li ele men tis mar T vis sa kiTxebs. Tum ca, kan di da tebs un da ax sov deT Zi ri Ta di 
sa kiTxe bi, rom le bic exe ba imas, ram de ni in ves ti cia un da Ca dos kom pa ni am sab ru nav 
ka pi tal Si (Ta na far do ba mo ge bi a no ba/ lik vi du ro ba) da ro gor un da mox des sab ru-
na vi ka pi ta lis T vis sa Wi ro in ves ti ci is da fi nan se ba. umaR le si do nis fi nan su ri 
mar T vis mo du lis ga moc da ze ase ve un da gax sov deT, ro gor ga mo iT v le ba sab ru na vi 
ka pi ta lis Se sa ba mi si ko e fi ci en te bi da sa o pe ra cio cik li da un da Se geZ loT ma Ti 
mniS v ne lo be bis in ter p re ta ci a. 

investiciis Sefaseba

es Te mac isev Zi ri Ta di iq ne ba. in ves ti ci is Se fa se bis im me To de bi dan, rom le bic 
fi nan su ri mar T vis mo dul Si Se is wav leT, gan sa kuT re biT mniS v ne lo va nia dis kon-
ti re bu li fu la di na ka de bis me To de bi da, ker Zod, wmin da mim di na re Ri re bu le bis. 
umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis sas wav lo prog ra ma Si Se ta ni li axa li 
Zi ri Ta di me To de bia uku ge bis mo di fi ci re bu li Si da ga nak ve Ti, ko req ti re bu li 
mim di na re Ri re bu le bis mid go ma da imis una ri, ga mo iT va loT wmin da mim di na re 
Ri re bu le ba ne bis mi e ri ucxo u ri pro eq tis T vis. 

kompaniebis dafinanseba, maT Soris kapitalis Rirebuleba

kom pa ni e bis da fi nan se bas Tan da kav Si re bi Tac un da gax sov deT fi nan su ri mar T vis 
mo dul Si nas wav li Te me bi da uf ro gaR r ma ve bu li un da gqon deT es cod na. Tum ca, 
ro gorc uk ve aR v niS neT, umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis ga moc da ze 
kiTx ve bi, Zi ri Ta dad, ori en ti re bu li iq ne ba Se da re biT uf ro msxvil, uf ro rTul 
da uf ro mas S ta bur sa er Ta So ri so kom pa ni eb ze. aqe dan ga mom di na re, ga su li pe ri-
o dis er T -erT sa ga moc do kiTx va Si kan di da tebs sTxov d nen, ga ne xi laT kom pa ni is 
Se saZ leb lo ba, ga da e xa da mis T vis sa sur ve li di vi den de bi imis gaT va lis wi ne biT, 
rom kom pa ni as mo ge ba mi Re bu li hqon da ram de ni me sxva das x va qve ya na Si, sa dac gan-
s x va ve bu li sa ga da sa xa do ga nak ve Te bi iyo da tran s fe ru li/ Si da ga da ce mis fa se bi 
ga mo i ye ne bo da, am qve da na yo fe bi dan ram de ni me qve da na yofs So ris. gar da ami sa, 
kan di da tebs na Te li war mod ge na un da hqon deT, kom pa ni is Ses yid vis da fi nan se bis 
gze bi sa da sa Su a le be bis Se sa xeb da un da Se eZ loT am sa kiTxeb ze msje lo ba.
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rac Se e xe ba ka pi ta lis Ri re bu le bas, fi nan su ri mar T vis mo du li dan dag Wir de baT 
ka pi ta lu ri aq ti ve bis Se fa se bis mo de lis cod na, maT So ris sa ku Ta ri ka pi ta lis 
be tas gar daq m na aq ti ve bis Se sa ba mis be tad da aq ti ve bis be tas gar daq m na sa ku Ta-
ri ka pi ta lis be tad, ase ve ka pi ta lis sa Su a lo Se wo ni li Ri re bu le bis ga moT v la. 
umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis ga moc da ze iS vi a Tad Seg x v de baT 
ses xis / sa ses xo ka pi ta lis Ri re bu le bis de ta lu ri ga moT v le bi. amis nac v lad, 
kan di da tebs un da Se eZ loT sa ses xo ka pi ta lis Ri re bu le bis ga moT v la sak re di to  
spre de bis ga mo ye ne biT, ro me lic ga mo sa xu lia sa ba zi so pun q teb Si. gar da ami sa, 
umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis ga moc da ze kan di da tebs ase ve mo-
eTxo ve baT, rom Se eZ loT mi le ri sa da mo di li a nis me-2 mo de lis (ga da sa xa de bis 
gaT va lis wi ne biT) ga mo ye ne ba, sa ku Ta ri ka pi ta lis be tas gar da saq m ne lad aq ti ve bis 
Se sa ba mis be tad da aq ti ve bis be tas gar da saq m ne lad sa ku Ta ri ka pi ta lis be tad. 
kiTx va Si mo ce mu li sce na ris T vis ka pi ta lis Se sa fe ri si Ri re bu le bis ga moT v la am 
for mu lis ga mo ye ne biT ise Ti Te ma a, rom lis cod na sac ga mom c de li xSi rad amow-
mebs umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis ga moc da ze. ma Sa sa da me, es Te ma 
auci leb lad un da Se is wav loT. 

kompaniis Sefaseba

marTalia, finansuri marTvis modulis saswavlo programaSi naswavli yvela 
sakiTxis codna dagWirdebaT, magram kompaniis Sefasebis ZiriTadi meTodebidan 
unda gaxsovdeT Tavisufali fuladi nakadebisa da fasis SemosavalTan Sefardebis 
meTodebi. garda amisa, am gamocdaze aseve mniSvnelovania imis unari, rom 
SegeZloT zrdis prognozis gamoTvla, warsuli periodebis zrdis safuZvelze an 
zrdis gordonis modeliT, vinaidan zrda erT-erTi mTavari faqtoria kompaniis 
Rirebulebis gansazRvrisTvis. Semdeg am codnas gamoiyenebT umaRlesi donis 
finansuri marTvis modulSi, rodesac ixilavT kompaniebis Serwymasa da Sesyidvas 
da korporaciul restruqturi zacias/reorganizacias. garda amisa, kandidatebs 
unda SeeZloT aramaterialuri aqtivebis Sefaseba, TumcaRa dRemde am sakiTxis 
codna gamomcdels Rrmad ar Seumowmebia. 

rac Se e xe ba kom pa ni e bis Ser wy ma sa da Ses yid vas, umaR le si do nis fi nan su ri mar-
T vis mo du lis ga moc da ze gam s v lel kan di da tebs un da Se eZ loT sxva das x va ti pis 
Ses yid vis er T ma ne Tis gan gan s x va ve ba da sa Ta na do Se fa se be bis ga moT v la, ase ve kom-
pa ni is T vis Se Ta va ze bu li Ses yid vis fa se bis Se fa se ba, sxva das x va da in te re se bu li 
mxa ris po zi ci i dan. ana lo gi u rad, kan di da tebs un da Se eZ loT am g va ri ope ra ci e bi sa 
da kom pa ni is im qme de be bis da sa bu Te ba ze msje lo ba, rom leb sac un da mi mar Tos 
kom pa ni am STan T q mis wi na da de bis gan Ta vis da sa ca vad.

korporaciul reorganizaciasTan dakavSirebiT, umaRlesi donis finansuri marTvis 
modulis gamocdaze gamsvlel kandidatebs unda SeeZloT finansuri sirTuleebisa 
da warumateblobis potenciuri mizezebis Secnoba da ganxilva da warumateblobis 
riskis Sefaseba. kandidatebs naTeli warmodgena unda hqondeT ZiriTad procesze, 
romelic, savaraudod, nebismier reor ganizaciaSi gamoiyeneba, vinaidan es maT 
daexmareba kiTxvaSi aRwerili scenaris ukeT gaazrebaSi da sworad gaigeben, ris 
gakeTebas iTxoven misgan am kiTxvaSi. kandidatebma unda icodnen kompaniebis 
reorganizaciis sxvadasxva tipebi, rogoricaa, magaliTad daSla/danawevreba 
da unda SeeZloT xelmZRvanelobis mier kompaniis gamosyidvis SesaZleblobis 
ganxilva da Sefaseba. daSla gamocdebze gamoCnda bolo periodebis sesiebze da 
rogorc gamocdebis Sedegebidan gamovlinda, kandidatebs, ZiriTadad, arasworad 
miaCniaT, rom danawevrebul kompaniebs isev igive umaRlesi xelmZRvaneloba 
akontrolebs. 
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riskebis marTva

finansuri marTvis modulis saswavlo programaSi yuradReba gamaxvilebulia 
savaluto risksa da saprocento ganakveTis riskze. marTalia, es sakiTxebi isev 
mniSvnelovania umaRlesi donis finansuri marTvis modulSic, magram kandidatebma 
unda iswavlon riskebis Sesaxeb msjeloba ufro Rrmad da unda SeeZloT scenaridan 
mravali sxvadasxva tipis riskis gamovlena da kompaniisTvis rekomendaciebis 
micema imasTan dakavSirebiT, rogor SeiZleba maTi marTva da Semcireba. 

rac Seexeba savaluto risks, kandidatebs unda axsovdeT, rac iswavles finansuri 
marTvis  modulSi. umaRlesi donis finansuri marTvis modulis wina wlebis 
erT-erT sagamocdo kiTxvaSi kandidatebs sTxovdnen sxvadasxva tipis savaluto 
riskis ganxilvas, romlebic arsebobda scenaris mixedviT, rac ufro finansuri 
marTvis modulis saswavlo programis nawilia. garda amisa, ZiriTadi unari, 
romlebic kandidatebs SeZenili unda hqondeT finansuri marTvis modulSi 
da isev unda axsovdeT, an xelaxla unda hqondeT aTvisebuli umaRlesi donis 
finansuri marTvis modulis gamocdisTvis, aris erTi valutidan meoreSi 
monacemebis gadayvana. am unaris gareSe kandidatebs yovelTvis gauWirdebaT 
kargi Sedegebis miReba iseT kiTxvaSi, romelic savaluto riskTan dakavSirebul 
gamoTvlebs exeba. rac Seexeba fiuCersebs, ofcionebs da svopebs, kandidatebs am 
finansuri instrumentebis Sesaxeb zogadi warmodgena SeZenili aqvT finansuri 
marTvis modulSi, magram umaRlesi donis finansuri marTvis modulSi unda 
iswavlon, rogor unda Caataron aucilebeli gaangariSebebi am finansuri 
instrumentebisTvis. es aris erT-erTi rTuli, magram iseTi Tema, romlis codnac 
xSirad mowmdeba gamocdebze. 

analogiuri situacia gvaqvs saprocento ganakveTis riskTan. marTalia, kandidatebs 
unda axsovdeT finansuri marTvis modulSi SeZenili codna, magram umaRlesi donis 
finansuri marTvis  modulis gamocdisTvis maT aseve unda iswavlon detaluri 
gaangariSebebi, romlebic moiTxoveba fiuCer sebis, ofcionebis, qolarebisa da 
svopebisTvis. 

bleqs-Solsis ofcionis fasdadgenis modeli

bleq-Solsis ofcionis fasdadgenis modeli aris erT-erTi ZiriTadi axali unari, 
romelic unda aiTvison kandidatebma umaRlesi donis finansuri marTvis modulSi. 
kandidatebi unda darwmundnen, rom SeuZliaT formulis gamoyeneba ofcionis 
saimedod da zustad Sesafaseblad. garda amisa, kandidatebs naTeli warmodgena 
unda hqondeT, ofcionis Rirebulebis ganmsazRvreli sxvadasxva faqtoris/
determinantisa da aseve sxvadasxva tipis cvladebis Sesaxeb, rogoricaa delta 
da sxva. cxadia, kandidatebs aseve unda SeeZloT deltas gamoyeneba hejirebis 
Sesaferisi strategiis gansazRvrisTvis. amasTan, kandidatebs unda SeeZloT 
bleq-Solsis ofcionis fasdadgenis modelis gamoyeneba realuri ofcionebis 
Sesafaseblad.

bleq-Solsis ofcionis fasdadgenis modeli SeiZleba bevr kiTxvaSi SegxvdeT. 
kiTxvaSi SeiZleba gTxovdnen finansuri an realuri ofcionis Sefasebas, Sesabamisi 
ganxilvisa da analizis Semdeg. analogiurad, SeiZleba proeqtSi gaTvaliswinebuli 
iyos realuri ofcioni, romlis Sefasebac aseve saWiro iqneba proeqtis tipur 
SefasebasTan erTad. garda amisa, kandidatebs unda SeeZloT msjeloba, am modelis 
sxva situaciebSi gamoyenebis SesaZleblobis Sesaxeb, ase, magaliTad, rogor 
SeiZleba modelis gamoyeneba kompaniis sakuTari kapitalis Sesafaseblad. 
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rogor viswavloT umaRlesi donis finansuri marTva

umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis ga moc da ze gam s v le li kan di da te bi 
Tav da pir ve lad un da dar w mun d nen, rom maT ax sovT an ga i me o res fi nan su ri mar T vis 
mo du lis sas wav lo prog ra mis Zi ri Ta di Te me bi da ase ve is wav les axa li Te me bi da 
me To de bi, umaR le si do nis fi nan su ri mar T vis mo du lis sas wav lo prog ra mi dan. 
amis T vis, kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom maT kar gad ici an yve la for mu la, 
ro me lic mo ce mu li eq ne baT ga moc da ze for mu le bis rve ul Si. sa ga moc do ma sa la Si 
mo ce mu li ne bis mi e ri for mu la, sa va ra u dod, mniS v ne lo va ni iq ne ba, mag ram kan di da-
tebs Za li an xSi rad ar Se uZ li aT ma Ti ga mo ye ne ba an dar w mu ne bu li ar ari an, ro gor 
un da ga mo i ye non es for mu le bi. ana lo gi u rad, kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom 
Se uZ li aT kal ku la to ris swra fad da swo rad ga mo ye ne ba da swo ri pa su xe bis mi Re ba 
ga moT v leb Si. arcTu ise iS vi a Tad, kan di da te bis na we ri dan Cans, rom for mu la Si 
swo ri mo na ce me bi ga mo i ye nes, mag ram aras wo ri pa su xe bi ga mo iT va les. 

kandidatebma Zalian didi dro ar unda daxarjon mxolod aucilebeli Temebis 
Seswavlaze, vinaidan Tqven umaRlesi donis finansuri marTvis gamocdas CaabarebT, 
Tqveni Teoriuli codnis gamoyenebiT kiTxvaSi aRwerili scenarebis mimarT da 
ara ubralod sakiTxebis meqanikuri SeswavliT. aqedan gamomdinare, kandidatebma, 
SeZlebisdagvarad, bevri unda ivarjiSon gasuli periodebis sagamocdo kiTxvebze, 
radgan mxolod ase SeZleben Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyenebis unarebis 
dauflebas. Tavdapirvelad amis gakeTeba rTuli iqneba, vinaidan bevr kiTxvaze 
pasuxis gacemas (gansakuTrebiT `a~ ganyofilebis kiTxvebs) ramdenime sxvadasxva 
Temidan dasWirdeba sakiTxebis codna, magram kandidatebma simtkice unda 
gamoiCinon da gaagrZelon ase muSaoba, radgan swored es aris meTodi (kiTxvebis 
dasma), romlis meSveobiT SeZleben gamocdis Cabarebas. 

Tavdapirvelad, rodesac kiTxvebze varjiSs daiwyeben, kandidatebma SeiZleba 
aRmoaCinon, rom dasWirdebaT mecadineobis dros Camowerili mokle SeniSvnebis 
an saxelmZRvaneloebis daxmareba, an pasuxSi Caxedvac ki imisaTvis, rom swori 
mimarTulebiT waiyvanon pasuxi. Tumca, mniSvnelovania, rom kandidatebma iswavlon 
kiTxvebze damoukideblad pasuxis gacema da ar gadaiqcnen gamomcdelis mier 
momzadebuli pasuxebis `auditis~ Camtarebel eqspertebad. me arasdros minaxavs 
sagamocdo kiTxva, sadac kandidatebs mocemuli eqnebodaT pasuxi da mosTxovdnen 
mis Semowmebas! 

kiTx veb ze var ji Sis dros kan di da teb ma un da is wav lon ga an ga ri Se beb Si dam r g va-
le bis ga mo ye ne ba, vi na i dan amiT dros da zo ga ven. ase ve, un da is wav lon   la ko nu ri 
da Se sa fe ri si pa su xe bis we ra. kan di da te bi, rom le bic yve la kiTx vas pa su xo ben, 
mag ram ma Ti pa su xe bi uf ro mok le a, vid re sa xel m ZR va ne lo Si an sa var ji So ebis 
kre bul Si mo ce mu li pa su xe bi, sa va ra u dod, uf ro mo sa  lod ne li a, rom Ca a ba re-
ben ga moc das, vid re is kan di da te bi, rom le bic vrcel pa su xebs we ren mxo lod 
ram de ni me kiTx va ze. ana lo gi u rad, dam r g va le bu li cif re bis ga mo ye ne bi sas 
cif re bi uf ro pa ta raa da, ma Sa sa da me, ga moT v leb Sic Sec do me bi nak le bad aris 
mo sa lod ne li. gar da ami sa, kan di da teb ma un da is wav lon da Se eZ loT zo gi er Ti 
ti pis ga moT v le bis mok le ax s na, ro de sac es auci le be li a. Za li an xSi rad Sem-
fa seb lebs xvde baT pa su xe bi, sa dac di di ga moT v le bia Ca ta re bu li, mag ram es 
ga moT v le bi ara na i rad ar Se e sa ba me ba pa su xis mo dels, ma Sa sa da me, aras wo ri a. 
Tu kan di dats ar eq ne ba ax s ni li, risi ga ke Te ba sur da an ras fiq rob da, Za li an 
Zne li iq ne ba aseT pa sux ze qu le bis mi ni We ba. Tu ra Rac ma inc iq ne ba ax s ni li da 
fi nan su ri mar T vis swo ri me To de bi eq ne ba kan di dats ga mo ye ne bu li, aseT pa suxs 
Se iZ le ba gar k ve u li qu la mi e ni Wos.
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rac Se e xe ba kiTx ve bis Se mad ge nel msje lo ba ze da fuZ ne bul ele men tebs, kan di da-
teb ma un da is wav lon Zi ri Ta di mo men te bis la ko nu ri wi na da de be biT aR we ra. kan-
di da teb ma un da sca don im de nad bev ri gan s x va ve bu li mo saz re bis da we ra, ram de ni 
qu lac aris xel mi saw v do mi. ana lo gi u rad, yo vel T vis uf ro me ti qu la mi e ni We ba 
iseT mo saz re bebs, rom le bic da kav Si re bu li iq ne ba sce nar Tan da rom le bic nam-
d vi lad zrdis Ri re bu le bas. cxa di a, ise Ti mo saz re be bis si a, ro me lic da kav-
Si re bu li ar aris sce nar Tan, nak le bad sar w mu no a, rom ga moc dis Ca sa ba reb lad 
sak ma ris  qu lebs mo gi tanT. az ri ara aqvs er Ti da ima ve mo saz re bis ga me o re bas, 
an uf ro de ta lu rad ax s nas. Tum ca, gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs imas, rom 
war mo a Ci noT Tqve ni cod nis siR r me. 

am sag nis ga moc da ze xel mi saw v do mi iq ne ba 4 qu la pro fe si o na liz mis T vis. ro-
gorc we si, `a~ gan yo fi le bis kiTx va Tqven gan mo iTxovs ama Tu im ti pis an ga-
ri Sis pro eq tis da we ras. kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom is wav les, ro gor 
mo i po von am g va ri qu le bi, vi na i dan am qu leb ma Se iZ le ba ga dawy vi ton ga moc dis 
Ca ba re ba -ar Ca ba re bis sa kiTxi. Tu da vuS vebT, rom an ga ri Sis mom za de ba mo iTxo-
ve ba, kan di da teb ma un da: 

• aCvenon aucilebeli gaangariSebebis ZiriTadi nawili danarTSi. Zalian xSirad 
angariSis daweramde aucilebeli iqneba garkveuli gaangariSebis Catareba. 
maSasadame, gamomcdeli Zalian kmayofili darCeba, Tu pirvelad danarTs 
dainaxavs, radgan mas esmis, ra SezRudvebi aqvs Tqveni pasuxebis rveuls; 

• axali gverdidan daiwyeT angariSis wera, radgan ase ufro profesionaluri 
iqneba da amasTan imasac niSnavs, rom Tqven geqnebaT garkveuli Tavisufali 
adgili danarTSi, Tuki uceb gadawyvetT, rom damatebiTi gaangariSebebi 
gWirdebaT;

• angariSs mieciT mokle, magram xarisxiani saTauri, saidanac gamoCndeba, 
visTvis aris  gankuTvnili angariSi da vin moamzada. aseve dausviT TariRi 
da miuTiTeT sakiTxi, romelsac angariSi exeba;

• daiwyeT mokle SesavliT. ecadeT Sesavali mokle iyos, radgan gamomcdelma 
icis, ras exeba angariSi! 

• pasuxi struqturulad warmoadgineT. gamoiyeneT qvesaTaurebi, romlebic 
miuTiTebs, kiTxvis romel moTxovnas pasuxobT am konkretul SemTxvevaSi; 
ecadeT, winadadebebi da punqtebi lakonurad iyos Camoyalibebuli da advilad 
wasakiTxi iyos; 

• punqtebs Soris carieli striqonebi datoveT, radgan es gacilebiT ufro 
profesionaluria da Semfasebelsac gauadvildeba wakiTxva;

• angariSi daasruleT mokle daskvniT; 

• ecadeT, Tqveni xelnaweri advilad wasakiTxi iyos. 

Tqveni unarebis ganviTarebasTan erTad, TandaTan unda gaiwafoT kiTxvebze 
varjiSSi drois gaTvaliswinebiT. Tu gamocdamde, varjiSis dros, yovelTvis 
damatebiT dros daxarjavT, ver SeZlebT gamocdis (sagamocdo kiTxvebis) 
dasrulebas dadgenil droSi.

kiTxvebze amgvarad varjiSiT kandidatebi iswavlian ara marto imas, rogor unda 
gamoiyenon TavianTi codna praqtikaSi, aramed warmodgenas Seiqmnian gamomcdelis 
bunebazec _ ras iTxovs is kandidatebisgan. cxadia, kandidatebma unda iswavlon 
kiTxvebis guldasmiT, yuradRebiT wakiTxva. amas gansakuTrebuli mniSvneloba 
eqneba maSin, rodesac kiTxva exeba scenaris rTul sferos, radgan kiTxvis 
moTxovna xSirad moicavs mniSvnelovan informacias imis Sesaxeb, rogor unda 
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upasuxoT kiTxvas. Cemi rCeva iqneba aseve, kandidatebi gaecnon gamomcdelis mier 
momzadebul analitikur angariSebs, romlebic exeba gasuli periodebis gamocdebs, 
aseve statiebs, romlebic exeba gamocdis Cabarebis teqnikas umaRlesi donis 
finansuri marTvis modulisTvis. amiT Tqven ufro mets gaigebT imis Sesaxeb, ras 
elodeba kandidatebisgan gamomcdeli, ra moswons mas da ra ar moswons. 

amave dros, garda imisa, rom unda Seiswavlon aucilebeli Temebi da ivarjiSon 
sagamocdo kiTxvebze, kandidatebi unda ecnobodnen finansur presas da teqnikur 
statiebs, romlebic exeba umaRlesi donis finansuri marTvis modulis saswavlo 
programis ama Tu im Temas. sagnis mimarT aseTi interesis gamoCenam, SeiZleba 
gamocdaze realuri dividendebi mogitanoT, Tu informirebulebi iqnebiT realur 
msoflioSi ganxorcielebuli kompaniebis Serwymisa da STanTqmis SemTxvevebis 
Sesaxeb, gacilebiT ukeTes mdgomareobaSi iqnebiT gamocdaze, vinaidan Tqven ufro 
advilad gaerkveviT scenarSi, romelic exeba kompaniebis Serwymasa da Sesyidvas da 
aseve ufro ukeT SeZlebT scenarTan dakavSirebiT ideebis/mosazrebebis moZiebas. 

gamocdis moaxloebasTan erTad, kandidatebi TandaTan Tavs unda aridebdnen 
kiTxvebis amorCevas. gamomcdeli dainteresebulia imiT, rom gamocda ver 
Caabaron iseTma kandidatebma, romlebsac mxolod ramdenime SerCeuli Tema aqvT 
momzadebuli da amitom sagamocdo masalasac amis Sesabamisad amzadebs. 

dasasrul, sanam gamocdaze wavlen, kandidatebma unda gadawyviton, gamocdis 
CabarebisTvis romel midgomas gamoiyeneben. ramdeni dro unda daxarjon kiTxvis 
wakiTxvaze da pasuxis dagegmvaze? rogori TanmimdevrobiT ecdebian kiTxvebze 
pasuxis gacemas? me mimaCnia, rom gamocdis Cabarebis midgomis SerCeva Zalian 
individualuri sakiTxia, amitom yvelam TviTon unda gadawyvitos, romeli midgoma 
SeeferebaT maT yvelaze ukeT, TavianTi bunebidan gamomdinare da warsuli 
gamocdilebis gaTvaliswinebiT. Tumca, me mainc ar girCevdiT, `a~ ganyofilebis 
kiTxvis bolosTvis motovebas, vinaidan am kiTxvaSi gonivruli Sefasebis miReba 
Zalian mniSvnelovania imisTvis, rom gamocda CaabaroT. 

ra unda gaakeToT umaRlesi donis finansuri marTvis modulis gamocdaze 

• nu CavardebiT panikaSi _ me xSirad vfiqrob, rom kandidatebs, romlebsac aqvT 
gamocdis Casabareblad saWiro codna, magram ver abareben gamocdas, imitom 
emarTebaT ase, rom gamocdaze SiSi da nerviuloba ipyrobT. marTalia, SeiZleba 
Zneli iyos amis Tavidan acileba, magram Tu winaswar gecodinebaT gamocdis 
Cabarebis midgoma da mis Sesabamisad imoqmedebT gamocdaze, es dagexmarebaT 
panikis Tavidan acilebaSi. amasTan, gaxsovdeT, rom, marTalia, gamocdis 
mizani Tqveni codnis Semowmebaa da scenari SeiZleba Zalian gansxvavdebodes 
im kiTxvebisgan, romelzec Tqven adre ivarjiSeT, magram pasuxis gacemisas 
mainc is instrumentebi/midgoma unda gamoiyenoT, romelic daiswavleT. 

• gulmodgineT waikiTxeT kiTxva da kargad gaiazreT, sanam pasuxis gacemas 
daiwyebT _ Zalian xSirad Cans, rom kandidatebi Zvirfas dros flangaven, 
radgan arasworad iwyeben pasuxis gacemas erT an ramdenime kiTxvaze.

• nu danebdebiT, araferi gamotovoT. gaangariSebebze dafuZnebul kiTxvebSi 
yovelTvis aris xelmisawvdomi advilad mosapovebeli qulebi da Tu Tqven 
gamotovebT maT, dakargavT advilad mosapovebel qulebs. magaliTad, wminda 
mimdinare Rirebulebis Sesaxeb dasmul kiTxvaSi darwmundiT, rom Tqven 
miiRebT qulebs wminda fuladi nakadebis diskontirebaze, maT dajamebasa 
da ZiriTadi daskvnis gamotanaSi imis Taobaze, misaRebia Tu ara mocemuli 
proeqti kompaniisTvis. Tu aucilebelia, gaakeTeT garkveuli daSvebebi. 
Tu gWirdebaT kapitalis saSualo Sewonili Rirebulebis gamoTvla, magram 
ver ixsenebT, rogor unda gamoiTvaloT, ubralod unda igulisxmoT raRac 
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keTilgonivruli cifri. marTalia, garkveul qulebs dakargavT, magram, sul 
mcire, kiTxvaze muSaobis gagrZelebas mainc SeZlebT. msjelobaze dafuZnebul 
kiTxvebSi, Tundac situacia iseTi iyos, romelic adre arasdros gagiazrebiaT, 
mainc dafiqrdiT, ras ityodiT, ra iqneboda sasargeblo an ra gazrdida 
Rirebulebas. 

• SeinarCuneT pasuxis kargi struqtura. pasuxebi warmoadgineT maqsimalurad 
garkveviT/zustad, gamoiyeneT mokle da sazriani winadadebebi da punqtebi. 

• dro _ darwmundiT, rom sakmarisi dro gaanawileT TiToeul kiTxvaze. Tu 
erTnairad ar ecdebiT samive kiTxvaze pasuxis gacemas, swrafad Semcirdeba 
gamocdis Cabarebis Tqveni Sansebi. 

• dam r g va le ba _ ga mo i ye neT dam r g va le ba, ra Ta ga a mar ti voT Tqve ni ga an ga ri-
Se be bi da da zo goT dro. ana lo gi u rad, Tu dros da zo gavT imi Tic, rom ar 
da werT Tvi Ton for mu lebs, rom le bic ar gWir de baT, mag ram ga mo i ye nebT 
ga an ga ri Se beb Si, ma Sin qu las mi i RebT for mu lis ga mo ye ne ba Si! 

• qulebi profesionalizmisTvis _ darwmundiT, rom miiRebT profesionalizmisTvis 
gankuTvnili qulebis umetesobas.

daskvna 

samwuxarod, umaRlesi donis finansuri marTvis modulma moipova iseTi reputacia, 
rom Zalian Znelia am sagnis Cabareba. marTalia esec codnis Sesamowmebeli 
sagania, magram kandidatebma, romlebic kargad arian momzadebulebi da gamocdis 
Casabareblad Sesaferis midgomas iyeneben, savaraudod, unda SeZlon gamocdis 
Cabareba. kandidatebi unda iyvnen Tavis TavSi darwmunebulebi da gamocda 
ubralod unda miiCnion im codnisa da unarebis demonstrirebis SesaZleblobad, 
romlebic maT SeiZines.    

proeqtis duracia

proeqtis duraciis gamoTvliT finansuri menejeri SeZlebs imis gansazRvras, 
rodis SeZlebs proeqti investiciis Rirebulebis daaxloebiT 50%-is amogebas.

proeqtis duracia gamoiTvleba proeqtis TiToeuli wlis SewonviT, im wels 
amogebuli fuladi nakadebis mimdinare Rirebulebis procentul wilze.

magaliTi

Sps „imedi“ ganixilavs proeqts, romelic sawyis investiciad $240,000-is dabandebas 
moiTxovs. cxrilSi mocemulia proeqtis saprognozo fuladi nakadebi, romelic 
diskontirebulia „imedis“ kapitalis RirebulebiT, 10%-iT:

weli 0 1 2 3 4 5

mimdinare 
Rirebuleba

(240,000) 105,084 86,548 65,220 30,476 12,560

mogeTxovebaT: 

gamoTvaloT proeqtis duracia.
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pasuxi

pirveli nabiji

magaliTis amoxsna daiwyeT proeqtis mimdinareobisas arsebuli mTliani fuladi 
nakadebis gamoTvliT, risTvisac pirvelidan mexuTe wlamde arsebuli fuladi 
nakadebis mimdinare Rirebulebebi daajameT. 

sul fuladi nakadebis mimdinare Rirebuleba = $299,888

meore nabiji

gamoTvaleT TiToeuli mimdinare Rirebulebis procentuli wili proeqtis mTlian 
fulad nakadebSi, anu $299,888-Si.

weli 1 2 3 4 5

mimdinare Rirebuleba 105,084 86,548 65,220 30,476 12,560

mTliani mimdinare Rirebulebis 
procentuli wili

35% 29% 22% 10% 4%

mesame nabiji

gamoTvaleT proeqtis duracia, romelic warmoadgens Sesabamis procentul wilze 
gamravlebul wlebis ricxvis jams.

proeqtis duracia = (1 × 0.35) + (2 × 0.29) + (3 × 0.22) + (4 × 0.10) + (5 × 0.04) = 2.19

daskvna. miRebuli Sedegi niSnavs, rom proeqtis mimdinare Rirebulebis naxevris 
amogebas daaxloebiT 2.19 weli sWirdeba.
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ზოგიერთირეკომენდაციაბიზნესკომპანიებს_
აუდიტორული,ბუღალტრულიდასხვამომსახურების

ჰონორარისადეკვატურობაზე

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, მათ შორის აღდგენის, ფინანსური ანგარიშგე
ბისადასაგადასახადოანგარიშგებისშედგენის,ფინანსურიდასაგადასახადოაუდი
ტის, აუდიტორული საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მსურველმა დამკვეთმა
ბიზნესკომპანიამ ამ მომსახურებათა გამწევი ბუღალტრული/აუდიტური კომპანიისაგან
შეთავაზებული მომსახურების ღირებულების სიდიდის განხილვისას მიზანშეწონილია
გაითვალისწინოს,რომმაღალიხარისხის,კვალიფიციურიდაპასუხისმგებლიანიმომ
სახურებისგაწევადემპინგურფასადშეუძლებელიაშემდეგგარემოებათაგამო:

1. 2016წელსმიღებულმა„ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშე
სახებ“საქართველოსკანონისმოთხოვნებმადა2020წელსსაქართველოსსაგა
დასახადოკოდექსშიშეტანილმაცვლილებებმამთლიანადშეცვალადაგაამკაცრა
რეგულაციებიამსფეროში,არამარტობიზნესკომპანიების,არამედაუდიტორული
კომპანიებისსახელმწიფორეესტრშირეგისტრირებულიკომპანიებისმიმართ,გან
საკუთრებითმომსახურებისხარისხზეპასუხისმგებლობისნაწილში.

2. აღნიშნულმამოთხოვნებმაგანაპირობა:

ა) აუდიტორულიკომპანიებისსახელმწიფორეესტრშირეგისტრირებულკომპანი
ებსწარმოეშვათაუდიტორულიდასხვამომსახურებისხარისხისკონტროლის
მონიტორინგისგავლისადამათიპროფესიულისაქმიანობისდაზღვევის,მომ
სახურების გაწევისათვის აუცილებელი პერსონალის მუდმივ რეჟიმში სავალ
დებულოტრენინგების, აგრეთვე სხვადასხვა სპეციალიზაციისადათემატიკის
მაღალკვალიფიციურიტრენინგებისგავლისაუცილებლობა;აუდიტორებსადა
პროფესიონალბუღალტრებსწარმოეშვათრეგისტრირებულპროფესიულორ
განიზაციის წევრობის ვალდებულება და ამ აქტივობებზე (სავალდებულოდა
სხვატრენინგებისსაკმაოდმაღალისაფასურის,სადაზღვევოპრემიისყოველ
თვიურად გადახდისა და საწევროების გადახდის ვალდებულება) შესაბამისი
ხარჯებისგაწევისაუცილებლობა;

ბ) კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, წარმოიშვა ბუღალტრული წარმოე
ბისადა აუდიტორული შემოწმებისათვის აუცილებელი განახლებულიდადა
ინსტალირებული, მუდმივადქსელში ჩართულიკომპიუტერული პროგრამების
(ბაზარზე მოქმედი ყველა პროგრამის) შეძენის, შესაბამისითანამშრომლების
დატრენინგებისათვისხარჯებისგაწევისაუცილებლობა;

გ) მაღალიტევადობის,სიჩქარისადახარისხისინტერნეტმომსახურებისმიღები
სათვისშესაბამისიხარჯებისგაწევისაუცილებლობა;

დ) პრინციპულად შეცვლილიყო ბუღალტრული წარმოების, ფინანსური და საგა
დასახადოანგარიშგებისშედგენის,აუდიტორულიდამასთანდაკავშირებული
სხვამომსახურებათაგანხორციელებისტექნოლოგიადაპროცესიდაექვემდება
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რაზედამხედველობისსამსახურისმონიტორინგს,რომელმაცმნიშვნელოვნად
გაზარდამომსახურებისშრომატევადობადაგაცილებითმაღალიკვალიფიკა
ციისადაუნარებისმქონეკადრზემოთხოვნა.დადგააუდიტორულკომპანიაში
მენეჯმენტისმართვისსხვა,გაცილებითუკეთორგანიზებულიკორპორაციული
კულტურისფორმებისადამეთოდების,მონიტორინგისგანხორციელებისსპე
ციფიკურიმანამდეგამოყენებაშიარარსებულიინსტიტუციონალურადგამართუ
ლიტაქტიკისადა კულტურისდანერგვის, საამისოდაუცილებელი შესაბამისი
თანამშრომლებისათვის მუდმივმოქმედიტრენინგებისორგანიზების აუცილებ
ლობა;

ე) ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისზედამხედველობისსამ
სახურმაგაააქტიურარისკზედაფუძნებულიაუდიტორულიკომპანიებისსაქმი
ანობაზე მონიტორინგის პროცედურები, რომელმაც მოითხოვა აუდიტორული
კომპანიისმენეჯმენტისმხრიდანმომსახურებისმთლიანპროცესზეკონტროლის
მუდმივირეჟიმისგააქტიურება,რომელმაცგაზარდამომსახურებისშრომატევა
დობაცდაწარმოშვაშესაბამისისაკადროპერსონალისმომზადება/გადამზადე
ბის,შერჩევის,შესაბამისიკვალიფიკაციის,გამოცდილებისბუღალტრებისადა
აუდიტორების,მათიასისტენტებისდამატებითმოწვევისაუცილებლობა;

3. მომსახურების მიღების სურვილის მქონე ბიზნესკომპანიამ აუდიტორული ფირმის
მიერშეთავაზებულიმომსახურებისსაკომპენსაციოთანხის(ჰონორარის)განხილ
ვისას,გარდაზემოაღნიშნულისა,უნდაგაითვალისწინოს,რომ:

	 აუდიტორული კომპანიის (დღგის გადამხდელის) საგადასახადო ტვირთი
(მოგებისგადასახადისგადახდამდე)შეადგენსარანაკლებ34%ს(მაშინ,რო
ცაჩასათვლელითანხებიმიზერულისიდიდისაა).გარდაამისა,გამკაცრდარა
მოთხოვნებიამმომსახურებისხარისხზე,ასევეგაიზარდააუდიტორულიკომპა
ნიისპასუხისმგებლობაშესრულებულმომსახურებაზე,წარმოიშვაადეკვატური
კვალიფიკაციისადაგამოცდილებისმქონებუღალტრებისადააუდიტორების,
მათიასისტენტებისათვისშრომისადეკვატურიანაზღაურებისშეთავაზებისადა
დაწესების,საამისოდაუცილებელიდამატებითიფინანსურირესურსებისმოძი
ების,შესაბამისადგასაწევმომსახურებებზესაფასოპოლიტიკისშეცვლისაუცი
ლებლობა;

	 საკმაოდ მნიშვნელოვანია (გაიზარდა) აუდიტორული კომპანიის ნორმალური
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი შემდეგი ხარჯები: საოფისე ფართობის
იჯარაზე, კომუნალური მომსახურების მიღებაზე, დაცვისა და უსაფრთხოების
მომსახურებაზე, პლატფორმა „ზუმის“ მომსახურების მიღებაზე; სარეკლამო
მომსახურებაზე;სპეციალურილიტერატურის(მათშორისელექტრონულივერ
სიების)დაჟურნალებისგამოწერაზე;კომპანიისგანვითარებასთანდაკავშირე
ბულისხვადასხვააქტივობებისგანხორციელებაზედასხვ.;

	 ახალი კანონის მოთხოვნების მიხედვით, აუდიტორულ კომპანიას, ეზღუდება
დემპინგურფასადმომსახურებისმიწოდებისშესაძლებლობა,რადგანპროფე
სიონალიბუღალტრისეთიკისკოდექსის(IESBACode)მიხედვითმიიჩნევა,რომ
ისპირობებსქმნისაუდიტორულიკომპანიისსაქმიანობისდამოუკიდებლობის
ხარისხისმნიშვნელოვნადშემცირების,მომსახურებისზერელედდაფორმალუ
რადგანხორციელებისათვის,აგრეთვეპროფესიულიმოსაზრებისთავისუფლად
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გამოხატვის შეზღუდვისათვის. ეს კი წარმოშობს სხვადასხვა მიმართულებისა
და ხასიათის რისკებს, რომელიც წარმოადგენს აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის მხრიდან შესაბამისი რეაგირების საფუძველს, აქედან გამომდი
ნარე შედეგებით (გაფრთხილება, ფულადი ჯარიმა, აუდიტორული კომპანი
ების სახელმწიფორეესტრიდან ამოღება).დემპინგურიფასით მომსახურების
ხელშეკრულებისგაფორმებისას,აუდიტორულკომპანიას,დიდიალბათობით,
მოუხდება მტკიცებულებებისა და დასაბუთებების წარდგენა აუდიტის ზედამ
ხედველობისსამსახურისათვის,თურატომგაფორმდახელშეკრულებაასეთი
პირობებით, მითუფრომაშინ,თუ აუდიტორულკომპანიას მიმდინარე ხარჯე
ბისდასაფარავადდაგანვითარებისათვისარგააჩნიათავისუფალირესურსები,
მითუფროთუაუდიტორულიკომპანიაზარალიანია,არააქვს„ბუღალტრული
აღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ“კანონისმე19მუხლისმე5
პუნქტისმოთხოვნებითგათვალისწინებულივალდებულებისშესრულებისუნარი
დაშესაძლებლობა;

 ზემოაღნიშნული გარემოებების გამო, აუდიტორულ კომპანიებს წარმოეშვათ
მომსახურებასთანდაკავშირებულთითოეულპროექტზემომსახურებისხარჯთახ
რიცხვისა(კალკულაციის)დადროისბიუჯეტის,პროექტშიმონაწილეადამიანური
რესურსებისრაოდენობისადაშესაბამისიკვალიფიკაციისმქონეკადრებისგან
საზღვრა/შერჩევისაუცილებლობაიმმიზნით,რათაუზრუნველყოსაუდიტორული
კომპანიის ნორმალურდა ადეკვატურ პირობებშიფუნქციონირებისადა განვი
თარებისათვისაუცილებელიშემოსავლები,მათშორისკანონისზემოაღნიშნული
მოთხოვნების (აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ ადეკვატური სისტემები და
პროცედურებიუნდაგამოიყენოსთავისისაქმიანობისუწყვეტობისადაშეუფერ
ხებლობისუზრუნველსაყოფად)შესრულებისშესაძლებლობა.

4. ვფიქრობ,ბიზნესსტრუქტურებისმესაკუთრეებისათვისსაინტერესოიქნებაბუღალ
ტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
საიტზე გამოქვეყნებული სახელმძღვანელო (https://saras.gov.ge/Content/files/
Auditis_xarisxi_dereqtoris_saxelmdzgvanelo_2019.04.30.pdf):აუდიტისხარისხი.
დირექტორისსახელმძღვანელო,რომელიციძლევაპასუხსკითხვაზე–როგორშე
ვარჩიოთდამოუკიდებელიაუდიტორიდაამასთანავე,პასუხსგვაძლევსყველაიმ
კითხვაზე,თუროგორშეიძლებაბიზნესკომპანიისმიერდასახულიმიზნებისმიღწევა
აუდიტორთა შრომის, ინტელექტისადა პროფესიული ეთიკური ქცევის მოტივების
უფრორაციონალურადდაეფექტიანადგამოყენებისგზით.მასში,სხვასაკითხებ
თანერთად,საკმაოდსაინტერესოდააწარმოდგენილირეკომენდაციები,აუდიტო
რულიკომპანიისმომსახურებისჰონორართანდაკავშირებით.

5. გარდა ამისა, ვფიქრობ, განსაკუთრებით საყურადღებოა აუდიტორულ საქმია
ნობაზე ზედამხედველიორგანოს _ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისადა
აუდიტის ზედამხედველობისსამსახურისმიერსწორედაუდიტორულიმომსახურე
ბისსაფასურთანდაკავშირებით2021წლის16მარტსგამოცემულირეკომენდაცია
(იხ.https://saras.gov.ge/ka/News/Detail/1470).

6. ბიზნესკომპანიისმხრიდანაუდიტორულიკომპანიისმიერშეთავაზებულმომსახურე
ბისჰონორარისსიდიდისგანხილვისშედეგადდემპინგურიფასისდეკლარირება,
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ჩემიაზრით,არაეთიკურიცაადაშეურაცხმყოფელიც.ასეთშემთხვევაში,რეკომენ
დებულია,ჩვენმაკოლეგებმაუარითქვან(და,ვფიქრობ,ასეციქცევიან)მომსახუ
რებისმიწოდებაზე_არუნდაკვებონთვითშეფასებისდეფიციტიიმისშიშით,რომ
დაკარგავენ კლიენტს. ვფიქრობ, გასათვალიწინებელია, რომ ახალი კანონმდებ
ლობის მოთხოვნებმა, საგადასახადო კოდექსში განხორციელებულმა საკმაოდ
ფართოფორმატის არსებითმაცვლილებებმაგაზარდააუდიტორულიკომპნიების
მიერ გასაწევი მომსახურების შრომატევადობა, პასუხისმგებლობაც, იგი იქცა რა
წარმატებული ბიზნესის სასიცოცხლო ნაწილად, ასეთ პირობებში მომსახურების
დემპინგურფასადმომსახურებაზედათანხმებაარაეფექტურიცადამიზანშეუწონე
ლიციმისგამო,რომასეთიქმედებაწარმოშობსმომსახურებაშიმყოფისაწარმოს
სუბსიდირებას(?!),გაწეულმომსახურებაშიაუდიტორულიკომპანიისშრომითირე
სურსების(დრო,ადამიანურირესურსები,მათიადეკვატურიანაზღაურებისნაწილი)
განივთებისგზით.

7. ჩემიმოსაზრებით,გასათვალისწინებელიაისიც,რომევროპისაუდიტორულბაზარ
ზე(რამდენადაცჩემთვისცნობილია)ერთისაათისხანგრძლივობისაუდიტორული
მომსახურებისჰონორარისაშუალოდშეადგენს200$ს.ეს,აგრეთვეისგარემოებე
ბი,რომელიცზემოთაღვნიშნეთ,იმასნიშნავს,რომბიზნესკომპანიებიაღნიშნული
მომსახურებისმიღებისგანზრახვისასდღესმაინც(ანუმაშინ,როცაერთდროულად
ამდენიცვლილებააგანხორციელებული),უნდაგათავისუფლდნენძველისტერეო
ტიპებისაგან.

მურადნარსია,
სერტიფიცირებულიაუდიტორი,

ბაფისგამგეობისწევრი,
ეკონომიკისდოქტორი
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

gTa va zobT ACCA-is pre zi den tis, mark 
mi la ri sa da di req to ris, he len bren dis 
er Tob liv we rils:

uk ve we li wad ze me ti ga vi da mas Sem deg, 
rac jan dac vis msof lio or ga ni za ci am 
COVID-19 sa zo ga do eb ri vi jan dac vis 
ga da u de bel saf r Txed ga mo acxa da. ime-
di gvaqvs, rom usaf r Txod dar Ce biT 
pan de mi is mi er gamowveul tur bu len-
to ba sa da ga ur k vev lo ba Si.

am er Ti wlis aR sa niS na vad, gvsurs mo ga-
wo doT in for ma cia, ACCA-is saq mi a no bis 
Se sa xeb dRe van de li mdgo ma re o biT. imis 
Taobaze, Tu ro gor vpa su xob diT Tqvens 
uku kav Sirs da ras vgeg mavT sa mo mav lod.

Tav da pir ve lad, gvsurs mad lo ba ga da gi-
xa doT gam Z le o bi sa da pro fe si o na liz-
mis T vis, ro me lic ga mo i Ci neT ga su li 
wlis gan mav lo ba Si. Tqven Ta ma Sob diT 
cen t ra lur rols da ex ma re bo diT biz - 
 ne seb sa da sxva or ga ni za ci ebs sir Tu-
lebs So ris gzis gak val va Si.

bu Ral t ris pro fe sia kvla vac um Tav res 
rols Ta ma Sobs sa zo ga do e bis far To 
ga mow ve veb Tan gam k la ve ba Si. mad lo bas 
gix diT yve las, vinc Car Tu li xarT 
ACCA-is aq ti vo beb Si aR niS nu li mi mar-

Tu le be biT, sa zo ga do eb ri vi si ke Ti sa da 
po zi ti u ri cvli le be bis T vis.

sa ub re bis, Sex ved re bis, Ro nis Zi e be bi sa 
da ga mo kiTx ve bis gziT, Cven bev ri Tqven - 
 ga nis gan mi vi ReT in for ma cia axal ga-
re mo e beb sa da ga mow ve ve bis Se sa xeb, ro-
mel Ta wi na Sec aR moC n diT. es fas da u de-
be li iyo Cven T vis da Za li an dag vex ma ra 
Tqve ni sa Wi ro e be bis ga ge ba Si imi saT vis, 
rom vi yoT par t ni o ri, ro me lic zru navs 
Tqvens in te re seb ze.

ke Til dRe o bi sa da praq ti kos Ta ha be bi

COVID-19-is hab Si, ro me lic 2020 wlis 
mar t Si ga eS va, Cven Ta vi mo vu ya reT re-
sur sebs im mra va li sa kiTxis Se sa xeb, 
ro me lic pan de mi am gamoiwvia. es mo i cavs 
ke Til dRe o ba sa da mu Sa o bis axal gzebs. 
Tqve ni uku kav Si ris pa su xad, per ma nen-
tu li ke Til dRe o bis ha bi da va ma teT 
or ga ni za ci is veb g ver d ze.

praq ti ko si wev re bi am bob d nen, rom maT 
sWir de baT uf ro siR r mi se u li mxar da We-
ra, ami tom Sev q me niT „praq ti kos Ta“ ha bi, 
ro me lic praq ti ko sebs sTa va zobs rCe vebs 
da sa Su a le bas aZ levs mci re da sa Su a lo 
fir me bis sa zo ga do e bas da u kav Sir d nen da 
er T ma neTs ga u zi a ron ga moc di le ba.

COVID-19-is erTi weli _ ACCA-s prezidentisa 
da direqtoris erToblivi werili
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gan g r Zo bi Ti pro fe si u li gan vi Ta re ba

Tqve ni uku kav Si ri dag vex ma ra gag ve-
ax le bi na Cve ni Se Ta va ze ba am mi mar T-
le biT. Tqven gviTxa riT, rom swav lis 
pro ce sis adap ti re bas ax den diT on la in 
kur se bis ga mo ye ne biT. am Ja mad Cven 
gvaqvs 3,000-ze me ti sainformacio re-
sur si gan g r Zo bi Ti pro fe si u li gan vi-
Ta re bis T vis, ra Ta da gex ma roT Tqve ni 
ka ri e ru li po ten ci a lis re a li ze ba Si.

da saq me ba

Cve ni da saq me bis por ta li um Tav re-
si re sur sia am mi mar Tu le biT. gar da 
200,000-mde yo vel T vi u ri va kan si i sa, is 
ase ve mo i cavs uam rav re surss Tqvens 
da sax ma reb lad. maT So ri saa praq ti ku-
li ka ri e ru li mxar da We ris ve bi na re bi 
da vir tu a lu ri ka ri e ru li baz ro be bi, 
ro me lic pir ve lad ir lan di a Si ga i mar-
Ta, xo lo Sem deg msof li os 13 ge og-
ra fi ul er Te ul Si gan me or da. Cven am 
mi mar Tu le biT vag r Ze lebT mu Sa o bas 
2021 wel sac, ami Tom elo deT si ax le ebs.

da kav Si re bu li sa zo ga do e bis  
mSe neb lo ba

Cven yve las mog vi wia me tad da mo ki de-
bu li vyo fi li ya viT kav Si ris cif rul 

sa Su a le beb ze. amis er T-er Ti da de bi Ti 
mxa re is gax lavT, rom Sev Ze liT uf ro 
me ti Tqven ga nis nax va iseT Ro nis Zi-
e beb ze, ro go re bic iyo vir tu a lu ri 
yo vel w li u ri ge ne ra lu ri Sex ved ra da 
vir tu a lu ri sa ja ro seq to ris kon fe-
ren ci a. 

Cven mo xa ru le bi vi ya viT, gve xi la mra-
va li wev ri am Ro nis Zi e beb ze, ase ve ve - 
 bi na reb sa da Sex ved reb ze ACCA-is pre - 
 zi den tis mo ad gi le sa da vi ce-p re zi-
den t Tan. 

Cven miz nad da vi sa xeT, COVID-19-is 
kri zi sis pe ri od Si mog ve wo de bi na ise Ti 
Ro nis Zi e be bi, rom le bic da a kav Si reb d-
nen wev rebs ro gorc er T ma neT Tan, ise 
_ eq s per teb Tan, rom le bic da gex ma re-
bod nen ga mow ve veb Tan gam k la ve ba Si. Cven 
ase ve ori en ti re bu lni vi ya viT iseT Ro-
nis Zi e beb ze, rom le bic er T ma neT Tan da-
a kav Si reb da msgav si in te re se bis mqo ne 
wev rebs, rac 2021 wel sac gag r Zel de ba.

gTxovT, dar   CiT kav   Sir   ze da dag   vex   ma - 
  reT, 2021 wel   sac xe  li Se  giwyoT Tqven 
da mTlianad pro  fe  si  as.

wya ro: ac cag lo bal . com

IFRS-is fon d ma mar tis mi wu ruls Seq-
m na sa mu Sao jgu fi, ro me lic ori en ti-
re bu li iq ne ba mdgra di gan vi Ta re bis 
an ga riS ge bis glo ba lu ri stan dar te bis 
har mo ni za ci a ze mdgra do bis sa er Ta So-
ri so stan dar te bis sab Wos Seq m nam de, 
mo sam za de bel pe ri od Si.

jgufs eq ne ba er T g va ri fo ru mis sa xe, 
sa dac sxva das x va stan dar te bi sa da 
Car Co e bis Sem q m ne li or ga ni za ci e bis 
war mo mad gen le bi SeZ le ben maT mi er 
ga mo ce mu li stan dar te bis har mo ni-

za ci as. isi ni axal sab Wos teq ni kur 
re ko men da ci ebs Ses Ta va ze ben, ro gorc 
kli mat Tan da sxva mdgra do bas Tan da-
kav Si re bul sa kiTxeb ze stan dar te bis 
mom za de bis po ten ci ur sa fuZ vels. 
jgu fi ase ve mi mo i xi lavs, Tu ro gor 
Se iZ le ba ga da e ces teq ni ku ri ga moc-
di le ba da cod na axal sab Wos IFRS-is 
fon dis mar T vis qveS ise, rom ga ad-
vil des kon so li da cia da Sem cir des 
frag men ta cia mdgra do bis an ga riS ge bis 
stan dar teb Si.

IFRS-is fondi qmnis samuSao jgufs mdgradi 
ganviTarebis standartebis SesaTanxmeblad
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sa er Ta So ri so fi nan su ri ma re gu li reb-
le bi mo iTxov d nen uf ro met Tan mim dev-
ru lo bas sxva das x va gare mos, so ci a lur 
da mar T vis stan dar tebs So ris. ga sul 
Se mod go mas stan dar te bis dam d gen ma 
xuT ma sa er Ta So ri so or ga ni za ci am ga-
nacxa da, rom isi ni geg ma ven Ta vi si stan-
dar te bi sa da Car Co e bis har mo ni za ci as 
me ti Tan mim dev ru lo bis mi saR we vad.

Tum ca, fa si a ni qa Ral de bis ze dam xed-
ve lo bis sa er Ta So ri so or ga ni za ci am 
(SEC) da bu Ral ter Ta sa er Ta So ri so 
fe de ra ci am (IFAC) mo iTxo ves uf ro 
pro aq ti u li qme di Ti na bi je bis ga dad-
g ma stan dar te bis Se Tan x me bis mi mar-
Tu le biT da IFRS-is fonds ubiZ ges 
mdgra do bis sa er Ta So ri so stan dar te-
bis sab Wos Seq m nis ken. 

IFRS-is fon dis war mo mad gen lebs aqvT 
mo lo di ni, rom axa li sab Wos mi er ga mo-
ce mu li mdgra do bis an ga riS ge bis stan-
dar te bi Seq m nis er T g var glo ba lur 
ba zas. aR niS nu li ga a um jo be sebs stan-
dar te bis ga mo ye ne bis Se da re bi To ba sa 
da Tan mim dev ru lo bas, amav d ro u lad 
gaz r dis moq ni lo ba sa da ko or di na ci as 
mra val m x riv sa an ga riS ge bo moTxov nebs 
So ris.

kli ma tis an ga riS ge bis stan dar te bis 
sab Wom (CDSB) ga av r ce la gan cxa de ba,  
ro mel Sic is si xa ruls ga moT q vams sa-
mu Sao jgu fis wev ro ba ze.

„Cven ime di gvaqvs, rom IFRS Seq m nis iseT 
mdgra do bis stan darts, ro me lic Cve ni 

xed vis er T g va ri kul mi na cia iq ne ba,“ _ 
ga nacxa da CDSB-is Tav m j do ma rem, ri-
Card sa man s ma. „Se sa ba mi sad, mo xa ru li 
varT, vi yoT im sa mu Sao jgu fis na wi li, 
ro me lic am mcde lo bis T vis mo am za debs 
teq ni kur sa fuZ vels. amis T vis Cven ga-
mo vi ye nebT CDSB-is ar se bul Car Cos, 
ro mel sac 500-ze me ti di di kom pa nia 
iye nebs msof li o Si.“

glo ba lu ri an ga riS ge bis ini ci a ti vam 
(GRI) ase ve ga mo xa ta mxar da We ra. „GRI 
mo xa ru lia, iyos IFRS-is sa mu Sao jgu-
fis na wi li da mo na wi le o ba mi i Ros 
ise Ti mdgra do bis an ga riS ge bis Seq m-
na Si, ro me lic fo ku si re bu li iq ne ba, 
aR we ros kom pa ni is gav le na sam ya ro ze.“ 
_ ga nacxa da GRI-is Tav m j do ma rem erik 
hes pen he id ma. „Cven am miz nis mi saR we vad 
IFRS-Tan, ev ro ko mi si as Tan da sxveb Tan 
Ta nam S rom lo bas ga vag r Ze lebT.“

SEC-i, axa li Tav m j do ma ris, eli son 
he ren lis xel m ZR va ne lo biT aq ti u rad 
mu Sa obs da lis tin gu ri kom pa ni e bis 
mxri dan mo iTxovs in for ma ci is gam J Rav-
ne bas ga re mo- so ci a lur faq to reb Tan 
da kav Si re bu li ris ke bis Se sa xeb. or-
ga ni za ci am axa li gan yo fi le ba da a ma ta 
Ta vis veb  g ver d ze, sa dac aR niS nul 
sa kiTx Tan da kav Si re bu li in for macia 
ga moq vey n de ba. aR niS nu li in for ma ci is 
mi marT in ves to re bis gaz r di li in te-
re sis ga mo, gan yo fi le ba or ga ni za ci is 
sa i tis mTa var gver d ze gan Tav s de ba.

wya ro: ac co un tin g to day . com
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ვებგვერდი, 26/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017443
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №38

2021 წლის 25 თებერვალი 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 კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ-

ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ-
თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სა რე გის ტ-
რა ციო კო დი: 200090000.22.033.016105) დამ ტ კი ცე ბულ  წეს ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა და 
35-ე მუხ ლის:

1.  მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თუ უფლებამოსილი პირის მიერ შეუძლებელია დანართ №24-ში მითითებული სმფ-

ის ფაქტობრივად არსებულთან შედარება, მას უფლება აქვს (გარდა ამ მუხლის 3 1 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა) მოსთხოვოს გადასახადის გადამხდელს საკუთარი 
ხარჯებით შესაბამისი სპეციალისტის მოწვევა.“.

2.  მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 1 პუნქტი:
„3 1. ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის მიზ ნე ბის თ ვის, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სი უფ-

ლე ბა მო სი ლია ცალ კე უ ლი კა ტე გო რი ის გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლე ბის თ ვის ან / და ცალ კე უ-
ლი სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის მი მართ, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა-
ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით და ად გი ნოს რა ო დე ნობ რი ვი/ თან ხობ რი ვი ზღვა რი, რომ ლის 
ფარ გ ლებ ში, და ნართ №24-ში მი თი თე ბუ ლი სმფ-ე ბი ფაქ ტობ რი ვად არ სე ბუ ლის შე სა ბა მი სად 
ჩა ით ვ ლე ბა.“

  
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 02/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
190040000.22.033.017449
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №44

2021 წლის 1 მარტი ქ. თბილისი

„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და 
ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან 

შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის  

30 დეკემბრის №916 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„ბიუჯეტების შე მო სუ ლო ბე ბის აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბი სა და ან გა რიშ ს წო რე ბის გან ხორ-

ცი ე ლე ბი სა და ბი უ ჯეტ ში ზედ მე ტად ან შეც დო მით გა დახ დი ლი შე მო სუ ლო ბის თან ხის 
დაბ რუ ნე ბის, აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 
2009 წლის 30 დე კემ ბ რის №916 ბრძა ნე ბით (სსმ, 30.12.2009, №159, სა რე გის ტ რა ციო კო დი:  
190.040.000.22.033.014.026) დამ ტ კი ცე ბულ ინ ს ტ რუქ ცი ა ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა და IX 
თა ვის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის IX 1 თავი და 21 1 - 21 2  მუხლები:

„თავი IX 1
სახელმწიფო/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან/და საბიუჯეტო
ორგანიზაციის მიერ თანხის გადარიცხვისას დაშვებული შეცდომის გასწორება
მუხლი 21 1
სა ხელ მ წი ფო /ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს ან / და სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი-

ზა ცი ის მი ერ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ბან კო ან გა რიშ ზე თან ხის შეც დო მით გა და რიცხ-
ვის (რაც დას ტურ დე ბა დო კუ მენ ტუ რად) შემ თხ ვე ვა ში, რა საც შე დე გად მოჰ ყ ვა აღ ნიშ ნუ ლი 
თან ხის ასახ ვა ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ ზე (გადასახადის გა დამ ხ დე ლის სა ბან კო ან გა რი ში-
დან სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ წარ დ გე ნი ლი სა ინ კა სო და ვა ლე ბით თან ხის ჩა მო წე რის 
გზით), სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნა უფ ლე ბა მო სი ლი ა, აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა და უბ რუ ნოს თან ხის ჩამ-
რიცხავ პირს.

მუხლი 21 2
ამ ინსტრუქციის 21 1 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევით მიმართული თანხის 

გასწორების და შესაბამისი სახელმწიფო/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთვის 
ან/და საბიუჯეტო ორგანიზაციისთვის უკან დაბრუნების შესახებ სახელმწიფო ხაზინა 
აცნობებს შემოსავლების სამსახურს, გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე სათანადო 
ცვლილებების განხორციელების მიზნით.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 09/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017451

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №46

2021 წლის 5 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

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

1. დანართი №III-19 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 73-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნქტი:
„10. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული საკუთარი ძირითადი საშუალების 

(შენობის/ნაგებობის) რემონტი, XVIII თავის მიზნებისათვის განიხილება ძირითად საშუალებად 
და მასზე ვრცელდება ამავე მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება.“.

3. 73 3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-8 და მე-9 პუნქტები:
„8. დასაბეგრი პირის მიერ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის ძირითად საშუალებად 

გამოყენების შემთხვევაში, თუ არ დადგა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 160-ე მუხლის 
მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა (არ დაიბეგრა შესაბამის 
საანგარიშო პერიოდში) და აღნიშნული ძირითადი საშუალება გამოიყენება ოპერაციებისთვის, 
რომელზეც დასაბეგრ პირს აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება, ასევე ოპერაციებისთვის, 
რომელზეც ეს უფლება არ აქვს და ამ ოპერაციების გამიჯვნა შეუძლებელია, მიმდინარე 
და შემდგომი 9 წლის განმავლობაში დეკემბრის საანგარიშო პერიოდებზე კორექტირებას/
დარიცხვას ექვემდებარება დღგ-ის თანხა, რომელიც გამოითვლება ამ ძირითადი საშუალების 
წარმოების ფასის 1/10-დან იმ პროპორციული ნაწილის მიხედვით, რომელზეც დასაბეგრ პირს 
არ გააჩნია დღგ-ის ჩათვლის უფლება.

9. დასაბეგრი პირის მიერ  განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების 
(შენობის/ნაგებობის) რემონტის შემთხვევაში, თუ არ დადგა საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 160 1  მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა (არ 
დაიბეგრა შესაბამის საანგარიშო პერიოდში) და აღნიშნული ძირითადი საშუალება (რომელზეც 
განხორციელებულია რემონტი) გამოიყენება ოპერაციებისთვის, რომელზეც დასაბეგრ პირს 
აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება, ასევე ოპერაციებისთვის, რომელზეც ეს უფლება არ აქვს 
და ამ ოპერაციების გამიჯვნა შეუძლებელია, მიმდინარე და შემდგომი 4 წლის განმავლობაში 
დეკემბრის საანგარიშო პერიოდებზე კორექტირებას/დარიცხვას ექვემდებარება დღგ-ის თანხა, 
რომელიც გამოითვლება ამ ძირითადი საშუალების რემონტზე გაწეული ყველა დანახარჯის 
ღირებულების 1/5-დან იმ პროპორციული ნაწილის მიხედვით, რომელზეც დასაბეგრ პირს არ 
გააჩნია დღგ-ის ჩათვლის უფლება.“.

4. დანართი №III-25 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
5. 75-ე მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. დეკლარაციის III ნაწილის და „ა“ და „ბ“ დანართების უჯრებში მონაცემები შეიტანება 

უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად. ამასთან, „ა“ დანართის პირველი ნაწილის 
მე-15 უჯრის მონაცემი გადმოიტანება დეკლარაციის III ნაწილის პირველ უჯრაში, ხოლო „ა“ 
დანართის მე-2 ნაწილის მე-4 უჯრის მონაცემები გადაიტანება დეკლარაციის III ნაწილის მე-8 
უჯრაში. „ა“ დანართის პირველი ნაწილის: პირველი - მე-8 სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი 
აისახება დეკლარაციის III ნაწილის მე-2 უჯრაში, მე-9 – მე-14 სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი – 
დეკლარაციის III ნაწილის მე-3 უჯრაში, 14 1-14 3 სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი - დეკლარაციის 
III ნაწილის მე-5 უჯრაში. ამასთან, „ა“ დანართის III ნაწილის მე-9 უჯრის მე-3 სვეტის მონაცემი 
გადმოიტანება დეკლარაციის III ნაწილის მე -11 უჯრაში.“;

ბ) 3 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3 1. დეკლარაციის III ნაწილის „ა“ დანართის პირველი ნაწილის პირველი, მე-2 და მე-3 

უჯრებში ჯამურად მითითებული მონაცემი არ უნდა იყოს დაბეგვრაზე წარდგენილი შესაბამის 
თვეში განხორციელებულ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურების 
მიხედვით გამოანგარიშებულ დასაბეგრ ბრუნვაზე ნაკლები. ამასთან, „ა“ დანართის პირველი 
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ნაწილის 1 1  უჯრაში გადმოიტანება დანართი №III-19 6-ის III ნაწილის მე-5 სტრიქონის (მე-5 
სვეტის) ჯამური მონაცემი.“;

გ) 3 3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3 3. დეკლარაციის III ნაწილის მე-2-4 5 უჯრებში შესატანი მონაცემები ინფორმაციულია. 

4 1 უჯრაში მიეთითება საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულ საქონლის მიწოდებაზე/
მომსახურების გაწევაზე  წინასწარ გადახდილი საკომპენსაციო თანხა/თანხის ნაწილი, 
რომელიც წინა საანგარიშო პერიოდების მიხედვით ექვემდებარებოდა დაბეგვრას.“;

დ) 3 5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3 5. დღგ-ის დეკლარაციის დანართი „ა“-ს III ნაწილის მე-3 გრაფის მონაცემი არ უნდა 

იყოს დეკლარაციის დანართი „ბ“-ს VII ნაწილით, მე-7 გრაფა – დანართ „ბ“-ს V ნაწილით და 
მე-8 გრაფა – დანართი „ბ“-ს IV ნაწილით დეკლარირებულ დღგ-ის თანხაზე მეტი. დღგ-ის 
დეკლარაციის დანართი „ა“-ს III ნაწილის მე-5 გრაფის მონაცემები არ უნდა იყოს დეკლარაციის 
დანართი „ა“-ს I ნაწილის 7 1 გრაფით დეკლარირებულ დღგ-ის თანხაზე მეტი. დანართი „ა“-
ს III ნაწილის მე-6 და 6 1 გრაფები ივსება მხოლოდ საგადასახადო წლის ბოლო საანგარიშო 
პერიოდის დეკლარაციაში.“;

ე) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. დეკლარაციის III ნაწილის მე-19 და მე-20 უჯრები ივსება მხოლოდ საგადასახადო 

წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში. დღგ-ის ჩასათვლელი/დასარიცხი 
თანხის დაზუსტება ხდება მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის 
თანხაში იმ ოპერაციების თანხების ხვედრითი წონის მიხედვით, რომლებზეც გადასახადის 
გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის უფლება, კერძოდ: დღგ, რომელიც ექვემდებარება დამატებით 
დარიცხვას საერთო ბრუნვაში იმ ოპერაციების თანხების ხვედრითი წონის მიხედვით, 
რომელზეც ჩათვლის უფლება არ წარმოიშობა, აისახება მე-19 უჯრაში, ხოლო დღგ, რომელიც 
ექვემდებარება დამატებით ჩათვლას საერთო ბრუნვაში იმ ოპერაციების თანხების ხვედრითი 
წონის მიხედვით, რომელზეც ჩათვლის უფლება არ წარმოიშობა – მე-20 უჯრაში. აღნიშნული 
თანხები ექვემდებარება გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვას.“;

ვ) 5 1 პუნქტის მაგალითი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მაგალითი:  
შპს „X“ და  ავეჯის მწარმოებელი საწარმო საანგარიშო წლის იანვრის თვეში შეთანხმდნენ 

7000 ლარის ღირებულების საქონლის მიწოდების თაობაზე. შეთანხმების თანახმად, თებერვლის 
თვეში გადახდილ იქნა მისაწოდებელი საქონლის საკომპენსაციო თანხის ნაწილი – 3000 
ლარი. ავეჯის მწარმოებელმა საწარმომ გადახდილ თანხაზე გამოწერა საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურა და თებერვლის თვის დღგ-ის დეკლარაციით დაბეგრა წინასწარ გადახდილი თანხა. 
შეთანხმების შესაბამისად, 7000 ლარის ღირებულების საქონლის მიწოდება განხორციელდა 
საანგარიშო წლის ივნისის თვეში. ავეჯის მწარმოებელი საწარმოს მიერ ივნისის თვეში 
საქონლის კომპენსაციის სრულ თანხაზე გამოწერილ იქნა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

შეფასება:
თებერვლის თვეში ავეჯის მწარმოებელი საწარმო ვალდებულია წარადგინოს დღგ-ის 

ყოველთვიური დეკლარაცია და 3000 ლარი ასახოს დღგ-ის დეკლარაციის დანართი „ა“- ს I 
ნაწილის მე-2 სტრიქონსა და დეკლარაციის ნაწილი III-ის მე-2 სტრიქონში. ასევე, ვალდებულია 
ამავე თვის დღგ-ის დეკლარაციის დანართი „ბ“-ს I ნაწილში ასახოს მისაწოდებელ საქონელზე/
გასაწევ მომსახურებაზე წინასწარ გადახდილი თანხის ნაწილზე გამოწერილი საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურის შესახებ ინფორმაცია.

ავეჯის  მწარმოებელი  საწარმო უფლებამოსილია ივნისის თვის დღგ-ის დეკლარაციის 
დანართი „ბ“-ს I ნაწილში (მე-2 – მე-6 სვეტები) მიწოდების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის 
მონაცემებთან ერთად ასახოს ამავე საქონლის საკომპენსაციო თანხაზე გამოწერილი  ავანსის  
საგადასახადო  ანგარიშ-ფაქტურების  მონაცემები  (მე-9–მე-11 სვეტები), რომლის მიხედვითაც 
შეიმცირებს მიწოდებულ საქონელზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის 
მიხედვით დარიცხულ დღგ-ის თანხას.

მოცემულ შემთხვევაში, ივნისის თვის დღგ-ის დასაბეგრ ბრუნვაში მონაწილეობას მიიღებს 
4000 ლარი. კერძოდ, აღნიშნული ჩაიწერება დეკლარაციის ნაწილი III-ის მე-2 სტრიქონში, 
ხოლო ამავე ნაწილის 4 1 უჯრაში აისახება 3000 ლარი (ამ ოპერაციაზე წინასწარ გადახდილი 
საკომპენსაციო თანხა, რომელიც დაიბეგრა გადახდის თვეში (თებერვალში)).“;

ზ) 7 3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
6. 112-ე მუხლის 41-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„41. ამ ინსტრუქციის 47 1 მუხლი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 ივლისიდან.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ივანე მაჭავარიანი
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III ნაწილი 
 

ივსება კრედიტორის მიერ, რომელსაც პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების 
შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში გადაეცემა მოთხოვნის 
უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი) 

 
N მოთხოვნის 

უზრუნველყოფის 
საგანი (საქონელი) 

მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
საგნის (საქონლის) საკუთრებაში 

გადაცემის მომენტი 

მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
საგნის (საქონლის) ფასი დღგ-ის 

გარეშე 

 
 

დღგ 
1 2 3 4 5 

     
     

3     
 

IV ნაწილი 
 

4 დღგ კორექტირებამდე  
5 დღგ კორექტირების შემდეგ  
6 კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)  
7 კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)  
8 ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)  
9 ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)  

 
 

V ნაწილი 
 

ივსება პირის მიერ, რომელიც ახორციელებს საბაჟო საწყობში ან/და თიზ-ის საწარმოსგან 
შეძენილი უცხოური საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო პროცედურაში მოქცევას 

 
N საქონლის 

დასახელება 
ზომის 

ერთეული 
რაოდე-
ნობა 

საბაჟო საწყობში ან თიზ-ის 
საწარმოსგან უცხოური 
საქონლის შესყიდვის 

ღირებულება 

საქონლის 
იმპორტის 
თანხა 

გადასახადელ
ი დღგ 

(სვ.5-სვ.6)x18% 
ან სვ.5x18% 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
 ჯამი      

 
 
შენიშვნა: 
1. თუ საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-სგან გათავისუფლებული, მე-7 სვეტში 
მიეთითება დღგ-ის თანხა შემდეგი ფორმულის გამოყენებით - (სვ.5-სვ.6)x18%. 
 
2. თუ საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-სგან, ხოლო მიწოდება დღგ-ით იბეგრება, 
მე-6 სვეტი არ ივსება, ხოლო მე-7 სვეტში მიეთითება დღგ-ის თანხა შემდეგი ფორმულის 
გამოყენებით - სვ.5x18%. 
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III ნაწილი 
 

ივსება კრედიტორის მიერ, რომელსაც პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების 
შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში გადაეცემა მოთხოვნის 
უზრუნველყოფის საგანი (საქონელი) 

 
N მოთხოვნის 

უზრუნველყოფის 
საგანი (საქონელი) 

მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
საგნის (საქონლის) საკუთრებაში 

გადაცემის მომენტი 

მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
საგნის (საქონლის) ფასი დღგ-ის 

გარეშე 

 
 

დღგ 
1 2 3 4 5 

     
     

3     
 

IV ნაწილი 
 

4 დღგ კორექტირებამდე  
5 დღგ კორექტირების შემდეგ  
6 კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)  
7 კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)  
8 ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)  
9 ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)  

 
 

V ნაწილი 
 

ივსება პირის მიერ, რომელიც ახორციელებს საბაჟო საწყობში ან/და თიზ-ის საწარმოსგან 
შეძენილი უცხოური საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო პროცედურაში მოქცევას 

 
N საქონლის 

დასახელება 
ზომის 

ერთეული 
რაოდე-
ნობა 

საბაჟო საწყობში ან თიზ-ის 
საწარმოსგან უცხოური 
საქონლის შესყიდვის 

ღირებულება 

საქონლის 
იმპორტის 
თანხა 

გადასახადელ
ი დღგ 

(სვ.5-სვ.6)x18% 
ან სვ.5x18% 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
 ჯამი      

 
 
შენიშვნა: 
1. თუ საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-სგან გათავისუფლებული, მე-7 სვეტში 
მიეთითება დღგ-ის თანხა შემდეგი ფორმულის გამოყენებით - (სვ.5-სვ.6)x18%. 
 
2. თუ საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-სგან, ხოლო მიწოდება დღგ-ით იბეგრება, 
მე-6 სვეტი არ ივსება, ხოლო მე-7 სვეტში მიეთითება დღგ-ის თანხა შემდეგი ფორმულის 
გამოყენებით - სვ.5x18%. 
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VI ნაწილი 
 
4 დღგ კორექტირებამდე  
5 დღგ კორექტირების შემდეგ  
6 კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)  
7 კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)  
8 ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)  
9 ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)  

 
გაანგარიშების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ: 
_____________________________________________________________ 
საგადასახადო აგენტი (ხელმძღვანელი)/კრედიტორი/დეკლარანტი 
 
უფლებამოსილი პირი –––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––  
                                                        (სახელი, გვარი)                      
(ხელმოწერა) 
 
ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ 
 
აღნიშვნა გაანგარიშების წარმოდგენის შესახებ: 

 
ელექტრონულად _ _ ფოსტით _ _ ხელზე _ _ 
 
წარმოდგენის თარიღი ........................................ 
 
რეგისტრაციის ნომერი ....................................... 
 
––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––– 

(სახელი, გვარი)                         (ხელმოწერა) 
 
 

 
დანართი №III-25  

 
ნაწილი I 

 
გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი          გვერდი    
 
 ეკონომიკური საქმიანობის (NACE) 

კოდი 
     

 
დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაცია 

 
დეკლარაციის 
სახე 

 პირველადი  შესწორებული წელი      

(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ "V" ნიშნით) საანგარიშო თვე სიტყვიერად 
 
წარედგინა  
 (საგადასახადო ორგანოს დასახელება) 
 
გადასახადის გადამხდელი  
 (საწარმოს/ორგანიზაციის სრული დასახელება) 
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მოცემული დეკლარაცია 
შედგენიალია  
  

   ფურცელზე თანდართული 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტები     
     

   ფურცელზე 

 
დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ: 

 
საწარმოს\ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელის ან მისი კანონიერი ან 
უფლებამოსილი წარმომადგენლის 

         
(ხელმოწერა) (თარიღი) 

 

 
 

ნაწილი II 
საგადასახადო ორგანოს აღნიშვნა დეკლარაციის წარმოდგენის შესახებ 

(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ) 
 

დეკლარაცია 
წარმოდგენილია: 

ფოსტით  ელექტრონულად  პირადად  

 
მოცემული დეკლარაცია 
შედგენილია 

   ფურცელზე თანდართული 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტები 

   ფურცელ 
ზე 

 
წარმოდგენის თარიღი          
 
რეგისტრაციის ნომერი              
 
საგადასახადო ორგანოს 
თანამშრომლის 

  

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) 
 

 
ნაწილი III 

 
გადამხდელის 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი 

            
  გვერდი 

   

 
დღგ-ის საერთო თანხის გაანგარიშება 

 
 
 

დასაბეგრი ოპერაციები 

დღგ-ის 
გადასახდელი 

თანხა 

დღგ-ის 
შესამცირებელი 

თანხა 
1 2 3 

დღგ, დარიცხული საგადასახადო პერიოდში განხორციელებულ 
ბრუნვაზე 
 
მათ შორის, დღგ დარიცხული უძრავი ქონების 
შექმნა/მართვა/რეალიზაციასთან დაკავშირებულ დასაბეგრ ბრუნვაზე 
 
 

1   

18%-იანი განაკვეთით დასაბეგრი ბრუნვა 2   
დღგ-ის  ჩათვლის  უფლებით  გათავისუფლებული 
ბრუნვა 

 
3 
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საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების 
გაწევასთან/საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული 
ბრუნვა 

 
4 

  

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულ საქონლის 
მიწოდებაზე/მომსახურების გაწევაზე წინასწარ 
გადახდილი საკომპენსაციო თანხა/თანხის ნაწილი, 
რომელიც  წინა საანგარიშო პერიოდების  მიხედვით 
ექვემდებარებოდა დაბეგვრას 

41   

ყველა აქტივის ან მისი ნაწილის (დამოუკიდებლად 
ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფის) სხვა დასაბეგრი 
პირისთვის მიწოდება 

42   

ყველა აქტივის ან მისი ნაწილის (დამოუკიდებლად 
ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფის) სხვა დასაბეგრი 
პირისაგან მიღება 

43   

საწარმოს კაპიტალში ან ამხანაგობაში აქტივების შეტანა 44   

აქტივების გადაცემა საწარმოს რეორგანიზაციისას  45   

 
 

დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების  
გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა 

 
 
5 

  

დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე  
6 

 
 

 
7 

 
 

უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ 
 

8   

დღგ უკუდაბეგვრით დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირებაზე 9  10  
 
დღგ-ის ჩასათვლელი (შესამცირებელი) თანხა 

 11  

 
დღგ ჩასათვლელი თანხის კორექტირებით 

 
12 

 
 

13  

დღგ-ის  თანხა  საქონელზე/მომსახურებაზე,  რომელიც   
ჩათვლილი იყო ადრე და ექვემდებარება აღდგენას 

 
14 

 
 

 

დღგ-ის თანხა, რომელზეც ითვლება, რომ პირმა 
მიიღო ჩათვლა 

 
141 

   

ჯამი 15  16  

სულ გამოანგარიშებულია ბიუჯეტში გადასახდელად  
(სტ.15-სტ.16, როცა სტ.15>სტ.16) 

17  

 
 

 

 
სულ გამოანგარიშებულია შესამცირებლად   (სტ.16-სტ.15,   როცა სტ.16>სტ.15) 

 
18 

 
 

ივსება დეკემბრის თვის დეკლარაციაში: 
დღგ, რომელიც ექვემდებარება დამატებით დარიცხვას საერთო 
ბრუნვაში იმ ოპერაციების ხვედრითი წონის დაზუსტებით, 
რომელზეც ჩათვლის უფლება არ წარმოიშობა 

19 
 
 

 
 

 

 
 

დღგ, რომელიც ექვემდებარება დამატებით ჩათვლას საერთო 
ბრუნვაში იმ ოპერაციების ხვედრითი წონის დაზუსტებით, 
რომელზეც ჩათვლის უფლება არ წარმოიშობა 

 
  

20 
 

 
დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს 
ვადასტურებ საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდ.მეწარმე (წარმომადგენელი)  
 
------------------- ---------- 

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) თარიღი 
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დანართი „ა”  
ნაწილი I  

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები 
 

 ოპერაციის შინაარსი დასაბეგრი 
თანხა 

დღგ-ის 
განაკვეთი 

დღგ-ის 
თანხა 

1 2 3 4 5 

1 
ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდება 
ან/და მომსახურების გაწევა 

 
18 

 

11 დღგ, სპეციალური სქემით (მარჟით) დასაბეგრ 
ოპერაციებზე 

  
 

 

2 
საქონლის მიწოდებამდე ან/და მომსახურების 
გაწევამდე ანაზღაურებული თანხა 

 
18 

 

3 
საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება, თუ ამ 
საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად 
ან ნაწილობრივ არის ჩათვლილი 

 
18 

 

4 საქონლის დანაკლისი  18  

5 

უსასყიდლოდ მომსახურების გაწევა 
დაქირავებული პირის  პირადი სარგებლობისთვის 
ან საკუთარი საქმიანობის მიზნიდან 
განსხვავებული მიზნით 

 

18 

 

6 

საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის ძირითად 
საშუალებად გამოყენება თუ სხვა პირისგან შეძენის 
შემთხვევაში სრულად ან ნაწილობრივ 
შეიზღუდებოდა ჩათვლის უფლება 

 

18 
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საკუთარი ძირითადი საშუალების 
(შენობის/ნაგებობის) რემონტის განხორციელება, 
თუ ამ მომსახურების სხვა პირისგან შეძენის 
შემთხვევაში სრულად ან ნაწილობრივ 
შეიზღუდებოდა ჩათვლის უფლება 

 

18 

 

7 
საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) 
ოპერაცია 

 
18 

 

71 

ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის შემდეგ 
საქონლის საკუთარ მფლობელობაში დატოვება ან 
დღგ-ის რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში 
ნაშთად დარჩენილი საქონელი, თუ ამ საქონელზე 
ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან 
ნაწილობრივ არის ჩათვლილი 

 

18 

 

8 სხვა დასაბეგრი ოპერაციები  18  

9 
საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა საქ
ართველოს საგადასახადო კოდექსის  172-ე მუხლის
 მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ პირთათვის 

 
0 

 

10 
თბოელექტროსადგურებისათვის ბუნებრივი აირის 
მიწოდება 

 
0 

 

11 

საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა საქ
ართველოს საგადასახადო კოდექსის  172-ე მუხლის
 პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში 

 

0 

 

12 

ცალკეული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში 
მიწოდებული საქონელი ან/და გაწეული 
მომსახურება 

 

0 

 

13 

ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული 
სხვა ოპერაციები, მათ შორის: 
საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის 
შედეგად გამოვლენილი სასაქონლო- მატერიალური 
ფასეულობების დანაკლისი 

 

0 
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14 
საქონლის მიწოდება საქართველოს ფარგლების 
გარეთ (საქონლის ექსპორტი/რეექსპორტი) 

 
0 

 

141  ფინანსური ოპერაციები/ფინანსური მომსახურება  -  

142 უძრავი ნივთის (მიწის ნაკვეთის) მიწოდება  -  

143 ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული 
სხვა ოპერაციები 

 
- 

 

15 სულ  
 

ნაწილი II 
უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ 

 
 ოპერაციის შინაარსი უკუდაბეგვრით 

დასაბეგრი 
თანხა 

დღგ-ის 
განაკვეთი 

დღგ-ის 
თანხა 

1 2 3 4 5 

1 

საქართველოს ტერიტორიაზე საანგარიშო პერიოდში 
მიღებული მომსახურება, დასაბეგრი პირისგან, რომელიც 
არ არის დაფუძნებული ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობს 
საქართველოში, ან საქართველოში არ გააჩნია 
ფიქსირებული დაწესებულება, რომელიც მონაწილეობს ამ 
მომსახურების გაწევაში; 

 

18 

 

2 

საბაჟო საწყობში საგადასახადო კოდექსის 1641-ე მუხლის 
მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პირისგან 
შეძენილი უცხოური საქონელი, რომელიც თავისუფალ 
მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო პროცედურაში ექცევა; 

 

18 

 

3 

საგადასახადო კოდექსის 1641-ე მუხლის მე-5 ნაწილით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში თიზ-ის საწარმოსგან 
შეძენილი უცხოური საქონელი, რომელიც თავისუფალ 
მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო პროცედურაში ექცევა. 

 

18 

 

4 სულ    
 
დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ 
  
საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდ.მეწარმე (წარმომადგენელი) .......................................................................... 
                                                                (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)  თარიღი 
 
 
 
გადამხდელის საიდენტიფიკაციო 
ნომერი 

         გვერდი    

 
 

ნაწილი III 
დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა 

 
№ ოპერაციის შინაარსი ჯამი 

(სვეტი 4 + 
სვეტი 5) 

საქონელზე 
/მომსახურებაზე 
გადახდილი დღგ  

(მე-5 სვეტის გარდა) 

ძირითად 
საშუალებებზე 
გადახდილი 
დღგ-ის თანხა 

1 2 3 4 5 

1 

საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა 
დასაბეგრი პირისგან 
საქონლის/მომსახურების შეძენისთვის 
გადახდილი/გადასახდელი დღგ 

   

2 
საქონლის იმპორტისას 
გადახდილი/გადასახდელი დღგ 
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3 

საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს 
გადაწყვეტილების საფუძველზე 
საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით 
დარიცხული დღგ 

   

4 დღგ, დარიცხული უკუდაბეგვრის წესით    

5 

ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის 
შემდეგ ძირითადი საშუალებების 
საკუთარ მფლობელობაში დატოვების ან 
დღგ-ის გადამხდელის რეგისტრაციის 
გაუქმების შემთხვევაში, ნაშთად 
არსებულ ძირითად საშუალებასთან 
მიმართებაში,  ამ ოპერაციებთან 
დაკავშირებით დარიცხული დღგ-ის 
ჩასათვლელი თანხა ამ ინსტრუქციით 
გათვალისწინებული წესის შესაბამისად 

   

6 

საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის 
ძირითად საშუალებად გამოყენების 
შემთხვევაში დარიცხული 
(გადასახდელი) დღგ-ის ჩასათვლელი 
თანხა 

   

61 

საკუთარი ძალებით განხორციელებული 
ძირითადი საშუალების 
(შენობის/ნაგებობის)რემონტის 
შემთხვევაში დარიცხული 
(გადასახდელი) დღგ-ის ჩასათვლელი 
თანხა 

   

7 
დღგ, დარიცხული 
საქონლის/მომსახურების გაცვლის 
(ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში 

   

8 
დღგ, გადახდილი საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 1611  მუხლით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

   

9 სულ    
 
 

დანართი ,,ბ“  
ნაწილი I  

 
დასაბეგრ ოპერაციებზე (მათ შორის, ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ ოპერაციებზე)  

გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების) 
 

 
№ 

სერია 

 
ნომე 
რი 

 

დასაბე გრი 
ოპერაცი ის 
განხორციე
ლების თვე 

მყიდველ
ის/ 

მიმღების 
ს/ნ 

დღგ-ის თანხა 

გადასახდელი  
(მათ შორის) 
კორექტირების 

შედეგად 
დამატებით 
გადახდილი) 

კორექტი- 
რების  

შედეგად 
შესამცი- 
რებელი 

 

ანგარიშ- 
ფაქტურა, 
რომლის 

კორექტირებაც 
წარმოებს 

მისაწოდებელი საქონლის/ 
გასაწევი მომსახურების 
საკომპენსაციო თანხაზე 

გამოწერილი 
ანგარიშფაქტურა (მათ 
შორის, კორექტირების) 

სერია 
ნო- 
მერი 

საკომ- 
პენსაციო 

თანხის დღგ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ნაწილი II  
შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე (მათ შორის, ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ 
ოპერაციებზე) გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების) 

 

 
N სე

რ
ია

 
 

ნო
მე
რ
ი 

 
დ
ას
აბ
ეგ
რ
ი 
ო
პე
რ
აც
იი
ს 

გა
ნხ
ო
რ
ცი
ელ

ებ
ის

 თ
ვე

 

მ ო
მწ
ო
დ
ებ
ლ
ის

 ს
/ნ

 დღგ-ის თანხა 

ჩასათვლელი 
(მათ შორის) 
კორექტირების 

შედეგად 
დამატებით 
ჩასათვლელი) 

კორექტირების 
შედეგად 
შესამცი- 
რებელი 

 

ანგარიშ-ფაქტუ
რა, რომლის 

კორექტირებაც 
წარმოებს 

მისაწოდებელი საქონლის/ 
გასაწევი მომსახურების 
საკომპენსაციო თანხაზე 

გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურა 
(მათ შორის კორექტირების) 

სერია ნომერი 

საკომპენსაციო 
თანხის დღგ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           

 

ნაწილი II1 
გამოწერილი (მათ შორის, შიდა გადაზიდვაზე) ნავთობპროდუქტების  
საგადასახადო ანგარიშ- ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების) 

 

ნს
აფ

, მ
ათ

 შ
ო
რ
ის

, 
კო
რ
ექ
ტ
ირ

ებ
ის

 

ნს
აფ

, რ
ო
მლ

ის
 

კო
რ
ექ
ტ
ირ

ებ
აც

 
ხდ

ებ
ა 

ს ტ
აც
იო

ნა
რ
ის

 
რ
ეგ
ის
ტ
რ
აც
იი
ს 

ნო
მე
რ
ი 

მყ
იდ

ვე
ლ
ის

 ს
/ნ

 

ნა
ვთ

ო
ბ-

 
პრ
ო
დ
უ
ქტ
ის

 
კო
დ
ი 

რ
აო
დ
ენ
ო
ბა

 
ლ
ში

 

რ
აო
დ
ე–
ნო

ბა
 

კგ
-შ
ი 

დ
ღ
გ-
ის

 თ
ან
ხა

* მისაწოდებელი 
საქონლის/გასაწევი 
მომსახურების 
საკომპენსაციო 

თანხაზე გამოწერილი 
ანგარიშფაქტურა(მათ 
შორის, კორექტირების) 

სე
რ

 
ია

 
№

 
თ
არ
იღ

ი 

სე
რ

 ი
ა 

№
 

თ
არ
იღ

ი 

გა
გზ

ავ
ნი
ს 

დ
ან
იშ
ნუ

ლ
ებ
ის

 

     

სე
რ
ია

 

ნო
მე
რ
ი 

დ
გღ

–ი
ს 

თ
ან
ხა

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              

 

ნაწილი II2 
შეძენილ ნავთობპროდუქტებზე გამოწერილი ნავთობპროდუქტების  
საგადასახადო ანგარიშ- ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების) 

 

ნს
აფ

, მ
ათ

 
შო

რ
ის

, 
კო
რ
ექ
ტ
ირ

ე
ბი
ს 

ნს
აფ

, 
რ
ო
მლ

ის
 

კო
რ
ექ
ტ
ირ

ე
ბა
ც 
ხდ

ებ
ა 

სტ
აც
იო

ნა
რ

ის
 

რ
ეგ
ის
ტ
რ
აც

იი
ს 
ნო

მე
რ
ი 

გა
მყ
იდ

ვე
ლ

ის
 ს

/ნ
 

ნა
ვთ

 
ო
ბპ
რ
ო
დ
უ
ქ

ტ
ის

 კ
ო
დ
ი 

რ
აო
დ
ენ
ო
ბა

 
ლ

-შ
ი 

რ
აო
დ
ენ
ო
ბა

 
კგ

-შ
ი 

დ
ღ
გ-
ის

 
თ
ან
ხა

* 

მისაწოდებელი საქონლის/გასაწევი 
მომსახურების საკომპენსაციო 

თანხაზე გამოწერილი 
ანგარიშფაქტურა (მათ შორის, 

კორექტირების) 

სე
რ
ია

 
№

 

თ
არ
იღ

ი 

სე
რ
ია

 
№

 

თ
არ
იღ

ი 

დ
ან
იშ
ნუ

-
ლ
ებ
ის

 

გა
მო
გზ

ავ
-

ნი
ს      

სე
რ
ია

 

ნო
მე
რ
ი 

დ
გღ

–ი
ს 

თ
ან
ხა

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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* შიდა გადაზიდვის, აგრეთვე ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული 
მიწოდების განხორციელების შემთხვევაში, ჩაიწერება „X”, ხოლო ჩათვლის უფლებით დღგ-ისაგან 
გათავისუფლებული მიწოდებისას - „0” (ნული).“. 

 
ნაწილი III 

 
 
№ 

საქონლის იმპორტისას წარდგენილი საბაჟო დეკლარაციები 

 შეფასების ნომერი შეფასების თარიღი დღგ-ის თანხა 
1 2 3 4 

    
    

 
დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ საწარმოს 

ხელმძღვანელი / ინდ.მეწარმე ---------- ---- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ---- 
                   (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) თარიღი 

 
 

ნაწილი IV 
 

№ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1611 მუხლის შესაბამისად საქონლის  
შეძენის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი 

 

შეძენის 
დამადას- 
ტურებელი 
შესაბამისი 
დოკუმენ- 
ტის ნომერი 

რეალიზაციის 
განმახორცი- 
ელებელი უფ- 
ლებამოსილი 
პირის საიდენ- 
ტიფიკაციო 
ნომერი 

რეალიზა- 
ციის 

განმახორ- 
ციელებელი 
უფლებამო- 
სილი პირის 
დასახელება 

საქონლის/ 
სამეურვეო 
ქონების 

მესაკუთრის 
საიდენტიფი-
კაციო ნომერი 

საქონლის/
სამეურვეო 
ქონების 
მესაკუთ- 
რის დასა- 
ხელება 

საქონლის/ 
სამეურვეო 
ქონების 

შესყიდვის 
თარიღი 

დღგ-ის 
თანხა 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

 
 

ნაწილი V 
 

 
№ საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შედეგად   

შეძენილი საქონელი/მომსახურება 

 დეკლარაციის  
ნომერი 

მომწოდებლის   
ს/ნ 

მომწოდებლის  
დასახელება 

საანგარიშო  პერიოდი 
(თვე და წელი) 

დღგ-ის  
თანხა 

1 2 3 4 5 6 
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ნაწილი VI - ამოღებულია 
 

ნაწილი VII 
საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქონლის იმპორტთან 

დაკავშირებით დარიცხული და გადახდილი დღგ 
 

№ 
დარიცხვის შესახებ 

საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს 
გადაწყვეტილების ნომერი 

დარიცხვის შესახებ 
საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს 
გადაწყვეტილების თარიღი 

საგადასახადო /საბაჟო ორგანოს 
გადაწყვეტილებით დარიცხული და 

გადახდილი დღგ-ის თანხა 
1 2 3 4 

    
    
    
    
    

 
ნაწილიVIII  

 

№ 
დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე (დღგ-ის შესამცირებელი თანხა) 

დეკლარაციის ნომერი საანგარიშო პერიოდი დღგ-ის თანხა 
 

1 2 3 4 
        
        
        

 
ნაწილი IX  

 

№ 
დღგ უკუდაბეგვრით დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირებაზე (დღგ-ის შესამცირებელი თანხა) 

დეკლარაციის ნომერი საანგარიშო პერიოდი დღგ-ის თანხა 
 

1 2 3 4 
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ვებგვერდი, 09/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017452
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №47

2021 წლის 5 მარტი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

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

1. 48 2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:
„3. თუ თანხა სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურებულია საქონლის მიწოდებამდე/

მომსახურების გაწევამდე და ანაზღაურების მომენტში თანხის მიმღები პირი არ არის 
რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციამდე 
მიღებულ ანაზღაურებასთან მიმართებაში, დღგ-ით დაბეგვრის დროს წარმოადგენს დღგ-
ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემდგომ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის 
მომენტი.“.

2. 52-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:
„5. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა სავალდებულო არ არის საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული დღგ-ისგან გათავისუფლებული დასაბეგრი 
ოპერაციების განხორციელების შემთხვევაში, თუ ამ ინსტრუქციით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული.“.

3. 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 46-ე–49-ე პუნქტები:
„46. საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში, 

როდესაც საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა განხორციელებულია 2021 წლის 1 
იანვრამდე, ხოლო სანაცვლო საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ხორციელდება 2021 
წლის 1 იანვარს ან შემდგომ პერიოდებში, ამ ოპერაციის თითოეული მხარისათვის დღგ-
ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება ამ ოპერაციის ფარგლებში მიწოდებული 
საქონლის/გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასით, დღგ-ის გარეშე, ხოლო დღგ-ით 
დაბეგვრის დროს წარმოადგენს საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის მომენტი.

47. ამ მუხლის 46-ე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ საქონლის/
მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის ორივე მხარე წარმოადგენს დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრირებულ დასაბეგრ პირს და ეს ოპერაცია იბეგრება დღგ-ით, ამ 
ოპერაციის თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ჩაითვალოს მის მიერ მიწოდებულ საქონელზე/
გაწეულ მომსახურებაზე დარიცხული და შესაბამის დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის 
თანხა სანაცვლო საქონლის/მომსახურების მიღების მომენტში. ამ შემთხვევაში, საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 176-ე მუხლის მე-2 ნაწილის გათვალისწინებით, დღგ-ის ჩათვლის 
მიღების საფუძველია ამ ოპერაციაზე დარიცხული და შესაბამისი პერიოდის დღგ-ის 
დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის თანხა, რა დროსაც, დასაბეგრ პირებს შორის საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურა არ გამოიწერება.

48. თუ უძრავი ნივთის შემძენზე საკუთრების უფლება მშენებარე ობიექტზე 
მარეგისტრირებელ ორგანოში დარეგისტრირდა 2021 წლამდე, ხოლო ამ ნივთზე უძრავი 
ნივთის მიმწოდებლის მიერ 2021 წელს ან შემდგომ პერიოდში დასრულდა სამშენებლო, 
სამონტაჟო ან/და სარემონტო მომსახურება, აღნიშნული მომსახურება განიხილება უძრავი 
ნივთის მიწოდების ნაწილად, ხოლო ამ ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება უძრავი 
ნივთის ექსპლუატაციაში მიღების მომენტში, თუ არ დადგა საქართველოს საგადასახადო 
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კოდექსის 163-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირობა. ამასთან, იმ 
შემთხვევაში, თუ აღნიშნული უძრავი ნივთის მიწოდება დაბეგრილია დღგ-ით 2021 წლამდე 
პერიოდში, მისი ექსპლუატაციაში მიღება წარმოადგენს დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის 
თანხის კორექტირების გარემოებას და ექვემდებარება კორექტირებას შესაბამისი უძრავი 
ნივთის ექსპლუატაციაში მიღების მომენტში.

49. საქონლის იმპორტის განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული საქონლის 
სატრანსპორტო და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები, რომელიც 
გაიწევა საქართველოს საბაჟო საზღვრამდე და  შეიტანება საქონლის საბაჟო ღირებულებაში, 
განიხილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ვ“ და „ზ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ოპერაციების ნაწილად და ექვემდებარება დღგ-ისაგან 
ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებას.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 

წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                     ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 18/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020248
 

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებ

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

1. 170-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან 

შეთანხმებით მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი, ეროვნული მნიშვნელობის 
კატეგორიის ან/და საკულტო-რელიგიური დანიშნულების კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების სარესტავრაციო, სარეაბილიტაციო, საპროექტო და კვლევითი სამუშაოების 
შესრულება;“.

2. 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი 

წესით ავტორიზებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საჯარო სკოლის 
მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობაში გამოყენებული ქონება (მათ შორის, მიწის 
ნაკვეთები);“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                          სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

16 მარტი 2021 წ.
N342-IVმს-Xმპ
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ვებგვერდი, 17/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017456
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №55

2021 წლის 16 მარტი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
39 1 მუხლის:

1. მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. თუ საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემულია ცნობა, მაგრამ დაქირავებული პირის 

მიერ სრულად ვერ იქნა გამოყენებული კუთვნილი საგადასახადო შეღავათი, მაშინ ფიზიკური 
პირი (დაქირავებული) უფლებამოსილია, ზედმეტად გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის 
თანხის გადაანგარიშებისა და დაბრუნების მოთხოვნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს, 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე. ასეთ 
შემთხვევაში, ფიზიკური პირი, შესაბამისი დეკლარაციის წარდგენის შემდგომ, მაგრამ 
არაუადრეს საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილისა, წარადგენს გადასახადის 
გადამხდელის მოთხოვნას, ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის 
დაბრუნების შესახებ, რომელსაც უნდა დაერთოს ფიზიკური პირის (დაქირავებულის) 
წერილობითი თანხმობა, საგადასახადო ორგანოს მიერ დამქირავებლისთვის (საგადასახადო 
აგენტისთვის) შეღავათით გათვალისწინებული თანხის გამოყენების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებაზე.“;

2. მე-8 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 8 1-8 2 პუნქტები:
„8 1. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო 

ორგანოს მიერ ფიზიკური პირისთვის (დაქირავებულისთვის) ზედმეტად გადახდილი 
საშემოსავლო გადასახადის თანხის დაბრუნების შემდგომ, საგადასახადო ორგანო 
უზრუნველყოფს დამქირავებლის (საგადასახადო აგენტის) ინფორმირებას, ფიზიკური 
პირის (დაქირავებულის) მიერ შეღავათით სარგებლობის თაობაზე, დამქირავებლის 
(საგადასახადო აგენტის) სამსახურის ვებგვერდზე (ავტორიზებული მომხმარებლის 
გვერდზე) სავალდებულოდ წასაკითხი შეტყობინების გაგზავნის გზით. ამასთან, აღნიშნული 
შეტყობინების გაცნობის შემდეგ დამქირავებელს (საგადასახადო აგენტს) ეკრძალება 
აღნიშნული თანხის დაქირავებული პირისთვის დაბრუნება.

8 2. ამ მუხლის 8 1 პუნქტით გათვალისწინებულ შეტყობინებაში მიეთითება:
ა) საგადასახადო ორგანოს დასახელება;
ბ) დამქირავებლის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი 

ნომერი;
გ) ფიზიკური პირის (დაქირავებულის) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი;
დ) ინფორმაცია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე, კუთვნილი საგადასახადო შეღავათის გამოყენებისა და მისი ოდენობის შესახებ;
ე) საგადასახადო პერიოდ(ებ)ი, რომელთან მიმართებაშიც გამოყენებულ იქნა 

საგადასახადო შეღავათი.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 24/03/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
350090000.64.076.016091

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-3

2021 წლის 22 მარტი ქ. თბილისი

„განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 
წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 18/08/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 
350090000.64.076.016020) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
1. დამტკიცდეს „განგრძობითი განათლების სტანდარტი“  თანდართული დანართის 

შესაბამისად;
2. დამტკიცდეს ,,სწავლის შედეგები“ თანდართული დანართი ,,ა“- ს  შესაბამისად.“.
2. დანართი ,,ა“  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
3. ბრძანებით დამტკიცებული ,,განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მე-7 მუხლს 

დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები:
„4. სწავლისა და განვითარების ხელშესაწყობად პროფესიული ორგანიზაცია 

უფლებამოსილია წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრისათვის ან  სერტიფიცირებულ 
ბუღალტერთა ჯგუფისათვის შექმნას  განგრძობითი განვითარების  ჩარჩო, რომელშიც 
გათვალისწინებული იქნება კონცეფციის სტრუქტურა და  სახელმძღვანელო. განგრძობითი 
განვითარების ჩარჩო უნდა დაეხმაროს სერტიფიცირებულ ბუღალტერს განსაზღვროს, 
განახორციელოს და აღრიცხოს მისთვის რელევანტური განგრძობითი განვითარების 
პროცესი. განგრძობითი განათლების ჩარჩო სულ მცირე უნდა მოიცავდეს:

ა) რელევანტური სწავლის შედეგების და ინდივიდუალური განვითარების 
მოთხოვნილისაგან განსხვავების იდენტიფიცირებისათვის  თვითშეფასების პროცესს;

ბ) განვითარებისათვის განკუთვნილი აქტივობების შესრულების და აღრიცხვის გეგმას;
გ) დასრულებული სწავლისა და განვითარებისათვის განკუთვნილი აქტივობების 

შეფასებას და თვითგააზრების განხორციელებას;
დ) სწავლისა და განვითარებისათვის განკუთვნილი გეგმის შესაბამისად შესწორებას.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის მიზნებისათვის განგრძობითი განვითარების ჩარჩოში 

დაგეგმილი სწავლის შედეგები  სულ მცირე უნდა მოიცავდეს დანართი ,,ა“-თი განსაზღვრულ 
სწავლის შედეგებს.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსი                                                                             იური დოლიძე
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დანართი „ა“

სწავლის შედეგები
 

კომპენტენციის  
სფეროები

სწავლის შედეგები

ა) აუდიტი 1.  აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით, აუდი ტის ყვე ლა ეტაპ ზე  აუდი ტის გა-
რი გე ბის გაძღო ლა.

2.  არ სე ბი თი უზუს ტო ბე ბის გან საზღ ვ რის და შე ფა სე ბის პრო ცე სის 
გაძღო ლა.

3.  იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი არ სე ბი თი უზუს ტო ბე ბის რის კის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით აუდი ტის გეგ მის შედ გე ნა.

4.  არ სე ბი თი უზუს ტო ბე ბის რის კის  სა პა სუ ხო ღო ნის ძი ე ბე ბის შე ფა-
სე ბა.

5.  ყვე ლა რე ლე ვან ტუ რი აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის, მათ შო-
რის, სა წი ნა აღ მ დე გო აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის  საკ მა რი-
სო ბა ზე და შე სა ფე რი სო ბა ზე დაკ ვ ნის გა მო ტა ნა. 

6.  შე ფა სე ბის გა კე თე ბა, იყო თუ არა აუდი ტი შეს რუ ლე ბუ ლი ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ში სა ვალ დე ბუ ლოდ გა მო სა ყე ნე ბე ლი 
აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის, შე სა ფე რი სი კა ნო ნე ბი-
სა და სხვა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ბა მი სად.

7.  სა თა ნა დო აუდი ტო რუ ლი დას კ ვ ნის და და კავ ში რე ბუ ლი აუდი-
ტო რის მო საზ რე ბის შედ გე ნა, მათ შო რის, აუდი ტის ძი რი თა დი 
სა კითხე ბის აღ წე რა.

ბ)ფინანსური 
აღრიცხვა და 
ანგარიშგება
 
 

1.შეფასება, იყო თუ არა ყვე ლა სუ ბი ექ ტის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მომ ზა დე ბუ ლი ყვე ლა არ სე ბი თი ას პექ ტის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.
2. შე ფა სე ბა, იყო თუ არა აღი ა რე ბა, შე ფა სე ბა, წარ დ გე ნა და გამ ჟ ღავ ნე-
ბა სა მე ურ ნეო ოპე რა ცი ე ბის და მოვ ლე ნე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და მა რე გუ ლი რე ბე ლი მოთხოვ-
ნე ბის  შე სა ბა მი სად.
3. შე ფა სე ბა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის  სა აღ რიცხ ვო მსჯე ლო ბე ბის და შე ფა-
სე ბის, მათ შო რის, რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის.
4. შე ფა სე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა მარ თ ლი ა ნი წარ დ გე ნის,  სუ-
ბი ექ ტის ტი პის, სა ო პე რა ციო გა რე მოს და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ-
მოს   შე სა ბა მი სად. 

გ)  კორ პო რა ცი-
უ ლი მარ თ ვა, რის-
კე ბის მარ თ ვა

1. შე ფა სე ბა სა ერ თო აუდი ტის სტრა ტე გი ის ფარ გ ლებ ში კორ პო რა ცი-
უ ლი მარ თ ვის სტრუქ ტუ რის და რის კის შე ფა სე ბის პრო ცე სის ფი ნან-
სურ ან გა რიშ გე ბა ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით.

 
დ) სამეწარმეო და 
ორგანიზაციული 
გარემო

1. აუდი ტის რის კის შე ფა სე ბი სას, მათ შო რის, ბაზ რის, კონ კუ რენ ცი-
ის, პრო დუქ ტის ტექ ნო ლო გი ის და გა რე მოს დაც ვის  მოთხოვ ნე ბის 
ანა ლი ზი დარ გის, მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის და სხვა გა რე ფაქ ტო-
რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ე) საგადასახადო 
დაბეგვრა

1. ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში და ბეგ ვ რას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი-
თი უზუს ტო ბის რის კის სა პა სუ ხოდ შეს რუ ლე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის 
შე ფა სე ბა.

ვ) ინ ფორ მა ცი უ-
ლი და კო მუ ნი-
კა ცი ე ბის  ტექ ნო-
ლო გი ე ბი

 1.ინფორმაციული და კო მუ ნი კა ცი ე ბის  ტექ ნო ლო გი ე ბის  გა რე მოს 
შე ფა სე ბა  ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ ტ რო ლის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის, რა თა შე ფას დეს  აუდი ტის სა ერ თო სტრა-
ტე გი ა ზე მი სი  გავ ლე ნა. 
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ზ) ბიზ ნეს სა მარ-
თა ლი

1. იდენტიფიცირებული და სავარაუდო შეუსაბამობის  კანონთან და 
სხვა მარეგულირებელ სამათლებრივ ნორმებთან აუდიტის საერთო 
სტრატეგიის გავლენის შეფასების მიზნით.

თ) ფინანსები 
და ფინანსური 
მართვა
 
 

 1. სუ ბი ექ ტის და ფი ნან სე ბის სხვა დას ხ ვა წყა რო ე ბის და გა მო ყე ნე ბუ-
ლი ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბა  აუდი ტის სა ერ თო სტრა-
ტე გი ის გავ ლე ნის მიზ ნით.
2. სუ ბი ექ ტის ფუ ლა დი ნა კა დის, ბი უ ჯე ტე ბის და პროგ ნო ზე ბის, სა-
მუ შაო კა პი ტა ლის მოთხოვ ნე ბის გავ ლე ნის შე ფა სე ბა აუდი ტის სა ერ-
თო სტრა ტე გი ა ზე.  

ი)  კომუნიკაციის  
უნარები
 
     
  

1. ეფექ ტუ რი და შე სა ფე რი სი კო მუ ნი კა ცია გა რი გე ბის გუნ დ თან, სუ-
ბი ექ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან და მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე-
ბელ პი რებ თან.
2. აუდი ტის პრო ცეს ზე კულ ტუ რუ ლი და ენობ რი ვი  გან ს ხ ვა ვე ბის 
პო ტენ ცი უ რი გავ ლე ნის შე ფა სე ბა.
3. სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვევ ში აუდი ტის სა კა მა თო სა კითხე ბის გა დაწყ-
ვე ტა კონ სულ ტა ცი ე ბის გზით.

კ) პიროვნული 
უნარები

1. მუდმივად სწავლის წახალისება.
2. ქცევა როგორც აუდიტის გუნდისათვის მისაბაძი მაგალითი.
3. ქცევა როგორც მენტორი და ქოუჩი აუდიტის გუნდისათვის.
4. თვითგააზრების წახალისება.
 

ლ) ორ გა ნი ზა ცი უ-
ლი უნა რე ბი

1. შე ფა სე ბა, აქვს თუ არა აუდი ტის გუნდს, მათ შო რის, აუდი ტო რის 
ექ ს პერტს, ერ თობ ლი ვად სა თა ნა დო ობი ექ ტუ რო ბა და კომ პე ტენ ცია 
აუდი ტის შე სას რუ ლებ ლად.
2. გარიგების გუნდების ლიდერობით და პროექტის მართვით 
აუდიტის გარიგებების მართვა.  

მ) სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ინ ტე რე სე-
ბის დაც ვის ვალ-
დე ბუ ლე ბა    

1. აუდი ტის ხა რის ხის და პრო ფე სი ულ სტან დარ ტებ თან, მა რე გუ ლი-
რე ბელ მოთხოვ ნებ თან  შე სა ბა მი სო ბის ხელ შეწყო ბა სა ზო გა დე ობ რივ 
ინ ტე რეს ზე კონ ცენ ტ რი რე ბით.

ნ) პროფესიული 
სკეპტიციზმი და 
პროფესიული 
განსჯა
 

1. პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯის გა მო ყე ნე ბა აუდი ტო რუ ლი მო საზ რე ბი სად-
მი, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია აუდი ტის და გეგ მ ვა ზე, შეს რუ ლე ბა ზე  
და დას კ ვ ნის გა მო ტა ნა ზე.
2. აუდი ტის გა რი გე ბის შეს რუ ლე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე პრო ფე სი უ ლი 
სკეპ ტი ციზ მის გა მო ყე ნე ბის ხელ შეწყო ბა.
3. პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის გა მო ყე ნე ბა აუდი ტის პრო ცეს ში მო-
პო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბის კრი ტი კუ ლად შე სა ფა სებ ლად   და  კარ-
გად და სა ბუ თე ბუ ლი დას კ ვ ნის გა მო სა ტა ნად.
4. პი როვ ნუ ლი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მი კერ ძო ე ბის გავ ლე ნის შე ფა სე-
ბა პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე.
5. პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის გა მო ყე ნე ბა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მტკი-
ცე ბე ბის  და  ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი მართ.
6. კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა აუდი ტის სა კა მა თო სა კითხე-
ბის გა და საწყ ვე ტად ალ ტერ ნა ტი ვე ბის გან ხილ ვი სა და შე დე გე ბის 
ანა ლი ზი სათ ვის.

ო) ეთიკური 
პრინციპები

1. ეთი კის ძი რი თად პრინ ცი პებ თან შე სა ბა მი სო ბის ხელ შეწყო ბა.
2.  აუდი ტის პრო ცეს ში წარ მო შო ბი ლი ობი ექ ტუ რო ბი სა და და მო უ კი-
დებ ლო ბის მი მართ საფ რ თხე ე ბის შე ფა სე ბა და რე ა გი რე ბა.
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTx va:

re gis t ra cia ga vi a re ro gorc in di vi du a lur ma me war me fi zi kur ma pir ma da 2020 
wels mi Re bu li maqvs Se mo sav le bi. 

1 ap ri lam de pe ri od Si me kuT v nis Tu araw li u ri sa Se mo sav lo  da qo ne bis ga da sa-
xa dis dek la ra ci e bis ga dag zav na?

pa su xi:

Tu Tqven 2020 wels mi Re bu li gaqvT da sa beg ri Se mo sa va li (er Tob liv Se mo-
sav lebs mi nus ga moq viT ve bi),2021 wlis 1 ap ri lam de Tqven un da wa rad gi noT 
sa Se mo sav lo ga da sa xa dis wli u ri dek la ra ci a. 2021 wlis 1 no em b ram de un da 
wa rad gi noT qo ne bis ga da sa xa dis dek la ra ci a, Tu 2020 wlis gan mav lo ba Si Tqve ni 
oja xis ja mu ri Se mo sa va li (sa me war meo saq mi a no biT mi Re bu li Se mo sav lis CaT-
v liT) aRe ma te bo da 40’000 lars, an 2021 wlis 1 ap ri lis mdgo ma re o biT Tqvens 
sa kuT re ba Si iyo mi wis nak ve Ti. qo ne bis ga da sa xa dis ga dax dis va daa (maT So ris, 
sa me war meo saq mi a no ba Si ga mo ye ne bul qo ne ba zec) 15 no em be ri.

kiTx va:

ija ris gam ce m sa war mos xelmZRvanels a in te re sebs, wi nas waraRe bu li ija ris Tan-
xa ibeg re ba Tu ara dRg-is avan siT da un da ga mo i we ros Tu ara dRg-is sa a van so faq-
tu ra, Tu ro gorc 2021-mde iyo ise ve dar Ca?

pa su xi:

2021 wli dan wi nas war mi Re bu li sa i ja ro mom sa xu re bis anazRa u re ba dRg-iT da i-
beg re ba im pe ri od Si, ro ca mi Re bul iq na anazRa u re ba. Se sa ba mi sad, ga mo i we re ba 
an ga riS - faq tu rac.

kiTx va:

sa qar T ve lo Si re gis t ri re bul ma sat ran s por to kom pa ni am sazR var ga re Ti dan 
dam k veTs Ca mo u ta na tvir Ti. tran s por ti re ba da iwyo sazR vao tran s por tiT por-
t Si, Sem d gom tvir Ti ga da it vir Ta sax me le To tran s por t ze. gan xor ci el da wi nas-
wa ri dek la ri re ba da tvir Ti mi vi da da niS nu le bis ad gi las Tbi lis Si. 

da i beg re ba Tu ara aR niS nu li sat ran s por to mom sa xu re ba dRg-iT?

pa su xi:

vi na i dan (Tqve ni kiTx vi dan ga mom di na re) mom sa xu re bis mim Re bic da gam we vic 
sa qar T ve los re zi den te bi ari an, es ope ra cia da eq vem de ba re ba dRg-iT da beg v-
ras, Tum ca Tu am sat ran s por to mom sa xu re bis Ri re bu le ba Se i ta ne ba sa qon lis 
sa ba Jo Ri re bu le ba Si, ma Sin igi da i beg re ba sa qon lis im por ti sas _ im por ti o ris 
mi er da ga dam zi dav Tan ga Ta vi suf l de ba CaT v lis uf le biT.  
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kiTx va:

sazR var ga reT ar se bul sa er Ta So ri so pro fe si ul or ga ni za ci as, sa qar T ve los 
re zi den t ma kom pa ni am 2020 wlis 5 de kem bers sa wev ro ga da u ricxa 3 Tvis da 5 marts 
3 Tvis. 

gTxovT gan g vi mar toT, ro gor da i beg re ba sa wev ro Se na ta ne bi, Se sa ba mi si pe ri o-
de bis mi xed viT?

pa su xi:

mo ge bis / sa Se mo sav lo ga da sa xa dis miz ne bis T vis es ope ra ci e bi ar da i beg re ba, 
xo lo dRg-is miz ne bis T vis _ da i beg re ba uku da beg v ris we siT, Tum ca, Tu es pro-
fe si u li or ga ni za cia saq mi a nobs, ma Sin, sa ga da sa xa do ko deq sis 170.1-e mux lis 
„k“ qve pun q tis Se sa ba mi sad, am g va ri sa wev ro Se na ta ne bi Se iZ le ba ga Ta vi suf l des 
dRg-is gan CaT v lis uf le bis ga re Se.

kiTx va:

ara re zi den t ma iuri di ul ma pir ma sa qar T ve lo Si da a fuZ na kom pa nia Sps-is sa xiT. 

gva in te re sebs, Tu ar se bobs ra i me Se Ra va Ti axa lda fuZ ne bu li kom pa ni e bis T vis da 
ase ve di vi den dis ga ta nis dros, ra ga da sa xa de bi gvi wevs rom ga da vi xa doT?

pa su xi:

axal da fuZ ne bu li kom pa ni is T vis spe ci a lu ri Se Ra va Ti ar ar se bobs. Se Ra va Te bi 
ar se bobs sxva das x va sfe ro Si _ kom pa ni is da fuZ ne bis Ta ri Ris mi u xe da vad.

Tu Tqve ni kom pa nia e.w. „es to nu ri mo de lis“ sa war mo a, di vi den dis ga ta ni sas 
da i beg re biT mo ge bis ga da sa xa diT (15 %) da di vi den d ze ga da sa xa diT (5 %).

kiTx va:

sa er Ta So ri so sat ran s p r to mom sa xu re bis gan xor ci e le bi sas ava ria mox da da da-
zi an da ara re zi den tis gan ija riT aRe bu li kon te i ne ri, rom li Tac sat ran s por-
to mom sa xu re ba xor ci el de bo da. Sem Tx ve va moxda sazR var ga reT. sat ran s por to 
kom pa nia iZu le bu li gax da, Se es yi da da zi a ne bu li kon te i ne ri da ga na xor ci e la 
mi si im por ti. ga dam zi dav kom pa ni as dazR ve u li hqon da kon te i ne ri rom li Tac 
sat ran s por to ga da zid vas a xor ci e leb da. sa dazR ve vo kom pa ni am aq tiT da a das-
tu ra kon te i ne ris da zi a ne ba da Ca i ba ra kon te i ne ri, sa nac v lod ga dam zi dav kom-
pa ni as za ra li aunazRa u ra. 

kon te i ne ris sa dazR ve vo kom pa ni is T vis ga da ce ma ga ni xi le ba Tu ara da sa begr ope-
ra ci ad da da e ricxe ba Tu ara dRg-is ga da sa xa di, ase ve Se uZ lia Tu ara ga dam zi dav 
kom pa ni as kon te i ne ris im por ti sas ga dax di li dRg-is CaT v la?

pa su xi:

Cve ni az riT, sa dazR ve vo kom pa ni is T vis kon te i ne ris ga da ce ma da i beg re ba dRg-iT 
da aqe dan ga mom di na re, Ca iT v liT am kon te i ne ris im por ti sas ga dax dil dRg-s, 
Tu es ak ma yo fi lebs dRg-is CaT v lis T vis  sa ga da sa xa do ko deq siT gan sazR v rul 
da nar Cen moTxov nebs.
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kiTx va:

sa qar T ve lo Si re gis t ri re bu li kom pa ni is mar T vis ad gi li aris lit va da igi Ce-
xeT Si eleq t ro nul mom sa xu re bas uwevs kom pa ni as. 

da i beg re ba Tu ara aR niS nu li mom sa xu re ba dRg-iT?

pa su xi:

Tu mom sa xu re ba war mo ad gens „e leq t ro nu lad ga we ul mom sa xu re bas“ sa ga da-
sa xa do ko deq sis mi xed viT da, amas Ta na ve, mom sa xu re bis mim Re bi sa qar T ve los 
ara re zi den tia (sa qar T ve lo Si fiq si re bu li da we se bu le bis ar m qo ne), ma Sin es 
ope ra cia dRg-iT ar da i beg re ba.

kiTx va:

Sve i ca ri is kom pa nia gvi wevs mar ke tin gul mom sa xu re bas msof li os sxva das x va 
qve ya na Si, maT So ris sa qar T ve lo Sic. anazRa u re bis Tan xe bic Sve i ca ri a Si iricxe-
ba sxva das x va qvey ne bi dan Cve ni sa xe liT.  

sa ga da sax do ko deq siT,ra ga da sa xa de bi gviw ves am Sem Tx ve va Si?

pa su xi:

sam wu xa rod, Tqve ni kiTx va ar Se i cavs pa su xis ga sa ce mad auci le bel in for ma ci as.

kiTx va:

Sps ga mo fe na ze mo na wi le o bi saT vis sa qon lis sa xiT 35 lar ze un da gav we roT usas-
yid lo re a li za ci a. 

gva in te re sebs, 2021 wli dan 50 la ris far g leb Si ga we ri li usas yid lo re a li za-
cia da i beg re ba Tu ara dRg-iT?

pa su xi:

di ax, da i beg re ba.

kiTx va:

re gis t ri re bul in di vi du a lur me war mes, ro mel sac da qi ra ve bu li hyavs Ta nam S-
rom le bi. eva le ba Tu ara sa Se mo sav lo dek la ra ci is ga dag zav na Ta nam S rom leb ze 
da Se sa ba mi si ga da sa xa dis ga dax da?

pa su xi:

di ax, eva le ba.

kiTx va:

me oTxe ka te go ri is sa war mo 2000 wli dan flobs er Ta derT Se no ba-na ge bo bas, ro-
me lic ga mo i ye ne ba ija riT ga sa ce mad. 2018 wels sa war mom ga da a fa sa aR niS nu li 
Se no ba- na ge bo ba. ro gorc me oTxe ka te go ri is sa war mom stan dar tis pir ve lad ga-
mo ye ne bis far g leb Si ga da fa se bu li Ri re bu le ba CaT va la sawyis Ri re bu le bad da 
ga da i xa da qo ne bis ga da sa xa di. e.w ko e fi ci en ti ar ga mo u ye ne bi a. me oTxe ka te go ri-
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is stan dar ti ar cnobs qo ne bis aR ricx vas ga da fa se bu li mo de liT. 

gTxovT gan g vi mar toT, ro gor un da da i an ga ri Sos sa war mom 2021 wels qo ne bis da-
sa beg ri ba za ga da fa se bi dan sa mi wlis Sem deg?

pa su xi:

qo ne bis er T je ra dad ga da fa se ba ar niS navs qo ne bis pe ri o dul aR ricx vas ga-
da fa se bis me To diT. Ta nac, Tqvens kiTx va Si ara fe ria naT q va mi am an ga riS ge bis 
audi ti re bis Se sa xeb. es ki er T -er Ti auci le be li pi ro baa ko e fi ci en te bis ar-
ga mo ye ne bis T vis. am de nad, Cve ni az riT, sa ga da sa xa do or ga no mog TxovT qo ne bis 
ga da sa xa dis ga dax das ko e fi ci en te bis ga mo ye ne biT. am sa kiTx ze Se mo sav le bis 
sam sa xu ris po zi ci iT, Tu ko e fi ci en te bis ga mo ye ne bis Se de gad qo ne bis Ri re bu-
le ba mis sa baz ro Ri re bu le bas mniS v ne lov nad aRe ma te ba, ma Sin es ko e fi ci en te bi 
aRar ga mo i ye ne ba. Tum ca, un da Sev niS noT, rom am g va ri Ca na we ri sa ga da sa xa do 
ko deq s Si ar aris.

kiTx va:

gTxovT da mex ma roT, in d me war me, ro me lic ewe va sat ran s por to mom sa xu re bas, mis 
sa xel ze ar se bul tran s ports (sat vir To TviT m c le li) ericxe ba qo ne bis ga da sa-
xa di da me kuT v nis Tu ara Se sa ba mi si dek la ri re ba?

pa su xi:

indme war me fi zi kur pirs cal ke aRe bul moZ rav qo ne ba ze (m. S. eko no mi kur saq-
mi a no ba Si ga mo ye ne bul zec) qo ne bis ga da sa xa di ar ericxe ba. qo ne bis ga da sa xa dis 
ga dax da mo gi wevT im Sem Tx ve va Si, Tu 2021 wlis 1 no em b ram de war d ge ni li qo-
ne bis ga da sa xa dis dek la ra ci iT 2020 wlis gan mav lo ba Si Tqve ni oja xis ja mu ri 
Se mo sa va li (sa me war meo saq mi a no biT mi Re bu li Se mo sav lis CaT v liT) aRe ma te bo da 
40’000 lars. qo ne bis ga da sa xa dis ga dax dis va daa (maT So ris, sa me war meo saq mi-
a no ba Si ga mo ye ne bul qo ne ba zec) 15 no em be ri.

kiTx va:

fir mam ga da i xa da Ta nam S rom lis ga moc dis sa fa su ri (biz nesba ra TiT ) .  ga dax da gan-
xor ci el da ucxo ur va lu ta Si da es Tan xa Ca e ricxa ara re zi dent iuri di ul pirs.  

es ope ra cia ram de nad ga ni xi le ba sa qar T ve lo Si mi Re bul mom sa xu re bad da Se sa-
ba mi sad, da i beg re ba Tu ara uku da beg v riT da ase ve,  Se e xe ba Tu ara  sa Se mo sav lo 
ga da sa xa di (im qve ya nas Tan ar gvaqvs or ma gi da beg v ris xel Sek ru le ba)?

pa su xi:

Cve ni az riT, ara re zi den tis sa Se mo sav lo ga da sa xa dis da ka ve ba ar mo gi wevT, 
xo lo dRg-iT uku da beg v ra _ mo gi wev T ,  Tu mom sa xu re bis uSu a lod mim Re bi aris 
kom pa nia (a nu, Tu ar xde ba Tan xis mxo lod Ta nam S rom lis T vis anazRa u re ba).
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kiTx va:

kom pa ni a, ro de sac xel Sek ru le ba ga a for ma , ar iyo dRg-is ga dam x de li, ax la das-
rul da sa mu Sa o e bi,  ga for m da mi Re ba-Ca ba re bis aq ti da mim di na re dro is T vis kom-
pa nia uk ve aris dRg-is ga dam x de li. 

xel Sek ru le ba Si Ri re bu le ba we ria dRg-is ga re Se, angariS-faq tu ris ga mo we ra 
Se iZ le ba ax la, Ri re bu le bas + dRg, Tu ro gor iq ne ba swo ri, iq neb gan mi mar toT?

pa su xi:

vi na i dan mi Re ba- Ca ba re bis aq tis ga for me bis mo men t Si kom pa nia aris dRg-is 
ga dam x de li,  T q ven dRg-iT da i beg re biT mom sa xu re bis sru li Ri re bu le bi dan 
ga mom di na re, Se sa ba mi sad ga mo i we re ba an ga riS - faq tu rac.

kiTx va:

Sps aqvs vir tu a lu ri  zo nis pi ris sta tu si, iRebs aiti mom sa xu re bas Sri lan ka Si 
mcxov re bi fi zi ku ri pi ri sa gan. 

ro gor un da mo vax di no am mom sa xu re o bis da beg v ra?

sa Se mo sav lo ara rez di en teb ze ga dax di li 10%  da  dRg _ 18%-iT?

pa su xi:

es ope ra cia da i beg re ba dRg-iT uku da beg v ris we siT. rac Se e xe ba ara re zi den tis 
sa Se mo sav lo ga da sa xads (kiTx vi dan ga mom di na re vva ra u dobT, rom am mom sa xu-
re bis sa fa su ri aris ro i al ti), mo gi wevT mi si da ka ve ba ga da sax de li Tan xi dan 
5%-is ode no biT, 
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.03.21 2,0622 5,4226 4,0322 4,6258 2,6372 3,4299 3,8932 8,9230 8,2724 1,1166 3,9872 3,6726 1,5425 3,3255

02.03.21 2,0505 5,3931 4,0101 4,6449 2,6056 3,4108 3,8503 8,8682 8,2257 1,1059 3,9335 3,6426 1,5366 3,3268

03.03.21 2,0438 5,3759 3,9976 4,6187 2,6282 3,4002 3,8945 8,8148 8,1996 1,1000 3,9434 3,6226 1,5296 3,3252

04.03.21 2,0438 5,3759 3,9976 4,6187 2,6282 3,4002 3,8945 8,8148 8,1996 1,1000 3,9434 3,6226 1,5296 3,3252

05.03.21 2,0442 5,3765 3,9977 4,6250 2,6115 3,4007 3,8923 8,7893 8,1953 1,0961 3,9332 3,5947 1,5254 3,3190

06.03.21 2,0269 5,3307 3,9640 4,5835 2,5925 3,3712 3,8693 8,6565 8,1176 1,0819 3,8937 3,5766 1,5047 3,3202

07.03.21 2,0269 5,3307 3,9640 4,5835 2,5925 3,3712 3,8693 8,6565 8,1176 1,0819 3,8937 3,5766 1,5047 3,3202

08.03.21 2,0269 5,3307 3,9640 4,5835 2,5925 3,3712 3,8693 8,6565 8,1176 1,0819 3,8937 3,5766 1,5047 3,3202

09.03.21 2,0269 5,3307 3,9640 4,5835 2,5925 3,3712 3,8693 8,6565 8,1176 1,0819 3,8937 3,5766 1,5047 3,3202

10.03.21 2,0223 5,3206 3,9565 4,6107 2,6082 3,3643 3,9224 8,6296 8,0985 1,0793 3,8988 3,5687 1,5070 3,3242

11.03.21 2,0207 5,3167 3,9537 4,6148 2,5996 3,3624 3,9205 8,6413 8,0910 1,0769 3,8993 3,5717 1,5079 3,3238

12.03.21 2,0325 5,3477 3,9770 4,6401 2,5939 3,3823 3,9566 8,6836 8,1403 1,0862 3,9331 3,5944 1,5165 3,3241

13.03.21 2,0245 5,3260 3,9606 4,6289 2,5733 3,3686 3,9209 8,6342 8,1066 1,0819 3,9015 3,5703 1,5113 3,3232

14.03.21 2,0245 5,3260 3,9606 4,6289 2,5733 3,3686 3,9209 8,6342 8,1066 1,0819 3,9015 3,5703 1,5113 3,3232

15.03.21 2,0245 5,3260 3,9606 4,6289 2,5733 3,3686 3,9209 8,6342 8,1066 1,0819 3,9015 3,5703 1,5113 3,3232

16.03.21 2,0259 5,3263 3,9609 4,6250 2,5804 3,3685 3,9350 8,6397 8,1082 1,0786 3,8877 3,5734 1,5142 3,3204

17.03.21 2,0254 5,3335 3,9660 4,5946 2,6160 3,3729 3,9300 8,6323 8,1166 1,0804 3,9116 3,5909 1,5143 3,3205

18.03.21 2,0242 5,3281 3,9620 4,6287 2,6170 3,3695 3,9212 8,6085 8,1047 1,0779 3,9091 3,5909 1,5175 3,3252

19.03.21 2,0322 5,3468 3,9758 4,6524 2,6227 3,3811 3,9509 8,5972 8,1350 1,0813 3,9198 3,5955 1,5205 3,3298

20.03.21 2,0279 5,3316 3,9645 4,6440 2,6083 3,3720 3,9140 8,5830 8,1142 1,0779 3,9027 3,5892 1,5171 3,3326

21.03.21 2,0279 5,3316 3,9645 4,6440 2,6083 3,3720 3,9140 8,5830 8,1142 1,0779 3,9027 3,5892 1,5171 3,3326

22.03.21 2,0279 5,3316 3,9645 4,6440 2,6083 3,3720 3,9140 8,5830 8,1142 1,0779 3,9027 3,5892 1,5171 3,3326

23.03.21 2,0266 5,3303 3,9636 4,6089 2,6251 3,3712 3,8960 8,5924 8,1140 1,0790 3,8984 3,5933 1,5198 3,3299

24.03.21 2,0268 5,3283 3,9621 4,5877 2,6754 3,3705 3,8851 8,5998 8,1052 1,0803 3,8901 3,5872 1,5116 3,3343

25.03.21 2,0196 5,3132 3,9508 4,5809 2,6499 3,3606 3,8909 8,5368 8,0811 1,0807 3,8845 3,5713 1,5029 3,3413

26.03.21 2,0222 5,3179 3,9545 4,5955 2,6398 3,3635 3,8961 8,5303 8,0925 1,0840 3,8814 3,5789 1,5070 3,3473

27.03.21 2,0318 5,3434 3,9733 4,6457 2,6491 3,3798 3,9208 8,5681 8,1305 1,0915 3,9031 3,5878 1,5207 3,3718

28.03.21 2,0318 5,3434 3,9733 4,6457 2,6491 3,3798 3,9208 8,5681 8,1305 1,0915 3,9031 3,5878 1,5207 3,3718

29.03.21 2,0318 5,3434 3,9733 4,6457 2,6491 3,3798 3,9208 8,5681 8,1305 1,0915 3,9031 3,5878 1,5207 3,3718

30.03.21 2,0366 5,3577 3,9840 4,6806 2,6455 3,3887 3,9475 8,5593 8,1275 1,0975 3,8976 3,6029 1,5267 3,3846

31.03.21 2,0477 5,3854 4,0044 4,6929 2,6966 3,4058 3,9859 8,6002 8,1355 1,1024 3,9080 3,6215 1,5340 3,4118

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis martSi



81

თ
ა

რ
ი

ღ
ი

კ
ა

ნ
ა

დ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ა
ვ

ს
ტ

რ
ა

ლ
ი

უ
რ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ე
გ

ვ
ი

პ
ტ

უ
რ

ი 
გ

ი
რ

ვ
ა

ნ
ქ

ა

თ
უ

რ
ქ

უ
ლ

ი 
 

ლ
ი

რ
ა

ი
ა

პ
ო

ნ
უ

რ
ი

 ი
ე

ნ
ი

ა
გ

ს
 დ

ი
რ

ჰ
ა

მ
ი

ი
რ

ა
ნ

უ
ლ

ი
 რ

ი
ა

ლ
ი

ი
ს

რ
ა

ე
ლ

ი
ს

 შ
ე

კ
ე

ლ
ი

ს
ი

ნ
გ

ა
პ

უ
რ

უ
ლ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ქუ
ვე

ით
ურ

ი 
დ

ინ
არ

ი

ჩ
ი

ნ
უ

რ
ი

 ი
უ

ა
ნ

ი

ჰ
ო

ნ
კ

ო
ნ

გ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ი
ნ

დ
უ

რ
ი

 რ
უ

პ
ი

ა

ა
ხ

ა
ლ

ზ
ე

ლ
ა

ნ
დ

ი
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.03.21 2,6320 2,5912 2,1181 0,4498 3,1264 9,0539 0,7918 10,0840 2,5030 10,9789 5,1472 4,2873 4,5264 2,4299

02.03.21 2,6230 2,5756 2,1150 0,4574 3,1173 9,0574 0,7921 10,0977 2,4987 10,9868 5,1471 4,2887 4,5232 2,4076

03.03.21 2,6278 2,5873 2,1139 0,4537 3,1112 9,0531 0,7917 10,0678 2,4971 10,9815 5,1389 4,2865 4,5323 2,4118

04.03.21 2,6278 2,5873 2,1139 0,4537 3,1112 9,0531 0,7917 10,0678 2,4971 10,9815 5,1389 4,2865 4,5323 2,4118

05.03.21 2,6235 2,5815 2,1137 0,4440 3,0923 9,0362 0,7902 10,0354 2,4917 10,9683 5,1313 4,2779 4,5567 2,4053

06.03.21 2,6123 2,5449 2,1155 0,4418 3,0598 9,0395 0,7905 10,0232 2,4759 10,9578 5,1184 4,2763 4,5465 2,3676

07.03.21 2,6123 2,5449 2,1155 0,4418 3,0598 9,0395 0,7905 10,0232 2,4759 10,9578 5,1184 4,2763 4,5465 2,3676

08.03.21 2,6123 2,5449 2,1155 0,4418 3,0598 9,0395 0,7905 10,0232 2,4759 10,9578 5,1184 4,2763 4,5465 2,3676

09.03.21 2,6123 2,5449 2,1155 0,4418 3,0598 9,0395 0,7905 10,0232 2,4759 10,9578 5,1184 4,2763 4,5465 2,3676

10.03.21 2,6366 2,5606 2,1144 0,4353 3,0565 9,0506 0,7915 9,9979 2,4708 10,9818 5,1026 4,2823 4,5580 2,3815

11.03.21 2,6271 2,5590 2,1131 0,4384 3,0561 9,0495 0,7914 10,0054 2,4681 10,9733 5,1062 4,2821 4,5588 2,3802

12.03.21 2,6419 2,5838 2,1159 0,4459 3,0654 9,0503 0,7915 10,0596 2,4818 10,9924 5,1245 4,2842 4,5592 2,4030

13.03.21 2,6473 2,5745 2,1162 0,4379 3,0480 9,0479 0,7912 10,0133 2,4697 10,9822 5,1070 4,2805 4,5656 2,3827

14.03.21 2,6473 2,5745 2,1162 0,4379 3,0480 9,0479 0,7912 10,0133 2,4697 10,9822 5,1070 4,2805 4,5656 2,3827

15.03.21 2,6473 2,5745 2,1162 0,4379 3,0480 9,0479 0,7912 10,0133 2,4697 10,9822 5,1070 4,2805 4,5656 2,3827

16.03.21 2,6657 2,5733 2,1096 0,4418 3,0443 9,0400 0,7906 10,0238 2,4698 10,9911 5,1075 4,2764 4,5811 2,3894

17.03.21 2,6624 2,5681 2,1088 0,4437 3,0424 9,0403 0,7906 10,0603 2,4682 10,9987 5,1096 4,2758 4,5768 2,3854

18.03.21 2,6685 2,5724 2,1135 0,4433 3,0492 9,0531 0,7917 10,1264 2,4708 11,0179 5,1147 4,2819 4,5836 2,3898

19.03.21 2,6840 2,6012 2,1193 0,4461 3,0537 9,0656 0,7928 10,1087 2,4823 11,0295 5,1214 4,2882 4,5911 2,4068

20.03.21 2,6712 2,5844 2,1252 0,4595 3,0622 9,0732 0,7935 10,1123 2,4833 11,0314 5,1212 4,2909 4,5957 2,3885

21.03.21 2,6712 2,5844 2,1252 0,4595 3,0622 9,0732 0,7935 10,1123 2,4833 11,0314 5,1212 4,2909 4,5957 2,3885

22.03.21 2,6712 2,5844 2,1252 0,4595 3,0622 9,0732 0,7935 10,1123 2,4833 11,0314 5,1212 4,2909 4,5957 2,3885

23.03.21 2,6646 2,5717 2,1169 0,4182 3,0620 9,0661 0,7928 10,0875 2,4815 11,0262 5,1152 4,2878 4,6009 2,3842

24.03.21 2,6490 2,5547 2,1169 0,4214 3,0734 9,0779 0,7939 10,1156 2,4822 11,0334 5,1192 4,2929 4,6032 2,3450

25.03.21 2,6552 2,5444 2,1180 0,4209 3,0739 9,0972 0,7955 10,1424 2,4822 11,0566 5,1245 4,3010 4,6047 2,3339

26.03.21 2,6670 2,5470 2,1278 0,4210 3,0681 9,1135 0,7970 10,1173 2,4859 11,0801 5,1187 4,3083 4,6089 2,3371

27.03.21 2,6796 2,5673 2,1466 0,4194 3,0776 9,1800 0,8028 10,1283 2,5041 11,1575 5,1550 4,3398 4,6497 2,3569

28.03.21 2,6796 2,5673 2,1466 0,4194 3,0776 9,1800 0,8028 10,1283 2,5041 11,1575 5,1550 4,3398 4,6497 2,3569

29.03.21 2,6796 2,5673 2,1466 0,4194 3,0776 9,1800 0,8028 10,1283 2,5041 11,1575 5,1550 4,3398 4,6497 2,3569

30.03.21 2,6888 2,5885 2,1499 0,4144 3,0890 9,2148 0,8059 10,1466 2,5144 11,1999 5,1589 4,3544 4,6569 2,3689

31.03.21 2,7095 2,6022 2,1686 0,4064 3,0918 9,2889 0,8123 10,2441 2,5325 11,2861 5,1959 4,3881 4,6493 2,3883
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.03.21 4,4633 1,9542 1,2723 9,5014 1,9044 6,3026 2,9448 0,3152 1,1903 0,7967 3,9625 2,2264 0,6025

02.03.21 4,4917 1,9550 1,2788 9,5051 1,8999 6,3097 2,9459 0,3153 1,1874 0,7953 3,9254 2,2083 0,5938

03.03.21 4,4557 1,9542 1,2780 9,5006 1,8974 6,3037 2,9443 0,3151 1,1895 0,7902 3,9228 2,2049 0,5901

04.03.21 4,4557 1,9542 1,2780 9,5006 1,8974 6,3037 2,9443 0,3151 1,1895 0,7902 3,9228 2,2049 0,5901

05.03.21 4,4985 1,9503 1,2697 9,4829 1,8882 6,3203 2,9387 0,3159 1,1973 0,7905 3,9137 2,2051 0,5902

06.03.21 4,4518 1,9511 1,2697 9,4863 1,8883 6,3332 2,9398 0,3160 1,1966 0,7907 3,9151 2,1663 0,5857

07.03.21 4,4518 1,9511 1,2697 9,4863 1,8883 6,3332 2,9398 0,3160 1,1966 0,7907 3,9151 2,1663 0,5857

08.03.21 4,4518 1,9511 1,2697 9,4863 1,8883 6,3332 2,9398 0,3160 1,1966 0,7907 3,9151 2,1663 0,5857

09.03.21 4,4518 1,9511 1,2697 9,4863 1,8883 6,3332 2,9398 0,3160 1,1966 0,7907 3,9151 2,1663 0,5857

10.03.21 4,4918 1,9535 1,2744 9,4977 1,8869 6,3356 2,9433 0,3168 1,1991 0,7923 3,9198 2,1632 0,5715

11.03.21 4,4895 1,9583 1,2767 9,4966 1,8779 6,3197 2,9430 0,3166 1,1995 0,7913 3,9193 2,1774 0,5725

12.03.21 4,5088 1,9535 1,2764 9,4974 1,8743 6,3189 2,9423 0,3165 1,1978 0,7929 3,9211 2,2248 0,5860

13.03.21 4,5174 1,9529 1,2826 9,4949 1,8785 6,3474 2,9415 0,3160 1,1987 0,7932 3,9200 2,2184 0,5999

14.03.21 4,5174 1,9529 1,2826 9,4949 1,8785 6,3474 2,9415 0,3160 1,1987 0,7932 3,9200 2,2184 0,5999

15.03.21 4,5174 1,9529 1,2826 9,4949 1,8785 6,3474 2,9415 0,3160 1,1987 0,7932 3,9200 2,2184 0,5999

16.03.21 4,5435 1,9511 1,2814 9,4869 1,8847 6,2957 2,9390 0,3158 1,2011 0,7926 3,9167 2,2346 0,5977

17.03.21 4,5556 1,9513 1,2817 9,4871 1,8760 6,2949 2,9390 0,3156 1,2009 0,7925 3,9168 2,2405 0,5911

18.03.21 4,5490 1,9574 1,2818 9,5006 1,8718 6,3247 2,9432 0,3157 1,2005 0,7942 3,9210 2,2335 0,5911

19.03.21 4,5178 1,9601 1,2825 9,5137 1,8707 6,3540 2,9473 0,3162 1,2027 0,7949 3,9264 2,2642 0,5959

20.03.21 4,5170 1,9584 1,2840 9,5217 1,8738 6,3190 2,9495 0,3171 1,2018 0,7920 3,9297 2,2695 0,5992

21.03.21 4,5170 1,9584 1,2840 9,5217 1,8738 6,3190 2,9495 0,3171 1,2018 0,7920 3,9297 2,2695 0,5992

22.03.21 4,5170 1,9584 1,2840 9,5217 1,8738 6,3190 2,9495 0,3171 1,2018 0,7920 3,9297 2,2695 0,5992

23.03.21 4,4696 1,9603 1,2817 9,5140 1,8671 6,3139 2,9471 0,3170 1,2028 0,7907 3,9265 2,2533 0,6064

24.03.21 4,3904 1,9627 1,2779 9,5266 1,8646 6,3223 2,9510 0,3174 1,2026 0,7923 3,9317 2,2372 0,6058

25.03.21 4,3935 1,9669 1,2738 9,5466 1,8666 6,3247 2,9571 0,3184 1,1990 0,7940 3,9400 2,2600 0,6052

26.03.21 4,4086 1,9704 1,2748 9,5637 1,8656 6,3365 2,9624 0,3185 1,1975 0,7890 3,9471 2,2505 0,5953

27.03.21 4,4366 1,9843 1,2846 9,6337 1,8771 6,3667 2,9841 0,3214 1,2058 0,7950 3,9759 2,2463 0,5970

28.03.21 4,4366 1,9843 1,2846 9,6337 1,8771 6,3667 2,9841 0,3214 1,2058 0,7950 3,9759 2,2463 0,5970

29.03.21 4,4366 1,9843 1,2846 9,6337 1,8771 6,3667 2,9841 0,3214 1,2058 0,7950 3,9759 2,2463 0,5970

30.03.21 4,4519 1,9890 1,2898 9,6703 1,8803 6,3837 2,9954 0,3222 1,2092 0,7979 3,9910 2,2579 0,5880

31.03.21 4,4926 2,0052 1,3000 9,7480 1,8918 6,4320 3,0195 0,3250 1,2237 0,8032 4,0231 2,2795 0,5900
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• kacs raki RvTis madli Caesaxeba gulSi, mdidaria Tu Raribi, mainc 
madlis gzazed wava. 

• didi codvaa adamians, Tund calke patara ers, niWi Seukra, SeuboWo, 
sikeTis Robe SeuxuTo. aranaklebi codvaa erTis Rvawli, Tu kia sadme, 
meores miakero da marTlad Rvawldamdebi CrdilSi miayeno da sxvisiT 
sxva gamoamzeo saqeb-sadideblad. Tu Tavmosawonebelia sadme, yvelam 
TavisiT unda moiwonos Tavi, yvelas Tavisi unda ekuTvnos.

• didad warmatebuli goneba da guli unda hqondes, rom kaci SemZlebeli 
iyos, Tavisi Tavi gaiTvaliswinos da Tavis-Tavs msajulad gauxdes 
piruTvnelad, imitom, rom igi erTsa da imave dros msajulic unda 
iyos, mosarClec, bralmdebelic da braldebulica.

• dRes iseTi dRea, oRond _ ki fons gaxvide, Sen Seni gaiyvano da 
motyuebiT iqneba, TaRliTobiT Tu oinbazobiT amas viRa ikiTxavs. dRes 
Wkuis sawyaod, aseTi saqcieli gamarjvebaa.

• samudamod daimaxsovre, rom movaleobis gareSe ufleba ar arsebobs, 
xolo movaleoba isaa, rom pativi sce, daicva kidec sxvisi ufleba da 
ar daarRvio igi. 

• yvelam erTad da TiToeulma calke, unda icodnen, rom igi ganuyofeli 
nawilia, mTelis erisa da amitom Tavis keTildReobas unda eZebdes 
marto mTelis eris keTildReobaSi da ara calke.

• lanZRva-gineba umarTebulo saqcielia da marto mlanZRvelis sibriyves 
moaswavebs, xolo sibriyve avzneobis niSani ki ar aris, gauzrdelobis, 
gauwvrTnelobis saqmea.

• gonebiT mcxovrebs sazogadoebas eZaxian, romelic yovelgan da 
yovelTvis nugeSia da imedi yovelis erisa da romelic cxovrebis 
warmatebis uRlis TavSi pirveli Cadgeba xolme.

• bunebam rac unda simdidriT morTos romelime mxare, anu qveyana, 
rac unda mTeli hava misces adamians sacxovreblad da nayofieri miwa 
sazrdoebisTvis, maincdamainc xalxTa keTildReobas sxva mxriTac 
xelis Semweoba sdomebia. kacs magodenad ver Svelis Turme verc sikeTe 
haerisa,  verc simsuqne miwisa, verc SeZleba yovelgvaris warmoebisa, 
Tuki kacTa Soris keTilad dadgenili da cxadad gansazRvruli ar 
aris urTierTSorisi ufleba da movaleoba. kacTa kmayofilebisTvis, 
xalxTa keTildReobisTvis, es ukanaskneli ufro aucileblad saWiroa, 
vidre sxva rame qveynierebazed.

ilia WavWavaZis
brZnuli gamonaTqvamebi
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

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

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

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