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ლეჩხუმის რაიონი მდიდარია შესანიშნავი 
ბუნებრივი და ისტორიული ძეგლებით. მათ 
შორისაა ერთ – ერთი ბუნებრივი ძეგლი, 
კლდოვანი მასივი - საირმის სვეტები. საირმის 
უდაბნო მდებარეობს სოფელ ალფანასა და 
ჭრელობას შორის, სოფელ საირმეთან ახლოს. 
საირმის უდაბნოების ადგილზე არის მოწყობილი 
სამგზავრო ბილიკი, სახელწოდებით„საირმე 
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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ბაფის2021წლისსაერთო(26-ე)
კრებისმიმოხილვა

2021 წლის 11 დე კემ ბერს, ონ ლა ინ ფორ მატ ში, გა ი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო-
ნალ  ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის (ბაფი) სა ერ თო კრე ბა. კრე ბას ეს წ რე-
ბო და 181 დე ლე გა ტი და მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბი. კრე ბა გახ ს ნა გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რემ, 
ქალ ბა ტონ მა რუსუდანჟორჟოლიანმა. 

კრე ბას თავ მ ჯ დო მა რე ობ და რუსუდანჯორჟოლიანი, მდი ვა ნი - ლავრენტიჭუმბურიძე.

დე ლე გა ტებ მა და ამ ტ კი ცეს სა ერ თო კრე ბის დღის წეს რი გი:

 ; გამ გე ო ბის ან გა რი ში სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ

 ; სა რე ვი ზიო კო მი სი ის ან გა რი ში

 ; დის კუ სია ან გა რი შე ბის ირ გ ვ ლივ და საქ მი ა ნო ბის   შე ფა სე ბა 

 ; პრო ფე სი ის აქ ტუ ა ლურ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბა/ დის კუ სია

 ; ბა ფის ღვაწ ლ მო სი ლი წევ რე ბის და ჯილ დო ვე ბა

სა ან გა რი შო პე რი ო დის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ, ან გა რი ში წარ მო ად გი ნა გამ გე ო ბის თავ-
მ ჯ დო მა რემ, ქალ ბა ტონ მა რუსუდანჟორჟოლიანმა.

ბა ფის გამ გე ო ბის, კო მი ტე ტე ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის  შე მოწ მე ბის შე დე გე ბის შე სა ხებ მოხ სე ნე ბით წარ ს დ გა 
სა რე ვი ზიო კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რე მარიამჭურაძე.

ბა ფის გამ გე ო ბის და სა რე ვი ზიო კო მი სი ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შე ბის ირ გ ვ ლივ 
კრე ბის მო ნა წი ლე ებ მა  გა მოთ ქ ვეს მო საზ რე ბე ბი და გა მარ თეს დის კუ სი ა. 

სა ერ თო კრე ბამ კენ ჭი უყა რა და და დე ბი თად შე ა ფა სა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში ბა ფის 
საქ მი ა ნო ბა (დადებითი - 146, და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი - 27, უარ ყო ფი თი - 0).

დამსახურებულიწევრებისდაჯილდოვება

ბაფის25წლისთავთანდაკავშირებით,ორგანიზაციისდაფუძნებისადაპროფესი-
აშიგაწეულიღვაწლისათვის,საერთოკრებამსაპატიოსიგელებითდააჯილდოვა: 
ლამარაგოლუბიანი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა 
ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბის, ფე დე რა ცი ა ში წევ რებ თან  და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი-
ერ თო ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ რე ბის საქ მე ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის;   
კონსტანტინედათიაშვილი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბის, ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე-
ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის სფე როს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და მი სი გან ვი თა რე ბის 
საქ მე ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის;  ალექსანდრე კავთიევსკი - სა ქარ თ ვე ლოს 
პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბი სა და 
მი სი გან ვი თა რე ბის საქ მე ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; ქეთევან აბესალაშვი-
ლი- სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის 
და ფუძ ნე ბი დან მი სი ფი ნან სუ რი აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის წარ მო ე ბის  სფე-
რო ში კვა ლი ფი ცი უ რი  საქ მი ა ნო ბი სათ ვის;  ზურაბხარატიშვილი- სა ქარ თ ვე ლოს 
პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბის, მი სი  
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ბაფისგამგეობისთავმჯდომარისანგარიში
2021წლისსაქმიანობისშესახებ

პა ტივ ცე მუ ლო კო ლე გე ბო, მოწ ვე უ ლო სტუმ რე ბო! მად ლო ბას გიხ დით დღე ვან დელ 
სა ერ თო კრე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის, რაც გა მო ხა ტავს თქვენს და მო კი დე ბუ ლე ბას და 
ინ ტე რესს ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ი სა და პრო ფე სი ი სად მი. 

დღეს ბაფს, დაარსებიდან25წელიშეუსრულდა. ჩემ თ ვის დი დი პა ტი ვია მი ვუ ლო ცო 
ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას, მის ყვე ლა წევ რ სა და გულ შე მატ კი ვარს ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა-
რი ღი.

ბა ფი ყო ველ თ ვის ფარ თოდ და სა ინ ტე რე სო ფორ მატ ში აღ ნიშ ნავ და მნიშ ვ ნე ლო ვან 
სა ი უ ბი ლეო თა რი ღებს, დღეს კი მხო ლოდ ასე, დის ტან ცი უ რად გვი წევს 25-წლიანი
იუბილეს მოლოცვა, თუმ ცა ვი მე დოვ ნებთ, რომ გა ზაფხუ ლამ დე მოგ ვე ცე მა შე საძ-
ლებ ლო ბა უფ რო სა ინ ტე რე სო და სა კად რი სი ფორ მის ღო ნის ძი ე ბა მი ვუძღ ვ ნათ ჩვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ის ღირ შე სა ნიშ ნავ თა რიღს.

პა ტივ ცე მუ ლო დე ლე გა ტე ბო, ბევ რი თქვენ გა ნი ორ გა ნი ზა ცი ის და არ სე ბი დან თა ნამ შ-
რომ ლობს ბაფ თან. ბევრს გაგ ვი ელ ვა ალ ბათ გო ნე ბა ში; ,,ეს რა დრო გა სუ ლა”, რა მაც 
უნებ ლი ეთ მოგ ვა ხე და უკან.

მო დით ყვე ლამ ერ თად მო ვი ხე დოთ უკან და კი დევ ერ თხელ გა ვა დევ ნოთ თვა ლი იმ 
გზას, რა ზეც ბაფ მა მე ოთხე დი სა უ კუ ნე ღირ სე უ ლად იარა და თა ვი სი წევ რე ბის, პრო-
ფე სი ი სა და ქვეყ ნის წი ნა შე პირ ნა თე ლი  მო ვი და დღემ დე.

ბაფ მა თა ვი სი წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბით, მო ი პო ვა დამ სა ხუ რე ბუ ლი აღი ა რე ბა და არა 
მარ ტო ქვეყ ნის შიგ ნით.

დას ტუ რად, მე მხო ლოდ ერთ გა მო ნათ ქ ვამს და ვი მოწ მებ, ბა ფის 20 წლის იუბი ლე ზე, 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) პრე ზი დენ ტის, ქალ ბა ტონ ოლივია
ქირტლისგა მოს ვ ლი დან: 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის სფე რო ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; 
თამარედიშერაშვილი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი-
ტორ თა ფე დე რა ცი ის  გო რის ფი ლი ა ლის წარ მა ტე ბუ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და 
ქარ თ ლის რე გი ონ ში კად რე ბის მომ ზა დე ბა/ გა დამ ზა დე ბის სფე რო ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის; მზიალომინაძე - იმე რე თის რე გი ონ ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ-
ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით კად რე ბის გა დამ ზა დე ბის სფე რო ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის; მარიამგურგენიძე- იმე რე თის რე გი ონ ში სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე-
სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  საქ მი ა ნო ბის პო პუ ლა რი ზა-
ცი ის, პრო ფე სი ის ერ თ გუ ლე ბი სა და ბაფ თან ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის;  
ნარგიზააბაშიძე,მერიაბაშიძე- აჭა რის რე გი ონ ში სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ 
ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  საქ მი ა ნო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის, პრო-
ფე სი ის ერ თ გუ ლე ბი სა და ბაფ თან ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის. 

გთავაზობთანგარიშებს,საანგარიშოპერიოდისსაქმიანობისშესახებ.
ანგარიშებიასევეგამოქვეყნებულიაბაფისვებგვერდზე:www.gfpaa.ge
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,,IFAC აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლია ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბით – თი თო ე უ ლი თქვენ გა ნის იმ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბით, რო მე ლიც გა მო ი ჩი ნეთ ბუ ღალ ტ რის პრო ფე სი ის მი მართ თქვენს 
ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში. სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ღალ ტ რე ბი სა და აუდი ტო რე ბის პრო ფე სი უ-
ლი გან ვი თა რე ბის, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის აღი ა რე ბი თა და და ნერ გ ვის გზით“.

არ სე ბობს გა მო ნათ ქ ვა მი: ,,მხოლოდენთუზიაზმითარკეთდებადიდისაქმეებიო“– 
თუმ ცა, ბაფ მა თა ვი სი საქ მი ა ნო ბით ეს მი თი და ამ ს ხ ვ რი ა, მხო ლოდ ერ თი და ზუს ტე ბით: 

,,დიდი ენთუზიაზმით, ერთამნეთისადმითანადგომითადა პროფესიისადმიდიდი
სიყვარულით“—აშენდაბაფი.

თუ არა პრო ფე სი ის სიყ ვა რუ ლი, სხვა რა უნ და ყო ფი ლი ყო ის ძა ლა, რა მაც შეძ ლო 
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-იან წლებ ში ამ დე ნი თა ნა მო აზ რის გა ერ თი ა ნე ბა, რო მელ თა გარ-
შე მოც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში პრო ფე სი ის ათა სო ბით წამ რო მად გე ნე ლი შე მო იკ რი ბა. 
ასე შე იქ მ ნა ეს დი დი ოჯა ხი, რო მელ თა წევ რე ბის უმე ტე სო ბა ერ თ მა ნეთს ვიც ნობთ, 
ვმე გობ რობთ და ვგულ შემ ტ კივ რობთ.

ნე ბა მო მე ცით, ბა ფის დამ ფუძ ნებ ლებს, მის ყვე ლა წევრს, მი სი ყვე ლა პე რი ო დის ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ბა სა და ად მი ნის ტ რა ცი ას – ერ თხელ კი დევ და გი დას ტუ როთ  ჩე მი უღ რ მე სი 
პა ტი ვის ცე მა თქვე ნი ღვაწ ლი სათ ვის და და გარ წ მუ ნოთ, რომ ,,ამსახლსიმდენადმტკი-
ცედასაიმედოსაფუძველიაქვს,ისეთიგამართულიდასუფთახელებითნაშენები
კედლები,რომდროდაჟამივერაფერსდააკლებს.მომავალთაობასკიამჭერქვეშ
უშიშრადდათავდაჯერებულადშეუძლიაგააგრძელოსსაქმიანობაპროფესიისგან-
ვითარებისთვის.“

დღეს, მე მხო ლოდ მოკ ლედ შე გახ სე ნებთ 25 წლის მან ძილ ზე ბა ფის საქ მი ა ნო ბის შე-
დე გებს.

25-წლიანისაქმიანობისრეზიუმე

ბა ფის ინი ცი ა ტი ვი თა და უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბით:  

• მი ღე ბულ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი: „ბუღალტრული აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის 
რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ“ (1999 წე ლი) და „ბუღალტრული აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდი ტის შე სა ხებ“ (2012 წე ლი);

• ბა ფი 2000 წელს პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბი დან პირ ვე ლი გახ და IFAC-ის ნამ დ ვი ლი 
წევ რი;

• და ფუძ ნ და პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტი (სასწავლო ცენ ტ რი) და ყო-
ველ თ ვი უ რი სა მეც ნი ე რო- პ რაქ ტი კუ ლი ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა“;

• ჩა მო ყა ლიბ და სპე ცი ა ლის ტ თა გა დამ ზა დე ბი სა და გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის სის ტე მა 
და   დამ კ ვიდ რ და პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბა;

• ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი აღი ა რე ბულ 
იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ სტან დარ ტე ბად;

• პე რი ო დუ ლად ითარ გ მ ნე ბო და და გა მო ი ცე მო და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ფი ნან-
სუ რი   ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. მზად დე ბო და და 
გა მო ი ცე მო და მა თი პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბი სათ ვის სა ჭი რო ლი ტე რა ტუ რა;

• და ფუძ ნ და ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა რე გი ო ნა ლუ რი ფე დე რა ცია „ევრაზია“;

• ჩა ტარ და 12 სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო- პ რაქ ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცი ა, სა ქარ თ ვე ლო-
ში  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სფე რო ში სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის   და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით; 
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• მომ ზად და და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის სა ხით გა მო ი ცა მცი რე ბიზ ნე სის ბუ ღალ ტ რუ ლი   
აღ რიცხ ვის გა მარ ტი ვე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი (2004 წე ლი) და არა კო მერ ცი უ ლი იური-
დი უ ლი  პი რე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტი (2006 წე ლი);  

• ითარ გ მ ნა და გა მო ი ცა: მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის   
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი (2014 წე ლი); მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის      
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი და მი სი გა მო ყე ნე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი (2014-16 
წე ლი);

• პე რი ო დუ ლად გა მო ი ცე მო და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის კო მენ ტა რე ბი;

• ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით გა დამ ზად და 30000-ზე 
მე ტი   ბუ ღალ ტე რი;

• მთა ვა რი ბუ ღალ ტ რის სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ და 2500-მდე 
პი რი; 

• პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რის სტა ტუ სი მო ი პო ვა 778 პირ მა;

• მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობს 
სერ ტი ფი ცი რე ბის 12000-ზე მე ტი  კან დი და ტი.

დღე ვან დელ სა ი უ ბი ლეო კრე ბა ზე, ნე ბა  მო მე ცით გა ვიხ სე ნოთ ბა ფის გარ დაც ვ ლი ლი 
დამ ფუძ ნებ ლე ბი:

გობეჯიშვილიგრიგოლი

დუჩიძემალხაზი

ბაზაძენათელა

ბატაშევამარია

ზაკუტაშვილიბიჭიკო

კალანდაძემარიკა

მალაშხიანატა

მათ თან ერ თად, გა ვიხ სე ნოთ 25 წლის მან ძილ ზე ბა ფის ყვე ლა გარ დაც ვ ლი ლი წევ რი 
და  წელს გარ დაც ვ ლი ლი ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა გვე ლე სი ა ნი, ბა ფის და არ სე ბის დღი დან – 
ყო ველ თ ვი უ რი ჟურ ნა ლის „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა“ და ბა ფის გა მო ცე მე ბის უც ვ ლე ლი 
რე დაქ ტო რი. თქვე ნის ნე ბარ თ ვით,  წუთიერდუმილითპატივიმივაგოთმათსულებს!

ტრადიციისშესაბამისად,მადლიერებასგამოვხატავთდაბაფის25წლისიუბილეს-
თანდაკავშირებით, პროფესიაში გაწეულიღვაწლისათვის საპატიოსიგელებით
ჯილდოვდებიან:

ლამარაგოლუბიანი- სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა 
ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბის, ფე დე რა ცი ა ში წევ რებ თან  და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი-
ერ თო ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ რე ბის საქ მე ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ-
ვის;  კონსტანტინედათიაშვილი- სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბის, ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა 
და სერ ტი ფი ცი რე ბის სფე როს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და მი სი გან ვი თა რე ბის საქ მე ში 
შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; ალექსანდრე კავთიევსკი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო-
ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბი სა და მი სი გან ვი თა რე ბის 
საქ მე ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; ქეთევანაბესალაშვილი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე-
სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბი დან მი სი ფი ნან სუ რი 
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აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის წარ მო ე ბის  სფე რო ში კვა ლი ფი ცი უ რი  საქ მი ა ნო ბი სათ ვის;  
ზურაბხარატიშვილი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ-
თა ფე დე რა ცი ის და ფუძ ნე ბის, მი სი  ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის სფე რო ში 
შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; თამარედიშერაშვილი - სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ 
ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  გო რის ფი ლი ა ლის წარ მა ტე ბუ ლი ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ბი სა და ქარ თ ლის რე გი ონ ში კად რე ბის მომ ზა დე ბა/ გა დამ ზა დე ბის სფე რო ში 
შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; მზიალომინაძე- იმე რე თის რე გი ონ ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით კად რე ბის გა დამ ზა დე ბის სფე რო ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის; მარიამგურგენიძე- იმე რე თის რე გი ონ ში სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი-
ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  საქ მი ა ნო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის, 
პრო ფე სი ის ერ თ გუ ლე ბი სა და ბაფ თან ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის; ნარგიზა
აბაშიძე,მერიაბაშიძე- აჭა რის რე გი ონ ში სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა 
და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  საქ მი ა ნო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის, პრო ფე სი ის ერ თ გუ ლე-
ბი სა და ბაფ თან ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის. 

ბაფის2021წლისსაქმიანობისანგარიში

გამგეობისსაქმიანობა

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ბა ფის გამ გე ო ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლია 9სხდომა.სხდო მებ ზე 
გან ხი ლუ ლი იყო გეგ მი უ რი და პე რი ო დის თ ვის აქ ტი უ რი 31  სა კითხი, სა ი და ნაც გა მოვ-
ყოფ დით:

• ზედამხედველობისსამსახურისსაბჭოშიპროფესიულიორგანიზაციებისმხრიდან
წარმომადგენელზეპოზიციებისშეჯერებადაწარდგენა

კა ნო ნით აღი ა რე ბუ ლი ორი პრო ფე სი უ ლი ორ გან ი ზა ცი ის: ბა ფი სა და ბუ ღალ ტერ თა, 
აუდი ტორ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცი ის შე თან ხ მე ბით, ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
საბ ჭო ში 3 კან დი და ტი იქ ნა წარ დ გე ნი ლი, ბა ტო ნე ბი: დავითჯალაღონია,ზურაბმამუკე-
ლაშვილიდადავითგოგიჩაიშვილი,სა ი და ნაც საბ ჭო ში პრო ფე სი ის წარ მო მად გე ნელ 
წევ რად დამ ტ კი ცე ბუ ლი იქ ნა ბა ტო ნი ზურაბმამუკელაშვილი.

აქ ვე, გვინ და ავ ღ ვ ნი შოთ, რომ სულ 10 თვეა ბა ტო ნი ზუ რა ბი ამ მი სი ას ას რუ ლებს და 
არა ერ თხელ წარ მო ა ჩი ნა აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბი სად მი მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და გუ ლის ხ მი ე რე ბა. 

• ბუღალტრულიაღრიცხვისანგარიშგებისადააუდიტისშესახებკანონშიცვლი-
ლებებზემომუშავეჯგუფისშექმნა

პრო ფე სი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ბო ლო ცვლი ლე ბე ბი დან 5 წე ლი 
გა ვი და, ამ პე რი ოდ მა გა მო ავ ლი ნა რი გი სა კითხე ბი, რო მელ თა ხე ლახ ლა შე ფა სე ბის 
სა ჭი რო ე ბა დად გა დღის წეს რიგ ში. სა კო ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი ა ტი ვა სა ზე-
დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხუ რის მი ერ გა სულ წელს და იწყო. მიმ დი ნა რე წელს ეს პრო ცე სი 
გაგ რ ძელ და და უფ რო ინ ტენ სი უ რი სა მუ შა ო ე ბი გან ხორ ცი ელ და. რო გორც ზე მოთ ით ქ ვა, 
გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ცალ კე სამუშაოჯგუფიჩამოყალიბდა,რომელიცდაკომ-
პლექტდაორიპროფესიულიორგანიზაციის,დიდიოთხეულის,ქსელური,საშუალო
დამცირეაუდიტორულიფირმებისწარმომადგენლებით.ჯგუფიწლისგანმავლობაში
აქტიურადმუშაობდა.

ბაფს და გეგ მი ლი აქვს მომ დევ ნო წელს ჯგუ ფის მუ შა ო ბის გა ფარ თო ე ბა, პრო ფე სი ის 
მხრი დან სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის მომ ზა დე ბა და ამ მიზ ნით, სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
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ორ გა ნოს თან აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა, რათა განხორციელებულცვლილებებში
მაქსიმალურად იყოს შეჯერებულიროგორც საზედამხედველოსამსახურის, ისე
პროფესიისწარმომადგენელთაპოზიციები.

გვჯერა,რომმხოლოდამგზითმიიღწევაპროფესიისრეგულირებისსრულყოფა.

• ბაფისმონიტორინგისშედეგებისგანხილვა

ბა ფის მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის გან ხილ ვებს გამ გე ო ბამ არა ერ თი შეხ ვედ რა მი უძღ-
ვ ნა, რამ დე ნა დაც საკითხიუკავშირდებაბაფისმიერსაკანონმდებლომოთხოვნების
შესრულებას,რომლისდაცვისვალდებულებაორგანიზაციისმიზნებშიერთ-ერთი
პრიორიტეტია.

ბა ფი თვლის, რომ ეს პრო ცე სე ბი ორ მ ხი ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რამ დე ნა დაც პრო-
ფე სი ის და მო უ კი დე ბე ლი რე გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში, მონიტორინგიპირველადმიმდი-
ნარეობდა,მისფორმატსადაარეალზემონიტორინგისმხარეებისხედვისშეჯერება,
სამომავლოდამპროფესიისსწორიპრაქტიკისდამკვიდრებასშეუწყობსხელს.

ბა ფი გა მო ხა ტავს პა ტი ვის ცე მას სა ზე დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხუ რის მი ერ გა მოთ ქ მულ მო-
საზ რე ბე ბის მი მართ. ის მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ით ვა ლის წი ნებს და გა ით ვა ლის წი ნებს 
კი დეც მო მა ვალ ში, კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში 
გა მოთ ქ მულ მო საზ რე ბებ სა და  რე კო მენ და ცი ებს, თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის არე ალ ში 
მო ექ ცა ისე თი თე მე ბი, რო მე ლიც გაც დე ნი ლი იყო კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის ჩარ ჩო ებს. ბაფიარიზიარებსპოზიციას,მონიტორინგისფორმატში,
ისეთისაკითხებისგანხილვასადშეფასებაზე,რომელიცარარისკანონმდებლობით
განსაზღვრული.

ბა ფის გამ გე ო ბამ, ბა ფის კონ სულ ტან ტე ბი სა და ოთხე უ ლის წარ მო მად გე ნელ თა აქ ტი-
უ რი ჩარ თუ ლო ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დრო და რე სურ სე ბი გა მო ი ყე ნა ამ სა კითხე ბის 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხურ თან და სა რე გუ ლი რებ ლად. მი უ ხე და ვად პრო ფე სი ის წარ-
მო მად გე ნელ თა დი დი ძა ლის ხ მე ვი სა, უშუ ა ლოდ მხა რე ებს შო რის შე თან ხ მე ბა ვერ 
შედ გა და ბაფისგამგეობისგადაწყვეტილებით2021წლის8აგვისტოს,,ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისადა აუდიტის საბჭოში“ გასაჩივრდა საზედამხედველო
სამსახურის2021წლის2აგვისტოსN308ბრძანებაბაფისმონიტორინგისშედეგების
შესახებდაამბრძანებითდამტკიცებულიმონიტორინგისანგარიში,რომლითაცბაფი
ითხოვდაანგარიშიდანამოღებულიყოისსაკითხები,რომელიცსცდებოდაკანონით
განსაზღვრულმოთხოვნებს.

ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისსაბჭოს2021წლის22ნოემ-
ბრისგადაწყვეტილებით,ბაფისმიერწარდგენილისაჩივარისრულადიქნადაკმა-
ყოფილებული.

ბა ფის წევ რე ბის, გამ გე ო ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი ის სა ხე ლით გვინ და მად ლი ე რე ბა გა-
მოვ ხა ტოთ ,,ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის საბ ჭოს“ მი მართ, 
გან სა ხილ ველ სა კითხი სად მი გა მო ხა ტუ ლი გუ ლის ხ მი ე რე ბი სა და  შე სა ბა მი სი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბი სათ ვის.

ჩვე ნი რწმე ნით, ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ხელს შე უწყობს, რო გორც მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მის სრულ ყო ფას და პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქმე დუ ნა-
რი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას, ასე ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, რაც უდა ოდ 
სა ერ თო ინ ტე რე სებ ში ა.

მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბი, სა ბო ლოო დამ ტ კი ცე ბის შემ დეგ გა სა ჯა როვ დე ბა და ხელ მი-
საწ ვ დო მი გახ დე ბა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რი სათ ვის.
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გარ და საკანონმდებლომოთხოვნებისდაცვისკუთხითშეფასებისა, რო მელ საც მო-
ი ცავს სა ზე დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხუ რის მი ერ ბა ფის მო ნი ტო რინ გი, ბა ფი ასე ვე ექ ვემ დე-
ბა რე ბა: თვითშეფასებასდა საერთაშორისოშეფასებას.

ბაფისთვითშეფასებადასაერთაშორისოშეფასება

ბა ფი, რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სად მი მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ა, სის ტე მა ტუ რად აფა სებს და თან მიმ დევ რუ ლად გან საზღ ვ რავს 
ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის გზებს.

ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ,,პროფესიული
ორგანიზაციების სიმწიფის მოდელის“ მი ხედ ვით 2021 წელს ბაფ მა გა მო აქ ვეყ ნა 
თვით შე ფა სე ბა, რომ ლის 5 ქუ ლი ა ნი სის ტე მით, ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბის ძი რი თა დი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა: სტაბილურობა,რელევანტურობა, პროფესიონალიზმი, წევრების
განათლებადამომსახურება.

მო დე ლით გან საზღ ვ რუ ლი 5-ქულიანისის ტე მი დან ორ გა ნი ზა ცია შე ფა სე ბუ ლი ა, ძი-
რი თა დად, 4ქულით, რაც ადეკ ვა ტუ რია და შე სა ბა მი სო ბა შია IFAC-ის მი ერ SMO-ებით 
შე ფა სე ბას თან.

IFAC-ისწევრობისვალდებულებისპრინციპები (SMO-ები)გამოიყენება,როგორც
საფუძველიბუღალტრისძლიერიდათანამედროვეპროფესიისჩამოყალიბებისთ-
ვისდაისმოიცავს:

SMO 1 - ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა;

SMO 2 - გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბი;

SMO 3 - აუდი ტის სტან დარ ტე ბი;

SMO 4 - ეთი კის კო დექ სი;

SMO 5 - სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის აღ რიცხ ვის სტან დარ ტე ბი;

SMO 6 - მოკ ვ ლე ვა და დის ციპ ლი ნა რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა;

SMO 7 - ფასს სტან დარ ტე ბი.

შე სა ბა მი სად,  წევ რი პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ წარ დ გე ნი ლი სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბი პე რი ო დუ ლად გა ნი ხი ლე ბა და ფას დე ბა IFAC-ის მი ერ და შე სა ბა მი სი რე კო-
მენ და ცი ე ბი ეძ ლე ვა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს.

იმის შე სა ფა სებ ლად, თუ რამ დე ნად ას რუ ლებს ბუ ღალ ტერ თა ორ გა ნი ზა ცია წევ რო ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბებს, IFAC იყე ნებს 6-საფეხურიანუწყვეტიგაუმჯობესებისციკლს:

არააქტიური- ორ გა ნი ზა ცი ა, არ ას რუ ლებს წევ რო ბის მოთხოვ ნებს;

განიხილავს - ორ გა ნი ზა ცია გა ნი ხი ლავს, რო გორ შეს რულ დეს მოთხოვ ნე ბი;

გეგმავს- ორ გა ნი ზა ცი ა, გან საზღ ვ რავს გეგ მას მოთხოვ ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად;

აღასრულებს- ორ გა ნი ზა ცი ა, ან ხორ ცი ე ლებს გეგ მას;

მიმოიხილავსდააუმჯობესებს- ორგანიზაცია, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად 
ამოწ მებს შე დე გებს, სა ჭი რო გა უმ ჯო ბე სე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მიზ ნით;

მდგრადი- ორ გა ნი ზა ცი ა, ინარ ჩუ ნებს კარ გად დად გე ნილ მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს შე-
სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით.
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IFAC-ისმიერ,,ბაფის“წევრობისვალდებულებების(SMO)შესრულებისბოლო
შეფასება

მდგრადი   n

აუმჯობესებს   n

აღასრულებს   

გეგმავს   

განიხილავს   

არააქტიური   l
SMO1SMO2SMO3SMO4SMO5SMO6SMO7

ორგანიზაციის
სტატუსი

საყურადღებოა ისიც, რომ IFAC შე ფა სე ბი სას ეყ რ დ ნო ბა არა მარ ტო ბა ფის წარ დ გე ნილ 
ინ ფორ მა ცი ას, არა მედ ყვე ლა ხელ მი საწ ვ დომ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას და შე სა ბა მის ინ-
ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ ან გა რიშ გე ბებს. სა ერ თო შე დე გებს კი აქ ვეყ ნებს თა ვის ვებ გ ვერ დ ზე.

2021 წლის მდგო მა რე ო ბით, IFAC-ის წევ რო ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის სა ერ თო 
სუ რა თი, რო მელ შიც ასა ხუ ლია IFAC-ის ნამ დ ვი ლი წევ რი 134 ქვეყ ნის ინ ფორ მა ცია მო ცე-
მუ ლია 7 SMO-ს მი ხედ ვით ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა (ინფორმაცია გან თავ სე ბუ ლია 
IFAC-ის ვებ გე ვერ დ ზე) სა დაც  გა მო ყე ნე ბუ ლია 3შეფასება.

 � მი ღე ბუ ლი ა;

 � ნა წი ლობ რივ მი ღე ბუ ლი;

 � არ არის მი ღე ბუ ლი.

ჩვენიორგანიზაციისათვისყოველთვისმნიშვნელოვანიავხედავდეთამგლობალურ
სურათშისადარისბაფი.

თუ IFAC-ის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ ამ შე ფა სე ბას, პი რო ბი თად, მი ვა ნი ჭებთ ქუ ლებს:

მი ღე ბუ ლია - 2; 

ნა წი ლობ რივ მი ღე ბუ ლი - 1; 

არ არის მი ღე ბუ ლი - 0,  

შემ დეგ სუ რათს მი ვი ღებთ: 

ქულებიქვეყნების
მიხედვით

ქვეყნებისრაოდენობა
ქულებისმიხედვით

პროცენტულიმაჩვენებელი
ქვეყნებისდაქულების

მიხედვით
14 1 1%
13 10 7%
12 13 10%
11 17 13%
10 25 19%
9 15 11%
8 16 12%
7 20 15%
6 6 4%
5 7 5%
4 3 2%
2 1 1%
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სა ქარ თ ვე ლო ამ სის ტე მა ში 11 ქუ ლი ან თა რიგ ში ა, რო მე ლიც 134 ქვეყ ნის 13%-სა და 
მა ღალ ქუ ლი ან თა 30%- შია და დღე ი სათ ვის აქვს გან ვი თა რე ბის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი, ვიდ რე სვე ტის ქვე და ნა წილ ში მოხ ვედ რილ 70%-ს.

საქართველოსადგილიIFAC-ისწევრიქვეყნებისგლობალურსურათში

SMOმოთხოვნებისშესრულებისხარისხიქვეყნებისმიხედვით

სუ რა თი გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ერ თა შო რი სო შე ფა სე ბით, ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია თა ვი სი 
გან ვი თა რე ბის საკ მა ოდ მა ღალ სა ფე ხურ ზე დგას, თუმ ცა ,,მდგრადობის“ (უმაღლესი 
სა ფე ხუ რის) მიღ წე ვი სა და მუდ მი ვად შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად  მე ტი დრო, ძა ლის ხ მე ვა და 
რე სურ სე ბია სა ჭი რო. 

ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას და არ სე ბი დან არ სჩვე ვია ,,სხვისი და ნახ ვის მიზ ნით“ საქ მის კე თე ბა 
და გა კე თე ბუ ლის ,,გადამეტებული რეკ ლა მი რე ბა“, მაგ რამ სა მარ თ ლი ა ნო ბა მო ითხოვს 
აღ ვ ნიშ ნოთ:

პროფესიიულისრულყოფისგზაზე,ბაფსგავლილიაქვს: არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის, და-
გეგ მ ვი სა და აღ ს რუ ლე ბის ეტა პე ბი, დღე ი სათ ვის ის აუმ ჯო ბე სებს თა ვის მიღ წე ვებს და 
საკ მა ოდ „მომწიფებულიორგანიზაციაა“სა ი მი სოდ, რომ: 

• სწო რად ხე დავ დეს თა ვის როლ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს პრო ფე სი ის გან ვი თა რე-
ბის თ ვის;

• შე სა ბა მი სად აყა ლი ბებ დეს თა ვის სტრა ტე გი ულ მიზ ნებს;

• სა ხავ დეს მა თი აღ ს რუ ლე ბის ამო ცა ნებს და სა ა მი სოდ შე სა ბა მი სად და ეფექ ტუ რად 
იყე ნებ დეს ში და თუ გა რე,  ინ ფორ მა ცი ულ, ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ თუ მა ტე რი ა ლურ რე-
სურ სებს; და 

• მუდ მი ვად ის წ რაფ ვო დეს და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თათ ვის მდგრა დი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
შექ მ ნი სა და ოპ ტი მი ზა ცი ის კენ.
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კომიტეტებისსაქმიანობა

 ; განათლებისკომიტეტი

თავმჯდომარე-კონსტანტინედათიშვილი

კომიტეტისმისია: სა ქარ თ ვე ლო ში ბუ ღალ ტ რე ბი სა და აუდი ტო რე ბის მი მართ სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ნდო ბის ამაღ ლე ბა, ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა და გა დამ ზა დე ბა, 
მსოფ ლიო მო წი ნა ვე პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა, და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან თა ნამ შ რომ-
ლო ბით.

ბაფს გა აჩ ნია ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის (ACCA ქარ თუ ლად ადაპ-
ტი რე ბუ ლი) პროგ რა მა, რო მე ლიც აღი ა რე ბუ ლია ,,ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ-
გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის“ მი ერ.  

პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის კან დი და ტე ბის სტა ტის ტი კა. 

2021 წლის 11 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის 
პროგ რა მა ში სულ რე გის ტ რი რე ბუ ლია 12260 კან დი და ტი. მათ შო რის, სა ან გა რი შო წელს 
პროგ რა მა ში ჩა ერ თო 440 კან დი და ტი.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2020 წლი დან COVID-19 და კავ ში რე ბით, მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაა შემ ცი-
რე ბუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა. 

გამოცდაზე 
გამომსვლელთა 

რაოდენობა 

სერტიფიცირების 
სრული პროგრამით  

მიიღო 
პროფესიონალი 

ბუღალტრის წოდება

სერტიფიცირების 
მოკლე პროგრამით 

მიიღო 
სერტიფიცირებული 
ბუღალტრის წოდება

2019 წ 1746 12 0

2020 წ 1461 21 4

2021 წ 1142 10 8

სსეერრტტიიფფიიცციირრეებბიისს  გგაამმოოცცდდააზზეე  გგაამმოომმსსვვლლეელლთთაა  
სსტტაატტიისსტტიიკკაა  22001199--22002211  წწლლეებბშშიი
სერტიფიცირებისგამოცდაზეგამომსვლელთა

სტატისტიკა2019-2021წლებში

გამოცდაზე 
გამომსვლელთა
რაოდენობა

სერტიფიცირების
სრულიპროგრამით 

მიიღო
პროფესიონალი

ბუღალტრისწოდება

სერტიფიცირების
მოკლეპროგრამით 

მიიღო
სერტიფიცირებული
ბუღალტრისწოდება

n2019 1746 12 0

n2020 1461 21 4

n2021 1142 10 8

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და იწყო და მიმ დი ნა რე ობს სას წავ ლო 
ლი ტე რა ტუ რის 2 სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს გა ნახ ლე ბის პრო ცე დუ რე ბი. 

2020 წლი დან გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის სე მი ნა რე ბი ონ ლა ინ რე ჟიმ ში ტარ დე ბა.  მო ნა-
წი ლე თა შე ფა სე ბით, სა ან გა რი შო წელს ჩა ტა რე ბუ ლი სე მი ნა რე ბი ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო 
იყო ბა ფის გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის 20 წლი ან პრაქ ტი კა ში. 
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განგრძობითისწავლებისსტატისტიკა(აუდიტორები)

აუდიტორთარეესტრში
რეგისტრირებულპირთა

ჩართულობაგანგრძობითი
სწავლებისპროგრამაში

გაიარაგანგრძობითი 
სწავლება

n2019 323 320

n2020 325 323

n2021 320 318

აუდიტორთა რეესტრში 
რეგისტრირებულ პირთა 

ჩართულობა განგრძობითი 
სწავლების პროგრამაში 

გაიარა განგრძობითი სწავლება

2019 წ 323 320

2020 წ 325 323

2021 წ 320 318

განგრძობითი სწავლების სტატისტიკა (აუდიტორები)

განგრძობითისწავლებისსტატისტიკა(სერტიფიცირებულიბუღალტრები)

პროფესიონალბუღალტერთა
რეესტრშირეგისტრირებულ

პირთაჩართულობაგანგრძო-
ბითისწავლებისპროგრამაში

გაიარაგანგრძობითი 
სწავლება

n2019 323 320

n2020 325 323

n2021 320 318

პროფესიონალ ბუღალტერთა 
რეესტრში რეგისტრირებულ 

პირთა ჩართულობა განგრძობითი 
სწავლების პროგრამაში 

გაიარა განგრძობითი სწავლება

2019 წ 381 250

2020 წ 397 274

2021 წ 423 276

განგრძობითი სწავლების სტატისტიკა 
(სერტიფიცირებული ბუღალტრები)

 ; აუდიტისხარისხისკომიტეტი

კომიტეტისთავმჯდომარე-ანაკუსრაშვილი

კომიტეტისმისია: ბა ფის წევ რი აუდი ტო რე ბი სა და აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მი მართ 
სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის გაზ რ და, ხა რის ხის კონ ტ რო ლი სა და აუდი ტის წარ მო ე ბის ხა-
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზით.

2021 წელს დამ ტ კიც და აუდი ტის ხა რის ხის კო მი ტე ტის ახა ლი შე მად გენ ლო ბა და კო-
მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რედ არ ჩე ულ იქ ნა აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნია „იუაის“ პარ ტ ნი ო რი, 
ქალ ბა ტო ნი ანაკუსრაშვილი.
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ბა ფი დიდ მად ლო ბას უხ დის ბა ტონ რუს ლან ხო როშ ვილს წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
კო მი ტე ტის ეფექ ტუ რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და მის თ ვის ჩვე უ ლი მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის თ ვის,

კო მი ტეტ მა წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ა ტა რა 7 სხდო მა, წლის ბო ლომ დე გეგ მავს კი დევ 1 
სხდო მის ჩა ტა რე ბას.

კო მი ტეტ მა და ამ ტ კი ცა 4 ახა ლი დი აგ ნოს ტი კუ რი ექ ს პერ ტი:

3 – KPMG-დან

1 – PWC-დან

კორ პო რა ტი უ ლი წევ რე ბის აუდი ტის ხა რის ხ ზე  უფ რო პრო აქ ტი უ ლი ზრუნ ვის მიზ ნით 
2021 წლის ხა რის ხის კო მი ტეტ მა შეც ვა ლა მიდ გო მა აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის ხა რის ხის 
დი აგ ნოს ტი კას თან და კავ ში რე ბით და ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ორი მიდ გო მით:

-დიაგნოსტიკა,აუდიტორულიფირმებისმოთხოვნისსაფუძველზე;

-დიაგნოსტიკა,რისკზედაფუძნებულიმიდგომისსაფუძველზე.

კო მი ტეტ მა, რის კ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე შე არ ჩია 3 აუდი ტო რუ ლი 
კომ პა ნი ა.

სულ კო მი ტეტ მა წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ა ტა რა 4 კომ პა ნი ის დი აგ ნოს ტი კა, და მა ტე ბით, 2 
კომ პა ნი ის დი აგ ნოს ტი კაა და გეგ მი ლი ა: 1 წლის ბო ლომ დე, მე ო რე 2022 წლის და საწყის ში.

კო მი ტეტ თან თა ნამ შ რომ ლობს მცი რე აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის ხა რის ხის სა კითხებ ზე 
მო მუ შა ვე ჯგუ ფი, ქალ ბა ტონ ლე ლა ჯა ნე ლი ძის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, რო მელ შიც აქ ტი-
უ რად არის ჩარ თუ ლი გამ გე ო ბის წევ რი, ბა ტო ნი მუ რად ნარ სი ა.

 ; ეთიკისადადისციპლინარულიკომიტეტი

თავმჯდომარე-მიხეილაბაიაძე

კომიტეტის მისია: ბა ფის წევ რი ბუ ღალ ტ რე ბის მი ერ პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის 
ღირ სე უ ლად შე სას რუ ლებ ლად ეთი კის კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ეთი კუ რი და პრო-
ფე სი უ ლი ქცე ვის ნორ მე ბის დამ კ ვიდ რე ბა.

2021 წე ლი საკ მა ოდ დატ ვირ თუ ლი და გა მოწ ვე ვე ბით სავ სე იყო ბა ფის ეთი კი სა და დის-
ციპ ლი ნა რუ ლი კო მი ტე ტის თ ვის. კო მი ტეტ მა პრაქ ტი კუ ლად აამოქ მე და მოკ ვ ლე ვი სა და 
დის ციპ ლი ნა რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სის ტე მა. 

კო მი ტე ტის მი ერ დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში გან ხი ლულ იქ ნა 3 სა ჩი ვა რი, სა დაც მო ითხო-
ვე ბო და 3 გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტი პის დის ციპ ლი ნა რუ ლი საქ მის წარ მო ე ბა. გან ხილ ვა ში 
მი ღე ბუ ლი საქ მე ე ბი დან:

-  ერთ სა ჩი ვარ ზე, გან ხორ ცი ელ და მოკ ვ ლე ვა სპე ცი ა ლუ რად მოწ ვე უ ლი მომ კ ვ ლე ვის 
მი ერ და კო მი სი უ რი წე სით (მოწვეულ წევ რებ თან ერ თად) მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა, წე რი ლო ბით და ე ვა ლა წევრს: შეწყ ვი ტოს და არ გა ი მე ო როს ბა ფის წევ-
რის თ ვის შე უ სა ბა მო ქცე ვა;

-  მე ო რე სა ჩი ვარ ზე, მოქ მე დი წე სის და სხვა მოკ ვ ლე ვი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ქმე დე ბე-
ბის ჩა ტა რე ბის შე დე გად კო მი ტეტ მა და ას კ ვ ნა, რომ  სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რის 
შე უ სა ბა მო ქცე ვის ფაქ ტი არ და დას ტურ და და შეწყ და წარ მო ე ბა;

-  მე სა მე სა ჩი ვარ ზე კო მი ტე ტის ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მოკ ვ ლე ვის სა ფუძ ველ ზე წე რი-
ლო ბით და ე ვა ლა წევრს: შეწყ ვი ტოს და არ გა ი მე ო როს წევ რის თ ვის შე უ სა ბა მო ქცე ვა.
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კო მი ტე ტი ერ თ გუ ლია იმ მო საზ რე ბის, რომ შე უ სა ბა მო ქცე ვის თ ვის შე სა ბა მი სი ზო მის 

გა მო ყე ნე ბის მი ზანს წარ მო ად გენს არა დას ჯა, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის 

დაც ვა და პრო ფე სი ის იმი ჯის მა ღალ დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა და ამ მიზ ნით, შე სა ბა მი სი 

საქ მე ე ბის მუდ მივ საწყი სებ ზე გან ხილ ვა, სა ზო გა დო ე ბის და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა 

ინ ტე რეს თა დამ ც ვე ლი სა მარ თ ლი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა.

 ; საგადასახადოკომიტეტი

კომიტეტისთავმჯდომარე-დავითპაპიაშვილი

კომიტეტისმისია: ბა ფის წევ რე ბის პრო ფე სი უ ლი მხარ და ჭე რა, სა გა და სა ხა დო და ბეგ-
ვ რის პრობ ლე მა ტურ სა კითხებ ზე.

სა გა და სა ხა დო კო მი ტეტ მა გა ნა ხორ ცი ე ლა აქ ტი ვო ბე ბი  2020 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი სა-

მოქ მე დო გეგ მის შე სა ბა მი სად, კერ ძოდ: 

კო მი ტე ტი ჩარ თუ ლია ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის ჟურ ნა ლი სათ ვის 

კითხ ვა- პა სუ ხის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში. ყო ველ თ ვი უ რად კო მი ტე ტი გა ნი ხი ლავს ჟურ-

ნალ ში და სა ბეჭდ კითხ ვებ ზე მომ ზა დე ბუ ლი პა სუ ხე ბის პრო ექ ტებს და აგ ზავ ნის სა კუ თარ 

შე ნიშ ვ ნებს და მო საზ რე ბებს.

კო მი ტე ტი აქ ტი უ რა დააა ჩარ თუ ლი ბა ფის წევ რე ბი სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე-

ბის თ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვის პრო ცეს ში. 

სა გა და სა ხა დო კო მი ტეტ მა და იწყო ბა ფის წევ რე ბის თ ვის რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბის 

გა მარ თ ვა და  ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა. თავ და პირ ვე ლად და გეგ მი ლი იყო წე ლი წად ში 

ერ თი შეხ ვედ რის გა მარ თ ვა, თუმ ცა სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე 2021 წელს ჩა ტარ და 

ორი შეხ ვედ რა იან ვ რი სა და აგ ვის ტოს თვე ებ ში, სატ რე ნინ გო ფორ მა ტის გარ და, შეხ ვედ-

რებ მა მი ი ღო ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ თან გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი 

დის კუ სი ის ფორ მა ტი. დის კუ სი ის შე დე გად მოხ და მრა ვა ლი პრობ ლე მუ რი სა კითხის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში.

კო მი ტე ტი ჩარ თუ ლია და ბეგ ვ რის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით ბა ფის სას წავ ლო პროგ-

რა მე ბის თე მა ტი კის შერ ჩე ვის პრო ცეს ში. 

კო მი ტე ტი აკ ვირ დე ბა და აანა ლი ზებს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 

შე მოწ მე ბე ბი სას გა მო ყე ნე ბულ ახალ მიდ გო მებს. 

 ; საწევროკომიტეტი

კომიტეტისთავმჯდომარე-ნიკობაკაშვილი

კომიტეტისმისია: ხე ლი შე უწყოს სა წეს დე ბო მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას და მი სი წევ-

რე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მდგო მა რე ო ბის ფორ მა ლი ზე ბას.

კო მი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში, სა წევ რო კო მი ტე ტის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე-

ლო ვან პრი ო რი ტე ტად და სა ხუ ლი იყო  წევ რე ბი სათ ვის ონ ლა ინ სე მი ნა რე ბის  ორ გა-

ნი ზე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის, აუდი ტის ხა რის ხის, სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რი სა და 

სხვა თე მა ტურ სა კითხებ ზე. და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზე ბულ იქ ნა 

შე სა ბა მი სი სე მი ნა რე ბი:
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2021წლისგანმვალობაშიბაფისწევრებისთვისჩატარებულიტრენინგები

# ტრენინგისთემა ტრენერი ჩატარების
პერიოდი

1 დღგ-ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
ანა ლი ზი

დავით პაპიაშვილი 22, 29 იანვარი  
და 5 თებერვალი

2 სა ქარ თ ვე ლოს აუდი ტო რულ ბა ზარ ზე მოქ-
მე დი აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის 2020 წლის 
საქ მი ა ნო ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
ანა ლი ზის შე დე გე ბი და მცი რე და სა შუ ა ლო 
ზო მის აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის ფუნ ქ ცი-
ო ნი რე ბის არ სე ბუ ლი და  მო სა ლოდ ნე ლი  
პრობ ლე მე ბი

მურად ნარსია 7 ივლისი

3 მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა (II და III 
კა ტე გო რი ის სა წარ მო თა) ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის წარ დ გე ნა  - მსს ფას ს -ის მი ხედ-
ვით ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის პრაქ ტი კუ-
ლი ას პექ ტე ბი

ლელა კუპრაშვილი 20 ივლისი

4 სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე სუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი და სი ახ ლე-
ე ბი

დავით პაპიაშვილი 11 აგვისტო

5 IV კა ტე გო რი ის სა წარ მო თა ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა და წარ დ გე ნა

ლელა კუპრაშვილი 20 აგვისტო

ჩა ტა რე ბულ მა სე მი ნა რებ მა დაგ ვა ნა ხა, რომ აუცი ლე ბე ლია გაგ რ ძელ დეს წევ რებ თან 
ონ ლა ინ სე მი ნა რე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, რად გან პრო ფე სი ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
სი ახ ლე ებ ზე წევ რებ თან ანა ლო გი უ რი სე მი ნა რე ბი ხელს შე უწყობს რე ფორ მის წარ მა-
ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბას.

წევრობისსტატისტიკაწლებისმიხედვით

წევრი
ფიზიკური
პირები

წევრი
იურიდიული

პირები

სერტიფიცი-
რებულიბუ-
ღალტრები

აუდიტორულ
რეესტრში
რეგისტრ.

ასოცირებუ-
ლიწევრები

n2019 7259 55 713 323 6546

n2020 5762 54 712 326 5050

n2021 7034 53 720 320 6314
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წევრებისსტატისტიკაშიმოსალოდნელიცვლილებები2021წლის31დეკემბრამდე. 
წევ რებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შა ოს მი უ ხე და ვად, სა წევ რო კო მი ტე ტი სათ ვის წარ მოდ გე-
ნი ლი ინ ფორ მა ცი ით, სა ან გა რი შო წელს ბა ფის ფი ზი კუ რი პი რი  წევ რე ბის რე ეს ტ რი დან 
ამო ღე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა - 685 პი რი, მათ შო რის 27 სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი (ნამდვილი) და 
658  ასო ცი რე ბუ ლი წევ რი.  წევ რო ბის დე ბუ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, კორ პო-
რა ცი ულ წევ რ თა რე ეს ტ რი დან ამო ღე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა 2 აუდი ტუ რი კომ პა ნი ა. 

 ; სტანდარტებისადაპრაქტიკისკომიტეტი

კომიტეტისთავმჯდომარე-თეიმურაზფარცხალაძე

კომიტეტისმისიაა:სა ქარ თ ვე ლო ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბა.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში კო მი ტე ტის მი ერ ონ ლა ინ რე ჟიმ ში გან ხორ ცი ელ და შემ დ გო მი 
აქ ტი ვო ბე ბი:

-  ჩა ტარ და მე- 3 -ე და მე- 4 -ე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის თ ვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
შედ გე ნი სა და ან გა რიშ გე ბის რე პორ ტალ ზე ატ ვირ თ ვის სე მი ნა რე ბი;

-  ტარ დე ბო და კო მი ტე ტის ონ ლა ინ შეხ ვედ რე ბი IFRS-დან თე მებ ზე ბაფ ში შე მო სულ 
შე კითხ ვე ბის გან ხილ ვის თ ვის:

-  კო მი ტე ტი მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბას აგ რ ძე ლებს ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ქარ თუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის 
გან ხილ ვის და დამ კ ვიდ რე ბის კუთხით;

-  ასე ვე, აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლო ბენ არა კო მერ ცი უ ლი პი რის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის მიმ დი ნა რე სა ერ თა შო რი სო 
პრო ექ ტ თან.

ბაფისფინანსურისაქმიანობა

ბა ფის 2021 წლის ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბა შე საძ ლე ბე ლია მი მო ვი ხი ლოთ მხო ლოდ 
გან ვ ლი ლი 9 თვი ა ნი პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით. აღ ვ ნიშ ნავთ, რომ გა სუ ლი 
წლის ანა ლო გი უ რად,  კვლავ სა ხე ზეა სერ ტი ფი ცი რე ბის გა მოც დებ ზე გა მომ ს ვ ლელ თა  
რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ა, რაც  გარ კ ვე ულ გავ ლე ნას მო ახ დენს 2021 წლის 
ფი ნან სუ რი შე დე გებ ზე, რომ ლის სრუ ლი სუ რა თი გვექ ნე ბა მო მა ვალ წელს, წლი ურ 
ან გა რიშ გე ბა ში.

რაც შე ე ხე ბა 2020 წლის ფი ნან სურ შე დე გებს, ბი უ ჯე ტით და გეგ მილ იყო  ზა რა ლი -11,396 
ლა რი, ფაქ ტი უ რად მი ღე ბულ მა  ზა რალ მა შე ად გი ნა 32,875 ლა რი.  სხვა ო ბა (21,479 
ლა რი), არ სე ბი თად, გან პი რო ბე ბუ ლია პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის გა მოც დებ ზე 
გა მომ ს ვ ლე ლი კან დი და ტე ბი სა და შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ლი ტე რა ტუ რის  
რე ა ლი ზა ცი ის შემ ცი რე ბით. რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო პან დე მი ის (COVID-19) გა მო, რომ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა  ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის პე რი ოდ ში ვერ მოხ დე ბო და. 

სხვა მუხ ლებ ში, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის და გეგ მილ და ფაქ ტი ურ მო ნა ცე მებს შო რის 
ცდო მი ლე ბა პრო პორ ცი უ ლი და, სა ბო ლოო შე დეგ თან მი მარ თე ბა ში, არა არ სე ბი თი ა. 

ბა ფის 2020 წლის ბი უ ჯე ტი, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა და აუდი ტის დას კ ვ ნა სა ჯა რო ა, ასე-
ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 2021 წლის ბი უ ჯე ტი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფი ნან სუ რი შე დე გი 
ბო ლო 2 წლის მო ნა ცე მე ბით იკ ლებს, ბა ფის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას საფ რ თხე არ ემუქ რე ბა.  
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პარტნიორდადონორორგანიზაციებთანთანამშრომლობისფარგლებში
წევრებისათვისგანხორციელელებულიღონისძიებები

ბუღალტერთასაერთაშორისოოფედერაციიასთან(IFAC)თანამშრომლობა

2021 წლის 9-10 სექ ტემ ბერს ბა ფი მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და  IFAC-ის გაც ვ ლით სა მიტ ში, 
სა დაც გა ნი ხი ლე ბო და  IFAC-ის საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბი თე მებ ზე: ,,წამყვანი მდგრა დო ბა, 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი ღე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის (PAO) მხარ და ჭე რა, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მე ნეჯ მენ ტი, გა და სა ხა დი და IFAC-ის 
სა ერ თო სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ა“. და ამ ტ კი ცეს ნო მი ნა ცი ის კო მი ტე ტის რე კო მენ და-
ცი ე ბი საბ ჭო ე ბის შე მად გენ ლო ბის შე სა ხებ.

2021 წლის 20 სექ ტემ ბერს ბა ფი მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და  ვე ბი ნარ ში თე მა ზე - 
,,საინფორმაციო ხარ ვე ზის და ფარ ვა: ინ ვეს ტო რე ბის, ბუ ღალ ტე რე ბის და კა პი ტა ლის 
ბაზ რე ბის რო ლი’’.

ამ ღო ნის ძი ე ბამ თა ვი მო უ ყა რა ინ ვეს ტო რებს და ფი ნან სე ბი სა და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის პრო ფე სი ო ნა ლებს, იმის გან სა ხილ ვე ლად თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა უმ ჯო ბეს დეს 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი ინ ფორ მა ცია და ან გა რიშ გე ბა ბიზ ნე სი სა და 
ინ ვეს ტო რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. რო გორც ბიზ ნეს ინ ფორ მა ცი ის 
მთა ვარ მა ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ მა, ბუ ღალ ტე რებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ, რომ ინ ვეს ტო რებს 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბებს ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ჰქონ დეთ წვდო მა კლი მა ტის ცვლი-
ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ მა ღალ ხა რის ხი ან ინ ფორ მა ცი ა ზე, რა თა გა ი გონ კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის მიმ დი ნა რე და პერ ს პექ ტი უ ლი გავ ლე ნა ორ გა ნი ზა ცი ა ზე და მი სი სტრა ტე გი ა, 
რის კის მარ თ ვა და ფი ნან სუ რი პო ზი ცია და პერ ს პექ ტი ვე ბი.

23 სექ ტემ ბერს  მო ნა წი ლე ობ და IFAC-ის ბაფ თან ურ თი ერ თო ბის ახალ სა კონ ტაქ-
ტო პირ თან სარაგეგნონთან გაც ნო ბით სა უ ბარ ში. სა რა გეგ ნო ნი არის ხა რის ხის და 
გან ვი თა რე ბის ტექ ნი კუ რი მე ნე ჯე რი და მას აქვს 5.5 წლის მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა 
აფ რი კის, ლა თი ნუ რი ამე რი კის და კა რი ბის ზღვის ქვეყ ნებ ში. სა უ ბა რი შე ე ხო IFAC-ის 
ყო ველ წ ლი უ რი წევ რო ბის სა კითხებს, სი ახ ლე ებს და გა ნახ ლე ბებს სა კა ნონ მ დებ ლო და 
მა რე გუ ლი რე ბელ გა რე მო ში, ასე ვე ბა ფის საქ მი ა ნო ბას, პრი ო რი ტე ტებს, გა მოწ ვე ვებს 
და რა სა ხის მხარ და ჭე რა შე უძ ლია IFAC-ს. 

ბა ფი მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და 12-14 ოქ ტომ ბერს IFAC-ის გაც ვ ლით სა მიტ ში თე მა ზე: 
„მართვის მდგრა დო ბა“, სა დაც ფო კუ სი რე ბა მოხ და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მოქ მე დე ბის 
მოთხოვ ნა ზე და ინ ვეს ტო რებ ზე, მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტე რე სის მქო ნე პი რე ბის სა ჭი რო ე ბებ სა და პერ ს პექ ტი ვებ ზე.

ბა ფი მო ნა წი ლე ობ და  IFAC-ის ვირ ტუ ა ლურ სა ინ ფორ მა ციო სე სი ა ზე (Zoom-ის სა შუ ა-
ლე ბით) რო მე ლიც გა ი მარ თა 3 ნო ემ ბერს. თე მა - „საერთაშორისო აუდი ტი სა და ეთი კის 
სტან დარ ტის გაძ ლი ე რე ბა“.  მომ ხ სე ნე ბე ლი, IFAC-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, ბ-ნი 
კე ვინ დან სი  რო მელ მაც გა ნი ხი ლა  პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წინ ს ვ ლის გზე ბი და 
უპა სუ ხა  IFAC-ის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კითხ ვებს. 

ბა ფი მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და IFAC-ის საბ ჭოს სხდო მა ზე, რო მე ლიც ონ ლა ინ ფორ მატ ში 
ჩა ტარ და 2021 წლის 10-11 ნო ემ ბერს.

2021წლის7-8დეკემბერსბაფიმონაწილეობდაIFAC-ისმიერორგანიზებულონლაინ
ფორუმში:,,მდგრადიმომავლისკენ“.

COVID 19-ის პან დე მი ამ ხე ლი შე უწყო სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
მოწყ ვ ლა დო ბას მთელ მსოფ ლი ო ში და ბევრ იურის დიქ ცი ა ში გა მო იწ ვია სტრუქ ტუ რუ ლი 
პრობ ლე მე ბი. 
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ფო რუმ ზე მდგრა დი მო მავ ლის კენ მი მო ხი ლუ ლი იყო ის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და რე სურ სე ბი, 
რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვ დო მია გამ ჭ ვირ ვა ლე და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა ჯა რო სექ ტო რის 
მხარ და სა ჭე რად. ფო რუმ ზე ასე ვე ხაზ გას მუ ლი იქ ნა მდგრა დო ბის ან გა რიშ გე ბის ჩარ ჩოს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა და გა ნი ხი ლეს აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
მი ღე ბი სა და და ნერ გ ვის გავ ლე ნა გან ვი თა რე ბად და უფ რო რთულ გა რე მო ში.

2021 წლის 2 დე კემ ბერს ბა ფი მო ნა წი ლე ობ და სა ჯა რო სექ ტო რის ონ ლა ინ კონ ფე რენ-
ცი ა ში.  ღო ნის ძი ე ბის მი ზა ნი იყო   ACCA-ს ათა სო ბით წევ რი სა და პრო ფე სი ო ნა ლის 
გა ა ერ თი ა ნე ბა, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ სა ჯა რო სექ ტორ ში მთელს მსოფ ლი ო ში, თე მა ზე: 
„საჯარო ფი ნან სე ბის წამ ყ ვა ნი რო ლის აღ დ გე ნა.

მსოფლიობანკისადაევროკავშირისწარმომადგენლობებთანთანამშრომლობა:

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ბა ფი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობ და მსოფ ლიო ბან კი სა და 
ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბებ თან სა ქარ თ ვე ლო ში და უზ რუნ ველ ყოფ და დო ნო-
რე ბის მი ერ  ორ გა ნი ზე ბულ ონ ლა ინ ღო ნის ძი ე ბებ ში წევ რე ბის აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბას. 

თანამშრომლობისფარგლებშიჩატარებულისემინარები:

• მცი რე და სა შუ ა ლო პრაქ ტი კის მქო ნე ფირ მე ბი სათ ვის მსოფ ლიო ბან კის მი ერ ორ-
გა ნი ზე ბულ ვე ბი ნა რი: ,, SMP-ების მო მა ვა ლი: კრი ზი სი დან მი ღე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი 
და პრაქ ტი კის ტრან ს ფორ მა ცი ა“ (დეკემბერი, 2020 წე ლი);

• „მცირე და სა შუ ა ლო აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მო მა ვა ლი: ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ-
მა ცი ა“ (მარტი, 2021 წე ლი); 

• „მცირე და სა შუ ა ლო აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მო მა ვა ლი: ბიზ ნე სის დი ვერ სი ფი კა ცია 
ახა ლი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბის სა შუ ა ლე ბით“ (აპრილი, 2021 წე ლი);

• „მცირე და სა შუ ა ლო აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მო მა ვა ლი: ქსე ლე ბი, შერ წყ მა და 
შთან თ ქ მა“  ( მა ი სი 2021 წე ლი);

• „ხარისხის მარ თ ვის ახა ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი: ხა რის ხის მარ თ ვის დო ნის 
ამაღ ლე ბა“ (ივნისი 2021 წე ლი)

დონორებისმხარდაჭერითთარგმნილიდაბაფისვებგვერდზეგანთავსებულიასხვა-
დასხვამასალა,მათშორის:

• რო გორ აჩ ვე ნოთ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებს თქვე ნი რჩე ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 
(ავტორი: მე ლი სა ტრე დი ნი კი, | 30 მარ ტი, 2021);

• ნამ დ ვი ლად მუ შა ობს თუ არა მარ კე ტინ გი (ავტორი: მა იკ კრუ კი, 2 ივ ნი სი, 2021); 

• ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც Covid-19-ის კრი ზი სის გან მავ ლო ბა ში გა ნაგ რ ძო ბენ მარ კე ტინ-
გ სა და რეკ ლა მი რე ბას (ავტორი: ჯე ი სონ ბო ლი1 ივ ლი სი, 2021);

• 7 მი თი თე ბა სა კონ სულ ტა ციო პრაქ ტი კის და საწყე ბად და სხვა.

სხვააქტივობები

2021 წლის 30 ნო ემ ბერს ბაფ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ჟურ ნალ "Management"-ის, CERT-
აკადემიისა და CERT International (Словакия)-ის მი ერ პრო ფე სი ულ თა ნა სა ზო გა დო-
ე ბას თან Food Safety ერ თ ბ ლი ვად გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო- პ რაქ ტი კულ ონ ლა ინ 
კონ ფე რენ ცი ა ში თე მა ზე: ,,აზროვნებისშეცვლამართვისსისტემებში“.

https://www.facebook.com/events/460328548328393/
https://www.facebook.com/events/460328548328393/
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ბა ფი მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და ,,ევრაზიის ქვეყ ნე ბის“ ასო ცი ა ცი ის მი ერ ორ გ ს ნი ზე ბუ ლი 
,,განათლების გან ვი თა რე ბის“ სა კითხებ ზე მიძღ ვ ნილ კონ ფე რენ ცი ებ ში.

2021 წლის 9 დე კემ ბერს ბა ფი მო ნა წი ლე ობ და სა ერ თა შო რი სო ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცი-
ა ში თე მა ზე: ბუ ღალ ტ რუ ლი ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე 
ტენ დენ ცი ე ბი“ რო მე ლიც ეძღ ვ ნე ბო და  უზ ბე კე თის ბუ ღალ ტ რე ბის და აუდი ტო რე ბის 
პრო ფე სი ულ დღე სას წა ულს.  

თანამშრომლობისმემორანდუმები

მიმ დი ნა რე წლის 27 ოქ ტომ ბერს ბაფ მა თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა ა ფორ მა 
სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში მდე ბა რე მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის 
პრო ექ ტ თან (RSMEDP). მე მო რან დუ მი გა ფორ მე ბუ ლია მხა რე ებს შო რის თა ნამ შ რომ-
ლო ბის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში მდე ბა რე მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის 
მხარ და სა ჭე რი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.  

რე გი ო ნებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტი (RSMEDP) არის 
შვე ი ცა რი ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვა, ხე ლი შე უწყოს სოფ ლად მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას ან / და მდგრა დო ბას, კო მერ ცი ულ და სა ხელ მ წი ფო 
ფი ნან სებ სა და ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის მხარ დამ ჭერ სერ ვი სებ ზე წვდო მის გზით. 

ჩვენ პრო ფე სი ა ში აკა დე მი უ რი გა ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ-
რა მე ბის და ახ ლო ე ბის, პრო ფე სი ულ გა მოც დებ ზე ჩათ ვ ლე ბის სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის 
გაზ რ დის ასე ვე,  თა ნამ შ რომ ლო ბის სხვა მი მარ თუ ლე ბებ ზე 2021 წელს მე მო რან დუ მე ბი 
გა ფორ მ და/ გა ნახ ლ და შემ დეგ უნი ვერ სი ტე ტებ თან:

1. თბი ლი სის ი. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი;

2. ააიპ სა ქარ თ ვე ლოს აგ რა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი;

3. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტი;

4. ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტე ტი;

5. გრი გოლ რო ბა ქი ძის სა ხე ლო ბის  უნი ვერ სი ტე ტი;

6. სამ ცხე - ჯა ვა ხე თის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი.

ბა ფი სა და ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცი ის შე თან ხ მე ბით, 2021 წელს 
ონ ლა ინ შეხ ვედ რა გა ი მარ თა პრო ფე სი ის წარ მო მად გე ნელ ჯგუ ფებ თან: ბუ ღალ ტერ-
თა ფო რუმ თან და ბუ ღალ ტერ თა კავ შირ თან, სა დაც ისა უბ რეს პრო ფე სი ის მო მა ვა ლი 
გან ვი თა რე ბის ხედ ვებ ზე და თი თო ე უ ლი წარ მოდ გე ნი ლი მხა რის ად გილ სა და როლ ზე 
ამ საქ მე ში. ვი მე დოვ ნებთ, კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი შეხ ვედ რე ბი მო მა ვალ შიც შედ გე ბა, რაც 
პრო ფე სი ის წინ ს ვ ლას მო ემ სა ხუ რე ბა. 

კვლევები

სა ან გა რი შო წელს, ბა ფი მო ნა წი ლე ობ და სა ქარ თ ვე ლოს აუდი ტორ თა ბაზ რის კვლე ვა ში 
(მკვლევარები ერეკ ლე პირ ვე ლი, ეკა გე გე ში ძე), რომ ლის კითხ ვა რი შე მუ შა ვე ბუ ლი იყო სა-
ერ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ით, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად.

კვლე ვის მი ზა ნი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში მო მუ შა ვე აუდი ტორ თა გა მო კითხ ვით, ბა ზარ ზე არ-
სე ბუ ლი ძი რი თა დი ტენ დენ ცე ბის (ადამიანური კა პი ტა ლის მარ თ ვა, საქ მი ა ნო ბი თა და 
რე ფორ მით კმა ყო ფი ლე ბა, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა, სა მუ შაო ავ ტო ნო მია 
და გა რე მოს პროგ ნო ზი რე ბა) ანა ლი ზი და შე ფა სე ბა.
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კვლე ვა, რომ ლის ძი რი თა დი სა მუ შა ო ე ბი დამ თავ რე ბუ ლი ა, ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბი თა და მხარ და ჭე რით:

• სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ა;

• სა ქარ თ ვე ლოს აუდი ტორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა პრო ფე სი უ ლი 
ფე დე რა ცი ა;

• ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის რე ფორ მე ბის მხარ და ჭე რის 
ეროვ ნუ ლი ფონ დი;

• იონ ქო ფინ გის უნი ვერ სი ტე ტი, შვე დე თი; 

• კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტი; 

• სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტი. 

გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ობ და 200-მდე აუდი ტო რი, მათ შო რის ბა ფის 150 წევ რი. კვლე-
ვის სა ბო ლოო შე დე გე ბი უახ ლო ეს პე რი ოდ ში გა მოქ ვეყ ნ დე ბა. 

ბაფისსამომავლოგეგმები

ბაფს,პროფესიასადაგარემოშიმნიშვნელოვანიცვლილებებისსაპასუხოდ,2022
წლისათვისსერიოზულიგეგმებიაქვსდასახული:

• ბა ფი 2022 წელს იმუ შა ვებს სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბა სა და სრულ-
ყო ფა ზე, პრო ფე სი უ ლი გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად;

• სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის სრულ ყო ფის შე სა ბა მი სად მო ამ ზა დებს და მომ დევ ნო სა ან-
გა რი შო კრე ბის გან სა ხილ ვე ლად წა რუდ გენს შე საძ ლო სა წეს დე ბო ცვლი ლე ბებს;

• შე ი მუ შა ვებს ბა ფის გამ გე ო ბის რეგ ლა მენტს და გამ გე ო ბის წევ რ თა არ ჩე ვის უფ რო 
კონ კ რე ტულ წესს;

• ინ ტენ სი უ რი ფორ მით იმუ შა ვებს (სამუშაო ჯგუ ფის ფორ მა ტით) სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტ ზე;

• იმუ შა ვეს დის ციპ ლი ნა რუ ლი და მოკ ვ ლე ვის პრაქ ტი კის გა ფარ თო ე ბა/ ს რულ ყო ფა ზე;

• გა ა ფარ თო ვებს თა ნამ შ რომ ლო ბას: სა ზე დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხურ თან, მსოფ ლიო 
ბან კ თან, პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან;

• სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის ხელ შეწყო-
ბის მიზ ნით ითა ნამ შ რომ ლებს შე სა ბა მის უწყე ბებ თან;

• ინ ტენ სი უ რად ითა ნამ შ რომ ლებს გა ნათ ლე ბის სექ ტორ თან და შე სა ბა მის და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებ თან გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბის 
მიზ ნით;

• ინ ტენ სი უ რად ითა ნამ შ რომ ლებს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან აქ ტუ ა ლურ 
პრო ექ ტებ ზე მიზ ნობ რი ვი გრან ტე ბის მო ძი ე ბის მიზ ნით.

ვი მე დოვ ნებთ, ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვით, შევ ძ ლებთ ამ გეგ მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლის შეს რუ ლე ბას.

ბაფისგამგეობისსახელით,თავმჯდომარე: 
რუსუდანჟორჟოლიანი-ნიქაბაძე
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ბაფის26-ესაერთოკრებისდელეგატებს
სარევიზიოკომისიისანგარიში

ბაფის2021წლისსაქმიანობისშესახებ

პა ტივ ცე მუ ლო დე ლე გა ტე ბო, გა გაც ნობთ სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა 
და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  საქ მი ა ნო ბის  შე მოწ მე ბის ან გა რიშს, რო მე ლიც ჩა ტარ და 
სა რე ვი ზიო კო მი სის მი ერ (მარიამჭურაძე,ხათუნაბარბაქაძე,მარიამბიწაძე) და მო-
ი ცავს 2020 წლის 12 დე კემ რი დან  2021 წლის 10 დე კემ ბ რის  პე რი ოდს. 

რო გორც სა რე ვი ზიო კო მი სი ის დე ბუ ლე ბით არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, კო მი სია ვალ-
დე ბუ ლია გეგ მუ რი შე მოწ მე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ის წავ ლოს გარ კ ვე უ ლი სა კითხე ბი და 
კრე ბას წა რუდ გი ნოს შეს წავ ლის შე დე გე ბი:

კერ ძოდ:

• ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის მოთხოვ ნე ბი და გამ გე ო ბის საქ მი ა ნო ბა; 

• კო მი ტე ტე ბის მი ერ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბა;  

• ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი სად მი მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა;

• აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რა და ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მის შე ფა სე ბა;

• შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის სა მარ თ ლი ა ნო ბა და და გეგ მილ ბი უჯ ტე თან შე სა ბა მი სო ბა.  

შე მოწ მე ბამ სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა გაგ ვე კე თე ბი ნა ბაფ -ის  საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზი და  მოგ-
ვეხ დი ნა მი სი შე ფა სე ბა. წარ მო გიდ გენთ ჩა ტა რე ბუ ლი რე ვი ზი ის შე დე გე ბის მი მო ხილ ვას: 

1.ნორმატიულიდოკუმენტებისმოთხოვნებისდაცვადაგამგეობისსაქმიანობა

ბა ფი, წეს დე ბის შე სა ბა მი სად, საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს გამ გე ო ბის, აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რი სა და კო მი ტე ტე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლი ში და პო ლი ტი-
კის და მე ნე ჯე რუ ლი პრო ცე დუ რე ბის სა ფუძ ველ ზე.  

გამ გე ო ბის საქ მი ა ნო ბა-. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, სა ოქ მო ჩა ნა წე რე ბის მი ხედ ვით, ჩა-
ტა რე ბუ ლია გამ გე ო ბის 9 სხდო მა.  სხდო მებ ზე გან ხი ლუ ლი თე მე ბი დან გა მოვ ყოფთ:  

• ბა ფის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის და ნიშ ვ ნა;

• ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის  საბ ჭო ში 
პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლის კან დი და ტუ რე ბის შერ ჩე ვა;

• ბა ფის კო მი ტე ტე ბის თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის კან დი და ტუ რე ბი სა და  შე მად გენ ლო ბის 
(წევრების) გა ნახ ლე ბა; კო მი ტე ტე ბის 2 წლი ა ნი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის გან ხილ ვა- 
დამ ტ კი ცე ბა;

• ბა ფის 2021 წლის შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის პრო ექ ტის გან ხილ ვა, ბა ფის 2020 
წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტის ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა;

• ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ 2020 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბა ფის მო ნი-
ტო რინ გის წი ნას წა რი შე დე გე ბის გან ხილ ვა;

• ბა ფის ოფი სის სა კითხ ზე მსჯე ლო ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა;

• ,,ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის შე სა ხებ“  სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბი სა  და „საშემფასებლო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“ კა ნონ პ რო ექ ტებ ზე 
მო მუ შა ვე ჯგუ ფის შექ მ ნა;
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• წევ რებ თან ურ თი ერ თო ბის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა კითხის გან ხილ ვა;

• სა რა სის საბ ჭო ში პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  წარ მო მად გე ნელ თან, აქ ტი უ რი 
თა ნამ შ რომ ლო ბა;

• ხა რის ხის კონ ტ რო ლის მო ნი ტო რინ გის წეს ში ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტ ზე მსჯე ლო ბა;

• სა რა სის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბა ფის მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი.

გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბი დან 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა: კო მი ტე ტე ბის შე მად გენ ლო ბის გა ნახ ლე ბა; კო მი ტე ტე ბის სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბის დამ ტ კი ცე ბა; 2020-2021 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბა;  სხვა პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბა; ბა ფის სა ო ფი სე ფარ თის იჯა რის 
სა კითხ ზე მო ი ჯა რი სა გან შე მო სულ წე რილ ზე მსჯე ლო ბა, შემ ფა სე ბელ თა (მინიმუმ 2) 
შერ ჩე ვა და მი ღე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბის შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა;  მცი რე და 
სა შუ ა ლო აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის პრობ ლე მურ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბა (მურად ნარ-
სი ა); ,,ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის შე სა ხებ“  სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბი სა  და „საშემფასებლო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“ კა ნონ პ რო ექ ტ ზე მსჯე-
ლო ბა; სა რა სის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბა ფის მო ნი ტო რინ გის წი ნას წა რი შე დე გე ბის 
გან ხილ ვა და კო მენ ტა რე ბის მომ ზა დე ბა და სხვ. 

შეს წავ ლი ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე დად გინ და, რომ სხდო მებ ზე მი ღე ბუ ლი დად გე-
ნი ლე ბე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი შეს რუ ლე ბუ ლი ა.

შეფასება: სა რე ვი ზიო კო მი სი ა, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გამ გე ო ბის საქ მი ა ნო ბას და დე-
ბი თად აფა სებს. 

1.კომიტეტებისმიერსაანგარიშოპერიოდშიგაწეულისაქმიანობა

კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბის ზო გად პრინ ცი პებს გან საზღ ვ რავს „კომიტეტების საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ხებ“ დე ბუ ლე ბა,  ხო ლო ცალ კე უ ლი კო მი ტე ტი სათ ვის გამ გე ო ბის მი ერ დამ ტ კი ცე-
ბუ ლია დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ შიც გა წე რი ლია მა თი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ-
ლე ბე ბი და უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი.    

 ; განათლებისკომიტეტი:

გა ნათ ლე ბის კო მი ტე ტი არის სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მის და გან გ რ ძო ბი თი გა ნათ-
ლე ბის პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რე ლი, სა თა ნა დო რე გუ ლა ცი ე ბის შემ ქ მ ნე ლი და მო ნი-
ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნო. 

აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, კო მი ტეტ თან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს:  

ა) გან გ რ ძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო; 

ბ)   სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დე ბის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო; 

გ)  სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო. 

დ) მუდ მივ მოქ მე დი სა გა მოც დო კო მი სი ა;  

კო მი ტე ტის მი ერ შე სა მოწ მე ბელ პე რი ოდ ში ჩტა რე ბუ ლია 9 სხდო მა.

სხდო მებ ზე ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და შემ დეგ სა კითხებ ზე:

• ბა ფის სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა რე ეს ტ რ ში რე გის ტ რი-
რე ბუ ლი  პი რე ბის 2020 წლის  გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის 
სა ერ თო შე დე გე ბი და გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის ჩათ ვ ლის სა კითხებ ზე;

• სერ ტი ფი ცი რე ბის პრე ტენ დენ ტე ბი სათ ვის ცალ კე ულ სა გა მოც დო მო დულ ში ჩათ ვ-
ლე ბის მი ნი ჭე ბის სა კითხებ ზე;
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• 2021 წლის ზამ თ რის, ზაფხუ ლის (3.02.2021-15.02.2021) სე სი ე ბის სა სერ ტი ფი კა ციო 
(ACCA-ის ქარ თულ ენა ზე ადაპ ტი რე ბუ ლი) პროგ რა მის   გა მოც დე ბის შე დე გებ ზე; 

• ACCA-ის სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის მო ნა წი ლე თა გა ნაცხა დე ბის გან ხილ ვას, მა თი 
ACCA-ის სას წავ ლო პროგ რა მით მთა ვა რი ბუ ღალ ტ რის სერ ტი ფი ცი რე ბის ნა წილ ში 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლად აღი ა რე ბის შე სა ხებ;

• 2021 წლის გან გ რ ძო ბი თო სწავ ლე ბის პროგ რა მის შედ გე ნას და გან ხილ ვა ზე;

• გა ნათ ლე ბის კო მი ტე ტის 2021-2022 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში ბა ფის 
წევ რე ბი სათ ვის 2021 წლის სექ ტემ ბ რამ დე სხვა დას ხ ვა თე მებ ზე  და გეგ მი ლი და ჩა-
ტა რე ბუ ლი სე მი ნა რე ბის შე სა ხებ, კერ ძოდ: სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რა და მიმ დი ნა რე 
ცვლი ლე ბე ბი, მცი რე ზო მის აუდი ტუ რი კომ პა ნი ე ბის ხა რის ხის კონ ტ როლ ზე,  მე-2, 
მე-3 და მე-4 კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის და 
წარ დ გე ნის სა კითხებ ზე.

გა ნათ ლე ბი სა კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა შე სა ბა მი სო ბა შია დამ ტ კი ცე ბულ მა რე გუ ლი რე ბელ 
დო კუ მენ ტებ თან, რო მე ლიც მო ი ცავს შემ დეგ მი მარ თუ ლე ბებს: გა დამ ზა დე ბის, პრო-
ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და უწყ ვე ტი გან გ რ ძო ბი თი გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კი სა და 
პრო ცე დუ რე ბის გან საზღ ვ რას და მათ შეს რუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას.  

შეფასება:სა რე ვი ზიო კო მი სი ის მი ერ კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა და დე ბი თად შე ფას და. 
 

 ; საწევროოკომიტეტი:

 შე მოწ მე ბის პე რი ოდ ში შეს წავ ლი ლი იქ ნა მოქ მე დი დე ბუ ლე ბე ბის მოთხოვ ნე ბი სა და 
კო მი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ფაქ ტი უ რი მდგო მა რე ო ბა, კერ ძოდ:  

• წევ რებ თან ურ თი ერ თო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი (წესდება, სა წევ რო 
კო მი ტე ტის დე ბუ ლე ბა,  ბა ფის წევ რად მი ღე ბის, წევ რო ბის შე ჩე რე ბი სა და შეწყ ვე-
ტის წე სე ბი);  

• კო მი ტე ტის 2021 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა და მას ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე-
ბე ბის შეს რუ ლე ბა;

• სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბუ ლია კო მი ტე ტის 3 სხდო მა. სხდო მებ ზე გან ხი ლუ ლი 
ძი რი თა დი სა კითხე ბი ა:

• 2021 წლის სა მოქ მე დო გეგ მის დამ ტ კი ცე ბა; 

• ბა ფის წევ რე ბი სათ ვის კორ პო რა ტი ულ წევ რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე-
ბის აუცი ლებ ლო ბის, წევ რო ბი დან გა რიცხ ვის კან დი და ტე ბის  სა კითხის გან ხილ ვა; 

• ასო ცი რე ბუ ლი და ნამ დ ვი ლი წევ რე ბი სათ ვის თე მა ტუ რი სე მი ნა რე ბის და გეგ მ ვა და 
გა ნათ ლე ბის კო მი ტეტ თან და აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ცი ას თან შე თან ხ მე ბა; 

• ბა ფი დან გა რიცხ ვი სა და რე ეს ტ რი დან ამო ღე ბის კან დი და ტი ფი ზი კუ რი პი რი წევ-
რე ბის  სა კითხის გან ხილ ვა; 

• სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სა წევ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას თან  და კავ ში რე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბა და წარ დ გე ნა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მო სამ ზა დებ ლად. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, ნამ დ ვი ლი წევ რე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი წევ რე ბის სა წევ რო 
გა და სა ხა დე ბის და ფარ ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი პო ზი ტი უ რი ა. 2020 წლის  31 დე კემ ბ რის მდგო-
მა რე ო ბით ბა ფის წევ რი იყო: ფი ზი კუ რი პი რი 6714 წევ რი, აქე დან სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
ბუ ღალ ტე რი 743 წევ რი, მათ შო რის აუდი ტორ თა რე ეს ტ რ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 320 
წევ რი, ასო ცი რე ბუ ლი  წევ რი 5971, იური დი უ ლი პი რი 53 წევ რი.
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შეფასება:კო მი სი ის მი ერ შეს წავ ლი ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა 
და დე ბი თად  შე ფას და.  

 ; აუდიტისხარისხისკომიტეტი:

დე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით, კო მი ტე ტის ძი რი თად ფუნ ქ ცი ას შე ად გენს წევრ კომ პა ნი ა ში 
ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის წი ნას წა რი მო ნი ტო რინ გი (დიაგნოსტიკის ან გა რი ში) 
და კორ პო რა ცი უ ლი წევ რე ბის თ ვის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის სრულ ყო ფას თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ში მხარ და ჭე რა, კონ სულ ტა ცი ე ბი, სე მი ნა რე ბი, აუდი ტის პროგ-
რა მის შერ ჩე ვა, აუდი ტის მე თო დო ლო გია და სხვა. ბა ფი ხა რის ხის სის ტე მის წი ნას წარ 
მო ნი ტო რინგს გა ნა ხორ ცი ე ლებს მხო ლოდ იმ წევრ კომ პა ნი ებ ში, რომ ლე ბიც ამის 
სურ ვილს გა მო ხა ტა ვენ.  

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ჩა ტარ და კო მი ტე ტის 3 სხდო მა. სხდო მა ზე გან ხი ლუ ლი იქ ნა 
შემ დე გი სა კითხე ბი:

• ნაკ ლე ბად რთუ ლი სა წარ მო ე ბის აუდი ტის ახა ლი სტან დარ ტის (სამუშაო ვერ სი ის) გან-
ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის სპე ცი ა ლი ზე ბულ ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფის შექ მ ნის სა კითხი; 

• სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის კორ პო-
რა ცი უ ლი წევ რე ბის აუდი ტის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა ზე მო მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
და გეგ მ ვა.

შე სა მოწ მე ბელ პე რი ოდ ში ხა რის ს ხის კონ ტ რო ლის წი ნას წა რი მო ნი ტო რინ გი ჩა უ ტარ-
და და დი აგ ნოს ტი კუ რი ან გა რი ში გა ი ცა 2 კორ პო რა ტი ულ წევ რ ზე და დი აგ ნოს ტი კუ რი 
შე მოწ მე ბა  მიმ დი ნა რე ობს 2  წევრ კომ პა ნი ა ში, რო მე ლიც სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
ბო ლომ დე დას რულ დე ბა. 

შეფასება:სა რე ვი ზიო კო მი სი ამ შე ის წავ ლა კო მი ტე ტის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დო კუ მენ-
ტე ბი, შე სა მოწ მე ბელ პე რი ოდ ში კო მი ტე ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა რის 
სა ფუძ ველ ზეც კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა და დე ბი თად შე ფა სა და. 

 ; ეთიკისადადისციპლინარულიკომიტეტი

,,კომიტეტის“ მი სიაა ხე ლი შე უწყოს ეთი კის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ-
ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა - ეთი კუ რი და პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის ნორ მე ბის დამ კ ვიდ რე ბას 
,,ბაფის“ წევ რი ბუ ღალ ტ რე ბის მი ერ თა ვი ან თი პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბის ღირ სე უ ლად 
შე სას რუ ლებ ლად. 

კო მი ტე ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლია ორი სხდო მა. 

სხდო მებ ზე  დღის წეს რი გით გან საზღ ვ რუ ლი სა კითხე ბი: ბა ფის კორ პო რა ტი ულ და 
ფი ზი კურ პი რი წევ რე ბის მი ერ ეთი კის კო დექ სი სა და ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის 
შე საძ ლო დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ შე მო სუ ლი სა ჩივ რე ბის გან ხილ ვა. გან ხილ ვე ბის 
შე დე გად, კო მი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში,  ცალ კე ულ სა ჩი ვარ ზე მი ღე ბუ ლია 
გა დაყ ვე ტი ლე ბე ბი, რო მე ლიც წე რი ლო ბი თი ფორ მით მი წო დე ბუ ლია მხა რე ე ბი სათ ვის.   

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ბა ფის წევ რე ბი სათ ვის ჩა ტა რე ბუ ლია არა ერ თი სე მი ნა რი  
სხვა დას ხ ვა თე მა ტი კით, რო მელ თა შო რის არ არის ეთი კი სა და დის ციპ ლი ნა რუ ლი 
მოკ ვ ლე ვის სა კითხე ბი.

კომისიისრეკომენდაცია:სა რე ვი ზიო კო მი სია  მი იჩ ნევს, რომ  თე მის აქ ტუ ა ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლია წევ რე ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბა, ეთი კის კო დექ სი სა და 
ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის დარ ღ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბით, არ სე ბუ ლი კა ნონ მ-
დებ ლო ბი თა და ბა ფის ში და ნორ მა ტი ულ ბა ზით დად გე ნილ მოთხოვ ნებ სა და დის ციპ-
ლი ნა რულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე.
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შეფასება:შეს წავ ლი ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, კო მი ტე ტის სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
საქ მი ა ნო ბა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად  შე ფას და.  

 ; საგადასახადოდაბეგვრისკომიტეტი

2021-2022 წლებ ში სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის ფარ გ ლებ ში, 
საქ მი ა ნო ბა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია  შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით: 

1.  გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის გა და სა ხა დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პროგ რა მის მომ ზა დე-
ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა;

2.  სა ტე ლე ფო ნო ზა რე ბი სა და ად გილ ზე კონ სულ ტი რე ბი სას გა მოვ ლე ნილ აქ ტუ ა ლურ 
სა კითხებ ზე კო მი ტე ტის მი ერ პა სუ ხის მომ ზა დე ბა და გა მოქ ვეყ ნე ბა.

3.  წე რი ლო ბით შე მო სულ კითხ ვებ ზე, ბა ფის კონ სულ ნ ტა ტის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პა-
სუ ხე ბის პრო ექ ტის გან ხილ ვა და სა ბო ლოო პა სუ ხის მომ ზა დე ბა მი სი ჟურ ნალ ში 
გა მოქ ვე ნე ბამ დე ან კითხ ვის ავ ტორ თან გაგ ზავ ნამ დე.

4.  ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რის გა იდ ლა ი ნე ბის მომ ზა დე ბა ზე 
მსჯე ლო ბა.

5.  სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბის სა კო მი-
ტე ტო გან ხილ ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბა პარ ლა მენ ტის სა კო მი ტე ტო სხდო მა ზე.

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბი სა, კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რის (დავითპაპიაშვი-
ლი) უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბით, სა ან გა რი შო წელს, ბა ფის წევ რე ბი სათ ვის ჩა ტა რე ბუ ლია   
3 სე მი ნა რი (12 სა ა თი) – 2020-2021 წელს სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რის სფე როს სი ახ ლე-
ებ თან და ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, აგ რეთ ვე, შეხ ვედ რებ ზე  წევ რე ბის მხრი დან 
წა მო სულ აქ ტუ ა ლურ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით.

სა გა და სა ხა დო კო მი ტეტს, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში,  შეს რუ ლე ბუ ლი აქვს სა მოქ მე დო 
გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და მას ზე და კის რე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბი, თუმ ცა 
არ ხდე ბა ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ოქ მე ბა. 

კომისიისრეკომენდაცია:კო მი ტეტ მა აწარ მო ოს სა ოქ მო ჩა ნა წე რე ბი  მი სი საქ მი ა ნო ბის, 
და გეგ მი ლი და შეს რუ ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ. 

შეფასება:შეს წავ ლი ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა და მაკ მა ყო-
ფი ლებ ლად  შე ფას და.  

 ; სტანდარტებისადაპრაქტიკისკომიტეტი

,,კომიტეტის” მი სიაა სა ქარ თ ვე ლო ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის სა უ კე თე სო 
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბა.

სტან დარ ტე ბის კო მი ტე ტის მი ერ 2021-2022 წლე ბის სა მუ შაო გეგ მის შე სა ბა მი სად ონ ლა ინ 
რე ჟიმ ში გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი აქ ტი ვო ბე ბი.

ჩა ტარ და სე მი ნა რი მე-2 და მე-3 კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბი სათ ვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბის შედ გე ნა სა და ან გა რიშ გე ბის რე პორ ტალ ზე ატ ვირ თ ვი სათ ვის

ჩა ტარ და სე მი ნა რი მე-4 კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბი სათ ვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
შედ გე ნა სა და ან გა რიშ გე ბის რე პორ ტალ ზე ატ ვირ თ ვი სათ ვის

ფას ს - თან და კავ ში რე ბით ბაფ ში შე მო სულ კითხ ვებ თ ზე მომ ზად და შე სა ბა მი სი პა სუ ხე ბი.

2021 წელს კო მი ტე ტის წევ რე ბი მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობ დ ნენ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან. 
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აღ ნიშ ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, კო მი ტე ტის წევ რე ბი  მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ქარ თუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის 
გან ხილ ვის, ექ ს პერ ტი ზი სა და დამ კ ვიდ რე ბის სფე რო ში და კვლა ვაც აგ რ ძე ლებს ამ 
მი მარ თუ ლე ბით საქ მი ა ნო ბას.

2021 წელს კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე და წევ რე ბი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან 
თა ნამ შ რომ ლობ დ ნენ ასე ვე, არა კო მერ ცი უ ლი პი რის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ-
თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა ზე, რო მე ლიც  მიმ დი ნა რე ობ და სა ერ თა შო რი სო 
პრო ექ ტ თან ერ თად.

სტან დარ ტე ბის კო მი ტეტს, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში,  შეს რუ ლე ბუ ლი აქვს სა მოქ მე დო 
გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და მას ზე და კის რე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბი, თუმ ცა 
არ ხდე ბა ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ოქ მე ბა. 

კომისიისრეკომენდაცია:კო მი ტეტ მა აწარ მო ოს სა ოქ მო ჩა ნა წე რე ბი  მი სი საქ მი ა ნო ბის, 
და გეგ მი ლი და შეს რუ ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ. 

შეფასება:შეს წავ ლი ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა და მაკ მა ყო-
ფი ლებ ლად  შე ფას და.  

3.ბუღალტერთასაერთაშორისოფედერაციისწევრებისადმიმოთხოვ-
ნებისშესრულება

ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი სად მი მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, 
ბა ფი 2 წე ლი წად ში ერ თხელ ად გენს სა მოქ მე დო გეგ მას, რო მე ლიც მო ი ცავს ბა ფის საქ-
მი ა ნო ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბას. სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას 
და პე რი ო დულ შე ფა სე ბას ახორ ცი ე ლებს ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ა. 
წევ რე ბის შე სა ბა მი სო ბის პროგ რა მის (SMO) ფარ გ ლებ ში. IFAC-ის წევ რე ბი ატა რე ბენ 
თვით შე ფა სე ბას SMO მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად და ავ ლე ნენ იმ სფე რო ებს, რომ ლე ბიც 
სა ჭი რო ებს გა უმ ჯო ბე სე ბას. შე ფა სე ბის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე, წევ რე ბი შე ი მუ შა ვე ბენ 
SMO სა მოქ მე დო გეგ მას, რა თა  აჩ ვე ნონ, თუ რო გორ ას რუ ლე ბენ ისი ნი SMO მოთხოვ-
ნებს და თუ ზო გი ერ თი მოთხოვ ნა ჯერ კი დევ არ არის შეს რუ ლე ბუ ლი, წარ მო ად გი ნონ 
მა თი შეს რუ ლე ბის გეგ მე ბი. 

წევრობისშესაბამისობისპროგრამის(SMO)მოთხოვნებისშესაბამისად,საანგარი-
შოპერიოდშიგანახლებულიაბაფის2020-2021წლებისსამოქმედოგეგმა,რომელიც
შეთანხმებულიაბსფ-თან,განთავსებულიაბაფისადაბსფ-ისვებგვერდებზე.

4.აღმასრულებელისტრუქტურადაშიდაკონტროლისსისტემისშეფასება
ბა ფის მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვას ახორ ცი ე ლებს აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ-
რა. იგი უზ რუნ ველ ყოფს ორ გა ნი ზა ცი ი სა და კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბას და ას რუ ლებს 
გამ გე ო ბის მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლობს გამ გე ო ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი ში და 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით. კერ ძოდ, გა წე რი ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლია „მენეჯერული პრო ცე-
დუ რე ბი“; თა ნამ შ რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა რე გუ ლირ დე ბა აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 
მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი ში და გა ნა წე სი თა და ბა ფის „თანამშრომელთა თა ნამ დე ბობ რი ვი 
ინ ს ტ რუქ ცი ით“. ინ ს ტ რუქ ცი ა ში გა წე რი ლია თი თო ე უ ლი თა ნამ შ რომ ლის უფ ლე ბა- მო ვა-
ლე ო ბე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ის ად მი ნის ტ რა ცი ის წევ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლი და გა მიჯ ნუ ლი ა. თა ნამ შ რო მელ თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა კონ ტ როლ დე ბა 
ოფი სის მე ნე ჯე რი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის მი ერ. 

თა ნამ შ რომ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი შე სა ბა მი სო ბა შია სა-
ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ ს თან. არ სე ბობს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი შრო მის 
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უსაფ რ თხო ე ბის ში და ნორ მა ტი უ ლი ბა ზა, შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის თა ნამ შ რო მე ლი და 
და ცუ ლია შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის მოქ მე დი ნორ მე ბი. 

წევ რე ბი სა და ბა ფის საქ მი ა ნო ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო-
დე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ბა ფის ვებ გ ვერ დი სა და ყო ველ თ ვი უ რი ჟურ ნა ლის მეშ ვე ო ბით, 
სა დაც ქვეყ ნ დე ბა ბა ფის ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, ბი უ ჯე ტი და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბი.   

შეფასება: სა რე ვი ზიო კო მი სი ას მიგ ვაჩ ნი ა, რომ აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ 
ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თ ვის სფე რო და ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მა გა მარ თუ ლია და და-
დე ბი თად ვა ფა სებთ.  

 

5.ბიუჯეტიდაფინანსურიანგარიშგება.დაგეგილიდაფაქტობრივი 
შემოსავლებისადახარჯებისშესაბამისობა
ბა ფის აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ ყო ველ წ ლი უ რად მომ ზა დე ბულ შე მო სავ-
ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის  ასე ვე, საქ მი ა ნო ბის წლი უ რი ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის (ფინანსური 
ან გა რიშ გე ბა) პრო ექ ტებს  გა ნი ხი ლავს და ამ ტ კი ცებს გამ გე ო ბა. სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
საქ მი ა ნო ბა ზე და წლი ურ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე ჩა ტა რე ბუ ლია აუდი ტი და გა ცე მუ ლია 
უპი რო ბო და დე ბი თი დას კ ვ ნა. დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია და გეგ მი ლი საქ მი ა ნო ბი სა და 
წლი უ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ, მუხ ლობ რი ვად და თან ხობ რივ პა რა მეტ-
რებ ში,  და მო უ კი დე ბე ლი აუდი ტო რის (შპს „ინტელექტაუდიტი“) დას კ ვ ნას თან ერ თად,  
გან თავ სე ბუ ლია  ვებ გ ვერ დ ზე: baf.ge – „საქმიანობის ან გა რი შე ბი“. 

 სა რე ვი ზიო კო მი სი ამ გა ა კე თა 2021 წლის და გეგ მი ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო-
ბის ზო გა დი მი მო ხილ ვა 9 თვი ა ნი პე რი ოდ ზე. სა დაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცდო მი ლე ბე ბი არ 
გა მოვ ლინ და. კო მი სი ის აზ რით, 2021 წლის და გეგ მი ლი საქ მი ა ნო ბი სა და ფაქ ტობ რი ვი 
შეს რუ ლე ბის მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბი თი მი მო ხილ ვა უპ რი ა ნია წლი უ რი კონ სო ლი დი-
რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის შემ დეგ.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, წარ მო გიდ გენთ ბა ფის 2020 წლის შე-
მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის და გეგ მი ლი და ფაქ ტი უ რი შეს რუ ლე ბის მო ნა ცე მებს   

ბაფის2020წლისდაგეგმილიდაფაქტიურიშემოსავლებიდახარჯები(ლარში)

შემოსავლები დაგეგმილი ფაქტიური გადახრა კომენტარი

1 საწევრო შენატანებით მიღებული 
შემოსავლები

223,900 232628   8728

2 განათლებისა და სერტიფიცირების 
პროგრამებიდან 

590,940 555458  (35,482) კომენტარი:1

3 სხვა შემოსავლები               217,000 260616   43,616 კომენტარი:2

სულშემოსავლები 1,031,840 1,048,702 16,862

ხარჯები

1 საწევრო შემოსავლებით დაფინანსებული 
ხარჯები

221,537 218,355  (3,182)

2 განათლებასა და სერტიფიცირებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები

604,394 611,931  7,537

3. სხვა შემოსავლებთან დაკავშირებული 
ხარჯები             

217,305 251,291  33,986

სულხარჯები:* 1,043,236 1,081,577 38,341

მოგება/ზარალი 11,396 32,875 21,479

კომენტარი-1:
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ამ მუხ ლით და გეგ მილ თან შე და რე ბით ფაქ ტი უ რი შე მო სავ ლე ბის ცდო მი ლე ბა  
(35,482ლარი) გან პი რო ბე ბუ ლია პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის გა მოც და ზე გა მომ ს ვ-
ლე ლი კან დი და ტე ბი სა და შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ლი ტე რა ტუ რის  რე ა ლი ზა ცი ის 
შემ ცი რე ბით. რაც, ძი რი თა დად, გა მოწ ვე უ ლი იყო პან დე ე მი ის (COVID-19) გა მო, რომ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა  ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის პე რი ოდ ში ვერ მოხ დე ბო და. 

სა ან გა რი შო წელს და გეგ მილ ზა რალ სა  (11,396 ლა რი) და ფაქ ტი უ რად მი ღე ბულ ზა რალს 
(32,875 ლა რი) შო რის სხვა ო ბა (21,479 ლა რი), არ სე ბი თად, გა მოწ ვე უ ლია ამ მუხ ლით 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბით. 

სხვა მუხ ლებ ში, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის და გეგ მილ და ფაქ ტი ურ მო ნა ცე მებს შო რის 
ცდო მი ლე ბა პრო პორ ცი უ ლი და, სა ბო ლოო შე დეგ თან მი მარ თე ბა ში, არა არ სე ბი თი ა. 

კომენტარი-2:

სხვა შე მო სავ ლე ბის მუხ ლით, და გეგ მილ თან შე და რე ბით, ფაქ ტი უ რი შე მო სავ ლე ბი 
გაზ რ დი ლია 43,616 ლა რით, რო მე ლიც არ სე ბი თად გა ნა პი რო ბა:  სა ბუ ღალ ტ რო კომ პი-
უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბის რე ა ლი ზა ცი ის გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ მა გაზ რ დამ (31.000 ლა რი) 
და მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად, თა ნამ შ რომ ლებ ზე ათას ხუ თას ლა რამ დე 
და რიცხულ ხელ ფას ზე სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის შე ღა ვა თებ მა (12,500 ლა რი). შე მო სავ-
ლე ბის ზრდის შე სა ბა მი სად, 33,986 ლა რი თა გაზ რ დი ლი ამ მუხ ლით და გეგ მი ლი ხარ ჯე ბი. 

შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის და გეგ მი ლი და ფაქ ტი უ რი ჯა მუ რი მო ნა ცე მე ბის  რიცხობ-
რი ვი გან ს ხ ვა ვე ბაც (გაზრდა), არ სე ბი თად, გან პი რო ბე ბუ ლია ამ მუხ ლით. 

შე ფა სე ბა: სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში ბა ფის აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ გა-
წე უ ლი საქ მი ა ნო ბა სა რე ვი ზიო კო მი სის მი ერ შე ფას და და დე ბი თად. 

სარევიზიოკომისიისწევრები:

მარიამჭურაძე(თავმჯდომარე) 

ხათუნაბარბაქაძე

მარიამბიწაძე

ან გა რი შის მომ ზა დე ბის თა რი ღი:
06.12.2021 წე ლი



30

rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ბიუჯეტის როლი და მნიშვნელობა
მოდული „მმართველობითი აღრიცხვა“

ჩვენ თ ვის კარ გად არის ცნო ბი ლი ტერ მი ნი ბიუჯე ტი. ბი უ ჯე ტე ბის შედ გე ნა მძლავ რი ინ-
ს ტ რუ მენ ტი ა, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ეხ მა რე ბა თა ვი სი ფუნ ქ ცი ე-
ბის ეფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბა ში, რო გო რი ცაა ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის /ო პე რა ცი ე ბის 
ეფექ ტუ რად და გეგ მ ვა, კო ორ დი ნი რე ბა და კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მარ ტი ვად და 
გა სა გე ბი ენით ცნე ბა „ბიუჯეტი“ შე იძ ლე ბა გა ნი მარ ტოს შემ დეგ ნა ი რად:

ბი უ ჯე ტი არის ფუ ლად გა მო ხა ტუ ლე ბა ში გა მო სა ხუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ფი ნან სუ რი გეგ მა, 
რო მე ლიც დრო ის გარ კ ვე ულ (საგეგმო) პე რი ოდს  ეხე ბა, დამ ტ კი ცე ბუ ლია წი ნას წარ, ამ 
პე რი ო დის დად გო მამ დე და, რო გორც წე სი, გვიჩ ვე ნებს და გეგ მილ შე მო სა ვალს, რო მე-
ლიც ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და მი ი ღოს სა გეგ მო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ან / და და ნა ხარ ჯებს, 
რომ ლე ბიც უნ და გას წი ოს ორ გა ნი ზა ცი ამ ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, ასე ვე კა პი ტალს, 
რო მე ლიც უნ და გა მო ი ყე ნონ ბი უ ჯეტ ში და სა ხუ ლი მიზ ნის / მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

ბიუჯეტი,ბიუჯეტისშედგენადასაბიუჯეტოკონტროლი

მოკლედ განვიხილოთ ეს ტერმინები რიგრიგობით.

ბიუჯეტი

ბიუჯეტი არის ფორმალიზებული სახით წარმოდგენილი კონკრეტული ორგანიზაციის 
მიზნები, რომლებიც ეყრდნობა პროგნოზის შედეგებს და დაკავშირებულია დაგეგმილ 
საქმიანობებთან.

ბი უ ჯე ტი არ არის არც შე ფა სე ბა და არც პროგ ნო ზი, რად გან შე ფა სე ბა არის მო მა ვა ლი 
მოვ ლე ნე ბის წი ნას წარ გან საზღ ვ რა, რაც შე იძ ლე ბა ეფუძ ნე ბო დეს მარ ტივ ვა რა უ დებს 
ან რა ი მე სა მეც ნი ე რო პრინ ცი პებს.

ანა ლო გი უ რად, პროგ ნო ზი შე იძ ლე ბა იყოს დრო ის გარ კ ვე ულ პე რი ოდ ში მო სა ლოდ-
ნე ლი მოვ ლე ნე ბის წი ნას წარ გან ჭ ვ რე ტა. პროგ ნო ზი შე იძ ლე ბა ეხე ბო დეს კომ პა ნი ის 
კონ კ რე ტულ საქ მი ა ნო ბას. ჩვენ (ორგანიზაცია) ჩვე უ ლებ რივ ვცდი ლობთ ვი წი ნას წარ-
მეტყ ვე ლოთ ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გარ კ ვე უ ლი მოვ ლე ნე ბი, 
მა გა ლი თად, სა მო მავ ლო გა ყიდ ვე ბი/ რე ა ლი ზა ცი ა, წარ მო ე ბა ან ორ გა ნი ზა ცი ის ნე ბის-
მი ე რი სხვა საქ მი ა ნო ბა.

მე ო რე მხრივ, ბი უ ჯე ტი ეხე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის და გეგ მილ / დამ ტ კი ცე ბულ პო ლი ტი კას და 
და გეგ მილ პი რო ბებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ სა მო მავ ლო პროგ რა მას / ს ტ რა ტე გი ას. იგი 
არის სა მო მავ ლო სა ვა რა უ დო სი ტუ ა ცი ის შე სა ბა მი სი სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც შე-
იძ ლე ბა მოხ დეს ან არ მოხ დეს.
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ბიუჯეტისშედგენა

ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა არის კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნის (მიზნების) შე სა ბა მი სი ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე-
ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ან სხვა დას ხ ვა დე პარ ტა მენ ტის / ქ ვე და ნა ყო ფის / გან ყო ფი ლე ბის 
დახ მა რე ბი თა და კო ორ დი ნა ცი ით.

საბიუჯეტოკონტროლი

სა ბი უ ჯე ტო კონ ტ რო ლი არის ინ ს ტ რუ მენ ტი, რომ ლის მეშ ვე ო ბით ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
შე უძ ლია პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ნა წი ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის 
მო მავ ლის და გეგ მ ვი სას და სა ი მე დო სა ფუძ ვ ლის შექ მ ნა ოპე რა ცი ე ბის / საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად.

ბი უ ჯე ტი არის პო ლი ტი კის გეგ მა, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს პრაქ-
ტი კა ში გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში. ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ქმე დე ბა სა ბი უ ჯე ტო 
და გეგ მ ვას ეყ რ დ ნო ბა, რად გან ბი უ ჯე ტი დგე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ურ თი ერ თ და კავ ში-
რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლის შემ დეგ. ბი უ ჯე ტი  უმაღ ლე სი რან გის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბას იმ თა ნამ შ რომ ლებ თან ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, რომ ლე ბიც 
უმაღ ლე სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის პო ლი ტი კას ახორ ცი ე ლე ბენ პრაქ ტი კა ში.

სა ბი უ ჯე ტო კონ ტ რო ლი ხელს უწყობს ორ გა ნი ზა ცი ის ეკო ნო მი კუ რი ტენ დენ ცი ე ბის, ფი-
ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის, პო ლი ტი კის, გეგ მე ბი სა და ქმე დე ბე ბის კო ორ დი ნა ცი ას.

გარ და ამი სა, სა ბი უ ჯე ტო კონ ტ რო ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ეხ მა რე ბა და სა ხუ ლი გეგ მე ბის 
შეს რუ ლე ბა ში და  ორ გა ნი ზა ცი ის გეგ მებ სა და საქ მი ა ნო ბა ზე დრო უ ლი კონ ტ რო ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. სა ბი უ ჯე ტო კონ ტ რო ლის, რო გორც ერ თ -ერ თი მმარ თ ვე ლო ბი თი 
ინ ს ტ რუ მენ ტის მეშ ვე ო ბით ნე ბის მი ერ დროს არის შე საძ ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ფაქ-
ტობ რი ვი საქ მი ა ნო ბის მდგო მა რე ო ბის  შე და რე ბა და გეგ მილ თან / სა ბი უ ჯე ტოს თან.

„ბიუჯეტი არის ამა თუ ქვე და ნა ყო ფის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიზ ნე ბი, ხო ლო ბი უ ჯე ტის შედ-
გე ნას შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ ბი უ ჯე ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აქ ტი. რაც შე ე ხე ბა სა ბი უ ჯე ტო 
კონ ტ როლს, იგი მო ი ცავს ამ ყვე ლა ფერს და, გარ და ამი სა, მო ი ცავს თვი თონ ბი უ ჯე ტე ბის 
და გეგ მ ვის შე სა ხებ მეც ნი ე რე ბას, ბი უ ჯე ტე ბის და გეგ მ ვის მეც ნი ე რულ პრინ ცი პებს და 
ამ გ ვა რი ბი უ ჯე ტე ბის გა მო ყე ნე ბას მთე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის / ბიზ ნე სის და გეგ-
მ ვი სა და კონ ტ რო ლის / მარ თ ვის სა ყო ველ თაო ინ ს ტ რუ მენ ტის სა ხით“. (როულენდი და 
ვი ლი ა მი)

ბიუჯეტებისტიპები

ბიუჯეტების დაყოფა კატეგორიებად შესაძლებელია სხვადასხვა გზით. შეძლებისდაგვარად 
დეტალურად განვიხილოთ ბიუჯეტის ტიპები. 

ფუნქციონალურიბიუჯეტები

ფუნქციონალური ბიუჯეტი დაკავშირებულია ორგანიზაციის ამა თუ იმ ფუნქციასთან, 
როგორიცაა რეალიზაცია, წარმოება, ფულადი სახსრები და ა.შ. ფუნქციონალური 
ბიუჯეტების მაგალითებია: 

• რეალიზაციის ბიუჯეტი;

• წარმოების ბიუჯეტი;

• მასალების  შესყიდვების ბიუჯეტი;

• მასალების  გამოყენების ბიუჯეტი;
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• ადმინისტრაციული დანახარჯების ბიუჯეტი;

• მანქანა-დამადგარების გამოყენების ბიუჯეტი;

• შრომითი (სამუშაო ძალის) დანახარჯების ბიუჯეტი;

• ცვლადი და მუდმივი დანახარჯების ბიუჯეტები; 

• კაპიტალური დანახარჯების ბიუჯეტი;

• სამეცნიერო კვლევისა და საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯების ბიუჯეტი; 

• ფულადი სახსრების ბიუჯეტი. 

მთავარი/გენერალურიბიუჯეტიანუკრებსითიბიუჯეტიანუმოგებისსაბოლოოგეგმა

ეს ბი უ ჯე ტი ძა ლი ან სა სარ გებ ლოა ორ გა ნი ზა ცი ის უმაღ ლე სი რან გის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბის თ ვის, ვი ნა ი დან  კრებ სი თი სა ხით მო ი ცავს ყვე ლა ნა ირ ინ ფორ მა ცი ას ორ გა ნი ზა ცი ის 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. 

ხისტიბიუჯეტი

ხისტი ბიუჯეტი არის მოუქნელი, „უძრავი“,„ხელშეუხებელი“  ბიუჯეტი. ხისტ ბიუჯეტს 
ადგენენ იმის დაშვებით, რომ საგეგმო/საბიუჯეტო პერიოდში არაფერი არ შეიცვლება 
საბიუჯეტო დონეში. 

ელასტიურიბიუჯეტი

ელასტიური ბიუჯეტი, რომელსაც ზოგჯერ მცოცავ ბიუჯეტსაც უწოდებენ, განსაკუთრებით 
სასარგებლოა: 

• ახალი ორგანიზაციისთვის,  რომლისთვისაც საკმაოდ ძნელია რაიმე ღირებული 
პროგნოზის გაკეთება; 

• ორგანიზაციებისთვის, რომელთა საქმიანობის დონე იცვლება სეზონურად ან 
მოთხოვნის ცვლილების შესაბამისად; 

• ისეთი დარგების  ორგანიზაციებისთვის, რომელთა საქმიანობა ეყრდნობა მოდის 
ცვლილებას; 

• ისეთ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ახალი პროდუქტების შექმნაზე; და

•  ასევე გემთმშენებლობის დარგის კომპანიებისთვის. 

ნულოვანიბიუჯეტი

ნულოვანი ბიუჯეტი არ ეყრდნობა ზრდადობის მიდგომას, რაც იმას ნიშნავს, რომ 
ნულოვანი ბიუჯეტის შედგენისას წინა წლის მონაცემები არ აიღება ახალი ბიუჯეტის 
მაჩვენებლების ბაზად. 

ნულოვანი ბიუჯეტი შეიძლება ასე განიმარტოს: 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდი, რომლის დროსაც ხელახლა ხდება ყველანაირი 
საქმიანობის შეფასება ყოველთვის, როდესაც ადგენენ  ახალ  ბიუჯეტს, ასევე შეფასდება 
თითოეული სახის საქმიანობის დონეები განცალკევებით და კომბინაციის შერჩევა ხდება 
ორგანიზაციისთვის ხელმისაწვდომი სახსრების/რესურსების შესაბამისად. 

მართვის/კონტროლისკოეფიციენტები

შემდეგი კოეფიციენტები გამოიყენება ფაქტობრივი შედეგების საბიუჯეტო შედეგებიდან 
გადახრების შესაფასებლად. თუ ეს კოეფიციენტი 100% ან მეტია, ეს იმას ნიშნავს, რომ 
შედეგები ხელსაყრელია და პირიქით. 
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ათვისების
კოეფიციენტი

=  ფაქტობრივად ნამუშევარი საწარმოო  საათები/წარმოების 
საბიუჯეტო საათები × 100

შრომის
ეფექტიანობის
კოეფიციენტი

=   ფაქტობრივი წარმოებისთვის საჭირო ნორმატიული  საათები/ 
საბიუჯეტო (გეგმური) საათების რაოდენობა × 100
 

შეომის
ნაყოფიერების
კოეფიციენტი

=  ფაქტობრივი წარმოებისთვის საჭირო ნორმატიული  საათები/
ფაქტობრივად ნამუშევარი საათები × 100
 

ელასტიური ბიუჯეტისა და ხისტი ბიუჯეტის შედარება

მონაცემები ელასტიურიბიუჯეტი ხისტიბიუჯეტი

მოქნილობა მოქ ნი ლი ბუ ნე ბის გა მო, შე საძ ლე ბე-
ლია მი სი სწრა ფად გარ დაქ მ ნა წარ-
მო ე ბის დო ნის შე სა ბა მი სად. 

სა ბი უ ჯე ტო პე რი ო დის დაწყე ბის შემ-
დეგ შე უძ ლე ბე ლია ხის ტი ბი უ ჯე ტის 
შეც ვ ლა ფაქ ტობ რი ვი წარ მო ე ბის შე-
სა ბა მი სად.

პირობა შე საძ ლე ბე ლია ელას ტი უ რი ბი უ ჯე-
ტის შეც ვ ლა პი რო ბე ბის / გა რე მო ე ბე-
ბის ცვლი ლე ბის შე სა ბა მი სად. 

ხის ტი ბი უ ჯე ტი ეყ რ დ ნო ბა იმის დაშ ვე-
ბას. რომ გა რე მო პი რო ბე ბი უც ვ ლე ლი 
დარ ჩე ბა.

დანახარჯების
კლასიფიკაცია

და ნა ხარ ჯე ბი კლა სი ფი ცირ დე ბა მა თი 
ცვა ლე ბა დი ბუ ნე ბის შე სა ბა მი სად.

შე სა ფე რი სია მხო ლოდ მუდ მი ვი და-
ნა ხარ ჯე ბის თ ვის; ხისტ ბი უ ჯეტ ში არ 
ხდე ბა და ნა ხარ ჯე ბის კლა სი ფი კა ცი ა.

შედარება შე საძ ლე ბე ლია (და ტარ დე ბა) ფაქ-
ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბა 
კო რექ ტი რე ბულ ნორ მა ტი ულ მო-
ნა ცე მებ თან, გან სა ხილ ვე ლი წარ-
მო ე ბის დო ნის ცვლი ლე ბის შე სა-
ბა მი სად. 

თუ შე იც ვ ლე ბა წარ მო ე ბის დო ნე, შე-
უძ ლე ბე ლია სწო რი ანა ლი ზის/ შე და-
რე ბის ჩა ტა რე ბა.

დანახარჯების
განსაზღვრა

ად ვი ლია და ნა ხარ ჯე ბის გან საზღ-
ვ რა საქ მი ა ნო ბის ნე ბის მი ე რი დო-
ნის თ ვის.

თუ შე იც ვ ლე ბა წარ მო ე ბის დო ნე ან 
გა რე მო ე ბე ბი, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
და ნა ხარ ჯე ბის სწო რად გან საზღ ვ რა.

დანახარჯების
კონტროლი

გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც ეფექ ტუ რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი და ნა ხარ ჯებ ზე კონ-
ტ რო ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი შეზღუდ-
ვე ბის გა მო არ გა მო ი ყე ნე ბა, რო-
გორც და ნა ხარ ჯე ბის კონ ტ რო ლის 
ინ ს ტ რუ მენ ტი.

ელასტიურიბიუჯეტი

ელასტიური ბიუჯეტი ლოგიკური შედარების საშუალებას იძლევა, საქმიანობის 
ფაქტობრივი დონისთვის  ფაქტობრივად გაწეული დანახარჯი უდარდება საბიუჯეტო 
(დაგეგმილ) დანახარჯს ელასტიური ბიუჯეტის შედგენის დროს. ელასტიურობა მოიცავს 
ცვალებადობის კონცეფციასაც. 

ელასტიური ბიუჯეტი ხელმძღვანელობას ეხმარება სხვადასხვა ქვედანაყოფის 
საქმიანობის შედეგების შეფასებაში საქმიანობის მიღწეულ დონესთან მიმართებით. 
დანახარჯების განსაზღვრა შესაძლებელია საქმიანობის სხვადასხვა დონისთვის. 
ელასტიური ბიუჯეტი ასევე სასარგებლოა ფასისა და განაკვეთების განსაზღვრისთვის.
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მაგალითი

შემდეგ ცხრილში მოცემული დანახარჯების მონაცემები შედგენილია 10,000 ერთეული 
პროდუქტის წარმოების საფუძველზე. მოამზადეთ ელასტიური ბიუჯეტი 5,000  და 8,000  
ერთეულისთვის.

დანახარჯები
ერთეულის

დანახარჯი($)

მასალები 75

სამუშაო ძალა 20

ცვლადი საქარხნო ზედნადები ხარჯები 15

მუდმივი საქარხნო ზედნადები ხარჯები 5

ცვლადი ზედნადები დანახარჯები (პირდაპირი) 6

რეალიზაციის ხარჯები (20% მუდმივი) 20

დისტრიბუციის ხარჯები (10% მუდმივი) 10

ადმინისტრაციული ხარჯები (70,000 $) 7

სულრეალიზებულიპროდუქციისთვითღირებულება,ერთულის 158

ამოხსნა

წარმოებული 
პროდუქცია 

5000ერთეული

წარმოებული 
პროდუქცია 

8000ერთეული

განაკვეთი($) დანახარჯი განაკვეთი($) დანახარჯი

ცვლადიანსაწარმოოხარჯები

მასალები 75.00 375,000 75.00 600,000

შრომითი 20.00 100,000 20.00 160,000

პირდაპირი ცვლადი ზედნადები 
ხარჯები

6.00 30,000 6.00 48,000

ძირითადიდანახარჯები 101.00 505,000 101.00 808,000

საქარხნოზედნადებიხარჯები

ცვლადი ზედნადები ხარჯები 15.00 75,000 15.00 120,000

მუდმივი ზედნადები ხარჯები 10.00 50,000 6.25 50,000

საწარმოოდანახარჯები 126.00 630,000 122.25 978,000

მუდმივი ადმინისტრაციული 
ხარჯები

14.00 70,000 8.75 70,000

სულსაწარმოოდანახარჯები 140.00 700,000 131.00 1,048,000

რეალიზაციიხარჯები

მუდმივი 20% ($200,000-ის) 8.00 40,000 5.00 40,000

ცვლადი  80% ($200,000-ის) 16.00 80,000 16.00 128,000
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დისტრიბუციისხარჯები

        მუდმივი 10% ($100,000-ის) 2.00 10,000 1.25 10,000

        ცვლადი 90% ($100,000-ის) 9.00 45,000 9.00 72,000

სულრეალიზებული
პროდუქცისთვითღირებულება

175.00 875,000 165.25 1,298,000

ფულადისახსრებისბიუჯეტი

ფულადი სახსრების ბიუჯეტი ფინანსური ბიუჯეტის ერთ-ერთი სახეობაა.  ფულადი 
სახსრების ბიუჯეტებს ორგანიზაციები ადგენენ იმისთვის, რომ  გამოითვალონ საბიუჯეტო 
ფულადი ნაკადები დროის გარკვეული პერიოდისთვის (ფულადი სახსრების გასვლა 
და შემოსვლა). ფულადი სახსრების ბიუჯეტი სასარგებლოა ფულადი სახსრების 
ოპტიმალური დონის განსაზღვრისთვის, რაც ორგანიზაციას საშუალებას აძლევს, 
თავიდან აიცილოს ფულადი სახსრების სიჭარბე (თავისუფალი, გამოუყენებელი 
ფულადი სახსრები) ან უკმარისობა, რაც შეიძლება მომავალში წარმოიშვას.

ფულადი სახსრების ბიუჯეტის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ საჭირო 
ნასესხები სახსრების ოდენობა ფულადი სახსრების უკმარისობის შემთხვევაში და 
ასევე განვახორციელოთ საჭირო ინვესტიცია, თუ ბიუჯეტის მიხედვით ორგანიზაციას 
აქვს ჭარბი ფულადი სახსრები. 

ნებისმიერი კომპანიისთვის აუცილებელია, რომ შეინარჩუნოს ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო დონე. ფულადი სახსრების ბიუჯეტიც მთავარი/გენერალური ბიუჯეტის 
ნაწილია და მასში აისახება შემდეგი მონაცემები: 

• ფულადი სახსრების შემოსვლა/მიღება; 

• ფულადი სახსრების გადახდა/გასვლა;

•  რეალიზაციის ხარჯები და 

• ადმინისტრაციული ხარჯები. 
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albaT, Tqven odesme giyidiaT iseTi aqtivi, rogoricaa avtomanqana, sarecxi manqana, 
an kompiuteri da SeiZleba fiqrobdiT kidec, ramden xans unda SegenarCunebinaT 
es aqtivi, sanam SecvlidiT. Tu aqtivi xangrZlivi periodis manZilze inarCunebs 
Tavdapirvel TviTRirebulebas, narCeni Rirebulebis gamoklebiT, es Rirebuleba 
nawildeba bevr welze, rac, savaraudod, Seamcirebs Tqvens yovelwliur danaxarjs 
aqtivis flobis erT welze gaangariSebiT. meore mxriv, rac ufro meti dro 
gava anu rac ufro didxans muSaobs aqtivi, mosalodnelia, rom mas sul ufro 
meti teqmomsaxureba (remonti) dasWirdeba. garda amisa, SeiZleba ufro da 
ufro naklebad efeqturadac imuSaos, rac gazrdis Tqvens wliur danaxarjebs. 
Znelia optimaluri drois (Canacvlebis optimaluri ciklis) gansazRvra aqtivis 
Casanacvleblad/Sesacvlelad.

rogorc wesi, cxovrebaSi arc Tqven da arc me maincdamainc didad ar gvafiqrebs 
es sakiTxi. bevri Cvengani xSirad gadawyvetilebas iRebs `Sinagan xmasa~ da sxva 
faqtorebze dayrdnobiT, rogoricaa, magaliTad produqtis imiji. magaliTad, 
piradad me, Cems avtomanqanas im dromde davitoveb, sanam darwmunebuli viqnebi, 
rom is SeZlebs erTi adgilidan meoremde saimedod mimiyvanos, an sanam ise ar 
daziandeba, rom aRar mendomeba, daminaxon am avtomanqanaSi!

kompaniebsac zustad aseve uwevT gadawyvetilebebis miReba aqtivis CanacvlebasTan 
dakavSirebiT. Tumca, vinaidan kompaniis aqtivi SeiZleba Zalian Zviri iyos, 
gadawyvetilebis miReba intuiciis safuZvelze namdvilad swori ar iqneba, ufro 
zusti meTodis gamoyeneba iqneba aucilebeli. wliuri ekvivalenturi danaxarjebis 
gamoTvla aris swored is instrumenti, romlis gamoyenebac SesaZlebelia amgvari 
gadawyvetilebebis misaRebad.

wliuri ekvivalenturi danaxarjebis meTodi moicavs Semdeg etapebs:

• 1-li etapi _ danaxarjebis wminda mimdinare Rirebulebis gamoTvla aqtivebis 
TiToeuli potenciuri Canacvlebis ciklisTvis;

• me-2 etapi _ wliuri ekvivalenturi danaxarjebis gamoTvla aqtivebis TiToeuli 
potenciuri Canacvlebis ciklisTvis;

• ga dawy ve ti le bis mi Re ba _ ga moT v le bis Se de ge bis mi xed viT go niv ru lia Se var-
Ci oT is Ca nac v le bis cik li, ro mel sac yve la ze mci re wli u ri ek vi va len tu ri 
da na xar je bi aqvs, Tum ca praq ti ka Si sa bo loo ga dawy ve ti le bis mi sa Re bad Se-
iZ le ba sxva faq to re bis gaT va lis wi ne bac gax des auci le be li.

axla ukve SegviZlia gamoTvlebis etapebis demonstrireba da axsna magaliTis 
meSveobiT.

1-li magaliTi

manqana-danadgaris TviTRirebuleba Seadgens $3,500-s. Sefasebulia, rom manqana-
danadgaris wliuri saeqspluatacio danaxarjebi misi flobis pirvel wels iqneba 
$900, meore wels _ $1,000 da mesame wels _ $1,200.

navaraudevia, rom manqana-danadgaris narCeni Rirebuleba ori wlis Semdeg iqneba 
$2,100 da sami wlis Semdeg _ $1,600.

kompaniis kapitalis Rirebuleba aris wliuri 11%.

wliuri ekvivalenturi danaxarjebi da wliuri 
ekvivalenturi sargebeli

wigni F9 _ `finansuri marTva~
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gamoiTvaleT am manqana-danadgarisTvis optimaluri Canacvlebis cikli.

amoxsna:

1-li etapi _ gamoiTvaleT danaxarjebis wminda mimdinare Rirebuleba aqtivis 
TiToeuli potenciuri Canacvlebis ciklisTvis.

vinaidan CvenTvis cnobili ar aris narCeni Rirebuleba manqana-danadgaris flobis 
pirveli wlis Semdeg, Cven ver gamoviTvliT danaxarjebis wminda mimdinare 
Rirebulebas erTwliani Canacvlebis ciklisTvis (anu weliwadSi erTxel 
Canacvlebis ciklisTvis). amitom, am magaliTSi gadawyvetilebis miRebisas arCevani 
unda gavakeToT or da samwlian Canacvlebis ciklebs Soris.

danaxarjebis wminda mimdinare Rirebuleba orwliani (or weliwadSi erTxel) 
Canacvlebis ciklisTvis:

axla unda gamoviTvaloT yvela fuladi nakadi, romelic dakavSirebulia aqtivis 
yidvasa da ori wlis ganmavlobaSi mis eqspluataciasTan.

weli 0 weli 1 weli 2

sawyisi danaxarji (3,500)

teqmomasxurebis  danaxarjebi (900) (1,000)

narCeni Rirebuleba _ _ 2,100

wminda fuladi nakadebi (3,500) (900) 1,100

diskontirebis koeficientebi 11%-Tvis  
(kapitalis Rirebuleba)

1 0.901 0.812

mimdinare (diskontirebuli) Rirebulebebi (3,500) (811) 893

wminda mimdinare Rirebuleba (3,418)

gTxovT mi aq ci oT yu radRe ba, rom aqac, ro gorc yo vel T vis, stan dar tu li go niv-
ru li daS ve be bi un da ga mo i ye noT fu la di na ka de bis war moq m nis dros Tan da kav-
Si re biT. ma Sa sa da me, aq ti vis mom sa xu re bis / sa eq s p lu a ta cio da na xar je bi naC ve ne bi 
iq ne ba yo ve li wlis bo los, Tum ca, si nam d vi le Si, isi ni war mo iq m ne ba wlis man Zil ze.

er T -erT wi na wle bis ga moc da ze ase Ti sir Tu le Se iq m na: sa ga moc do kiTx va Si mowyo-
bi lo bis teq mom sa xu re ba ar iyo aq ti vis sa eq s p lu a ta cio mom sa xu re ba, ro me lic 
mim di na re obs mTe li wlis gan mav lo ba Si, ara med iyo wli u ri ka pi ta lu ri re mon ti, 
rom lis Ca ta re ba mo ce mu li mowyo bi lo bis T vis mo iTxo ve bo da yo ve li wlis bo los. 
lo gi ku ri iq ne bo da, Tu vi fiq reb diT, rom kom pa nia am g var teq mom sa xu re bis / ka-
pi ta lu ri re mon tis da na xar jebs ar gas wev da man qa na- da nad ga ris gas v lis wels, 
rad gan nak le bad sar w mu no a, rom kom pa nia aq tivs ka pi ta lur re monts Ca u ta rebs 
zus tad ga yid vis win. am g va rad, ze mo aR niS nul or w li a ni Ca nac v le bis cik lis Sem-
Tx ve va Si, Tu aq ti vis teq mo mas xu re ba iq ne bo da wli u ri ka pi ta lu ri re mon ti, me-2 
wlis bo los sa Wi ro ar iyo $1,000 da na xar jis gaT va lis wi ne ba.

danaxarjebis wminda mimdinare Rirebuleba samwliani Canacvlebis ciklisTvis:

axla unda gamoviTvaloT yvela fuladi nakadi, romelic dakavSirebulia aqtivis 
yidvasa da sami wlis ganmavlobaSi mis eqspluataciasTan.

weli 0 weli 1 weli 2 weli 3

sawyisi danaxarji (3,500)

teqmomasxurebis  danaxarjebi (900) (1,000) (1,200)

narCeni Rirebuleba _ _ _   1,600
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wminda fuladi nakadebi (3,500) (900) (1,100) 400

diskontirebis koeficientebi 11%-Tvis 1 0.901 0.812 0.731

mimdinare (diskontirebuli) Rirebulebebi (3,500) (811) (812) 292

wminda mimdinare Rirebuleba (4,831)

ro gorc xe davT, am ga moT v leb Si gar k ve u li ga me o re be bic gvxvde ba, mag ram ma inc 
gir Cev diT am mar ti vi da lo gi ku ri for ma tis, an ra Rac ana lo gi u ri for ma tis 
ga mo ye ne bas. mar Ta li a, Sem x ved ria ise Ti for ma te bic, sa dac ga moT v le bis ga er-
Ti a ne bis mcde lo bas hqon da ad gi li, mag ram ase Ti for ma te bi ga ci le biT uf ro 
rTu lia da, ro gorc we si, me tia Sec do me bis daS ve bis al ba To ba.

kla si ku ri Sec do ma isa a, rom sam w li a ni Ca nac v le bis cik lis T vis da na xar je bis 
wmin da mim di na re Ri re bu le bis ga moT v la Si stu den te bi nar Cen Ri re bu le bas rTa-
ven ori wlis Sem deg _ es Sec do ma Tqven ar un da da uS vaT. sam w li a ni Ca nac v le bis 
cik lis dros aq ti vis ga yid va xde ba sam w li a ni pe ri o dis das ru le bi sas. gax sov deT, 
Tu er Txel yi du lobT aq tivs, mxo lod er Txel Se giZ li aT mi si ga yid va!

er T ma neTs ar un da Se u da roT ga moT v li li ori wmin da mim di na re Ri re bu le ba, 
rad gan sav se biT cxa di a, rom aq ti vis yid va sa da di di xniT eq s p lu a ta ci as uf ro 
me ti da na xar je bi das Wir de ba, vid re aq ti vis yid va sa da mok le pe ri o dis gan mav-
lo ba Si eq s p lu a ta ci as (ra sac me sa kuT ris T vis uf ro nak le bi sar ge be li mo aqvs). 
amas am t ki cebs Cve ni ma ga li Tic. imis T vis, rom Se da re ba sa mar T li a ni iyos (da az ri 
hqon des), un da ga mo viT va loT wli u ri ek vi va len tu ri da na xar je bi.

me-2 etapi _ TiToeuli potenciuri Canacvlebis ciklisTvis gamoiTvaleT wliuri 
ekvivalenturi danaxarjebi.

1-el etapze gamoTvlili danaxarjebi nawildeba im periodze, romlis ganmavlobaSic 
isini kompanias sargebels moutans. maSasadame, orwliani ciklisTvis danaxarjebis 
wminda mimdinare Rirebuleba nawildeba or welze, xolo samwliani ciklis 
danaxarjebis wminda mimdinare Rirebuleba ki _ sam welze. amgvari ganawileba 
xorcieldeba anuitetis faqtorebis (koeficientebis) gamoyenebiT, raTa TiToeuli 
danaxarjis wminda mimdinare Rirebuleba gardavqmnaT ekvivalentur wliur 
danaxarjad aqtivis eqspluataciis/flobis TiToeuli wlis bolos.

gaxsovdeT: Tu Tqven erTnairi wliuri fuladi nakadebi gaqvT ramdenime wels 
da gsurT wminda mimdinare Rirebulebis gamoTvla, wliuri fuladi nakadi unda 
gaamravloT anuitetis faqtorze (koeficientze): maSasadame, imisTvis, rom 
gamoviTvaloT wliuri ekvivalenturi danaxarjebi, danaxarjebis wminda mimdinare 
Rirebuleba unda gavyoT anuitetis Sesabamis koeficientze.

wliuri ekvivalenturi danaxarjebi _ orwliani cikli:

vinaidan danaxarjebis wminda mimdinare Rirebuleba $3,418 aqtivis ori wlis 
ganmavlobaSi eqspluataciisas moitans sargebels, Cven wliuri ekvivalenturi 
danaxarjebis misaRebad es cifri unda gavyoT orwliani anuitetis koeficientze, 
romelic Seesabameba 11% kapitalis Rirebulebas. 

amgvarad, wliuri ekvivalenturi danaxarjebi = $3,418/1.713 = $1,995 (wliuri)

es aris 1-li da me-2 wlis wliuri ekvivalenturi danaxarjebi, romelic tolia 
danaxarjebis wminda mimdinare Rirebulebis ($3,418-is).

wliuri ekvivalenturi danaxarjebi _ samwliani cikli:

vinaidan danaxarjebis wminda mimdinare Rirebuleba $4,831 aqtivis sami wlis 
ganmavlobaSi eqspluataciisas moitans sargebels, wliuri ekvivalenturi 
danaxarjebis misaRebad es cifri unda gavyoT samwliani anuitetis koeficientze, 
romelic Seesabameba 11% kapitalis Rirebulebas.
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amgvarad, wliuri ekvivalenturi danaxarjebi = $4,831/2.444 = $1,977 (wliuri)

es aris 1-li, me-2 da me-3 periodis wliuri ekvivalenturi danaxarjebi, romelic 
tolia danaxarjebis wminda mimdinare Rirebulebis ($4,831-is).

zogierT saxelmZRvaneloSi zemoaRniSnuli danaxarjebis cifrebi frCxilebSia 
Casmuli da es sworad mimaCnia, radgan am cifrebs Cven danaxarjebs vuwodebT.

gadawyvetileba:

vinaidan Cven mier gamoTvlili ekvivalenturi danaxarjebi orive wliuri 
danaxarjebia, gadawyvetilebis misaRebad ukve SegviZlia am cifrebis Sedareba.

amgvarad, vinaidan $1,977 wliuri danaxarji ufro naklebia, vidre wliuri 
danaxarji $1,995, SegviZlia miviCnioT, rom samwliani Canacvlebis cikli aris 
optimaluri Canacvlebis cikli.

wliuri ekvivalenturi danaxarjebis meTodis naklovanebebi:

radgan magaliTis meSveobiT ukve gavarkvieT, ra saxis gamoTvlebi tardeba wliuri 
ekvivalenturi danaxarjebis meTodis dros, axla SegviZlia ganvixiloT Cven mier 
gamoyenebuli meTodis naklovanebebi:

1.   analizSi ignorirebulia dabegvris gavlena.  
rogorc aqtivis yidvas, ise saeqspluatacio danaxarjebis gawevas axlavs 
sagadasaxado fuladi nakadebis warmoqmna. Tu sagadasaxado fulad nakadebsac 
gaviTvaliswinebT, gamoTvlebi ufro garTuldeba. finansuri marTvis modulis 
sagamocdo kiTxvebSi specialurad ignorirebulia gadasaxadis gavlena fulad 
nakadebze. 

2.   analizSi vigulisxmeT, rom SegviZlia aqtivis Canacvleba misi analogiT. 

 analizSi igulisxmeboda, rom SesaZlebeli iyo aqtivis mudmivad Secvla 
zustad misi analogiuri aqtiviT. sinamdvileSi, es SesaZlebelia ar iqneba, 
vinaidan bazarze mudmivad mimdinareobs aqtivis srulyofa. maSinac ki, Tu 
Tqvens avtomanqanas ramdenime wlis Semdeg CaanacvlebT zustad imave modelis 
avtomanqaniT, axali avtomanqana udavod gaumjobesebuli iqneba da sxva ramiTac 
iqneba gansxvavebuli Zveli avtomanqanisgan. Cven mier ganxilul magaliTSi, Tu 
warmovidgenT, rom aqtivi kompiuteri iyo, maSin miuxedavad imisa, rom Cven 
mier gamoTvlili optimaluri Canacvlebis cikli sami welia, or da samwlian 
Canacvlebis ciklebis danaxarjebs Soris gansxvaveba mcire iqneba. maSasadame, 
Cven SegviZlia gadavwyvitoT orwliani Canacvlebis ciklis gamoyeneba, radgan 
amiT sargebels miviRebT axali, ufro modernizebuli kompiuterisgan, 
romelsac gacilebiT meti funqciuri SesaZleblobebi eqneba.

3.   Cven mier Catarebul analizSi vigulisxmeT, rom gvsurda aqtivis Canacvleba 
misi analogiT.

 zemoaRniSnulis garda, analizSi vigulisxmeT, rom mudmivad gvsurs aqtivis 
Canacvleba zustad misi analogiT. sinamdvileSi, bizness ganviTareba 
esaWiroeba da rodesac aqtivis Canacvlebis dro dgeba, kompanias SeiZleba 
surdes gansxvavebuli aqtivis SeZena, romelsac gansxvavebuli funqciuri 
SesaZleblobebi eqneba. magaliTad, kompanias SeiZleba surdes aqtivis Secvla 
ufro didi simZlavris aqtiviT, biznesis masStabebis zrdis misaRwevad. 
Tqven da me zustad erTnair problemas vawydebiT. cxovrebis manZilze bevri 
gansxvavebuli avtomanqana mqonda, radgan Cemi moTxovnileba gaizarda: Cemi 
oradgiliani sportuli avtomanqana ukve aRar makmayofilebda da aRar 
madgeboda mas Semdeg, rac pirveli bavSvi SemeZina!
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4.  Cvens analizSi ignorirebuli iyo inflacia.

 inflaciis sxvadasxva donis pirobebSi gansxvavebuli sididis fuladi 
nakadebi SeiZleba warmoiqmnas da amitom Cven mier Catarebuli analizi 
SeiZleba swori aRar iyos. magaliTad, aqtivebis sawyisi Rirebuleba 
xSirad sruliad umniSvnelod izrdeba, radgan mwarmoeblebi produqciis 
warmoebis ufro ekonomiur gzebs agneben da iyeneben. Tumca, saeqspluatacio 
danaxarjebi xSirad gacilebiT ufro swrafad izrdeba, radgan xSirad aqtivis 
teqmomsaxureba Sromatevadia da samuSao Zalis danaxarjebi xSirad swrafad 
izrdeba. sxvadasxva fuladi nakadis inflaciis doneebs Soris amgvari 
gansxvavebis arseboba imas niSnavs, rom gadawyvetilebis misaRebad raRac 
sxva meTodi unda gamoviyenoT, romlis codnac Tqven ar mogeTxovebaT. Tu 
yvela fuladi nakadi erTnairi tempiT izrdeba, maSin  SegviZlia wliuri 
ekvivalenturi danaxarjebis meTodis gamoyeneba realur fulad nakadebTan 
da realur kapitalis RirebulebasTan mimarTebiT.

wliuri ekvivalenturi danaxarjebis meTodis gamoyeneba sxva miznebisTvis.

marTalia, ar vapirebT detalebSi Rrmad Cawvdomas, magram sasargeblod migvaCnia 
ramdenime sityviT mainc giTxraT, rogor SeiZleba analogiuri meTodis gamoyeneba 
sxva garemoebebSi. es garemoebebia:

1. arsebuli aqtivis axali aqtiviT Canacvlebis saukeTeso drois Sefaseba;

2. gadawyvetilebis miReba iseTi aqtivebiT Canacvlebis Sesaxeb, romlebsac 
erTnairi funqciuri SesaZleblobebi aqvs, magram gansxvavebuli sasargeblo 
momsaxurebis vadebi. magaliTad, rodesac Tqven an me vyidulobT avtomanqanas, 
SegviZlia viyidoT ufro iafi avtomanqana ufro dabali xarisxis, an ufro 
Zviri avtomanqana ufro maRali xarisxis. swori ar iqneba, Tu pirdapir 
SevudarebT erTmaneTs maT danaxarjebs, radgan maRali xarisxis avtomanqana 
ufro mosalodnelia, rom xangrZlivi droiT mogvemsaxureba.

wliuri ekvivalenturi sargebeli 

Tu kompanias arCevanis gakeTeba uwevs urTierTgamomricxavi proeqtebidan, anu, 
rodesac ramdenime proeqtidan mxolod erTis mowoneba aris SesaZlebeli, maSin 
gadawyvetilebis miRebis zogadi wesi aseTia: kompaniam unda airCios is proeqti, 
romelic yvelaze met wminda mimdinare Rirebulebas iZleva, radgan aseTi proeqti 
yvelze metad gazrdis aqcionerTa qonebas. Tumca, rodesac varaudoben, rom 
erTi da igive proeqtebi mudmivad gameordeba da am proeqtebs gansxvavebuli 
vadebi aqvT, maSin unda gamoviyenoT wliuri ekvivalenturi sargeblis meTodi. 
es aris wliuri ekvivalenturi danaxarjebis meTodis martivi nairsaxeoba da mis 
gamoyenebas axla vaCvenebT Semdeg magaliTze.

me-2 magaliTi.

kompania ixilavs or urTierTgamomricxav proeqts:

• `a~ proeqts aqvs $47 mln wminda mimdinare Rirebuleba da mosalodnelia, rom 
gagrZeldeba sami weli.

• `b~ proeqtis wminda mimdinare Rirebuleba $58 mln-ia da mosalodnelia, rom 
oTxi weli gagrZeldeba. 

kompaniaSi varaudoben, rom romeli proeqtic ar unda airCion, SesaZlebeli iqneba 
misi gameoreba uaxloes saprognozo momavalSi.

kompaniis kapitalis Rirebuleba aris wliuri 13%.

gamoiTvaleT, romeli proeqti unda airCios kompaniam.
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amoxsna:

1-li etapi _ gamoiTvaleT TiToeuli potenciuri proeqtis wminda mimdinare 
Rirebuleba.

TiToeuli proeqtis wminda mimdinare Rirebuleba unda gamoviTvaloT Cveulebrivi 
wesiT. me es ukve gavakeTe Tqveni drois dazogvis mizniT!

`a~ proeqti _ $47 mln.  
`b~ proeqti _ $58 mln.

me-2 etapi _ gamoiTvaleT wliuri ekvivalenturi sargebeli TiToeuli potenciuri 
proeqtisTvis.

wliuri ekvivalenturi sargebeli gamoiTvleba anuitetis koeficientebis 
gamoyenebiT zustad ise, rogorc gamoiTvleba wliuri ekvivalenturi danaxarjebi. 
maSasadame, ̀ a~ proeqtis wminda mimdinare Rirebuleba gaiyofa samwliani anuitetis 
koeficientze, romelic Seesabameba 13% kapitalis Rirebulebas, radgan proeqtis 
vada sami welia. `b~ proeqtisTvis gamoiyeneba 4-wliani anuitetis koeficienti, 
raTa aisaxos proeqtis vada 4 weli. 

`a~ proeqti _ wliuri ekvivalenturi sargebeli =$47 mln /2.361 = $19.9 mln 
(wliuri).

`b~ proeqti _ wliuri ekvivalenturi sargebeli = = $58 mln /2.974 = $19.5 mln 
(wliuri).

gadawyvetileba:

vinaidan ̀ a~ proeqts ufro meti wliuri ekvivalenturi sargebeli aqvs, kompaniam 
es proeqti unda airCios `b~ proeqtis nacvlad, romelsac ufro meti wminda 
mimdinare Rirebuleba aqvs, vinaidan SesaZlebelia am proeqtis gameoreba uaxloes 
saprognozo momavalSi. es imiT aixsneba, rom, marTalia, xanmokle proeqti 
ufro nakleb wminda mimdinare Rirebulebas qmnis, magram am wminda mimdinare 
Rirebulebis miReba gacilebiT ufro xSirad iqneba SesaZlebelia, vidre ufro 
xangrZlivi vadis mqone proeqtis wminda mimdinare Rirebulebis.

wliuri ekvivalenturi sargeblis meTodsac wliuri ekvivalenturi danaxarjebis 
meTodis msgavsi naklovanebebi axasiaTebs.

daskvna

marTalia, Cven mier ganxiluli Tema SedarebiT patara moculobisaa finansuri 
marTvis modulis saswavlo programis Temebs Soris, magram namdvilad Rirs, es 
sakiTxebi kargad iswavloT, radgan Tu gamocdaze am Temaze mova SekiTxva, Zalian 
karg qulebs moipovebT. 

amasTan, me ar moveli, rom gamocdaze am Temaze raime mniSvnelovani SekiTxva 
SegxvdebaT, romelsac dasWirdeba srulyofili gamoTvlebis Catareba. maSasadame, 
kandidatebi mzad unda iyoT imisTvis, rom SeiZleba gamomcdelma mogTxovoT 
romelime zemoT ganxiluli meTodis gamoyenebis sasargeblo argumentebisa da 
am meTodisTvis damaxasiaTebeli naklovanebebisa Tu SezRudvebis daxasiaTeba.   
                                                              

leqtor viliam parotis
Tavdapirveli statiis ganaxlebuli versia moamzada

 `finansuri marTvis~ modulis sagamocdo komisiis wevrma



42

საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვის  
ბლო კუ რი მო დე ლი

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

საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვა - პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვას - საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვის მო დუ ლის სას წავ ლო 
პროგ რა მის უმ თავ რე სი თე მაა და საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის გა ზომ ვის თა ნა მედ რო ვე სის-
ტე მე ბის გა გე ბა და ცოდ ნა ამ თე მის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა. საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის 
მარ თ ვის მო დუ ლის გა მოც და ზე გამ ს ვ ლე ლი კან დი და ტე ბი უკ ვე უნ და იც ნო ბენ  კაპ ლა ნი სა 
და ნორ ტო ნის და ბა ლან სე ბულ მაჩ ვე ნე ბელ თა სის ტე მას, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის თა ნა მედ რო ვე სის ტე მის სა ფუძ ველს. კაპ ლა ნი სა 
და ნორ ტო ნის და ბა ლან სე ბულ მაჩ ვე ნე ბელ თა სის ტე მის თე მის მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ-
დი ნა რე ამ სა კითხე ბის ცოდ ნას გა მომ ც დე ლი რე გუ ლა რუ ლად ამოწ მებს გა მოც დებ ზე. 

ფიცჯერალდისადამუნისბლოკურიმოდელი არის და ბა ლან სე ბულ მაჩ ვე ნე ბელ თა სის-
ტე მის ევო ლუ ცი ა, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. ეს არის ერ თ -ერ თი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
ეხ მა რე ბა საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის გრძელ ვა დი ა ნი მარ თ ვის  ჩარ ჩო- ს ტ რუქ ტუ რის / სის-
ტე მის შე მუ შა ვე ბა ში, რო მე ლიც  ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ა სა და მიზ ნებს აკავ ში რებს 
თა ნამ შ რომ ლე ბის მიზ ნებ სა და მო ტი ვა ცი ას თან.

ამ სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის გა ზომ ვის  თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას, ასე ვე ბლო კურ მო დელს და  ამ მო დელს გა მო ვი ყე ნებთ სა გა მოც დო 
კითხ ვე ბის ანა ლო გი უ რი  სცე ნა რის მი მართ.

საქმიანობისშედეგებისგაზომვა

საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის გა ზომ ვის ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მა, რო მე ლიც ყვე ლას თ ვის 
ცნო ბი ლი ა, არის „ციფრების ნახ ვა“. კომ პა ნი ე ბის შე სა ხებ ხში რად სვა მენ კლა სი კურ 
კითხ ვებს „რამდენი მო გე ბა მი ი ღო?“ „რამდენად გა ი ზარ და გა ყიდ ვე ბი?“ რა არის მი სი 
ბაზ რის წი ლი კონ კუ რენ ტე ბის წი ლებ თან შე და რე ბით? თუმ ცა, სტრა ტე გი ი სა და საქ მი-
ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვის ცნო ბი ლი მო აზ როვ ნე ე ბის აზ რით, თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში 
აღარ არის საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის სა ზო მი ეს ტრა დი ცი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც რე გუ ლა რუ ლად გა მო ით ვ ლე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მო დუ ლე ბის 
გა მოც დე ბის თ ვის.

მო გე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მხო ლოდ წარ სუ ლის შე დე გებს ზო მავს. გარ და 
ამი სა, ისი ნი და მა ხინ ჯე ბუ ლია ასე ვე კომ პა ნი ე ბის სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კით (რაც შე იძ-
ლე ბა სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ას სხვა დას ხ ვა ნა ი რი ჰქონ დეს). საკ მა რი სია შე ხე დოთ ლე-
გენ და რუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის ბრენ დის მწარ მო ე ბელ კომ პა ნი ას როლს რო ი სისს (Rolls 
Royce); ფასს სტან დარ ტე ბით დად გე ნი ლი  ამო ნა გე ბის აღი ა რე ბის ახა ლი მოთხოვ ნე ბის 
შე სა ბა მი სად მის მი ერ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი მო გე ბა 900 მლნ ფუნ ტით 
ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა. ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლებს ასე ვე აკ რი ტი კე ბენ მოკ ლე ვა დი ა ნი პერ ს პექ-
ტი ვის გა მო, ან უფ რო ხა ტოვ ნად თუ ვიტყ ვით, „მმართველობითი ახ ლომ ხედ ვე ლო ბის“ 
გა მო, რომ ლის დრო საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ისეთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იღებს, რომ ლე ბიც 
მო მა ვალ საქ მი ა ნო ბას მსხვერ პ ლად სწი რავს დღე ვან დელ მო გე ბას. მე ნე ჯე რე ბი შე იძ-
ლე ბა მო ტი ვი რე ბუ ლი იყ ვ ნენ, რა თა გა და ი დოს ინ ვეს ტი ცი ე ბი და სხვა ხარ ჯე ბი, ოღონდ 
შე ი ნარ ჩუ ნონ კვარ ტა ლუ რი ან წლი უ რი მო გე ბა, თუ კი მა თი წარ მა ტე ბა შე ფას დე ბა 
მხო ლოდ ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბის სა კონ ტ რო ლო მიზ ნე ბის მი ხედ ვით.
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საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვის (მენეჯმენტის) ექ ს პერ ტე ბი ამ ტ კი ცე ბენ, რომ თა ნა-
მედ რო ვე მზარდ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან და სწრა ფად ცვა ლე ბად ბიზ ნეს გა რე მო ში ორ-
გა ნი ზა ცი ებს გრძელ ვა დი ა ნი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად ახ ლა სჭირ დე ბათ მო მა ვალ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სის ტე მე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია წარ მა ტე-
ბის გან მ საზღ ვ რელ გა დამ წყ ვეტ / კ რი ტი კულ ფაქ ტო რებ თან. იბა დე ბა ახა ლი კითხ ვა: 
„საქმიანობის რა სფე რო ე ბია გა დამ წყ ვე ტი ჩვე ნი სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად 
და რო გორ გავ ზო მოთ ისი ნი?“

ბლო კუ რი მო დე ლის გან ხილ ვი სა და მი სი გა მო ყე ნე ბის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ ჩვენ გა მო-
ვი ყე ნებთ შემ დეგ სცე ნარს.

სცენარი:სმარტკურიერი

სმარ ტ კუ რი ე რი არის ამა ნა თე ბის მიმ წო დე ბე ლი (საკურიერო) კომ პა ნი ა, რო მე ლიც 
მდე ბა რე ობს გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა მაქ ს ლენ დ ში. სმარ ტ კუ რი ე რი და არ ს და 1970 წელს 
და და არ სე ბის დღი დან დღემ დე გა და იქ ცა ქვეყ ნის ერ თ -ერთ უმ ს ხ ვი ლეს და წარ მა ტე-
ბულ გა დამ ზიდ კომ პა ნი ად. მი სი მი სიაა „გადააჭარბოს მომ ხ მა რე ბელ თა მო ლო დინს 
ამა ნა თე ბის გა და ცე მი სას უმაღ ლე სი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბით კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან ფა სად“.

სმარ ტ კუ რი ე რი მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზობს სხვა დას ხ ვა სა ხის მი ტა ნის სერ ვისს, რო-
გო რი ცა ა:

• სტან დარ ტუ ლი მი წო დე ბა ღა მით;

• პრე მი უმ ფა სის მომ სა ხუ რე ბა დი ლის 10:30 სა ათ ზე გა რან ტი რე ბუ ლი მი წო დე ბის 
პი რო ბით; 

• უფ რო იაფი, სამ დღი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა  დრო ში ნაკ ლე ბად შეზღუ დუ ლი მი წო დე-
ბის თ ვის;

სმარ ტ კუ რი ერ მა ახ ლა ხან გა მო უშ ვა აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს, თა ვი ანთ სმარ ტ ფო ნებ ზე და ა ყე ნონ ამა ნა თის მი ღე ბის დრო და ად გილ მ დე ბა რე-
ო ბა, რა საც  და დე ბი თი შე ფა სე ბე ბი და გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა ტექ ნო ლო გი ურ პრე სა ში.

სმარ ტ კუ რი ერ მა გა მო ავ ლი ნა  წარ მა ტე ბის გა დამ წყ ვე ტი შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი:

უზ რუნ ველ ყონ აქ ცი ო ნე რე ბი სტა ბი ლუ რი მო გე ბით;

• უაღ რე სად კმა ყო ფი ლე ბი და ტო ვონ მომ ხ მა რებ ლე ბი სმარ ტ კუ რი ერ თან ყო ვე ლი 
ურ თი ერ თო ბი სას;

• თა ვის მომ ხ მა რებ ლებს შეს თა ვა ზონ პრო დუქ ცი ის ისე თი ასორ ტი მენ ტი, რო მე ლიც 
აკ მა ყო ფი ლებს მათ მზარდ მოთხოვ ნი ლე ბებ სა და სა ჭი რო ე ბებს;

• მუდ მი ვი ინო ვა ცი ე ბით გა მო დი ო დეს დარ გის ლი დე რის როლ ში. 

სმარ ტ კუ რი ე რის მე ნე ჯე რებს აქვთ დი ნა მი კუ რი ანაზღა უ რე ბის პა კე ტი, რო მე ლიც მო ი ცავს 
აქ ცი ის ოფ ცი ო ნებს, მიზ ნებ ზე და ფუძ ნე ბულ მა ტე რი ა ლურ სტი მუ ლი რე ბას, სა კო მი სიო 
გა დახ დებს და არა ფუ ლად სა ჯა რო აღი ა რე ბას. სმარ ტ კუ რი ერს ასე ვე აქვს მოქ ნი ლი 
სა მუ შაო გრა ფი კი და ერ თ -ერთ თა ვის ოფის ში ახორ ცი ე ლებს ბავ შ ვე ბის მოვ ლის სა-
პი ლო ტე პროგ რა მას.

სმარ ტ კუ რი ე რი იღებს პო ზი ტი ურ გა მოხ მა უ რე ბას პრე სა ში მი სი სა მუ შაო გა რე მოს 
შე სა ხებ და მი იჩ ნე ვა მიმ ზიდ ველ დამ საქ მებ ლად, რო მელ საც ჰყავს მო ტი ვი რე ბუ ლი 
თა ნამ შ რომ ლე ბი და კარ გი რე პუ ტა ცი ით სარ გებ ლობს სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა შო რის.
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თუმ ცა, სმარ ტ კუ რი ე რის მო გე ბა ბო ლო წლებ ში შემ ცირ და სა ერ თა შო რი სო  სატ რან-
ს პორ ტო კომ პა ნი ე ბის მხრი დან მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის გა მო, რომ ლე ბიც ახ ლა ხან 
შე ვიდ ნენ მაქ ს ლენ დის ბა ზარ ზე.

ბლოკურიმოდელი

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვის ანა ლი ზის თ ვის ფიცჯე-
რალდმადამუნმაშე ი მუ შა ვეს ე. წ. ბლო კუ რი მო დე ლი, რო მე ლიც სა მი ბლო კის გან 
შედ გე ბა: 

ნორმატივები

პასუხისმგებლობა

მიღწევადობა

სამართლიანობა

მატერიალური
სტიმულირება

გამჭვირვალობა

მართვადობა/
კონტროლირებადობა

მოტივაცია

გასაზომი
სფეროები

ფინანსური შედეგები
კონკურენტუნარიანობა

ხარისხი
ინოვაცია

მოქნილობა
რესურსების 
გამოყენება

გასაზომისფეროები

კომ პა ნი ე ბი ერ თ მა ნეთს კონ კუ რენ ცი ას უწე ვენ არა მარ ტო ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბით, 
არა მედ ბევ რი სხვა ას პექ ტის  მი ხედ ვი თაც. ბლო კუ რი მო დე ლი ამას ით ვა ლის წი ნებს 
და ით ვა ლის წი ნებს პა რა მეტ რე ბის ორ კა ტე გო რი ას: „შედეგები“ და „დეტერმინანტები/
განმსაზღვრელი ფაქ ტო რე ბი“.

„შედეგები“ არის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ წარ სულ ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა 
და ქმე დე ბე ბის შე დე გი. ეს აისა ხე ბა მო დე ლის პირ ველ ორ გა სა ზომ სფე რო ში, რო გო-
რი ცაა ფინანსურიმაჩვენებლებიდა კონკურენტუნარიანობა.

„დეტერმინანტები/განმსაზღვრელი ფაქ ტო რე ბი“ ეხე ბა მო დე ლის სა მო მავ ლო გა სა ზომ 
სფე რო ებს: სა მო მავ ლო საქ მი ა ნო ბის რო მე ლი სფე რო ე ბია ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კომ პა ნი ის თ ვის და დე ბი თი ფი ნან სუ რი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი შე დე გე ბის მი საღ წე-
ვად? ხარისხი,ინოვაცია,მოქნილობადარესურსებისგამოყენება არის მო მა ვა ლი 
საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რე ბი.
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გასაზომისფეროებისმარტკურიერში

შედეგები

რო გორც სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ა, სმარ ტ კუ რი ე რის ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბა ძა ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი იქ ნე ბა ფინანსურიწარმატებისგა ზომ ვით - აძ ლევს 
თუ არა ის სწორ მო გე ბა სა და უკუ გე ბას თა ვის აქ ცი ო ნე რებს? კონკურენტუნარიანობაც
ასე ვე გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბის ფაქ ტო რია გა სა ზო მად, რად გან მაქ ს ლენ დის ბა ზარ ზე 
ახა ლი კონ კუ რენ ტე ბი გა მოჩ ნ დ ნენ - გა სა ა ნა ლი ზე ბე ლი ა, სა მარ ტ კუ რი ე რი ინარ ჩუ ნებს 
თუ კარ გავს ბაზ რის წილს?

განმსაზღვრელიფაქტორები

სმარ ტ კუ რი ე რის მე ნე ჯე რებ მა (ხელმძღვანელმა პერ სო ნალ მა) და თა ნამ შ რომ ლებ მა 
ყუ რადღე ბა უნ და გა ა მახ ვი ლონ საქ მი ა ნო ბის იმ ას პექ ტებ ზე (გასაზომსფეროებზე), 
რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რავ ს /უზ რუნ ველ ყოფს და დე ბით ფი ნან სურ და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან 
შე დე გებს. მა გა ლი თად, დრო ულ მი წო დე ბას მოჰ ყ ვე ბა მომ ხ მა რე ბელ თა ერ თ გუ ლე ბა. 
საქ მი ა ნო ბის ეს ას პექ ტი მომსახურებისხარისხსგა ნე კუთ ვ ნე ბა. კომ პა ნი ის პრო დუქ ცი ის 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ასორ ტი მენ ტი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს მომ ხ მა რებ ლე ბის სხვა დას ხ ვა 
სეგ მენ ტის სა ჭი რო ე ბებს. ეს არის მომ სა ხუ რე ბის მოქნილობისმა გა ლი თი. მოქ ნი ლო ბამ 
და მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხ მა, თა ვის მხრივ, უნ და გა მო იწ ვი ოს და დე ბი თი ფინანსური
შედეგები, მა გა ლი თად, რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის  ზრდა.

ინო ვა ცი აც ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სმარ ტ კუ რი ე რის თ ვის, რად გან ის ფულ აბან დებს 
ახალ ტექ ნო ლო გი ებ ში და  პრო ცე სებს აუმ ჯო ბე სებს სმარ ტ ფო ნე ბის თ ვის შექ მ ნი ლი 
თა ვი სი  აპ ლი კა ცი ით. რესურსებისგამოყენებასგა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს მი-
სი ფი ნან სუ რი წარ მა ტე ბის თ ვის, რად გან მი წო დე ბის რე სურ სე ბის, პერ სო ნა ლი სა და 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა შე ამ ცი რებს და ნა ხარ ჯებს და გა ა უმ ჯო-
ბე სებს კომ პა ნი ის  მომ გე ბი ა ნო ბის დო ნეს. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ინოვაციადა
რესურსებისგამოყენებახელს უწყობს ფი ნან სურ წარ მა ტე ბას (უფრო მა ღა ლი მო გე ბა) 
და კონკურენტუნარიანობას (ბაზრის წი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას).

ნორმატივები

მას შემ დეგ, რაც გა ვარ კ ვევთ ორ გა ნი ზა ცი ის გა სა ზომ სფე რო ებს, შე საძ ლე ბე ლია ნორ-
მა ტი ვე ბის (გასაზომი სა შუ ა ლე ბის / კ რი ტე რი უ მე ბის) დად გე ნა. ეს იქ ნე ბა სა ო რი ენ ტა ციო 
ნიშ ნუ ლე ბი (სამიზნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი) ან მიზ ნე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ იქ ნე ბა და კავ ში-
რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის იმ ას პექ ტებ თან, რომ ლე ბიც გა ნე კუთ ვ ნე ბა თი თო ე ულ 
გა სა ზომ სფე როს. ნორ მა ტი ვე ბის დად გე ნი სას აუცი ლე ბე ლია შემ დე გი სა მი ას პექ ტის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა: 

• ვინ არის პა სუ ხის მ გე ბე ლი ნორ მა ტი ვის მიღ წე ვა ზე (პასუხისმგებლობა)?

• რა დო ნე ზეა დად გე ნი ლი ნორ მა ტი ვე ბი (მიღწევადობა)?

• შეგ ვიძ ლია ამ ნორ მა ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბა მთელს კომ პა ნი ა ში სა მარ თ ლი ა ნი შე ფა-
სე ბის თ ვის (სამართლიანობა)?

ეს სა მი კრი ტე რი უ მი მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თუ გა ურ კ ვე ვე ლი ა, ვის თ ვი საა გან კუთ-
ვ ნი ლი/ დად გე ნი ლი  ეს სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მე ნე ჯე რებ სა და პერ სო ნალს არ ექ ნე-
ბათ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა (ანუ არ და ე კის რე ბათ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა) და კომ პა ნი ის 
საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვა წა რუ მა ტე ბე ლი იქ ნე ბა. თუ თა ნამ შ რო მელ თათ ვის 
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დად გე ნი ლი პი რა დი სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი მი უღ წე ვა დი ა, ადა მი ა ნე ბი გულ დას მით 
არ იმუ შა ვე ბენ ამ გ ვა რი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად და მათ მცი რე მო ტი ვა ცია ექ ნე ბათ. თუ 
შე ფა სე ბა არ იქ ნე ბა სა მარ თ ლი ა ნი და გამ ჭ ვირ ვა ლე, თა ნამ შ რომ ლე ბის მო რა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბა და ზა რალ დე ბა.

ნორმატივებისმარტკურიერში

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი გა სა ზო მი სფე რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია  სმარ ტ კუ რი ერს  
შევ თა ვა ზოთ საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის შემ დე გი  ნორ მა ტი ვე ბი:

ფინანსურიშედეგები

გა ყიდ ვე ბის ზრდა, წმინ და მო გე ბის მარ ჟა და ინ ვეს ტი ცი ის უკუ გე ბა  პო ტენ ცი უ რი სა მიზ ნე 
მაჩ ვე ნებ ლე ბია რე გი ო ნუ ლი მე ნე ჯე რე ბის თ ვის. მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლია  ფიქ სი რე-
ბუ ლი მიზ ნე ბის და წე სე ბა, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად გა ყიდ ვე ბის წლი უ რი 8%-იანი ზრდა 
ან 14%-იანი მიზ ნობ რი ვი უკუ გე ბა ინ ვეს ტი ცი ა ზე (ROI). გარდა ამისა,სმარ ტ კუ რი ერს 
შე უძ ლია  რე ი ტინ გე ბის ცხრი ლის მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბაც, შე უძ ლია კა ტე გო რი ე ბად 
და ყოს რე გი ო ნე ბი ამ ნორ მა ტი ვე ბის მი ხედ ვით და შემ დეგ მე ნე ჯე რე ბი შე სა ბა მი სად 
და ა ჯილ დო ვოს.

კონკურენტუნარიანობა

ბა ზარ ზე ახა ლი მო თა მა შე ე ბის გა მო ჩე ნის გა მო, სმარ ტ კუ რი ე რის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია  
გა რე საქ მი ა ნო ბის ამ სფე როს გა ზომ ვა. მას შე უძ ლია და ა წე სოსბაზრისაბსოლუტუ-
რი წილი, რო გორც კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის სა ზო მი ნორ მა ტი ვი, სმარ ტ კუ რი ე რის 
ამო ნა გე ბის გა ყო ფით მაქ ს ლენ დ ში ამ დარ გის მთლი ან ამო ნა გებ ზე. რე გი ო ნუ ლი 
მე ნე ჯე რე ბის მი ზა ნი შე იძ ლე ბა იყოს ბაზ რის წი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რად გან დარ გ ში 
კონ კუ რენ ცია იზ რ დე ბა.

ხარისხი

რო გორც მომ სა ხუ რე ბის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა, რომ სმარ ტ კუ რი ერ მა უზ რუნ ველ ყოს მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი, რა თა შე ი ნარ ჩუ ნოს 
მომ ხ მა რე ბელ თა არ სე ბუ ლი  ბა ზა. მას შე უძ ლია მიზ ნე ბის დად გე ნა კუ რი ე რე ბის თ ვის, 
მა გა ლი თად 98% დრო უ ლი მი წო დე ბა, ან სა ტე ლე ფო ნო მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რის წარ-
მო მად გენ ლე ბის თ ვის შეკ ვე თის მი ღე ბის  სა შუ ა ლო დრო 3 წუ თი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
სამ რ ტ კუ რი ე რი დარ წ მუნ დეს, რომ ეს მიზ ნე ბი არის სა მარ თ ლი ა ნი და მიღ წე ვა დი, რა თა 
უზ რუნ ველ ყოს  თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ტი ვა ცია (იხ. ქვე მოთ).

რესურსებისგამოყენება

სმარ ტ კუ რი ერს რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის გა ზომ ვა შე უძ ლია საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის /
ე ფექ ტი ა ნო ბის ისე თი ნორ მა ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბით, რო გო რი ცაა მი წო დე ბის სა შუ ა ლო 
დრო ან მი წო დე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა დღე ში. თუმ ცა, ამ გ ვარ ნორ მა ტი ვებ ში გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა მარ თ ლი ა ნო ბა, რად გან ურ ბა ნულ რე გი ო ნებს  პო ტენ ცი უ რად 
შე უძ ლი ათ, რომ აჯო ბონ სოფ ლის რე გი ო ნებს, რად გან ქა ლა ქის  მომ ხ მა რებ ლე ბი უფ რო 
ახ ლოს იქ ნე ბი ან ერ თ მა ნეთ თან დაჯ გუ ფე ბუ ლე ბი.  

მომსახურებისმოქნილობადაინოვაცია

მომ სა ხუ რე ბის მოქ ნი ლო ბის გა ზომ ვა შე საძ ლე ბე ლია ისე თი მიზ ნე ბის / სა მიზ ნე მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის დად გე ნით, რო გო რი ცაა კლი ენ ტე ბის მოთხოვ ნით და გეგ მი ლი შეკ ვე თე ბის 
90%, ხო ლო ინო ვა ცია შე იძ ლე ბა გა ი ზო მოს იმ მომ ხ მა რე ბელ თა %-ით (პროცენტული 
მაჩ ვე ნებ ლით), რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ სმარ ტ ფო ნის აპ ლი კა ცი ას.
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მატერიალურისტიმულირება

მო დე ლის ბო ლო ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ის სტი მუ ლი რე ბის მთლი ა ნი 
სტრუქ ტუ რა და იგი გვიჩ ვე ნებს  კავ შირს ადა მი ა ნუ რი  რე სურ სე ბის (საკადრო მარ-
თ ვის) მარ თ ვის სის ტე მებ თან. კომ პა ნი ა ში არ სე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბის პა კე ტე ბი უქ მ ნის 
ადა მი ა ნებს იმის მო ტი ვა ცი ას, რომ მი აღ წი ონ ზე მო აღ ნიშ ნულ საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის 
ნორ მა ტი ვებს? მო დე ლის ამ ნა წილს სა მი ას პექ ტი აქვს:

• ეს სის ტე მა გა სა გე ბია ყვე ლა თა ნამ შ რომ ლის თ ვის (გამჭვირვალობა)? 

• სის ტე მა უქ მ ნის თა ნამ შ რომ ლებს იმის მო ტი ვა ცი ას, რომ მი აღ წი ონ მათ თ ვის და სა-
ხულ მიზ ნებს (მოტივაცია)?

• თა ნამ შ რომ ლებს გა აჩ ნი ათ კონ ტ რო ლი იმ სფე რო ებ ზე, რომ ლებ ზეც პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა აკის რი ათ  (კონტროლირებადობა)?    

მა ტე რი ა ლუ რი  სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მა, მი სი სტრუქ ტუ რა და ში ნა არ სი მკა ფი ოდ უნ და 
იყოს გა სა გე ბი  ყვე ლა თა ნამ შ რომ ლის თ ვის: ეს ნიშ ნავს სა მუ შა ოს ცალ სა ხა შე ფა სე ბას 
და მა ტე რი ა ლუ რი სტი მუ ლი რე ბის მკა ფიო მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბას. ჯილ დო ე ბი საკ მა-
რი სად სა სურ ვე ლი უნ და იყოს, რა თა თა ნამ შ რომ ლე ბი მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, რომ 
მათ მო სა პო ვებ ლად თავ და უ ზო გა ვად იმუ შა ონ. და სას რულ, თუ თა ნამ შ რომ ლებს ისე თი 
ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით შე ა ფა სე ბენ, რომ ლებ საც ისი ნი ვერ აკონ ტ რო ლე ბენ, ისი ნი ინ-
ტე რესს და კარ გა ვენ და არ იზ რუ ნე ბენ თა ვი ან თი ჯილ დოს მი ღე ბა ზე.

მატერიალურისტიმულირებასმარტკურიერში

რო გორც ჩანს, სმარ ტ კუ რი ერს აქვს მა ტე რი ა ლუ რი სტი მუ ლი რე ბის ეფექ ტუ რი სის ტე მა. 
ანაზღა უ რე ბის პა კე ტი მო ი ცავს ფი ნან სურ და არა ფი ნან სურ ჯილ დო ებ სა და სარ გე ბელს, 
რაც, სა ვა რა უ დოდ, ხელს უწყობს თა ნამ შ რომ ლე ბის მო ტი ვა ცი ას მა თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბის / მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბით. მა გა ლი თად, ახა ლი მშობ ლე ბი 
მო ტი ვი რე ბუ ლი იქ ნე ბი ან სა ბავ შ ვო და წე სე ბუ ლე ბე ბით, სხვა პერ სო ნა ლი შე იძ ლე ბა 
მო ტი ვი რე ბუ ლი იყოს მოქ ნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბით. ასე ვე ჩანს, რომ ჯილ დო ე ბი ეყ-
რ დ ნო ბა სა მუ შა ოს შე დე გებს (მაგალითად, „სტიმულირება მიზ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე“), რაც 
გა მო იწ ვევს მო ტი ვა ცი ის გაზ რ დას.

სმარ ტ კუ რი ე რის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია უზ რუნ ველ ყოს, რომ სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი 
კონ ტ რო ლი რე ბა დი და გა სა გე ბი იყოს, მა გა ლი თად, უნ და დარ წ მუნ დეს, რომ მიზ ნე ბი 
კარ გად არის გან საზღ ვ რუ ლი და შემ დეგ შე თან ხ მე ბუ ლია თა ნამ შ რო მელ თა შე ფა სე ბის 
მიზ ნით  ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებ ზე.

დასკვნა

საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის /ე ფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სხვა თა ნა მედ რო ვე სის ტე მე ბის მსგავ-
სად, ბლო კუ რი მო დე ლიც  ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ულ მიზ ნებს აკავ ში რებს მო მა ვალ ზე 
ორი ენ ტი რე ბულ, ეფექ ტი ა ნო ბის არა ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლებ თან. თუმ ცა, ბლო კუ რი 
მო დე ლი სხვა სის ტე მე ბის გან იმით გან ს ხ ვავ დე ბა, რომ იგი გა ნი ხი ლავს მა ტე რი ა ლუ რი 
სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მებ საც და მიზ ნად ისა ხავს მკა ფი ოდ გა სა გე ბი და კო მუ ნი კა ბე ლუ რი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სის ტე მის შექ მ ნას, რო მე ლიც  საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის  
ინ დი ვი დუ ა ლურ მიზ ნებ ს / სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლებს შე უ სა ბა მებს ორ გა ნი ზა ცი ულ მიზ ნებს.

სტივ ვი ლი სის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი თავ და პირ ვე ლი  
სტა ტი ის ადაპ ტი რე ბუ ლი ვერ სია მო ამ ზა და  

ფი ნან სუ რი მარ თ ვის მო დუ ლის სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

1. დამატებითიმომსახურება

 გა და ხე დეთ 10 ყვე ლა ზე მსხვილ კლი-
ენ ტ თან თქვენს ურ თი ერ თო ბას და და-
ად გი ნეთ, გა უ წი ეთ თუ არა მათ რა ი მე 
ახა ლი მომ სა ხუ რე ბა ბო ლო 2 წლის 
გან მავ ლო ბა ში. თუ არა, მა შინ  და იწყეთ 
ახ ლა ვე. და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის გა-
მოვ ლე ნის ერ თ -ერ თი გზაა ახა ლი კლი-
ენ ტე ბის მი ერ მოთხოვ ნი ლი მომ სა ხუ-
რე ბის პა კე ტე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა. უმე ტეს 
შემ თხ ვე ვა ში, ახა ლი კლი ენ ტე ბი თქვენ-
თან  ისე თი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად 
მო დი ან, რა საც სხვა ორ გა ნი ზა ცი ის გან 
ვერ იღებ დ ნენ. შემ დეგ გა მო იკ ვ ლი ეთ 
ყვე ლა თქვე ნი მომ სა ხუ რე ბა და შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი და შე უ და რეთ კლი ენ ტე ბის 
სა ჭი რო ე ბებ ს / მოთხოვ ნი ლე ბებს  ისე თი 
ტი პის მომ სა ხუ რე ბის აღ მო სა ჩე ნად, 
რო მე ლიც  თქვენს კლი ენ ტებს ესა ჭი-
რო ე ბათ ან უკ ვე იღე ბენ სხვის გან.

2.უფასოდგაწეულიმომსახურება

 გა და ხე დეთ გა სუ ლი წლის ინ ფორ-
მა ცი ას და გა მო იკ ვ ლი ეთ, გა უ წი ეთ 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის ხე ლოვ ნე ბა:  
თქვე ნი კლი ენ ტე ბის მომ სა ხუ რე ბი სა  
და ფა სე ბის 8-ეტაპიანი მი მო ხილ ვა

თუ არა თქვენს კლი ენ ტებს რა ი მე 
მომ სა ხუ რე ბა უფა სოდ. ეს შე საძ ლოა 
მო ი ცავ დეს ისეთ და მა ტე ბით სა მუ შა ო-
ებს, რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც კლი ენ ტ მა 
თქვენს თა ნამ შ რო მელს სთხო ვა ან 
რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც აუცი ლე ბე ლი 
გახ და სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო-
ბა ში ან ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის 
რე გუ ლი რე ბა ში მომ ხ და რი ცვლი-
ლე ბე ბის შე დე გად. თუ კი რო მე ლი მე 
მომ სა ხუ რე ბა კლი ენ ტის მოთხოვ ნის 
გა რე შე შეს რულ და, გა არ კ ვი ეთ, რა ტომ 
მოხ და ეს? რამ გა ნა პი რო ბა მა თი აუცი-
ლებ ლო ბა: ცვა ლე ბად მა გა რე მო ე ბებ მა 
თუ „ცაიტნოტის“ მდგო მა რე ო ბამ, თუ 
ისე თი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა მო გი წი ათ, 
რო მე ლიც კლი ენ ტის პერ სო ნალს უნ და 
შე ეს რუ ლე ბი ნა?

3. რეალიზება

 თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და კლი ენ ტე ბის 
რე ა ლი ზე ბა მა თი მომ გე ბი ა ნო ბის შე ფა-
სე ბის ერ თ -ერ თი გზა ა. ამ ინ ფორ მა ცი ის 
შეგ რო ვე ბა ხდე ბა ნა მუ შე ვა რი დრო ის 
აღ რიცხ ვის ბა რა თე ბი სა და შე მო სავ-
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ლე ბის მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბით. იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ ნა მუ შე ვა რი დრო ის 
აღ რიცხ ვის ბა რა თებს არ იყე ნებთ ან 
მხო ლოდ ფა სე ბის დად გე ნის დროს 
იყე ნებთ, მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ს ტ რუ მენტს 
კარ გავთ _ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე კონ კ რე ტუ ლი თა-
ნამ შ რომ ლე ბი სა და კლი ენ ტე ბის მომ-
გე ბი ა ნო ბის შე ფა სე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. 
გარ და ამი სა, ეს და გეხ მა რე ბათ თქვე ნი 
კლი ენ ტე ბის თ ვის შე სა ფე რი სი პერ სო-
ნა ლის შერ ჩე ვა ში. მარ თა ლი ა, კი დევ 
არ სე ბობს ბევ რი რამ, რომ ლის მეშ ვე ო-
ბი თაც დად გენთ თქვე ნი პერ სო ნა ლი სა 
და კლი ენ ტე ბის მომ გე ბი ა ნო ბას, მაგ რამ 
ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა უცხოო პირ ვე ლი 
ნა ბი ჯია ამ გ ვა რი ანა ლი ზის თ ვის.

4.თანამშრომელთაგამოყენება

 თა ნამ შ რომ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ხში რად 
რე ა ლი ზე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბით გა მო ი ყე-
ნე ბა, თუმ ცა ეს უკა ნას კ ნე ლი სულ სხვა 
რა მე ა. ეს არ არის რა ი მე ციფ რი, არა მედ  
იმის შე ფა სე ბის მე თო დი ა, და კა ვე ბუ ლი 
გყავთ თუ არა სა უ კე თე სო თა ნამ შ რომ-
ლე ბი თქვენს სა უ კე თე სო კლი ენ ტებ თან 
და თა ნამ შ რომ ლე ბის გა ნა წი ლე ბა 
გამ ყა რე ბუ ლია თუ არა მა თი გან ვი თა-
რე ბის პრო ცე სით. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რომ ამ თა ნამ შ რომ ლებს ჩა მო ა შო როთ 
ყვე ლა არა რე ლე ვან ტუ რი ფუნ ქ ცი ა, მათ 
შო რის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მე და 
ისე თი ტი პის პრო ფე სი უ ლი სა მუ შა ო, 
რომ ლის შეს რუ ლე ბაც უფ რო ქვე და 
რგო ლის თა ნამ შ რომ ლებ საც შე უძ ლი-
ათ. მე მა გა ლი თად ასე ვე ვეც დე ბო დი, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი არ 
და მე საქ მე ბი ნა ისეთ კლი ენ ტებ თან, 
სა დაც მათ არ ექ ნე ბო დათ  ზრდის შე-
საძ ლებ ლო ბა,  მათ შო რის ტექ ნი კუ რი 
ან სა ზე დამ ხედ ვე ლო უნა რე ბის, კლი ენ-
ტებ თან ურ თი ერ თო ბის ან პრო ექ ტე ბის 
მარ თ ვის მი მარ თუ ლე ბით.

5.რეკომენდაციები

 ამ ბიზ ნეს ში სა უ კე თე სო მარ კე ტინ გუ-
ლი სტრა ტე გია არ სე ბუ ლი კლი ენ ტე ბის 
რე კო მენ და ცი ე ბი ა. თქვე ნი რე კო მენ და-
ცი ე ბის ქსე ლის ანა ლი ზის გზით უნ და 
გა არ კ ვი ოთ, რა ტომ გი წევთ ზო გი ერ თი 
კლი ენ ტი რე კო მენ და ცი ას ხში რად, ზო-
გი ერ თი კი - არა სო დეს. 

6. ორგანულიზრდა

 ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ზო მავს თქვე ნი ბიზ ნე სის 
ზრდას წი ნა წლის კლი ენ ტე ბის ბა ზას თან 
შე და რე ბით. იგი მო ი ცავს პრო ფე სი უ ლი 
საზღა უ რის ზრდას არ სე ბუ ლი ან მიმ დი-
ნა რე სა მუ შა ოს თ ვის, ასე ვე მომ სა ხუ-
რე ბის ახალ სა ხე ო ბებ საც. აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ნი მუმ 5%-ს მა ინც უნ და 
შე ად გენ დეს, რაც, სა ვა რა უ დოდ, და ფა-
რავს თქვენს გაზ რ დილ წლი ურ ხარ ჯებს. 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სულ მცი რე, ამ ხე ლა 
ზრდაც კი არ გქო ნი ათ, ეს იმას ნიშ ნავს, 
რომ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბით. 
გარ და ამი სა, თუ კლი ენ ტებს და მა ტე ბით 
მომ სა ხუ რე ბას არ სთა ვა ზობთ, ამით 
არამ ხო ლოდ შე მო სავ ლე ბის ზრდის 
შე საძ ლებ ლო ბას კარ გავთ, არა მედ კონ-
კუ რენ ტებს (სხვა ფირ მებს) აძ ლევთ იმის 
სა შუ ა ლე ბას, რომ  თქვე ნი კლი ენ ტე ბი 
სა კუ თარ პორ ტ ფელ ში გა და იყ ვა ნონ. 
კარ გად შე ის წავ ლეთ თქვე ნი ფირ მის 
ყვე ლა მომ სა ხუ რე ბა და მო ი ძი ეთ გზე ბი, 
რო გორ და ეხ მა რე ბით თქვენს კლი ე ნე-
ტებს უკე თე სად ზრდა ში.

7. ახალიკლიენტები

 შე მო სავ ლე ბის ზრდა რო გორც ორ გა-
ნუ ლი ზრდის, ისე ახა ლი კლი ენ ტე ბის 
და მა ტე ბის ხარ ჯ ზე უნ და ხდე ბო დეს. 
უნ და გა მო იკ ვ ლი ოთ, რო გორ შე ი ძი-
ნეთ თი თო ე უ ლი ახა ლი კლი ენ ტი და 
შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, გა ამ-
რავ ლოთ ამ გ ვა რი წყა რო ე ბი.

8. გარიგებისწერილები

 მო ამ ზა დეთ წე რი ლი თი თო ე უ ლი კლი-
ენ ტის თ ვის, გან სა კუთ რე ბით კი მსხვი-
ლი კლი ენ ტე ბის თ ვის. ეს თქვენ თ ვი საც 
სა სარ გებ ლო ა, რა თა ცხა დად და ი ნა-
ხოთ, თუ რას გა ა კე თებთ და რას არ 
გა ა კე თებთ თი თო ე უ ლი კლი ენ ტის თ ვის 
და რო გორ გინ დათ, რომ იღებ დეთ 
კომ პენ სა ცი ას გა წე უ ლი სა მუ შა ოს თ ვის. 

 ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი  8-ეტაპიანი 
მი მო ხილ ვის პრო ცე სი დიდ დროს და 
ენერ გი ას არ მო ითხოვს. ყვე ლა ეს 
ეტა პი მუ შა ობს პრაქ ტი კა ში და ერ თობ-
ლი ო ბა ში ისი ნი თქვე ნი ბიზ ნე სი სა და 
მო გე ბის ზრდის კენ მი მა ვალ გზას უფ რო 
ცხადს გახ დის.

წყარო:accountingtoday.com
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მდგრადიგანვითარების საერთაშორი-
სო სტანდარტების საბჭოს (ISSB)თავ-
მჯდომარედფასს-ებისფონდმა (IFRS
Foundation) ემანუელფაბერიდანიშნა.
გადაწყვეტილება ძალაში 2022 წლის 
1იანვრიდანშევიდა.

მი სი და ნიშ ვ ნა მოყ ვა 2021 წლის ნო ემ-
ბერ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის მი ერ 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბის თე მა ზე ორ გა ნი ზე-
ბულ კონ ფე რენ ცი ა ზე (COP26) გა კე თე ბულ 
გან ცხა დე ბას მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს 
შექ მ ნის თა ო ბა ზე, კლი მატ თან და კავ ში-
რე ბით გა სამ ჟ ღავ ნე ბე ლი სტან დარ ტე ბის 
საბ ჭო სა და ღი რე ბუ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის 
ფონ დის ფას ს -ე ბის ფონ დ თან გა ერ თი ა-
ნე ბის სა ფუძ ველ ზე.

კომ პა ნია Danone-ს ყო ფი ლი აღ მას რუ-
ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და დი რექ ტორ თა 
საბ ჭოს ყო ფი ლი თავ მ ჯ დო მა რე ემანუელ
ფაბერი ერ თ -ერ თი პირ ველ თა გა ნი იყო, 
ვინც ხაზს უს ვამ და მდგრა დი გან ვი თა რე-
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ინ ვეს ტორ თათ ვის. მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბით კომ პა ნი ამ და ნერ გა ისე თი ინო ვა ცი-
უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ინ ვეს ტო-
რებ სა და კრე დი ტო რებს და ეხ მა რა, უკეთ 

გა ე გოთ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ფაქ ტო-
რე ბი კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის 
კონ ტექ ს ტ ში.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის საბ ჭო შე ი მუ შა ვებს მდგრა-
დი გან ვი თა რე ბის ან გა რიშ გე ბის სტან-
დარ ტებს, რო გორც გლო ბა ლურ ჩარ ჩოს 
იმი სათ ვის, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს 
ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის მა ღა ლი ხა რის ხის, 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე შე სა და რი სი 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის შე სა ხებ. ეს ორ გა ნო მჭიდ როდ 
ითა ნამ შ რომ ლებს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
საბ ჭოს თან, რა თა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ან გა რიშ გე ბის 
სტან დარ ტე ბი ერ თ მა ნეთ თან შე სა ბა მი სი 
და თავ სე ბა დი იყოს.

„ემანუელ ფა ბე რი დი დი ხა ნია მხარს 
უჭერს კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც თა ვის 
ან გა რიშ გე ბებ ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა კითხებს გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი სტრა ტე გი ის ნა წილს“ _  გა-
ნაცხა და ფას ს -ე ბის ფონ დის რწმუ ნე ბულ-
თა თავ მ ჯ დო მა რემ, ერკილიიკანენმა. 
„გლობალური ლი დე რო ბის უნა რე ბი და 

მდგრა დო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის  
საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე შერ ჩე უ ლია

ემანუელფაბერი,მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (ISSB) თავ მ ჯ დო მა რე
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ენერ გია მას ამ პო ზი ცი ის თ ვის იდე ა ლურ 
კან დი და ტად აქ ცევს, რა თა უხელ მ ძღ-
ვა ნე ლოს ისე თი სტან დარ ტე ბის შექ მ ნის 
პრო ცესს, რომ ლე ბიც და აკ მა ყო ფი ლებს 
ინ ვეს ტორ თა მოთხოვ ნებს კლი მატ თან 
და მდგრად გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში-
რე ბულ სხვა სა კითხებ ზე.“

ფა ბერს ოთხ კონ ტი ნენ ტ ზე  აქვს ნა მუ შე ვა-
რი უმაღ ლეს ხელ მ ძღ ვა ნელ პო ზი ცი ებ ზე. 
და ფუძ ნე ბუ ლი აქვს და მარ თავს რამ-
დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა სა 
და ინი ცი ა ტი ვას, რო მელ თა შო რი საა 
ინი ცი ა ტი ვა „ერთი პლა ნე ტა _ ბიზ ნე სი 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის თ ვის“ და დი დი 
შვი დე უ ლის კო ა ლი ცია „ბიზნესი ინ კ ლუ-
ზი უ რი ზრდის თ ვის“.

„ინვესტორები ითხო ვენ მა ღა ლი ხა რის-
ხის, სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე შე სა და რის 
ინ ფორ მა ცი ას მდგრად გან ვი თა რე ბას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლი 
სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე-
ბა. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭო წარ მო ად გენს 
იშ ვი ათ შე საძ ლებ ლო ბას, და ვაკ მა ყო ფი-
ლოთ ეს სა ჭი რო ე ბა სწრა ფად ცვა ლე ბად 
სამ ყა რო ში, სა დაც კლი მა ტი მნიშ ვ ნე ლო-
ვან ცვლი ლე ბებს გა მო იწ ვევს მომ დევ ნო 
წლებ ში“ _  გა ნაცხა და ფა ბერ მა. 

„ჩვენ უნ და გა დავ დ გათ კო ორ დი ნი რე  - 
ბუ  ლი ნა ბი ჯე ბი და გა მო ვი ყე ნოთ ეს 
შე საძ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც COP26-ის 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად მი ვი ღეთ. 
მო ხა რუ ლი ვარ, რომ მო მე ცა შე საძ ლებ-
ლო ბა, ვი მუ შაო და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე-
ებ თან და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს თან 
ერ თად ისე თი სტან დარ ტე ბის შექ მ ნა ზე, 
რომ ლე ბიც გავ ლე ნას იქო ნი ებს კა პი ტა-
ლის გა ნა წი ლე ბა ზე, სა ბაზ რო ფა სებ სა და 
კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბა ზე მსოფ ლი ოს 
მას შ ტა ბით.“

ფას ს -ე ბის ფონ დის რწმუ ნე ბუ ლე ბი მა ლე 
და ა სა ხე ლე ბენ საბ ჭოს სხვა წევ რებ საც. 
კან დი და ტე ბის შერ ჩე ვი სას მათ ძი რი თად 
მი ზანს წარ მო ად გენს პრო ფე სი ო ნა ლიზ-
მი სა და გა მოც დი ლე ბის მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ახ ლად შექ მ ნილ 
ორ გა ნო ში.

„ვულოცავ ემა ნუ ელს ახალ პო ზი ცი ა ზე 
და ნიშ ვ ნას. მო ხა რუ ლი ვიქ ნე ბი, ვი მუ-
შაო მას თან და მის საბ ჭოს თან ერ თად, 
რა თა მო ვემ სა ხუ როთ ინ ვეს ტორ თა 
მოთხოვ ნებს“  _ გა ნაცხა და ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რემ, ანდრეას
ბარკოუმ. „ფაბერის სამ წ ლი ა ნი ვა დით 
და ნიშ ვ ნას მხარს უჭერს ფას ს -ე ბის ფონ-
დის მო ნი ტო რინ გის საბ ჭო, რო მე ლიც ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს ფონ დის მარ თ ვის 
სხვა დას ხ ვა ას პექტს.“

წყარო:accountingtoday.com

ერკილიიკანენი,  
ფას ს -ე ბის ფონ დის რწმუ ნე ბულ თა თავ მ ჯ დო მა რე

ანდრეასბარკოუ, ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის  
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე
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ვებგვერდი,08/12/2021
სარეგისტრაციოკოდი
200250000.22.033.017531


საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№323ბრძანება№323

2021წლის7დეკემბერიქ.თბილისი2021წლის7დეკემბერიქ.თბილისი

„ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისშესახებსაერთაშორისო„ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისშესახებსაერთაშორისო
შეთანხმებითგანსაზღვრულისაგადასახადოშეღავათითსარგებლობისაშეთანხმებითგანსაზღვრულისაგადასახადოშეღავათითსარგებლობისა
დაარარეზიდენტისათვისსაქართველოშიგადახდილიგადასახადისდაარარეზიდენტისათვისსაქართველოშიგადახდილიგადასახადის
დაბრუნებისწესისდამტკიცებისშესახებ“საქართველოსფინანსთადაბრუნებისწესისდამტკიცებისშესახებ“საქართველოსფინანსთა

მინისტრის2011წლის28დეკემბრის№633ბრძანებაშიმინისტრის2011წლის28დეკემბრის№633ბრძანებაში
ცვლილებისშეტანისთაობაზეცვლილებისშეტანისთაობაზე

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისშესახებსაერთაშორისოშეთანხმებითგანსაზღ-

ვრულისაგადასახადოშეღავათითსარგებლობისადაარარეზიდენტისათვისსაქართველოში
გადახდილიგადასახადისდაბრუნებისწესისდამტკიცებისშესახებ“საქართველოსფინანს-
თამინისტრის2011წლის28დეკემბრის№633ბრძანებით(ვებგვერდი,111228027,29/12/2011,
სარეგისტრაციო კოდი: 200250000.22.033.016287)დამტკიცებულ „ორმაგიდაბეგვრისთავი-
დან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღა-
ვათითსარგებლობისადაარარეზიდენტისათვისსაქართველოშიგადახდილიგადასახადის
დაბრუნებისწესში“შეტანილიქნესშემდეგიცვლილება:

1.პირველიმუხლისშემდეგდაემატოსშემდეგიშინაარსის1 1მუხლი:
„მუხლი1„მუხლი1  11.შემოსავლისბენეფიციურიმფლობელი.შემოსავლისბენეფიციურიმფლობელი
1.საერთაშორისოშეთანხმებითგათვალისწინებულისაგადასახადოშეღავათებითსარ-

გებლობისმიზნისთვისშემოსავლებისბენეფიციურიმფლობელისცნებაგანისაზღვრებაამ
მუხლისშესაბამისად.

2.ამმუხლისმოქმედებავრცელდებადივიდენდზე,პროცენტსადაროიალტზედაგამო-
იყენებაიმნაწილში,რომლითაციგიშეესაბამებაკონკრეტულისაერთაშორისოშეთანხმების
დებულებებს.

3.პირისშემოსავლისბენეფიციურმფლობელადმიჩნევაუნდამოხდესსაერთაშორისო
შეთანხმებისარსის,შემოსავლებსაან/დაკაპიტალზეორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილები-
სადაგადასახადებისგადაუხდელობისაღკვეთისმიზნებისგათვალისწინებით.

4.შემოსავლისმიმღებიწარმოადგენსამშემოსავლისბენეფიციურმფლობელსმხოლოდ
იმშემთხვევაში,თუმასგააჩნიასრულიუფლებებიშესაბამისიშემოსავლისგამოყენებასთან,
სარგებლობასადაგანკარგვასთანდაკავშირებითდაიგიარიზღუდებაისეთისახელშეკრუ-
ლებო ან კანონისმიერი ვალდებულებით, რომელიც გულისხმობს მიღებული შემოსავლის
სხვაპირისათვისგადაცემას.

5.საერთაშორისოშეთანხმებითგანსაზღვრულისაგადასახადოშეღავათებივრცელდება
შემოსავლისმხოლოდიმმიმღებზე,რომელიცწარმოადგენსშესაბამისიშემოსავლისბენეფი-
ციურმფლობელს.
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6. შემოსავლის ბენეფიციურ მფლობელად არ განიხილება პირი, რომელიც მოქმედებს
როგორცაგენტი,წარმომადგენელი,შემოსავლებისნომინალურიმფლობელი/მიმღებიან/და
შუამავალი,მიუხედავადიმისა,რომიგიშეიძლებაიყოსშესაბამისიშემოსავლისპირდაპირი
მიმღებიანფორმალურიმფლობელი.

7. საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათები არ გავრ-
ცელდებაიმშემთხვევაში,თუშემოსავლისბენეფიციურიმფლობელიწარმოადგენსარარო-
მელიმეხელშემკვრელისახელმწიფოს,არამედმესამესახელმწიფოსრეზიდენტს.

8.მიუხედავადამმუხლისმე-4პუნქტითგათვალისწინებულიპირობებისდაკმაყოფი-
ლებისა,შემოსავლისმიმღებსშესაძლებელიაუარიეთქვასსაერთაშორისოშეთანხმებითგან-
საზღვრულისაგადასახადოშეღავათითსარგებლობაზე,თუკონკრეტულიოპერაციისფორ-
მისადაშინაარსისგათვალისწინებით,იკვეთება,რომშესაბამისიგარიგებისანშეთანხმების
დადებისმთავარმიზანსწარმოადგენსგადასახადებისაგანთავისარიდება.“.

2.მე-3მუხლის:
ა)მე-3–მე-5პუნქტებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„3.შემოსავლისმიმღებისაგადასახადოორგანოსფორმა№2-სწარუდგენსერთეგზემ-

პლარადსაქართველოს საგადასახადო კოდექსითგანსაზღვრულიხანდაზმულობის ვადის
გასვლამდე.თუარარეზიდენტისათვისზედმეტადგადახდილიგადასახადისდაბრუნების
თაობაზესაგადასახადოორგანოსდადებითიგადაწყვეტილებისმიღებისდღისათვისგადა-
სახადისდაბრუნების უფლების წარმოშობის კალენდარული წელი ხანდაზმულ პერიოდს
მიეკუთვნება,ხანდაზმულობისვადაარმიიჩნევაგასულად,თუფორმა№2წარდგენილიაამ
ვადისგასვლამდე.

4.ფორმა№2-ისორიგინალირჩებასაგადასახადოორგანოში,ხოლოგანმცხადებელსგა-
დაეცემასაგადასახადოორგანოსბეჭდითდამოწმებულიასლი.ფორმა№2-ისდამოწმებისას,
საგადასახადოორგანოარარისვალდებულიგადაამოწმოსფორმა№2-შიმითითებულიინ-
ფორმაციისსისწორეამწესის1 1მუხლისდებულებებთანმიმართებით.

5.ფორმა№2-ისდამოწმებისშემთხვევაში,თანხისდაბრუნებახორციელდებასაქართვე-
ლოსსაგადასახადოკანონმდებლობითდადგენილიწესით.“;

ბ)მე-6პუნქტის„დ.ა“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„დ.ა)მე-11გრაფაშიშემოსავლისმიმღებიარარეზიდენტიადასტურებს,რომიგიარის

შემოსავლისმიმღები/ბენეფიციურიმფლობელიამწესის1 1მუხლისშესაბამისად.ამასთან,
არარეზიდენტსმოეთხოვებამხოლოდშემოსავლისბენეფიციურიმფლობელ(ებ)ისშესახებ
ინფორმაციისწარმოდგენა;“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი  ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი
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ვებგვერდი,09/12/2021
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017532


საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№325ბრძანება№325

2021წლის8დეკემბერიქ.თბილისი2021წლის8დეკემბერიქ.თბილისი

„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“
საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის

№996ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე№996ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„გადასახადების ადმინისტრირებისშესახებ“ საქართველოსფინანსთამინისტრის2010

წლის31დეკემბრის№996ბრძანებით(სსმ,ვებგვერდი,060111,03/01/2011,სარეგისტრაციო
კოდი:200090000.22.033.016112)დამტკიცებულინსტრუქციაშიშეტანილიქნესცვლილებადა
56 3მუხლისპირველიპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:

„1. საგადასახადოორგანოუფლებამოსილიადღგ-ის გადამხდელადრეგისტრირებულ
პირსშეუჩეროსამინსტრუქციის51-ედა56 1მუხლებითგათვალისწინებულისაგადასახა-
დოანგარიშ-ფაქტურებისადასაგადასახადოდოკუმენტებისგამოყენების(ელექტრონული
ფორმით გამოწერის/დადასტურების ან/და ჩათვლის მიღების) უფლება ან/და პირს უარი
უთხრასაღნიშნულიდოკუმენტებისმატერიალურიფორმითგაცემაზე:

ა)დღგ-ისგადახდისაგანთავის არიდების,მათშორის,უსაქონლოოპერაციის ანფიქ-
ტიურიგარიგებისნიშნებისგამოვლენისას.ამშემთხვევაშისაქმისმასალებიგადაიგზავნება
შესაბამისსაგამოძიებოორგანოში;

ბ)შესაბამისისაგამოძიებოორგანოსმოთხოვნისას(მისწარმოებაშიარსებულისისხლის
სამართლისსაქმისფარგლებში);

გ)შემოსავლებისსამსახურისუფროსისბრძანებისსაფუძველზედამისმიერდამტკიცე-
ბულიმეთოდოლოგიისმიხედვით.“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი  ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი
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ვებგვერდი,14/12/2021
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017535

საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№332ბრძანება№332

2021წლის13დეკემბერიქ.თბილისი2021წლის13დეკემბერიქ.თბილისი

„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“
საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის№996საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის№996

ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზებრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„გადასახადების ადმინისტრირებისშესახებ“ საქართველოსფინანსთამინისტრის2010

წლის31დეკემბრის№996ბრძანებით(ვებგვერდი,060111,03/01/2011,სარეგისტრაციოკოდი:
200090000.22.033.016112)დამტკიცებულინსტრუქციაშიშეტანილიქნესშემდეგიცვლილება:

1.47-ემუხლისმე-3პუნქტის„დ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„დ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“

საქართველოსკანონითდადგენილიწესითგაკოტრებისრეჟიმისგახსნისას−სასამართლოს
მიერგამოტანილიგაკოტრებისრეჟიმისგახსნისშესახებგანჩინებისგამოქვეყნებიდან.“.

2.დანართი№III-03ჩამოყალიბდესთანდართულირედაქციით.
3.66 1მუხლის:
ა)მე-2პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„ბ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“

საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით გადახდისუუნარობის მასის აუქციონის,
პირდაპირიმიყიდვისანსხვაწესითრეალიზაცია.“;

ბ)მე-4პუნქტის„ა“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„ა) დღგ-ის გადამხდელად ითვლება პირი, რომლის გადახდისუუნარობის მასის

რეალიზაციაცხდება „რეაბილიტაციისადა კრედიტორთაკოლექტიურიდაკმაყოფილების
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით, მხოლოდ ამ ოპერაციაზე,
რეგისტრაციისვალდებულებისგარეშე;“.

4.66 2მუხლის:
ა)მე-2პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„2.ამინსტრუქციის66 1მუხლისმე-2პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტითგათვალისწინებულშემ-

თხვევაში,საქონლისრეალიზაციისგანმახორციელებელუფლებამოსილპირსამოპერაციაზე
დარიცხულიდღგ-ისთანხისბიუჯეტშიგადახდადასაგადასახადოორგანოშიინფორმაციის
წარდგენაევალება„რეაბილიტაციისადაკრედიტორთაკოლექტიურიდაკმაყოფილებისშე-
სახებ“საქართველოსკანონითგანსაზღვრულიწესითგადახდისუუნარობისმასისაუქციო-
ნის,პირდაპირიმიყიდვისანსხვაწესითრეალიზაციისას.“;

ბ)მე-5პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„5. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“

საქართველოსკანონისან„რეაბილიტაციისადაკრედიტორთაკოლექტიურიდაკმაყოფილების
შესახებ“საქართველოსკანონისსაფუძველზერეალიზაციისას,დასაბეგრიოპერაციისდღგ-
ითდაბეგვრისდროდითვლებასერტიფიკატისანგანკარგულებისგამოცემისმომენტი.“;
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გ)მე-8პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„8. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“

საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით, გადახდისუუნარობის მასის აუქციონის,
პირდაპირიმიყიდვისანსხვაწესითრეალიზაციისასგადახდისუუნარობისმასისმესაკუთრეს
ამოპერაციაზეარეკისრებადღგ-ისთანხისბიუჯეტშიგადახდისადადღგ-ისდეკლარაციის
საგადასახადოორგანოშიწარდგენისვალდებულება.“.

5.66 3მუხლისმე-3პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„ბ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“

საქართველოსკანონის102-ემუხლისშესაბამისადგამოცემულიგანკარგულება,აუქციონზე
შეძენილქონებაზესაკუთრებისუფლებისშესახებ;“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი

დანართი№III-03დანართი№III-03

..…………………………………………………….
(საგადასახადოორგანოსდასახელება)

………………………………………………………
(გადასახადისგადამხდელისდასახელება/სახელი,გვარი)

..…………………………………………………….
(საიდენტიფიკაციონომერი)

განცხადებაგანცხადება
დღგ-ისგადამხდელადრეგისტრაციისგაუქმებისშესახებდღგ-ისგადამხდელადრეგისტრაციისგაუქმებისშესახებ


გთხოვთ,გამიუქმოთდღგ-ისგადამხდელადრეგისტრაცია
-საწარმოს/ორგანიზაციისლიკვიდაციისგამო
-„რეაბილიტაციისადაკრედიტორთაკოლექტიურიდაკმაყოფილებისშესახებ“საქარ-

თველოსკანონითგანსაზღვრულიწესითგაკოტრებისრეჟიმისგახსნისგამო
-სსკ-ის165 1მუხლისპირველინაწილისშესაბამისად
-სსკ-ის165 1მუხლისმე-2ნაწილისშესაბამისად(საქართველოსფინანსთამინისტრის

№996 ბრძანების შესაბამისად დამტკიცებული ინსტრუქციის 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტი -
საგადასახადოორგანოსინიციატივა)

-სსკ-ის165 1მუხლისმე-2ნაწილისშესაბამისად(საქართველოსფინანსთამინისტრის
№996ბრძანებისშესაბამისადდამტკიცებულიინსტრუქციის47-ემუხლისმე-6პუნქტი).


(საჭიროუჯრააღნიშნეთ„V“ნიშნით)

განმცხადებლისხელმოწერა........................................

თარიღი...................................
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ვებგვერდი,14/12/2021
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017536


საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№333ბრძანება№333

2021წლის13დეკემბერიქ.თბილისი2021წლის13დეკემბერიქ.თბილისი

„მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების,სასაქონლო-„მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების,სასაქონლო-
მატერიალურფასეულობათაჩამოწერის,აღიარებულისაგადასახადომატერიალურფასეულობათაჩამოწერის,აღიარებულისაგადასახადო

დავალიანებისდაფარვის,საგადასახადოდავალიანებისდავალიანებისდაფარვის,საგადასახადოდავალიანების
გადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების,გადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების,
სამართალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზე“სამართალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზე“

საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის
№994ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისშესახებ№994ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისშესახებ

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების,სასაქონლო-მატერიალურფასეუ-

ლობათა ჩამოწერის, აღიარებულისაგადასახადოდავალიანებისდაფარვის, საგადასახადო
დავალიანებისგადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების,სამარ-
თალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსფინანსთა
მინისტრის2010წლის31დეკემბრის№994ბრძანებით(სსმIII,31.12.2010,№172,სარეგისტრა-
ციოკოდი:200090000.22.033.016105)დამტკიცებულიწესისმე-40მუხლისშემდეგდაემატოს
შემდეგიშინაარსის40 1მუხლი:

,,მუხლი 40,,მუხლი 40  11. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გაუქმება პირის (რე-. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გაუქმება პირის (რე-
გისტრირებადი ქონების ახალი მესაკუთრის) მიერ გადასახადის გადამხდელის (რეგის-გისტრირებადი ქონების ახალი მესაკუთრის) მიერ გადასახადის გადამხდელის (რეგის-
ტრირებადიქონებისყოფილიმესაკუთრის)აღიარებულისაგადასახადოდავალიანებისდა-ტრირებადიქონებისყოფილიმესაკუთრის)აღიარებულისაგადასახადოდავალიანებისდა-
ფარვისშემთხვევაშიფარვისშემთხვევაში

1.გადასახადისგადამხდელის(რეგისტრირებადიქონებისყოფილიმესაკუთრის)აღია-
რებულისაგადასახადოდავალიანებისთანხაარისისოდენობა,რომლისფარგლებშიცპირის
(რეგისტრირებადიქონებისახალიმესაკუთრის)მიერშეძენილქონებაზეგავრცელებულია
საგადასახადოგირავნობა/იპოთეკასაგადასახადოკოდექსის239-ემუხლისმე-5ნაწილისსა-
ფუძველზე.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული აღიარებული საგადასახადო დავალი-
ანების თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს იმ ოდენობისა, რა ვალდებულებაც ეკისრებო-
და გადასახადის გადამხდელს (რეგისტრირებადი ქონების ყოფილ მესაკუთრეს), პირის
(რეგისტრირებადიქონებისშემძენის)მიერამქონებისმარეგისტრირებელორგანოშიახალ
შემძენზერეგისტრაციისმომენტში.

3. პირი (რეგისტრირებადი ქონების ახალი მესაკუთრე), გადასახადის გადამხდელის
(რეგისტრირებადიქონებისყოფილიმესაკუთრის)აღიარებულისაგადასახადოდავალიანე-
ბისდაფარვისშემთხვევაშისაგადასახადოორგანოშიწარადგენსგანცხადებასსაგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკისუფლებისგაუქმებისმოთხოვნით.განცხადებაუნდაშეიცავდესშემ-
დეგმონაცემებს:

ა) პირის (რეგისტრირებადი ქონების ახალი მესაკუთრის) დასახელებას/სახელს და
გვარს,საიდენტიფიკაციო/პირადნომერს;
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ბ) იმ გადასახადის გადამხდელისდასახელებას/სახელსდა გვარს, საიდენტიფიკაციო/
პირადნომერს,რომლისაღიარებულისაგადასახადოდავალიანებისთანხისგადახდევინე-
ბისუზრუნველყოფისმიზნითმისიქონებისმიმართგავრცელებულიასაგადასახადოგირავ-
ნობა/იპოთეკა;

გ)ქონებისსაკუთრებაშიგადასვლისთარიღს(მარეგისტრირებელორგანოშიახალშემ-
ძენზერეგისტრაციისთარიღს).

4.პირის(რეგისტრირებადიქონებისახალიმესაკუთრე)მიერწარდგენილგანცხადებას
უნდადაერთოს:

ა) საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული რეგისტრირებადი ქონების
ახალშემძენზესაკუთრებისუფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი(მათშორის,ამონა-
წერიქონებისმარეგისტრირებელიორგანოდან);

ბ)ამმუხლისპირველიპუნქტითგანსაზღვრულიაღიარებულისაგადასახადოდავალი-
ანებისდაფარვისდამადასტურებელიდოკუმენტები.

5. საგადასახადო ორგანო განიხილავს პირის (რეგისტრირებადი ქონების ახალი მე-
საკუთრე) მიერ გადასახადის გადამხდელის (რეგისტრირებადი ქონების ყოფილი მე-
საკუთრის) აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის გამო საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკისუფლებისგაუქმებისმოთხოვნითწარდგენილგანცხადებასდაგან-
ცხადებაზეთანდართულდოკუმენტაციას,მათშორის,შეისწავლისგადასახადისგადამხდე-
ლის(რეგისტრირებადიქონებისყოფილიმესაკუთრის)პირადიაღრიცხვისბარათზეაღია-
რებულისაგადასახადოდავალიანებისთანხისოდენობასპირის(რეგისტრირებადიქონების
შემძენის)საკუთრებაშიამქონებისრეგისტრაციისმომენტისთვის.

6. საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებით, რეგისტრირებადი ქონების ახალ მესა-
კუთრეზერეგისტრირებულქონებაზეშესაძლებელიაგაუქმდესსაქართველოსსაგადასახა-
დოკოდექსითგათვალისწინებულისაგადასახადოდავალიანებისგადახდევინებისუზრუნ-
ველყოფისღონისძიებები, მათ შორის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკისუფლება,თუ
ამმუხლისპირველიპუნქტითგანსაზღვრულიაღიარებულისაგადასახადოდავალიანების
თანხადაფარულიაგადასახადისგადამხდელის(რეგისტრირებადიქონებისყოფილიმესა-
კუთრის)პირადიაღრიცხვისბარათზე,რომლისაღიარებულისაგადასახადოდავალიანების
თანხისგადახდევინებისუზრუნველსაყოფადაცმისიქონებისმიმართგავრცელებულიასა-
გადასახადოგირავნობის/იპოთეკისუფლება.“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი
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ვებგვერდი,08/12/2021
სარეგისტრაციოკოდი
000000000.00.00.016655

შემოსავლებისსამსახურისუფროსისშემოსავლებისსამსახურისუფროსის
ბრძანება№37475ბრძანება№37475

2021წლის3დეკემბერიქ.თბილისი2021წლის3დეკემბერიქ.თბილისი

„შემოსავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოსშექმნის,„შემოსავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოსშექმნის,
მისისაქმიანობისწესის,ასევესაგადასახადომონიტორინგისმისისაქმიანობისწესის,ასევესაგადასახადომონიტორინგის
დეპარტამენტშიმედიაციისწესისდამტკიცებისშესახებ“დეპარტამენტშიმედიაციისწესისდამტკიცებისშესახებ“

შემოსავლებისსამსახურისუფროსის2013წლის8ივლისისშემოსავლებისსამსახურისუფროსის2013წლის8ივლისის
№31275ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე№31275ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების
დამტკიცებისშესახებ“საქართველოსფინანსთამინისტრის2011წლის23მაისის№303ბრძა-
ნებითდამტკიცებულიდებულებისმე-3მუხლისმე-2პუნქტის„უ“ქვეპუნქტისადასაქართ-
ველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის63-ემუხლისსაფუძველზე,ვბრძანებ:

1. „შემოსავლების სამსახურისდავების განხილვის საბჭოს შექმნის, მისი საქმიანობის
წესის, ასევე საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტში მედიაციის წესის დამტკიცე-
ბისშესახებ“შემოსავლებისსამსახურისუფროსის2013წლის8ივლისის№31275ბრძანებით
დამტკიცებული„შემოსავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოსსაქმიანობისწესის“
(დანართი№2)

ა)მე-2მუხლის:
ა.ა)მე-2დამე-3პუნქტებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„2.დავებისდეპარტამენტი გადასახადის გადამხდელის საჩივარს,თანდართულ მასა-

ლებთან ერთად, წერილობითი ინფორმაციის მოსამზადებლად, უგზავნის შემოსავლების
სამსახურისშესაბამისსტრუქტურულერთეულს.

3.გადასახადისგადამხდელისმიერშემოსავლებისსამსახურშიწარმოდგენილსაჩივარ-
ზეშემოსავლებისსამსახურისშესაბამისისტრუქტურულიერთეულისმიერმომზადებული
წერილობითიინფორმაციადამასთანდაკავშირებულიადმინისტრაციულიწარმოებისყვე-
ლამასალა(მ/შპოზიციასაჩივარშიდასმულსაკითხებთანდაკავშირებით)დავებისდეპარ-
ტამენტსეგზავნებაშესაბამისიმოთხოვნიდან10კალენდარულიდღისვადაში.“;

ა.ბ)მე-3პუნქტისშემდეგდაემატოსშემდეგიშინაარსის3 1პუნქტი:
„3 1.შემოსავლებისსამსახურისშესაბამისისტრუქტურულიერთეულისმიერგადასახა-

დისგადამხდელისსაჩივარზემომზადებულიინფორმაციაუნდაშეიცავდეს:
ა)საჩივარშიდასმულყველასადავოსაკითხზედეტალურპასუხს/შეპასუხებას,მათშო-

რისაუდიტისდეპარტამენტისმიერმომზადებულიინფორმაციისშემთხვევაში,დარიცხვის
საფუძვლებს(მათშორის,არაპირდაპირიმეთოდი/კვალიფიკაციისცვლილებისსაფუძვლე-
ბი);

ბ) ინფორმაციას იმის შესახებ, სტრუქტურული ერთეულის მიერ გადასახადის გადამ-
ხდელისათვისმოთხოვნილიიყოთუარადოკუმენტაციის/მტკიცებულებებისწარმოდგენა
(მათშორისსაგადასახდოშემოწმებისმიმდინარეობისას);წარადგინათუარაგადასახადის
გადამხდელმამოთხოვნილიდოკუმენტაცია/მტკიცებულებები:აღნიშნულიდოკუმენტაცი-
ის/მტკიცებულებების წარუდგენლობის შემთხვევაში, დაჯარიმებულია თუ არა გადასახა-
დისგადამხდელიინფორმაციისწარუდგენლობისათვის(მათშორის,განმეორებით);
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გ)გადასახადისგადამხდელისმიერდავისეტაპზეწარმოდგენილიდოკუმენტაცია/მტკი-
ცებულებები,იყოთუარაწარდგენილისტრუქტურულიერთეულისათვის,გასაჩივრებული
სამართლებრივიაქტისგამოცემამდედათუიყოწარდგენილი,რატომარიქნაგათვალისწი-
ნებულიაღნიშნულიინფორმაციასტრუქტურულიერთეულისმიერ.ახალიდოკუმენტაცი-
ის/მტკიცებულებისწარმოდგენისშემთხვევაშიამინფორმაციისშეფასება,კერძოდ,მათიშე-
საძლოგავლენასადავოსაკითხზე;

დ)მტკიცებულებას,იმისშესახებ,რომგადასახადისგადამხდელიანმისიუფლებამო-
სილიწარმომადგენელიგაეცნოგასაჩივრებულსამართლებრივაქტს(შესაბამისიგასაჩივრე-
ბულიდოკუმენტისსაქართველოსსაგადასახადოკოდექსის44-ემუხლისშესაბამისადჩაბა-
რებისთარიღისმითითებით);

ე)ინფორმაციასიმპირთაშესახებ(შესაბამისიუფლებამოსილებისდამადასტურებელი
დოკუმენტის მითითებით), რომლებიც გადასახადის გადამხდელის მხრიდან, სადავო სა-
კითხთან დაკავშირებით, მონაწილეობდნენ შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მიერ
განხორციელებულპროცედურაში.“;

ა.გ)მე-5პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„5.იმშემთხვევაში,თუმიზანშეწონილადჩაითვლებასაჩივრისსაბჭოსსხდომაზეგან-

ხილვა,შესაბამისიწერილობითიინფორმაციისმიღებისანწერილობითიინფორმაციისმი-
საღებად მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ დავების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს
საბჭოზე განსახილველად საკითხის მომზადებას, საბჭოს მომდევნო/უახლოესი სხდომის
დღისწესრიგისპროექტისშედგენასდასაბჭოსწევრებისათვისელექტრონულიფოსტითგა-
დაგზავნას.დღისწესრიგითანხმდებასაბჭოსთავმჯდომარესთან/მოადგილესთან.“;

ბ)მე-3მუხლისმე-6პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„6.საბჭოუფლებამოსილიაშეაჩეროსსაკითხისგანხილვადა,საბოლოოშეფასებისფორ-

მირებამდე,გადასახადისგადამხდელისგან,შესაბამისისტრუქტურულიერთეულისგანან/
დასხვაორგანოებისგან/პირებისგანგამოითხოვოსდამატებითიწერილობითიინფორმაცია
ანდოკუმენტაცია/მტკიცებულებებიან/დასაჩივრისფარგლებშიგანსახილველისაკითხების
შესახებსხვაინფორმაცია.“.

2.ესბრძანებაამოქმედდესხელმოწერისთანავე.

სამსახურისუფროსი ლევანკაკავალევანკაკავა
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

firmis TanamSromelze gaveci xelfasi da deklaraciaSic avsaxe sxvebT-
an erTad. axla gavige, rom 40 wlamde yofila da sapensioSi CavrTe. saga-
dasaxado deklaracia mxolod masze davazusto, Tu yvela Tavidan Sevi-
yvano?

pasuxi:

dazustebul deklaraciaSi yvela monacemi xelaxla unda SeitanoT.

kiTxva:

indmewarmes hyavsdaqiravebuli TanamSromlebi da gvainteresebs, sapensio 
anaricxebis da sapensio danamatis gadaxdis sakiTxi rogor gaiangariSeba. 
kerZod, xdeba mxolod daqiravebulis sapensios 2% is Senatani, Tu imav-
droulad indmewarmes aqvs valdebuleba daamatos kidev 2% da sul Cari-
cxos da daadeklariros jamurad 4%-is gadaxdis valdebuleba?

pasuxi:

daqiravebuli pirebis mimarT damqiravebel ind. mewarmes iseTive val-
debulebebi aqvs, rogoric eqneboda, vTqvaT, Sps-s _ daqiravebulisTvis 
dakavebul 2 %-s unda daumatos kidev 2 % da jamurad 4 % daadeklariros.

kiTxva:

Sps aris savaWro obieqti, maRaziam miaRwia 100000 larian zRvars da da - 
registrirda dRg-s gadamxdelad. Semdgom dRg-s daricxva-CaTvlis aRi-
arebis operaciebi misaRebia, magram gvainteresebs ra xdeba arsebul  
naSTTan dakavSirebiT CaTvlis kuTxiT. imis gamo, rom axlad daregistri-
rebulebs arakvalificiuri gadamxdelis statuss aniWeben, gveqneba Tu 
ara arsebul naSTebze CaTvlis ufleba?

pasuxi:

arsebul naSTze CaTvlis ufleba gaqvT im SemTxvevaSi, Tu geqnebaT kval-
ifciuri gadamxdelis statusi. arakvalificiuri dRg-is gadamxdelis 
statusis gasauqmeblad mimarTeT sagadasaxado organos da Sesabamisi 
SezRudvebis ararsebobis SemTxvevaSi moganiWeben kvalificiuri gadamx-
delis statuss, ris Semdegac SegeZlebaT registraciis momentSi naSTad 
arsebul saqonelze CaTvlis miReba sagadasaxado kodeqsis 174-178-e 
muxlebiT gansazRvruli moTxovnebis gaTvaliswinebiT.
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kiTxva:

savaWro sawarmom unda movaxdinoT Tu ara terminalis qviTrebis Senaxva 
da, sagadasaxado kuTxiT,gvaqvs Tu ara maTi Senaxvis valdebuleba, an ra 
drois ganmavlobaSi unda gvqondes Senaxuli?

pasuxi:

sagadasaxado kanonmdeblobis mixedviT, nebismieri pirveladi dokumenti, 
romelic dabegvrasTanaa dakavSirebuli, unda inaxebodes, sul cota, 
sami wlis ganmavlobaSi. 

kiTxva:

saqarTveloSi registrirebulma Sps-m evrokavSirisgan miiRo granti, ro-
melic unda gasces proeqtSi CarTul fizikur pirebze, rogorc honorari 
dagvainteresebs: aris Tu ara esSemosavali da xom ar ibegreba mogebis ga-
dasaxadiT? aseve ganacemi, rogorc honorari, daibegreba saSemosavloTi 
an kidevraime sxva gadasaxadiT?

pasuxi:

Sps-isTvis es „granti“ aris momsaxurebis gaweviT (an/da saqonlis mi-
wodebiT) miRebuli Semosavali, romelic monawileobs finansuri mo-
gebis warmoqmnaSi. Sesabamisad, am mogebis raime formiT ganawilebisas 
warmoiSoba mogebis gadasaxadiT dabegvris valdebuleba. „honoraris“ 
cnebas sagadasaxado kodeqsi ar icnobs. es an xelfasia an momsaxurebis 
anazRaureba. orive SemTxvevaSi saSemosavlo gadasaxadTan erTad unda 
gaiTvaliswinoT sapensio Senatanebic.

kiTxva:

sagadasaxdoSi registraciis gavlis Semdeg Cven Sps-s mieniWa arakvali-
ficirebuli dRg-s statusi. gvainteresebs, rogor uqmdeba ara kvali-
ficirebuli dRg-s statusi da rogor vimoqmedoT?

pasuxi:

unda mimarToT sagadasaxado organos da maTi moTxovnis SemTxvevaSi 
warudginoT Sesabamisi dokumentebi.

kiTxva:

roca restoranSi ukve naxmari, fizikuri mdgomareobiT ara esteturi, 
SeiZleba iTqvas uvargisi WurWelia Camosaweri/gadasayreli, rs-ze vtvir-
TavT ganacxads, Tu pirdapir Sida aqtiT CamovwerT, radgan es yvelaferi 
restoranSi aRricxulia ara rogorc maragi, aramed rogorc ZiriTadi sa-
Sualebebi?
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pasuxi:

praqtikaSi aRricxvis standartebis mixedviT yoveli aqtivis ZiriTad 
saSualebad da sasaqonlo-materialur faseulobad aRricxvis sakiTxi 
wydeba individualurad - maTi sasargeblo gamoyenebis vadisa da sxva 
detalebis gaTvaliswinebiT. Tu aRricxvis standartebiT am aqtivis 
sasaqonlo-materialur faseulobad aRricxva SesaZlebelia, am SemTx-
vevaSi SegeZlebaT saqonlis Camosawerad sagadasaxado organos mowveva. 
Tu standartebis mixedviT aRniSnuli aqtivebi dakvalificirda ZiriTad 
saSualebad, maSin maT Camoweras Semosavlebis samsaxuris CarTulobiT 
sagadasaxado kanonmdebloba ar iTvaliswinebs. am ukanasknel SemTxvevaSi 
aqtivis Camowera moxdeba kompaniis Sida dokumentaciis safuZvelze. 

kiTxva:

ararezidentma Sps-s momsaxureoba gamiwia sazRvargareT da unda gadavuxa-
do Tanxa. mainteresebs, ra valdebuleba warmomeSveba gadaricxvis SemTx-
vevaSi da ra, saqarTveloSi mindobil pirze, qeSad gacemis SemTxvevaSi?

pasuxi:

am konkretul SemTxvevaSi, Cveni azriT, mindobili piris arseboba opera-
ciis Sinaarssa da dasabegr subieqts ar cvlis. rac Seexeba ararezidentis 
dabegvras, Tqvens kiTxvaSi mocemuli informacia sruliad arasakmarisia 
met-naklebad zusti pasuxis gasacemad. CaiTvleba Tu ara arareziden-
tisTvis es Semosavali saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebulad 
(saSemosavlo gadasaxadis miznebisTvis) an saqarTveloSi momsaxurebis 
gaweviT miRebulad (dRg-is miznebisTvis) _ Tqveni kiTxvidan ar Cans. da-
begvra ki im SemTxvevaSi moxdeba, Tu Semosavali CaiTvleba ssk-is 104-e 
muxliT gansazRvrul saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebul Semo-
savlad, risi zustad gadawyvetac mxolod mas Semdeg iqneba SesaZlebeli, 
Tu gvecodineba gaweuli momsaxurebis saxe da misi gawevis konkrtuli 
pirobebi, rac Tqveni kiTxvidan ar ikveTeba. garda amisa, mniSnelovania 
ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb xelSekrulebis arsebobis 
sakiTxic (aris Tu ara dadebuli aseTi xelSekruleba im qveyanasTan, 
romlis rezidentic aris es ararezidenti) da aseTis arsebobis SemTx-
vevaSi mniSvnelovania dazustes ramdenime detali (rezidentobis cno-
bis arseboba, vin aris Semosavlebis beneficiaruli mflobeli da a.S.).  
mxolod am sakiTxebis dazustebis Semdgom iqneba SesaZlebeli zustad 
imis gansazRvra, eqneba Tu ara Zala ormagi dabegvrisgan Tavidan acilebis 
xelSekrulebis konkretul Canawers da moxdeba Tu ara ararezidenti-
saTvis Sesabamisi Tanxebis gadaxdis wyarosTan dakaveba.

sxva sakiTxia ararezidentis mier gaweul momsaxurebaze ukudabegvris 
dRg-is daricxvis valdebuleba, risi gansazRvrac mxolod mas Semdeg 
aris SesaZlebeli, rac moxdeba momsaxurebis saxisa da sxva detalebis 
dazusteba. ukudabegvris dRg-sTan dakavSirebiT gTxovT, gaecnoT saga-
dasaxado kodeqsis 161-e muxls.
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kiTxva:

Sps-s TanamSromlebi, miuxedavad kovidisa, sazRvargareT axorcieleben 
saqmian vizitebs da xSirad, sxvadasxva qveynebis regulaciebidan gamom-
dinare, uwevT  karantinSi yofna da regulaciebze damorCileba (SeiZleba 
erT pirs ramodenimejer sxvadasxva qveyanaSi). gvainteresebs, maqsimum ra 
vadiT SeiZleba TanamSromlis mivlinebaSi yofna (gonivruloba) sazR-
vargareT aseTi pirobebis gaTvaliswinebiT da rogor vanazRaurebT izo-
laciis periods?

pasuxi:

1. „gonivrulobis“ diapazoni ar arsebobs.

2. Tu izolaciis periodi, sxvadasxva qveynis kanonmdeblobidan gamomdi-
nare, mivlinebis miznebis Sesasruleblad savaldebuloa da mivlinebis 
miznobrioba ukavSireba kompaniis ekonomikur saqmianobas, maSin igi 
(izolaciis periodi) mivlinebis Semadgeneli nawilia da iseve unda anaz-
Raurdes, rogorc mivlineba.

kiTxva:

Sps-s hyavs 4 mewile da erTma mewilem unda gaasxvisos Tavisi wili (ro-
melic gadava axal mflobelze). 2 TveSi es Sps gegmavs qonebis gayidvas da 
Semosuli Tanxa, dabegvris Semdeg,  gaiyofa mflobelebs Soris. 
gTxovT gangvimartoT, axali mewile am dros rogor ibegreba?

pasuxi:

Tu axal mewiles wili srulyofilad aqvs miRebuli sakuTrebaSi, maSin 
masze aris gadasuli yvela is ufleba da valdebuleba, rac hqonda Zvel 
mewiles (cxadia, Tu wilis nasyidobis xelSekruleba sxvagvar pirobebs 
ar awesebs), maT Soris, dividendis miRebis uflebac im gaunawilebeli 
mogebidan, romelic Zveli mewilis pirobebSi iyo warmoSobili. Tu dam-
fuZneblebze gacemuli Tanxa dakvalificirdeba dividendad, is daibegreba 
sagadasaxado kodeqsiT dadgenili wesiT (15% - mogebis gadasaxadis daricx-
viTa da gadaxdis wyarosTan 5%-iani saSemosavlo gadasaxadis dakavebiT). 

kiTxva:

mikromewarmes an fiqsirebul gadamxdels Tu SeuZliaT TanamSromlis  
ayvana damxmare saqmianobaze, magaliTad gamyidvelad, muSad an kidev  
molared (im SemTxvevaSic, roca salaro-aparati ar aqvs, ra Tqma unda)?

pasuxi:

mikrobiznesis statusis mqone pirs daqiravebuli Sromis gamoyeneba ar 
SeuZlia. mas mxolod momsaxurebis miRebis ufleba aqvs.

fiqsirebuli gadasaxadis gadamxdels daqiravebuli Sromis gamoyeneba 
SeuZlia.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.12.21 1,8114 4,7668 3,5451 4,1636 2,4084 3,0170 3,4420 7,5745 7,1605 0,9674 3,4465 3,3990 1,3880 3,1179

02.12.21 1,8105 4,7624 3,5414 4,1623 2,4157 3,0141 3,4601 7,6300 7,1562 0,9714 3,4644 3,4010 1,3863 3,1279

03.12.21 1,8117 4,7660 3,5441 4,1663 2,4142 3,0139 3,4499 7,7006 7,1607 0,9781 3,4483 3,3992 1,3943 3,1283

04.12.21 1,8034 4,7472 3,5302 4,1447 2,4047 3,0024 3,4238 7,6804 7,1322 0,9703 3,4291 3,3950 1,3908 3,1210

05.12.21 1,8034 4,7472 3,5302 4,1447 2,4047 3,0024 3,4238 7,6804 7,1322 0,9703 3,4291 3,3950 1,3908 3,1210

06.12.21 1,8034 4,7472 3,5302 4,1447 2,4047 3,0024 3,4238 7,6804 7,1322 0,9703 3,4291 3,3950 1,3908 3,1210

07.12.21 1,7889 4,7055 3,4993 4,1037 2,3770 2,9759 3,3877 7,6165 7,0712 0,9590 3,4007 3,3598 1,3760 3,0967

08.12.21 1,7804 4,6815 3,4813 4,0948 2,3616 2,9605 3,4113 7,5681 7,0348 0,9516 3,3968 3,3448 1,3659 3,0909

09.12.21 1,7884 4,7063 3,4998 4,0911 2,3744 2,9754 3,4509 7,6196 7,0725 0,9509 3,4110 3,3551 1,3741 3,0991

10.12.21 1,8018 4,7375 3,5229 4,1064 2,3901 2,9957 3,4807 7,6387 7,1176 0,9630 3,4388 3,3778 1,3857 3,1140

11.12.21 1,7865 4,6976 3,4932 4,0919 2,3669 2,9718 3,4462 7,5740 7,0582 0,9552 3,4123 3,3529 1,3766 3,1004

12.12.21 1,7865 4,6976 3,4932 4,0919 2,3669 2,9718 3,4462 7,5740 7,0582 0,9552 3,4123 3,3529 1,3766 3,1004

13.12.21 1,7865 4,6976 3,4932 4,0919 2,3669 2,9718 3,4462 7,5740 7,0582 0,9552 3,4123 3,3529 1,3766 3,1004

14.12.21 1,7865 4,6966 3,4924 4,1068 2,3565 2,9702 3,4470 7,5629 7,0560 0,9536 3,4110 3,3534 1,3767 3,1002

15.12.21 1,7902 4,7135 3,5052 4,0999 2,3778 2,9804 3,4151 7,5549 7,0821 0,9572 3,4104 3,3686 1,3812 3,0978

16.12.21 1,7836 4,6898 3,4873 4,1034 2,3724 2,9660 3,3985 7,5452 7,0456 0,9450 3,3928 3,3474 1,3804 3,0957

17.12.21 1,7903 4,7089 3,5017 4,1146 2,3821 2,9774 3,4553 7,5619 7,0745 0,9482 3,4184 3,3472 1,3859 3,0972

18.12.21 1,7883 4,7041 3,4979 4,1045 2,3926 2,9748 3,4289 7,5470 7,0674 0,9510 3,4123 3,3628 1,3827 3,0884

19.12.21 1,7883 4,7041 3,4979 4,1045 2,3926 2,9748 3,4289 7,5470 7,0674 0,9510 3,4123 3,3628 1,3827 3,0884

20.12.21 1,7883 4,7041 3,4979 4,1045 2,3926 2,9748 3,4289 7,5470 7,0674 0,9510 3,4123 3,3628 1,3827 3,0884

21.12.21 1,7801 4,6833 3,4828 4,0782 2,3756 2,9622 3,4120 7,5090 7,0368 0,9492 3,3885 3,3457 1,3808 3,0914

22.12.21 1,7870 4,7021 3,4964 4,1038 2,3735 2,9730 3,4424 7,5587 7,0646 0,9510 3,3903 3,3621 1,3869 3,0958

23.12.21 1,7863 4,6996 3,4946 4,1183 2,3807 2,9724 3,4757 7,5544 7,0605 0,9501 3,3908 3,3513 1,3862 3,0939

24.12.21 1,7886 4,7037 3,4976 4,1417 2,3794 2,9741 3,4882 7,5474 7,0670 0,9466 3,3889 3,3567 1,3930 3,0878

25.12.21 1,7808 4,6919 3,4888 4,1262 2,3700 2,9672 3,4836 7,5404 7,0484 0,9417 3,3873 3,3545 1,3942 3,0774

26.12.21 1,7808 4,6919 3,4888 4,1262 2,3700 2,9672 3,4836 7,5404 7,0484 0,9417 3,3873 3,3545 1,3942 3,0774

27.12.21 1,7808 4,6919 3,4888 4,1262 2,3700 2,9672 3,4836 7,5404 7,0484 0,9417 3,3873 3,3545 1,3942 3,0774

28.12.21 1,7815 4,6871 3,4853 4,1285 2,3646 2,9642 3,4680 7,5484 7,0420 0,9396 3,3763 3,3528 1,3891 3,0789

29.12.21 1,7880 4,7081 3,5009 4,1559 2,3750 2,9775 3,5059 7,6089 7,0727 0,9471 3,4081 3,3718 1,4007 3,0899

30.12.21 1,7871 4,7007 3,4949 4,1553 2,3710 2,9724 3,5068 7,5987 7,0608 0,9466 3,4136 3,3683 1,4024 3,0961

31.12.21 1,7908 4,7121 3,5040 4,1737 2,3773 2,9799 3,5057 7,6241 7,0793 0,9475 3,4168 3,3772 1,4014 3,0976

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis დეკდეკemberSiemberSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.12.21 2,4385 2,2231 1,9811 0,2387 2,7648 8,4887 0,7424 9,8543 2,2823 10,3037 4,8943 3,9985 4,1479 2,1270

02.12.21 2,4525 2,2361 1,9913 0,2367 2,7571 8,5159 0,7447 9,9264 2,2937 10,3367 4,9096 4,0135 4,1755 2,1410

03.12.21 2,4453 2,2230 1,9910 0,2331 2,7660 8,5170 0,7448 9,8944 2,2896 10,3415 4,9071 4,0151 4,1716 2,1322

04.12.21 2,4301 2,2012 1,9868 0,2291 2,7561 8,4971 0,7431 9,8897 2,2764 10,3139 4,8990 4,0044 4,1519 2,1148

05.12.21 2,4301 2,2012 1,9868 0,2291 2,7561 8,4971 0,7431 9,8897 2,2764 10,3139 4,8990 4,0044 4,1519 2,1148

06.12.21 2,4301 2,2012 1,9868 0,2291 2,7561 8,4971 0,7431 9,8897 2,2764 10,3139 4,8990 4,0044 4,1519 2,1148

07.12.21 2,4193 2,1761 1,9705 0,2247 2,7344 8,4310 0,7373 9,8180 2,2612 10,2336 4,8555 3,9693 4,1057 2,0897

08.12.21 2,4338 2,1908 1,9671 0,2252 2,7201 8,4152 0,7359 9,7823 2,2616 10,2077 4,8543 3,9643 4,0972 2,0925

09.12.21 2,4518 2,2087 1,9720 0,2268 2,7327 8,4375 0,7379 9,9368 2,2711 10,2348 4,8815 3,9741 4,1072 2,0990

10.12.21 2,4568 2,2281 1,9826 0,2264 2,7434 8,4781 0,7414 10,0258 2,2818 10,2806 4,9056 3,9940 4,1234 2,1181

11.12.21 2,4374 2,2159 1,9698 0,2232 2,7263 8,4411 0,7382 9,9961 2,2695 10,2323 4,8679 3,9749 4,0913 2,0990

12.12.21 2,4374 2,2159 1,9698 0,2232 2,7263 8,4411 0,7382 9,9961 2,2695 10,2323 4,8679 3,9749 4,0913 2,0990

13.12.21 2,4374 2,2159 1,9698 0,2232 2,7263 8,4411 0,7382 9,9961 2,2695 10,2323 4,8679 3,9749 4,0913 2,0990

14.12.21 2,4311 2,2104 1,9732 0,2177 2,7271 8,4405 0,7381 9,9942 2,2667 10,2351 4,8718 3,9745 4,0919 2,0995

15.12.21 2,4177 2,2066 1,9690 0,2162 2,7274 8,4340 0,7376 9,9429 2,2651 10,2271 4,8688 3,9700 4,0831 2,0935

16.12.21 2,4035 2,2060 1,9675 0,2105 2,7205 8,4283 0,7371 9,8869 2,2626 10,2101 4,8633 3,9673 4,0610 2,0880

17.12.21 2,4231 2,2306 1,9678 0,2040 2,7135 8,4323 0,7374 9,9553 2,2697 10,2083 4,8634 3,9701 4,0702 2,1111

18.12.21 2,4121 2,2110 1,9622 0,1868 2,7208 8,4084 0,7353 9,8889 2,2619 10,1860 4,8392 3,9582 4,0591 2,0890

19.12.21 2,4121 2,2110 1,9622 0,1868 2,7208 8,4084 0,7353 9,8889 2,2619 10,1860 4,8392 3,9582 4,0591 2,0890

20.12.21 2,4121 2,2110 1,9622 0,1868 2,7208 8,4084 0,7353 9,8889 2,2619 10,1860 4,8392 3,9582 4,0591 2,0890

21.12.21 2,3931 2,1967 1,9676 0,1769 2,7211 8,4166 0,7360 9,7972 2,2603 10,1925 4,8486 3,9631 4,0723 2,0762

22.12.21 2,3937 2,2089 1,9658 0,2433 2,7230 8,4285 0,7371 9,7885 2,2693 10,2239 4,8596 3,9686 4,0948 2,0921

23.12.21 2,3974 2,2162 1,9692 0,2463 2,7073 8,4234 0,7366 9,7815 2,2661 10,2176 4,8557 3,9666 4,0952 2,0974

24.12.21 2,4082 2,2353 1,9655 0,2699 2,7013 8,4068 0,7352 9,7867 2,2718 10,2076 4,8478 3,9595 4,1037 2,1099

25.12.21 2,4059 2,2280 1,9598 0,2614 2,6912 8,3787 0,7327 9,7497 2,2678 10,1699 4,8325 3,9460 4,1023 2,0997

26.12.21 2,4059 2,2280 1,9598 0,2614 2,6912 8,3787 0,7327 9,7497 2,2678 10,1699 4,8325 3,9460 4,1023 2,0997

27.12.21 2,4059 2,2280 1,9598 0,2614 2,6912 8,3787 0,7327 9,7497 2,2678 10,1699 4,8325 3,9460 4,1023 2,0997

28.12.21 2,4001 2,2220 1,9596 0,2713 2,6857 8,3827 0,7331 9,8236 2,2692 10,1748 4,8312 3,9467 4,1055 2,0937

29.12.21 2,4149 2,2402 1,9668 0,2599 2,6908 8,4125 0,7357 9,9386 2,2826 10,2145 4,8512 3,9620 4,1386 2,1051

30.12.21 2,4143 2,2354 1,9662 0,2509 2,6920 8,4293 0,7372 9,9701 2,2853 10,2182 4,8614 3,9713 4,1427 2,1050

31.12.21 2,4208 2,2482 1,9670 0,2379 2,6901 8,4334 0,7375 9,9697 2,2888 10,2366 4,8592 3,9719 4,1623 2,1144
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.12.21 4,1660 1,8348 1,2264 8,9083 1,7563 6,3916 2,7698 0,2892 1,1455 0,7150 3,6802 1,9365 0,5560

02.12.21 4,2290 1,8380 1,2302 8,9369 1,7619 6,4031 2,7785 0,2904 1,1486 0,7183 3,6909 1,9656 0,5563

03.12.21 4,2317 1,8421 1,2299 8,9380 1,7619 6,3966 2,7719 0,2907 1,1459 0,7166 3,6910 1,9744 0,5508

04.12.21 4,2381 1,8375 1,2283 8,9171 1,7613 6,3427 2,7656 0,2901 1,1431 0,7134 3,6827 1,9521 0,5534

05.12.21 4,2381 1,8375 1,2283 8,9171 1,7613 6,3427 2,7656 0,2901 1,1431 0,7134 3,6827 1,9521 0,5534

06.12.21 4,2381 1,8375 1,2283 8,9171 1,7613 6,3427 2,7656 0,2901 1,1431 0,7134 3,6827 1,9521 0,5534

07.12.21 4,1955 1,8215 1,2174 8,8477 1,7525 6,2921 2,7472 0,2876 1,1314 0,7066 3,6523 1,9351 0,5478

08.12.21 4,1561 1,8190 1,2107 8,8311 1,7522 6,2656 2,7407 0,2869 1,1304 0,7070 3,6483 1,9352 0,5436

09.12.21 4,2050 1,8239 1,2193 8,8546 1,7577 6,2735 2,7467 0,2876 1,1382 0,7097 3,6566 1,9623 0,5524

10.12.21 4,2257 1,8320 1,2286 8,8971 1,7621 6,2870 2,7607 0,2887 1,1488 0,7152 3,6740 1,9705 0,5631

11.12.21 4,2183 1,8219 1,2328 8,8583 1,7494 6,2571 2,7565 0,2873 1,1480 0,7118 3,6582 1,9397 0,5556

12.12.21 4,2183 1,8219 1,2328 8,8583 1,7494 6,2571 2,7565 0,2873 1,1480 0,7118 3,6582 1,9397 0,5556

13.12.21 4,2183 1,8219 1,2328 8,8583 1,7494 6,2571 2,7565 0,2873 1,1480 0,7118 3,6582 1,9397 0,5556

14.12.21 4,2234 1,8218 1,2331 8,8577 1,7471 6,2838 2,7492 0,2868 1,1538 0,7108 3,6599 1,9431 0,5527

15.12.21 4,2094 1,8238 1,2315 8,8509 1,7462 6,3839 2,7510 0,2859 1,1483 0,7124 3,6566 1,9316 0,5458

16.12.21 4,1942 1,8226 1,2232 8,8449 1,7468 6,4519 2,7457 0,2855 1,1383 0,7084 3,6525 1,9090 0,5441

17.12.21 4,2140 1,8201 1,2236 8,8491 1,7471 6,4541 2,7483 0,2860 1,1386 0,7078 3,6544 1,9392 0,5448

18.12.21 4,1827 1,8184 1,2189 8,8240 1,7404 6,4000 2,7387 0,2849 1,1336 0,7057 3,6443 1,9407 0,5430

19.12.21 4,1827 1,8184 1,2189 8,8240 1,7404 6,4000 2,7387 0,2849 1,1336 0,7057 3,6443 1,9407 0,5430

20.12.21 4,1827 1,8184 1,2189 8,8240 1,7404 6,4000 2,7387 0,2849 1,1336 0,7057 3,6443 1,9407 0,5430

21.12.21 4,1616 1,8176 1,2192 8,8326 1,7381 6,4186 2,7400 0,2855 1,1330 0,7083 3,6494 1,9512 0,5437

22.12.21 4,1862 1,8192 1,2253 8,8451 1,7363 6,4411 2,7451 0,2859 1,1356 0,7103 3,6526 1,9584 0,5396

23.12.21 4,1962 1,8181 1,2242 8,8397 1,7355 6,4573 2,7447 0,2854 1,1352 0,7081 3,6504 1,9467 0,5385

24.12.21 4,2085 1,8172 1,2282 8,8223 1,7316 6,4503 2,7372 0,2846 1,1309 0,7080 3,6432 1,9628 0,5455

25.12.21 4,1919 1,8111 1,2227 8,7926 1,7265 6,4229 2,7308 0,2848 1,1301 0,7120 3,6312 1,9800 0,5421

26.12.21 4,1919 1,8111 1,2227 8,7926 1,7265 6,4229 2,7308 0,2848 1,1301 0,7120 3,6312 1,9800 0,5421

27.12.21 4,1919 1,8111 1,2227 8,7926 1,7265 6,4229 2,7308 0,2848 1,1301 0,7120 3,6312 1,9800 0,5421

28.12.21 4,1890 1,8094 1,2221 8,7969 1,7278 6,4229 2,7330 0,2851 1,1291 0,7129 3,6330 1,9850 0,5426

29.12.21 4,1986 1,8158 1,2262 8,8283 1,7418 6,4568 2,7428 0,2858 1,1354 0,7165 3,6458 1,9656 0,5487

30.12.21 4,1972 1,8205 1,2268 8,8460 1,7458 6,4542 2,7483 0,2863 1,1382 0,7140 3,6513 1,9567 0,5502

31.12.21 4,1479 1,8222 1,2101 8,8503 1,7456 6,4459 2,7510 0,2861 1,1350 0,7174 3,6563 1,9458 0,5440
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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.
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