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საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა   
და  აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი)

კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგება და დამოუკიდებელი 

აუდიტორის დასკვნა

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის      ქ.	თბილისი,	2022

ა(ა	)იპ	„საქართველოს	პრო	ფე	სი	ო	ნალ	ბუ	ღალ	ტერ	თა	და	 
აუდი	ტორ	თა	ფე	დე	რა	ცი	ის“	(„ბაფი“)	გამ	გე	ო	ბას

დას კ ვ ნა კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ზე

მო საზ რე ბა

ჩავატარეთა(ა)იპ„საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფე
დერაციის“(„ბაფი“)კონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებისაუდიტი,რომელიც
შედგება2021წლის31დეკემბრისმდგომარეობითმომზადებულიკონსოლიდირებული
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებისგან, აღნიშნულითარიღითდამთავრებული
წლისკონსოლიდირებულისრულიშემოსავლისანგარიშგების,საკუთარიკაპიტალის
ცვლილებებისკონსოლიდირებულიანგარიშგებისადაფულადინაკადებისკონსოლიდი
რებულიანგარიშგებისაგან,ასევეფინანსურანგარიშგებაზედართულიშენიშვნებისგან,
მათშორის,ყველამნიშვნელოვანისააღრიცხვოპოლიტიკისმოკლემიმოხილვისგან.

ჩვენიაზრით,თანდართულიკონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგება,ყველაარ
სებითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს ა(ა)იპ „საქართველოს
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) ფინანსურ
მდგომარეობას2021წლის31დეკემბრისმდგომარეობით,აგრეთვემისისაქმიანობის
ფინანსურშედეგებსადაფულადისახსრებისმოძრაობასიმწლისთვის,რომელიცდას
რულდამოცემულითარიღით,მცირედასაშუალოსაწარმოთაფინანსურიანგარიშგების
საერთაშორისოსტანდარტების(მსსფასს)შესაბამისად.

მო საზ რე ბის სა ფუძ ვე ლი

აუდიტს წარვმართავდით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასსების) შესა
ბამისად. ამ სტანდარტებით განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობებიდეტალურად
აღწერილია ჩვენი დასკვნის  „აუდიტორის პასუხისმგებლობა კონსოლიდირებულ
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ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე“  ნაწილში. ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ ა(ა)
იპ„საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაციისაგან“
(„ბაფი“)ბუღალტერთაეთიკისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოს(ბესსს)პრო
ფესიონალიბუღალტრებისეთიკისკოდექსისადაიმეთიკურინორმებისშესაბამისად,
რომლებიც ეხება ჩვენ მიერ ჩატარებულფინანსური ანგარიშგების აუდიტს. გარდა
ამისა,შევასრულეთამნორმებითდაბესსსისეთიკისკოდექსითგათვალისწინებული
სხვაეთიკურივალდებულებებიც.გვჯერა,რომჩვენმიერმოპოვებულიაუდიტორული
მტკიცებულებებისაკმარისიდაშესაფერისიაჩვენიმოსაზრებისგამოთქმისთვისაუცი
ლებელისაფუძვლისშესაქმნელად.

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და მარ თ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვილ პირ თა 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელიათანდართული კონსოლიდირებულიფინანსური
ანგარიშგებისმომზადებასადასამართლიანწარდგენაზემცირედასაშუალოსაწარმო
თაფინანსურიანგარიშგებისსაერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისად(მსსფასს),
ასევე შიდა კონტროლზე,რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთიფინანსური
ანგარიშგების მოსამზადებლად,რომელიც არ შეიცავსთაღლითობით ან შეცდომით
გამოწვეულარსებითუზუსტობას.

კონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებისმომზადებისასხელმძღვანელობასევა
ლება,შეაფასოსა(ა)იპ„საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთა
ფედერაციის“(„ბაფი“)ფუნქციონირებადობისუნარიდა,აუცილებლობისშემთხვევაში,
ფინანსურიანგარიშგებისშენიშვნებშიგანმარტოსსაკითხები,რომლებიცდაკავშირე
ბულიასაწარმოსფუნქციონირებადობასთანდაანგარიშგებისსაფუძვლადსაწარმოს
ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენებასთან, იმ შემთხვევის გარდა,როდესაც
ხელმძღვანელობასგანზრახულიაქვსკომპანიისლიკვიდაციაანსაქმიანობისშეწყვეტა,
ანთუარააქვსსხვარეალურიარჩევანი,ასერომარმოიქცეს.

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან ა(ა)იპ
„საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაციის“(„ბაფი“)
კონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებისმომზადებისადაწარდგენისპროცესის
ზედამხედველობაზე.

აუდი ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ზე

ჩვენიმიზანია,მოვიპოვოთდასაბუთებულირწმუნებაიმისთაობაზე,მოცემულიკონსო
ლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებაშეიცავსთუარათაღლითობითანშეცდომით
გამოწვეულარსებითუზუსტობასდაშევადგინოთაუდიტორისდასკვნა,რომელიცმო
იცავსჩვენსმოსაზრებას.დასაბუთებულირწმუნებამაღალიდონისრწმუნებაა,მაგრამ
არარისიმისგარანტია,რომასსებისშესაბამისადჩატარებულიაუდიტიყოველთვის
გამოავლენსნებისმიერარსებითუზუსტობას,რომელიცარსებობს. უზუსტობები შე
იძლებაგამოწვეულიიყოსთაღლითობითანშეცდომითდაარსებითადმიიჩნევაიმ
შემთხვევაში,თუგონივრულფარგლებში,მოსალოდნელია,რომისინი,ცალცალკე
ან ერთობლივად, გავლენას მოახდენს იმ მომხმარებლების ეკონომიკურ გადაწყ
ვეტილებებზე, რომლებიც დაეყრდნობიან მოცემულ კონსოლიდირებულფინანსურ
ანგარიშგებას.
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ასსებისშესაბამისადაუდიტისჩატარებაითვალისწინებსაუდიტორისმიერპროფესიული
განსჯისგამოყენებასდაპროფესიულისკეპტიციზმისშენარჩუნებასაუდიტისპროცესში.
გარდაამისა,ჩვენ:

� ვადგენთდავაფასებთთაღლითობითანშეცდომითგამოწვეულ,ფინანსურიან
გარიშგებისარსებითიუზუსტობისრისკებს;ვგეგმავთდავატარებთამრისკებზე
რეაგირებისთვისგამიზნულაუდიტორულპროცედურებსდავკრებთისეთაუდი
ტორულმტკიცებულებებს,რომლებიცსაკმარისიდაშესაფერისიიქნებაჩვენი
მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად. რისკი
იმისა,რომვერგამოვლინდებათაღლითობითგამოწვეულიარსებითიუზუსტო
ბაუფრომაღალია,ვიდრერისკიიმისა,რომვერგამოვლინდებაშეცდომით
გამოწვეულიუზუსტობა,რადგანთაღლითობაშეიძლებაგულისხმობდესფარულ
შეთანხმებას,გაყალბებას,ოპერაციებისგანზრახგამოტოვებას,აუდიტორისთვის
წინასწარგანზრახულადარასწორიინფორმაციისმიწოდებასანშიდაკონტრო
ლისიგნორირებას.

� შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის საშუალებებს, რათა
დავგეგმოთკონკრეტულიგარემოებებისშესაფერისიაუდიტორულიპროცედურები
დაარაიმმიზნით,რომმოსაზრებაგამოვთქვათა(ა)იპ„საქართველოსპროფე
სიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაციის“(„ბაფი“)შიდაკონტროლის
ეფექტიანობაზე.

� ვაფასებთხელმძღვანელობისმიერგამოყენებულისააღრიცხვოპოლიტიკისმიზან
შეწონილობას,ხელმძღვანელობისმიერგანსაზღვრულისააღრიცხვოშეფასებების
დასაბუთებულობისადაშესაბამისიახსნაგანმარტებებისმართებულობას.

� დასკვნაგამოგვაქვსხელმძღვანელობისმიერანგარიშგებისსაფუძვლადსაწარ
მოსფუნქციონირებადობისპრინციპისგამოყენებისმიზანშეწონილობაზე,ხოლო
მოპოვებულაუდიტორულმტკიცებულებებზედაყრდნობითვადგენთ,არსებობს
თუარარაიმემოვლენებთანანპირობებთანდაკავშირებულიარსებითიგანუ
საზღვრელობა,რაც მნიშვნელოვან ეჭვს გამოიწვევდა ა(ა)იპ „საქართველოს
პროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაციის“(„ბაფი“)ფუნქცი
ონირებადობისუნართანდაკავშირებით.თუდავასკვნით,რომარსებობსარსე
ბითიგანუსაზღვრელობა,გვევალებაჩვენსაუდიტორისდასკვნაშიყურადღების
გამახვილებაფინანსურიანგარიშგებისშესაბამისშენიშვნებზე,ან,თუამგვარი
განმარტებითიშენიშვნებიადეკვატურიარარისჩვენიმოსაზრებისმოდიფიცი
რება.ჩვენიდასკვნებიეყრდნობააუდიტორისდასკვნისთარიღამდემოპოვებულ
აუდიტორულმტკიცებულებებს.თუმცა,ამისშემდგომიმომავალიმოვლენების
ანპირობებისგავლენითშეიძლებაა(ა)იპ„საქართველოსპროფესიონალბუ
ღალტერთადააუდიტორთაფედერაცია“(„ბაფი“)უკვეაღარიყოსფუნქციო
ნირებადისაწარმო.

� ვაფასებთფინანსურიანგარიშგებისწარდგენასმთლიანობაში,მისსტრუქტურასა
დაშინაარსს,მათშორის,ახსნაგანმარტებებსდაასევე,ფინანსურიანგარიშგება
უზრუნველყოფსთუარაფინანსურიანგარიშგებისსაფუძვლადაღებულიოპერაცი
ებისადამოვლენებისსამართლიანწარდგენას.
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ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთადა აუდიტორთაფედერაციის“
(„ბაფი“)ხელმძღვანელობასინფორმაციასვაწვდითაუდიტისდაგეგმილიმასშტაბისადა
ვადების,ასევეაუდიტისპროცესშიწამოჭრილიმნიშვნელოვანისაკითხების,მათშორის,
შიდაკონტროლისსისტემაშიგამოვლენილიმნიშვნელოვანინაკლოვანებებისშესახებ.

ამასთან,ხელმძღვანელობასგადავცემთდოკუმენტს,სადაცვადასტურებთ,რომდა
ვიცავითდამოუკიდებლობასთანდაკავშირებული შესაფერისი ეთიკური ნორმებიდა
ხელმძღვანელობას ვაცნობეთ ყველა ურთიერთობისადა სხვა საკითხების შესახებ,
რომლებიც,გონივრულფარგლებში, შეიძლებამიჩნეულიყო,რომდაკავშირებულია
ჩვენსდამოუკიდებლობასთან. ასევე შესაბამისიდამცავი ზომების შესახებ აუცილებ
ლობისშემთხვევაში.

შპს „ინტელექტაუდიტის“ სა ხე ლით (რეგ. №SARASF583489)
გა რი გე ბის პარ ტ ნი ო რი, აუდი ტო რი

ლა შა ვეფხ ვა ძე (რეგ. № SARAS-A-730184) 
29 ივ ლი სი 2022 წე ლი

 

შენიშვნები 2021	წლის	 
31	დეკემბერი

2020	წლის	 
31	დეკემბერი

ამონაგები		 5 						910,444	 			1,134,908	

სხვა	შემოსავლები			 6 						298,256	 						348,395	

ცვლილებები	მარაგის	ნაშთში 							(53,649) 							(57,307)

შეძენილინედლეულიდამასალები (67,489) (137,901)

დასაქმებულპირთაგასამრჯელოები (763,071) (869,322)

ცვეთისადაამორტიზაციისხარჯი (35,380) (40,179)

სხვახარჯები 7 (367,975) (425,301)

მოგება	დაბეგვრამდე		   							(78,864) 							(46,707)

საგადასახადოხარჯი    (12,353)

წლიური	მოგება	   							(78,864) 							(59,060)

სრული	შემოსავლის	მთლიანი	
თანხა  

							(78,864) 							(59,060)

სათაო	საწარმოს	წილი																																					   							(72,473) 							(63,421)

არა	მაკონტროლებელი	წილი				   								(6,391) 										4,361	
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შენიშვნები 2021	წლის	 

31	დეკემბერი
2020	წლის	 

31	დეკემბერი

აქტივები

გრძელვადიანი	აქტივები

ძირითადისაშუალებები 8 683,385 720,116

არამატერიალურიაქტივები 9 4,515 5,538

გუდვილი 16 5,111 5,679

სულ	გრძელვადიანი	აქტივები   693,011	 731,333	

მიმდინარე	აქტივები

მარაგი 10 105,666 159,315

სავაჭროდასხვამოთხოვნები 11 321,546 286,398

ფულადისახსრებიდაექვივალენტები 12 715,906 757,376

სულ	მიმდინარე	აქტივები   1,143,118	 1,203,089	

სულ	აქტივები   1,836,129	 1,934,422	

საკუთარი	კაპიტალი	და	ვალდებულებები

საკუთარი	კაპიტალი

ბაფისგანვითარებისფონდი 13 1,407,013 1,459,682

გაუნაწილებელიმოგებაზარალი (78,864) (59,060)

არამაკონტროლებელიწილი   300,166 306,557

სულსაკუთარიკაპიტალი   1,628,315 1,707,179

მოკლევადიანივალდებულებები

სავაჭროდასხვავალდებულებები 14 197,300 210,593

საგადასახადოვალდებულებები 15 10,514 16,650

სულ	მოკლევადიანი	ვალდებულებები   207,814	 227,243	

სულ	საკუთარი	კაპიტალი	და	
ვალდებულებები   1,836,129	 1,934,422	
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ბაფი-ს	
განვითარების	
ფონდი

არამაკონტრო-
ლებელი	წილი სულ

31.12.2019	ნაშთი 				1,464,043	 336,496	 1,800,539	
მოცემულიპერიოდისწმინდა
მოგებაზარალი (63,421) 4,361 (59,060)

გაცემულიდივიდენდი ‒ (34,300) (34,300)

31.12.2020	ნაშთი 1,400,622	 306,557	 1,707,179	
მოცემულიპერიოდისწმინდა
მოგებაზარალი


(72,473)


(6,391) (78,864)

გაცემულიდივიდენდი ‒ ‒ ‒

31.12.2021	ნაშთი 				1,328,149	 	300,166	 1,628,315	

  2021	წლის	 
31	დეკემბერი

2020	წლის	 
31	დეკემბერი

ფულადი	სახსრების	მოძრაობა	საოპერაციო	
საქმიანობიდან
კლიენტიდანმიღებულიფულადისახსრები 1,017,559 1,253,065

საწევროშენატანები 147,883 144,609

სხვასაოპერაციოშემოსავლები 51,128 40,376

გადახდილიხელფასები (637,199) (601,880)

გადახდილიგადასახადები (296,064) (320,135)

ადმინისტრაციულდასხვაარასაოპერაციო
ხარჯებზეგადახდები (101,625) (312,174)

მომწოდებლებზეგადახდილიფული (93,519) (139,233)

გაცემულიდივიდენდი ‒ (31,219)

გადახდილიიჯარა (110,375) (103,370)

გადახდილისაწევრო (16,506) (15,278)

წმინდა	ფულადი	სახსრები	საოპერაციო	
საქმიანობიდან (38,718) (85,239)

ფულადი	სახსრების	მოძრაობა	საინვესტიციო	
საქმიანობიდან
გრეძლვადიანიაქტივისრეალიზაციითმიღებული
შემოსავალი ‒ (6,000)

ძირითადისაშუალებებისშეძენა (2,752) (5,810)
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წმინდა	ფულადი	სახსრები	საინვესტიციო	
საქმიანობიდან (2,752) 	(11,810)

ფულადი	სახსრების	წმინდა	ზრდა 						(41,470) (97,048)

ფულადი	სახსრები	და	ეკვივალენტები	
საანგარიშგებო	პერიოდის	დასაწყისისათვის 757,376	 854,424	

ფულადი	სახსრები	და	ეკვივალენტები	
საანგარიშგებო	პერიოდის	ბოლოსათვის 						715,906	 757,376	

1.  ზო გა დი ინ ფორ მა ცია

საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაცია(ბაფი)სა
ქართველოსკანონმდებლობისმიხედვით,წარმოადგენსწევრობაზედაფუძნებულპრო
ფესიულორგანიზაციას(რეგისტრირებულიკავშირი).ბაფისიურიდიულიმისამართიდა
საქმიანობისძირითადიადგილიარისსაქართველო,ქ.თბილისი,წერეთლისგამზირი
61.ბაფისსაქმიანობა,ძირითადად,უკავშირდებაბუღალტერთადააუდიტორთამომ
ზადებას,გადამზადებას,პროფესიულსერტიფიცირებასადაგანგრძობითგანათლებას.
წინამდებარეფინანსურიანგარიშგებაწარმოადგენსბაფისადამისიშვილობილიკომპა
ნიებისშპს„პროფესიონალბუღალტერთაინსტიტუტის“დაშპს„ჟურნალიბუღალტრული
აღრიცხვაანგარიშებას“წლიურკონსოლიდირებულფინანსურანგარიშგებას.

შპს„პროფესიონალბუღალტერთაინსტიტუტი“სძირითადისაქმიანობისსაგანიასა
განმანათლებლოსაქმიანობა,ბუღალტერთამომზადება,გადამზადება.

შპს„ჟურნალიბუღალტრულიაღრიცხვაანგარიშება“გამოსცემსყოველთვიურსამეც
ნიეროპრაქტიკულჟურნალს„ბუღალტრულიაღრიცხვა“.

ბაფისეკონომიკურისაქმიანობა,ძირითადად,უკავშირდებაბუღალტერთადააუდი
ტორთამომზადებას,გადამზადებას,პროფესიულსერტიფიცირებასადაგანგრძობით
განათლებას.

ბაფისაქმიანობასახორციელებსსათაოოფისისა(ქ.თბილისიწერეთლისგამზირი61)
დაშემდეგირეგიონალურიდარაიონულიფილიალისმეშვეობით:

� აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისფილიალი;

� იმერეთისრეგიონალურიფილიალი;

� სამეგრელოზემოსვანეთისრეგიონალურიფილიალი;

� კახეთისრეგიონალურიფილიალი;

� რუსთავისრაიონულიფილიალი;

� ფოთისრაიონულიფილიალი

� გორისრაიონულიფილიალი
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2.   კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის სა ფუძ ვე ლი

(ა)		შე	სა	ბა	მი	სო	ბის	დეკ	ლა	რა	ცია

 წინამდებარე კონსოლიდირებულიფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია
ბუღალტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოსმიერგამოცე
მულიმცირედასაშუალოსაწარმოთაფინანსურიანგარიშგებისსაერთაშორისო
სტანდარტისშესაბამისად.

 ფინანსურიანგარიშგებაარისერთისაწარმოსანგარიშგება2021წლისპირ
ველიიანვრითდაწყებულიდა31დეკემბრითდასრულებულისაანგარიშგებო
პერიოდისათვის.ფინანსურიანგარიშგებისთანხებიდამრგვალებულიაერთე
ულამდესიზუსტით.

 ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი სა
აღრიცხვო პოლიტიკა მოცემულია ქვემოთ. აღნიშნული პოლიტიკა თანმიმ
დევრულადააგამოყენებულიფინანსურანგარიშგებაშიწარმოდგენილყველა
ინფორმაციაზე,თუესსხვაგვარადარარისაღნიშნული.

(ბ)		შე	ფა	სე	ბის	სა	ფუძ	ვე	ლი

 ფინანსურიანგარიშგებამომზადებულიაპირვანდელიღირებულებისმეთოდის
მიხედვით.ხელმძღვანელობასსჯერა,რომფუნქციონირებადისაწარმოსდაშ
ვებაშესაბამისიაკომპანიისთვის.

(გ)		ფუნ	ქ	ცი	ო	ნი	რე	ბა	დი	სა	წარ	მოს	დაშ	ვე	ბა	

 ხელმძღვანელობამაღნიშნულიფინანსურიანგარიშგებამოამზადაფუნქციო
ნირებადი საწარმოს პრინციპის საფუძველზე. აღნიშნული გადაწყვეტილების
მიღებისას ხელმძღვანელობამ მხედველობაში მიიღო კომპანიისფინანსური
მდგომარეობა,დადებითისაოპერაციოფულადინაკადები,მიმდინარეგეგმები,
ოპერაციების მომგებიანობადაადგილობრივთუსაერთაშორისოფინანსურ
რესურსებთანწვდომისშესაძლებლობა.

 კომპანიისხელმძღვანელობამიიჩნევს,რომშესაბამისიფინანსურირეზერვი,
აგრეთვე,ბაფისფინანსურიმდგრადობისგარანტია,ასევეწმინდააქტივების
ღირებულებადალიკვიდობისმაღალიდონე,საფრთხესარუქმნისკომპანიას
ფუნქციონირებადობასთანდაკავშირებით ანგარიშგების პერიოდის შემდგომ
მინიმუმ12თვისგანმავლობაში.

2.1. კონ სო ლი და ცი ის სა ფუძ ვე ლი 

კონსოლიდირებულიფინანსურ ანგარიშგება შედგება ბაფისადა მისი შვილობილი
კომპანიებისშპს„პროფესიონალბუღალტერთაინსტიტუტის“დაშპსჟურნალიბუღალტ
რულიაღრიცხვაანგარიშგებისფინანსურიანგარიშგებისაგან.იგიემყარებაფუნქციო
ნირებადობისადადარიცხვისმეთოდისძირითადდაშვებებს.ფინანსურანგარიშგებაში
ელიმინირებულიაყველანაირიშიდაჯგუფურიოპერაცია,ნაშთი,შემოსავალიდახარჯი.



11

ბაფისშვილობილიკომპანიისშესახებინფორმაცია:

სახელწოდება ძირითადი	
საქმიანობა

რეგისტრაციის	
და	საქმიანობის	

ადგილი

ფლობილი	წილი/ხმის	
უფლების	მქონე	წილი	(%)
31/12/2021 31/12/2020

1.შპს„პროფესი
ონალბუღალტერ
თაინსტიტუტი“

ბუღალტერთა
მომზადება,
გადამზადება

საქართველო 51 51

2.შპსჟურნალი
ბუღალტრული
აღრიცხვა
ანგარიშგება

პერიოდული
სამეცნიერო
პრაქტიკული
ჟურნალის
გამოცემა

საქართველო 100 20

2.2.  კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სა და შე ფა სე
ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბი

კონ სო ლი და ცი ის პრინ ცი პე ბი 

კონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებაასახავსფინანსურინფორმაციასჯგუფის,
როგორცერთიმთლიანიეკონომიკურიერთეულისშესახებ.კონსოლიდირებულიფი
ნანსურიანგარიშგებისმოსამზადებლად:

ა) გაერთიანებულიაბაფისდამისიშვილობილისაწარმოებისფინანსურიანგარიშგება
მუხლობრივად,აქტივების,ვალდებულებების,საკუთარიკაპიტალის,შემოსავლებისა
დახარჯებისანალოგიურიმუხლებისდაჯამებით;

ბ) გამორიცხულიაშვილობილსაწარმოშიბაფისმიერგანხორციელებულიინვესტი
ციისსაბალანსოღირებულებადაბაფისწილიშვილობილისაწარმოებისსაკუთარ
კაპიტალში;

გ) შეფასებულიდა ასახულია არა მაკონტროლებელი წილი, კონსოლიდირებული
შვილობილისაწარმოსსაანგარიშგებოპერიოდისმოგებაშიანზარალში,ბაფის
წილისგანგანცალკევებით;

დ) შეფასებულიდა ასახულია არა მაკონტროლებელი  წილი კონსოლიდირებული
შვილობილისაწარმოებისწმინდააქტივებში,ბაფისწილისაგანგანცალკევებით.

3. სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა
ამო ნა გე ბი 

ამონაგებისშეფასებახდებამიღებულიანმისაღებიანაზღაურებისრეალურიღირებუ
ლებით.იგიარმოიცავსგაცემულყველანაირსავაჭროფასდათმობას,ასევევადაზე
ადრეგადახდისდაპარტიისმოცულობაზედამოკიდებულფასდათმობებს.ამონაგებში
ჩართულიამხოლოდსაკუთარისახელითმიღებულიანმისაღებიეკონომიკურისარ
გებლისმთლიანითანხა.

მომსახურებისგაწევისამონაგებიაღიარდებამომსახურებისხელშეკრულებისშესრუ
ლებისსტადიისმიხედვითსაანგარიშგებოპერიოდისბოლოს,თუშესაძლებელიიქნება
მომსახურებისგაწევისშედეგისსაიმედოდშეფასება.სხვაშემთხვევაშიამონაგებიაღი
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არდებამხოლოდუკვეაღიარებულიანაზღაურებადიხარჯებისოდენობისფარგლებში.

საქონლისგაყიდვისშედეგადმიღებულიამონაგებისაღიარებახდებამაშინ,როდესაც
დაკმაყოფილებულიიქნებაქვემოთჩამოთვლილიყველაპირობა:

ა)საწარმომყიდველსგადასცემსსაქონლისსაკუთრებასთანდაკავშირებულყველა
მნიშვნელოვანრისკსადასარგებელს;

ბ) საწარმოარინარჩუნებსუწყვეტმენეჯერულმონაწილეობასიმდონით,რომელიც,
ჩვეულებრივ,საკუთრებისუფლებასთანასოცირდებადაარცგაყიდულსაქონელზე
ეფექტურკონტროლსარახორციელებს;

გ) შესაძლებელიაამონაგებისთანხისსაიმედოდშეფასება;

დ)მოსალოდნელია,რომსაწარმომიიღებსმოცემულოპერაციასთანდაკავშირებულ
ეკონომიკურსარგებელს;და

ე) შესაძლებელიამოცემულოპერაციასთანდაკავშირებითუკვეგაწეულიანმომავალ
პერიოდშიგასაწევიდანახარჯებისსაიმედოდშეფასება

3.2 ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი

სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბი

მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების
მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი
სახსრების არადისკონტირებულიღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების
შეუძლებლობა)გათვალისწინებით.

მომხმარებელზებიზნესისჩვეულებრივიპირობებისგანგანსხვავებულიპირობებითუპ
როცენტოკრედიტითსაქონლის/მომსახურების)მიყიდვიდანწარმოქმნილიმოთხოვნა
აღიარდებაამსაქონლისნაღდიანგარიშსწორებითგასაყიდიმიმდინარეფასითდა
საანგარიშგებოპერიოდისბოლოსფასდებაამორტიზებულიღირებულებით,ეფექტური
საპროცენტოგანაკვეთისმეთოდით,გაუფასურების(თანხისამოღებისშეუძლებლობა)
გათვალისწინებით.

სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების
შეძენიდანწარმოშობილივალდებულებააღიარდებამომწოდებლისთვისგადასახდელი
დავალიანებისარადისკონტირებულიღირებულებით.

უცხოურვალუტაშიგამოსახულმიწოდებიდანდამომსახურებიდანწარმოქმნილივალ
დებულებისნებისმიერიცვლილება,რომელიცგამოწვეულიასავალუტოკურსისცვლი
ლებით,აღიარდებამოგებაშიანზარალში.

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა სე ბა

ფინანსურიაქტივებისთვის,რომელიცშეფასებულიაამორტიზებულიღირებულებითგა
უფასურებისზარალიარისსხვაობააქტივისსაბალანსოღირებულებასადაშეფასებული
მომავალიფულადინაკადებისდღევანდელღირებულებასშორის,რომელიცდისკონ
ტირებულია აქტივისთავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით.როდესაც
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ფინანსურაქტივსგააჩნიაცვალებადისაპროცენტოგანაკვეთი,დისკონტირებისგანაკ
ვეთიგაუფასურებისზარალისშეფასებისთვისგამოიყენებახელშეკრულებისმიხედვით
განსაზღვრულიმიმდინარეეფექტურისაპროცენტოგანაკვეთი.

ფინანსურიაქტივისთვის,რომელიცშეფასებულიათვითღირებულებიდანგაუფასურების
ზარალისგამოკლებისშედეგადმიღებულითანხით,გაუფასურებისზარალიარისსხვა
ობააქტივისსაბალანსოღირებულებასადაიმთანხისსაუკეთესოშეფასებას(რომელიც
აუცილებლადიქნებამიახლოებითისიდიდე)შორის,რომელსაცსაწარმომიიღებდა
მიმდინარესაანგარიშგებოპერიოდშიაქტივისგაყიდვისშემთხვევაში.

ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი

ძირითადისაშუალებებისშეფასებახდებამისითვითღირებულებიდანდაგროვილიცვე
თისადადაგროვილიგაუფასურებისზარალისგამოკლებისშედეგადმიღებულითანხით.

ცვეთისთანხაგამოანგარიშებულიაწრფივიმეთოდისგამოყენებით.ძირითადისაშუ
ალებებისსასარგებლომომსახურებისვადაგანსაზღვრულიაინდივიდუალურადდა
იგიმერყეობს2დან10წლამდე.სააღრიცხვოჯგუფებისმიხედვითცვეთისნორმა
შეადგენს:

შე	ნო	ბა-	ნა	გე	ბო	ბე	ბი																																					 			2-	5%

ოფი	სის	აღ	ჭურ	ვი	ლო	ბა	 	 	 	 20-30%

ავე	ჯი	და	სხვა	ინ	ვენ	ტა	რი																																			25-50%	

სატ	რან	ს	პორ	ტო	სა	შუ	ა	ლე	ბე	ბი	 	 	 10-15%

თუარსებობსრაიმენიშანიიმისა,რომცვეთისნორმა,აქტივისსასარგებლომომსახუ
რებისვადა,ანნარჩენიღირებულებამნიშვნელოვნადშეიცვალა,ახალიმოლოდინის
ასახვისმიზნით,მოცემულიაქტივისცვეთაშესწორდებაპერსპექტიულად.

ძირითადისაშუალებისაღიარებისშეწყვეტისშედეგადწარმოქმნილიშემოსულობაან
ზარალი(სხვაობაძირითადისაშუალებისგასვლისშედეგადწარმოქმნილწმინდაშემო
სულობასადამისსაბალანსოღირებულებასშორის)აღიარდებაპერიოდისმოგებაში
ანზარალშიდაკლასიფიცირდებასხვაშემოსავლისანსხვახარჯისსახით.

არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბი

არამატერიალურიაქტივისშეფასებახდებათვითღირებულებით,დაგროვილიამორ
ტიზაციისადადაგროვილიგაუფასურებისზარალისგამოკლებით.

არამატერიალურაქტივებს,ცვეთადიღირებულებისსისტემატურსაფუძველზეგანაწილე
ბისმიზნით,სასარგებლომომსახურებისვადისგანმავლობაშიერიცხებათამორტიზაცია
წრფივიმეთოდით.ამორტიზაციისდასარიცხადგამოიყენებაწლიურიგანაკვეთი15
პროცენტი.

თუარსებობსარამატერიალურიაქტივისნარჩენიღირებულებისანმისისასარგებლო
მომსახურებისვადისშეცვლისრაიმენიშნები,აქტივისნარჩენიღირებულების,ამორ
ტიზაციის მეთოდის ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება შესწორდება
პერსპექტიულად.
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გუდ ვი ლი

საწარმოთაგაერთიანებისასშეძენილიგუდვილიაისახებათვითღირებულებიდანდაგ
როვილიამორტიზაციისადადაგროვილიგაუფასურებისზარალისგამოკლებისშედეგად
მიღებულითანხით.გუდვილისღირებულებისსისტემატურსაფუძველზეგანაწილების
მიზნით,სასარგებლომომსახურებისვადისგანმავლობაშიერიცხებათამორტიზაცია
წრფივიმეთოდით,შეფასებულსასარგებლომომსახურებისვადაზე10წელზე.

მა რა გი

მარაგის შეფასება ხდებათვითღირებულებასადა შეფასებით გასაყიდფასს შორის
უმცირესითანხით,რომელსაცგამოკლებულიაქვსპროდუქციისდასრულებისადაგა
ყიდვისთვისსაჭიროდანახარჯები.

მარაგისღირებულების შემცირებისთანხა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალსდა
დაუყოვნებლივაღიარდებამოგებაშიანზარალში.მომდევნოსაანგარიშგებოთარი
ღისთვისმარაგისშეფასებისდროსთუმარაგისდასრულებისადაგაყიდვისთვისსაჭი
როდანახარჯებითშემცირებულიგასაყიდიფასიგაიზრდება,მოხდებაგაუფასურების
თანხისაღდგენა(უკუგატარებით)იმგვარად,რომახალისაბალანსოღირებულებაიყოს
უმცირესი,თვითღირებულებასადამისიდასრულებისადაგაყიდვისთვისსაჭიროდანა
ხარჯებითშემცირებულ,შესწორებულგასაყიდფასსშორის.

როდესაცმარაგიგაიყიდება,მისისაბალანსოღირებულებააღიარდებაიმპერიოდის
ხარჯად,როდესაცმიღებულიქნაშესაბამისიამონაგები.

გახარჯულიმარაგისთვითღირებულებისგანსაზღვრისთვისგამოიყენებაFifoფორმულა.

იჯა რა

იჯარა კლასიფიცირდებაფინანსურ იჯარად,თუ იგი ითვალისწინებს აქტივის საკუთ
რებასთანდაკავშირებულიფაქტობრივადყველარისკისადაეკონომიკურისარგებ
ლისგადაცემასსაწარმოსათვის. ყველასხვაიჯარაკლასიფიცირდებაჩვეულებრივ
(საოპერაციო)იჯარად.

ფინანსურიიჯარითფლობილაქტივებზეუფლებებიაღიარდება,როგორცსაწარმოსაქ
ტივები,იჯარითაღებულიქონებისრეალურიღირებულებისტოლითანხით(ან,თუმასზე
ნაკლებია,მინიმალურისაიჯაროგადასახდელებისდისკონტირებულიღირებულებით),
რომელიცგანისაზღვრებაიჯარისდასაწყისში.მეიჯარისმიმართშესაბამისივალდებუ
ლებააისახებაფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებაში,როგორცფინანსურიიჯარის
ვალდებულება.საიჯაროგადასახდელებინაწილდებადარიცხულფინანსურხარჯებსადა
საიჯაროვალდებულებისშემცირებასშორისისე,რომწარმოიქმნებამუდმივისაპრო
ცენტოგანაკვეთივალდებულებისდაუფარავინაშთისმიმართ.დარიცხულიფინანსური
ხარჯები აკლდება მოგების ან ზარალის შეფასებას.ფინანსური იჯარითფლობილი
აქტივებიჩაირთვებაძირითადსაშუალებებშიდამათაცისევედაერიცხებაცვეთადა
ისევეხდებამათიგაუფასურებისზარალისშეფასება,როგორცსაწარმოსსაკუთრებაში
არსებულიაქტივებისთვის.

ჩვეულებრივიიჯარისფარგლებშიგადასახდელისაიჯაროგადასახდელებიაისახება
მოგებაში,ანზარალშიწრფივიმეთოდით,შესაბამისიიჯარისვადისგანმავლობაში.
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ანა რიცხე ბი

ანარიცხებიაღიარდებაიმთანხისსაუკეთესოშეფასებით,რომელიცაუცილებელიიქ
ნებოდა(თანხა,რასაცსაწარმო,გონივრულფარგლებში,დახარჯავდასაანგარიშგებო
პერიოდისბოლოს)ამვალდებულებისდასაფარადსაანგარიშგებოთარიღისათვის.

აქ ტი ვე ბის გა უ ფა სუ რე ბა

ყოველისაანგარიშგეოთარიღისათვისტარდებაძირითადისაშუალებებისდაარამატე
რიალურიაქტივებისგანხილვა,რათადადგინდეს,არსებობსთუარარაიმენიშანიიმისა,
რომაღნიშნულიაქტივებიგაუფასურებულია.იმშემთხვევაში,თუარსებობსშესაძლო
გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ანდაკავშირებულ აქვტივთა
ჯგუფის)ანაზღაურებადიღირებულებადაშეუდარდებამისსაბალანსოღირებულებას.
თუ შეფასებული ანაზღაურებადიღირებულება ნაკლებია, საბალანსოღირებულება
შემცირდებამისანაზღაურებადღირებულებამდე,ხოლოგაუფასურებისზარალიდაუ
ყოვნებლივაღიარდებამოგებაშიანზარალში.

იმშემთხვევაში,თუშემდგომშიმოხდებაგაუფასურებისზარალისაღდგენა/კომპენსირე
ბა,აქტივის(ანმსგავსიაქტივებისჯგუფის)საბალანსოღირებულებაგაიზრდებააქტივის
ანაზღაურებადიღირებულების(მარაგისშემთხვევაშიპროდუქციისდასრულებისადა
გაყიდვისთვისსაჭიროდანახარჯებითშემცირებულისარეალიზაციოფასის)შესწორე
ბულშეფასებულსიდიდემდე,მაგრამარგაიზრდებაიმთანხაზემეტად,რომელიცგა
ნისაზღვრებოდაიმშემთხვევაში,თუწინაწლებშიარმოხდებოდააქტივის(ანმსგავსი
აქტივებისჯგუფის)გაუფასურებისზარალისაღიარება.გაუფასურებისზარალისაღდგენის
(კომპენსირების)თანხადაუყოვნებლივაღიარდებამოგებაშიანზარალში.

და ქი რა ვე ბულ პირ თა მოკ ლე ვა დი ა ნი გა სამ რ ჯე ლო ე ბი

დაქირავებულპირთაყველასახისმოკლევადიანგასამრჯელოსთანდაკავშირებულიდა
ნახარჯი,რომლისმიღებისუფლებაცდაქირავებულმაპირებმამოიპოვესსაანგარიშგებო
პერიოდშიგაწეულიმომსახურებისსანაცვლოდ,აღიარდებაროგორცვალდებულება
დაროგორცხარჯი(გარდაიმდანახარჯისა,რომელიცაღიარდებამარაგის,ძირითადი
საშუალებებისანსხვააქტივისთვითღირებულებაში).

საანგარიშგებოპერიოდისგანმავლობაში,საწარმოსმიერმოკლევადიანიგასამრჯელოს
სახითაღიარებულითანხებიფასდებადაქირავებულიპირისიმმოკლევადიანიგასამრ
ჯელოებისარადისკონტირებულისიდიდით,რომელიცგადასახდელიადაქირავებულის
მიერგაწეულიზემოაღნიშნულიმომსახურებისსანაცვლოდ.

დაგროვებადიანაზღაურებადიშვებულებებისმოსალოდნელიღირებულებაფასდება,
როგორც არადისკონტირებულიდამატებითითანხა,რომლის გადახდასაც საწარმო
ვარაუდობსიმგამოუყენებელიუფლებისათვის,რომელიცდაგროვდასაანგარიშგებო
პერიოდისბოლოსთვის.

ოპე რა ცი ე ბი უცხო ურ ვა ლუ ტა ში

უცხოურივალუტითწარმოებულიოპერაციებითავდაპირველიაღიარებისასაისახება
სამუშაოვალუტით,რისთვისაცუცხოურვალუტაშიგამოსახულითანხისმიმართგამო
იყენებაუცხოურივალუტისსამუშაოვალუტაზეგასაცვლელისპოტსავალუტოკურსი,
ოპერაციისთარიღისათვის.
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ყოველისაანგარიშგებოპერიოდისბოლოს,უცხოურივალუტითშეფასებულიფულადი
მუხლებიფასდებასაბოლოოსავალუტოკურსისგამოყენებით.

საკურსოსხვაობები,რომლებიცწარმოიშობაფულადიმუხლებისსაბოლოოანგარიშს
წორებისანფულადიმუხლებისგადაყვანისდროსისეთისავალუტოკურსით,რომელიც
განსხვავდებამოცემულპერიოდშიანწინაპერიოდებისფინანსურანგარიშგებაშითავ
დაპირველიაღიარებისდროსგადასაყვანადგამოყენებულისავალუტოკურსისაგან,
აღიარდბამოგებაშიანზარალშიიმსაანგარიშგებოპერიოდში,როდესაცწარმოიშობა.

მო გე ბის გა და სა ხა დი

მიმდინარესაგადასახადოვალდებულება(აქტივი)ფასდებაიმთანხით,რომლისგა
დახდა(ანაზღაურება)მოსალოდნელიასაანგარიშგებოთარიღისთვისძალაშიშესული
საქართველოსსაგადასახადოკოდექსით(სსკ)განსაზღვრულისაგადასახადოგანაკვე
თისადაბეგვრისპრინციპებისგათვალისწინებით.

სსკისმიხედვითსაწარმოსათვისმოგებისგადასახადითდაბეგვრისობიექტია:განაწილე
ბულიმოგება;გაწეულიხარჯიანსხვაგადახდა,რომელიცეკონომიკურსაქმიანობასთან
დაკავშირებული არ არის; უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა
ან/დაფულადისახსრებისგადაცემა;კოდექსითდადგენილზღვრულოდენობაზემეტი
ოდენობითგაწეულიწარმომადგენლობითიხარჯი.

მოგების გადასახადითდაბეგრისობიექტი, დივიდენდის სახით განაწილებული მო
გების გარდა, იბეგრებადაბეგრისობიექტის წარმოშობისთანავედა საგადასახადო
ვალდებულებააღიარდებაყოველისაანგარიშგებოთვისბოლოს.  საწარმოსმიერ
მისპარტნიორზედივიდენდისსახითგასანაწილებელდივიდენდთანდაკავშირებული
მიმდინარესაგადასახადოვალდებულებაფასდებაგაუნაწილებელიმოგებისმიმართ
გამოსაყენებელისაგადასახადოგანაკვეთითმანამ,სანამსაწარმოაღიარებსდივიდენ
დებისგადახდისვალდებულებას.

4. ძი რი თა დი დაშ ვე ბე ბი და გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის შე სა ფა სებ ლად  
გა მო ყე ნე ბუ ლი ძი რი თა დი წყა რო ე ბი

ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა და

საწარმოაკვირდებაისეთფაქტორებს,როგორიცააცვლილებააქტივისგამოყენების
წესში, მნიშვნელოვანიგაუთვალისწინებელიფიზიკურიცვეთა,ტექნოლოგიური მიღ
წევებიდა საბაზროფასების ცვლილებები,რომელიც შეიძლება მიანიშნებდეს,რომ
აქტივის ნარჩენიღირებულება ან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეიცვალა
უკანასკნელისაანგარიშგებოთარიღისშემდეგ.თუარსებობსრაიმემსგავსინიშნები,
საწარმოგადახედავსწინაშეფასებებსდათუახლანდელიშეფასებებიმნიშვნელოვნად
განსხვავდებაწინაშეფასებებისგან,შეცვლისაქტივისნარჩენიღირებულებას,ცვეთის
მეთოდსანსასარგებლომომსახურებისვადას.საწარმომაქტივისნარჩენიღირებუ
ლების, ცვეთის მეთოდის ან სასარგებლომომსახურების ვადის ცვლილება ასახავს,
როგორცსააღრიცხვოშეფასებისცვლილებას.

კომპანიისსააღრიცხვოპოლიტიკის(შენიშვნა4)გამოყენებისასხელმძღვანელობას
მოეთხოვებამსჯელობის,შეფასებებისადადაშვებებისგამოყენებაიმაქტივებისადა
ვალდებულებებისმიმართ,რომელთაღირებულებაგარკვევითვერმიიღებასხვაწყა
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როებიდან.შეფასებებიდადაკავშირებულიდაშვებებიემყარებაწარსულგამოცდილებას
დასხვაშესაფერისფაქტორებს.

ფაქტობრივიშედეგებიშესაძლოაგანსხვავდებოდესმიმდინარეშეფასებისაგან.შეფა
სებებიპერიოდულადგადაიხედება.კორექტირებები,რამაცსააღრიცხვოშეფასებების
ცვლილებები გამოიწვია, მიეკუთვნება იმ პერიოდისფინანსურ შედეგებს,როცა ეს
ცვლილებებიგატარდა.

განუსაზღვრელობისშეფასებისძირითადიწყაროებია:

სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დე ბი

ძირითადისაშუალებებისსასარგებლომომსახურებისვადისგანსაზღვრახელმძღვანე
ლობისმსჯელობისსაკითხია,მსგავსაქტივებთანდაკავშირებითმათგამოცდილებაზე
დაყრდნობით.აქტივისსასარგებლომომსახურებისვადისგანსაზღვრისასხელმძღვანე
ლობაითვალისწინებსმოსალოდნელმოხმარებას,ტექნიკურიმოძველებისშეფასებას,
ფიზიკურცვეთასადაიმფიზიკურგარემოს,სადაციყენებენამაქტივს.ამგარემოებების
ანშეფასებებისცვლილებამშეიძლებაგანაპირობოსსამომავლოცვეთისგანაკვეთების
შესწორება.

მოთხოვ ნე ბის გა უ ფა სუ რე ბის რე ზერ ვი

კომპანიაქმნისსაეჭვომოთხოვნებისგაუფასურებისრეზერვს,რათააღრიცხოსმომ
ხმარებლების მიერ გადახდების განხორციელების უუნარობის შედეგად მიღებული
შეფასებული ზარალი. საეჭვო ვალების რეზერვების ადეკვატურობის შეფასებისას
ხელმძღვანელობათავისიშეფასებისსაფუძვლადიყენებსსაერთოეკონომიკურმდგო
მარეობას,დებიტორულიდავალიანებებისნაშთებისხანდაზმულობას,წარსულშიჩამო
წერისგამოცდილებას,მომხმარებლისკრედიტუნარიანობასდაგადახდისპირობების
ცვლილებებს.

5. ამო ნა გე ბი

  2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

მომსახურებისგაწევა 681,927 847,303

საქონლისგაყიდვა 123,057 182,237

სხვა	საოპერაციო	შემოსავალი 105,460	 105,368	
სულ	ამონაგები 910,444	 1,134,908	

რეალიზაციამოიცავს,როგორცსაქონლისისესაკუთარიწარმოებისპროდუქციისრეა
ლიზაციიდანამონაგებს.სასწავლოპროცესისშემოსავლებშიგაერთიანებულიაბაფისა
დაშპსპროფესიონალბუღალტერთაინსტიტუტისსაგანმანათლებლოპროგრამებითგათ
ვალისწინებულიყველატიპისტრენინგებიდანდაგამოცდებიდანმიღებულიამონაგები.
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6. სხვა შე მო სავ ლე ბი

  2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

ფიზიკურიპირებისსაწევრო 130,704 141,188
კორპორაციულიწევრებისსაწევრო 89,000 89,000
საპროცენტოშემოსავალი 55,785 60,356
სხვაშემოსავალი 17,273 31,607
გაწევრიანებისსაფასური 2,310 2,440
არასაოპერაციოშემოსავალი(საგადასახადო
შეღავათი) 1,389 ‒

საკურსოსხვაობა 1,795 ‒
უსასყიდლოდშეძენილიწიგნები ‒ 23,804
სულ	სხვა	შემოსავლები 298,256	 348,395	

7. სხვა ხარ ჯე ბი

  2021	წლის	 
31	დეკემბერი

2020	წლის	 
31	დეკემბერი

შეძენილიმომსახურება 305,047 318,274

ჩამოწერილისაწევროები 26,999 65,664

გადახდილისაწევროები 16,506 15,278

საგადასახადოხარჯი 7,076 13,319
ჩამოწერილიძირ.საშუალებებისსაბალანსო
ღირებულება 4,262 4,891

სხვახარჯი 2,327 1291

უიმედოვალი 2,000 2,350

ქველმოქმედებადადახმარება 1,930 2,498

წარმომადგენლობითიხარჯი 1,828 1,736

სულ	სხვა	ხარჯები 367,975	 425,301	

8. ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი

ობიექტის	დასახელება ნაშთი		
31.12.2021 შემოსვლა გასვლა ნაშთი		

31.12.2020

შენობანაგებობები 662,887 


 662,887

ოფისისაღჭურვილობა 178,685 2,035 (8,178) 184,828
ავეჯიდაინვენტარი 133,544 298 (6,822) 140,068
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სატრანსპორტოსაშუალება 105,775 


 105,775

ბიბლიოთეკა 1,329 


 1,329

ჯამი 1,082,219	 						2,332	 (15,000) 1,094,887	

ცვეთა ნაშთი		
31.12.2021

ცვეთის	
დარიცხვა

ცვეთის	
ჩამოწერა

ნაშთი		
31.12.2020

შენობანაგებობა 107,361 8,244 99,117
ოფისისაღჭურვილობა 139,801 11,089 (7,296) 136,008
ავეჯიდასხვაინვენტარი 111,780 3,893 (2,430) 110,317
სატრანსპორტოსაშუალება 39,375 10,500  28,875
ბიბლიოთეკა 517 63   454
ჯამი 398,834	 33,789	 (9,726) 374,771	
საბალანსო	ღირებულება 683,385	 (31,457) 					(5,274) 720,116	

ძირითადისაშუალებისპირვანდელიღირებულებაარისაქტივისშესაძენადმისიშეძენის
მომენტშიგადახდილი(გადასახდელი)

ა) მისი ნასყიდობისფასი, მათ შორის, იურიდიულიდა საბროკერო მომსახურების
ღირებულება,საიმპორტოსაბაჟოგადასახადებიდაშესყიდვისდაუბრუნებადიგა
დასახადები,ყოველგვარისავაჭროფასდათმობებისადაშეღავათებისგარეშე;

ბ) ნებისმიერიდანახარჯი,რომელიცპირდაპირდაკავშირებულიააქტივისდანიშნუ
ლებისადგილამდემიტანასადასამუშაომდგომარეობაშიმოყვანასთან;

გ) აქტივისდემონტაჟის,ლიკვიდაციისადაადგილმდებარეობისაღდგენისდანახარ
ჯებისთავდაპირველი შეფასება,რიის ვალდებულებაც საწარმომ აიღო შეძენის
მომენტში,ანშემდეგში.

ვინაიდანმოსალოდნელიაგაყიდვისშედეგადმიღებულიშემოსულობაგადააჭარბებს
აქტივისადამასთანდაკავშირებულივალდებულებისწმინდასაბალანსოღირებულებას,
არმომხდარაგაუფასურებისზარალისაღიარება.

9. არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბი

ობიექტის	დასახელება ნაშთი		
31.12.2021 შემოსვლა გასვლა ნაშთი		

31.12.2020
შეძენისღირებულება 
ლიცენზიაStradosStudio 5,467 ‒ ‒ 5,467
საბუღალტროპროგრამა
“ორისი” 5,200 ‒ ‒ 5,200

პროგრამაICS(მართვისსისტემა) 4,450 ‒ ‒ 
4,450

ჯამი 15,117 ‒ ‒ 15,117
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ამორტიზაცია ნაშთი		
31.12.2021

ცვეთის	
დარიცხვა

ცვეთის	
ჩამოწერა

ნაშთი		
31.12.2020

პროგრამაICS(მართვისსისტემა) 
3,893 207 

3,686

ლიცენზიაStradosStudio 
3,558 483 

3,075

საბუღალტროპროგრამა„ორისი“ 
3,151 333 

2,818

ჯამი 10,602 1,023 ‒ 
9,579

საბალანსოღირებულება 4,515 (1,023) ‒ 
5,538

არამატერიალურიაქტივებისცვეთადარიცხულიაწრფივიმეთოდით,აქტივებიბალანსში
ასახულიათვითღირებულებიდანაკუმულირებულიცვეთისთანხისგამოკლებით.

10. მა რა გი

  2021	წლის	 
31	დეკემბერი

2020	წლის	 
31	დეკემბერი

მზაპროდუქცია,წიგნები 99,477 149,939

სხვამარაგი 649 8,513

საქონელი,აუდიტისსტანდარტები 5,540 863

სულ	მარაგები 105,666	 	159,315	

საქონლისნაშთისშემადგენლობაშიგაერთიანებულიაბაფშიშემოწირულობისსახით
მიღებულიწიგნებიდასაბუღალტროკომპიუტერულიპროგრამა“ორისი”.მზაპრო
დუქციისნაშთშიფინანსურიანგარიშგებისსაერთაშორისოსტანდარტები,ხარისხის
კონტროლისადააუდიტისსტანდარტებიდაACCAსახელმძღვანელოები.სხვამარაგში
–წიგნებისთარგმნისადაგამოცემისუფლების,ბაფისადაშპსპროფესიონალბუღალ
ტერთაინსტიტუტისსაკანცელარიონივთებისადასაწვავისნაშთი.

11. სა ვაჭ რო და სხვა მოთხოვ ნე ბი

  2021წლის
31დეკემბერი

2020წლის
31დეკემბერი

მოთხოვნებიწევრებთან 261,172 233,319
მოთხოვნებიმიწოდებიდანდამომსახ. 45,895 54,353
გაუფასურებისზარალისთანხა (32,520) (47,354)
სავაჭროდებიტორებისსაბალანსოღირებულება 274,547 240,318
მ.შ.დაკავშირებულიმხარეებისაგანმისაღები 1000 2,000
სხვამხარეებისაგანმისაღები 273,547 238,318
საგადასახადომოთხოვნები 21,083 15,705
მოთხოვნებიპერსონალთან 150 308
წინასწარიგადახდები 25766 30,067
სულსავაჭროდასხვამოთხოვნები 321,546 286,398
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12. ფუ ლა დი სახ ს რე ბი და ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტე ბი

  2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

ფულადისახსრებისალაროში 709 3,097

ფულადისახსრებიბანკისმიმდინარეანგარიშებზე 301,397 33,516

მოკლევადიანივადიანიანაბრებიბანკში 413,800 720,763

სულ	ფულადი	სახსრები	და	ფულადი	სახსრების	
ეკვივალენტები 715,906	 757,376	

13. ბაფ ის გან ვი თა რე ბის ფონ დი

საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაციისგანვითა
რებისფონდიფორმირებულიაგასულწლებშიეკონომიურისაქმიანობიდანმიღებული
მოგებისსაფუძველზე,რომელიცმოიცავს

ინვესტიციასშვილობილკომპანიებში312400ლარი

შეძენილგრძელვადიანაქტივებს280500ლარი

სასაქონლომატერიალურიფასეულობებისმარაგს/სახელმძღვანელო,ლიტერატურა/
153700ლარი

ბაფისწევრებზედარიცხულდაამოუღებელისაწევროდავალიანებას185965ლარი

ფაქტიურირეზერვს/დეპოზიტზეგანთავსებულითავისუფალითანხა/420000ლარი.

14. სა ვაჭ რო და სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

  2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

სავაჭროვალდებულებები 12,123 20,764

მ.შ.დაკავშირებულიმხარეებისათვისგადასახდელი 5,900 5,900

სხვამომწოდებლებისათვისგადასახდელი 6,223 14,864

წინასწარმიღებულითანხები 171,728 121,883

სხვა 9,049 5,173

გადასახდელიხელფასები 4,400 62,773

ჯამი 197,300	 210,593	

სა	ვაჭ	რო	ვალ	დე	ბუ	ლე	ბებ	ში	შე	ტა	ნი	ლი	ჩვე	უ	ლებ	რი	ვი	იჯა	რის	ვალ	დე	ბუ	ლე	ბა

საწარმოსჩვეულებრივიიჯარითაღებულიაქვსსაოფისეფართი,დარჩენილი5წლის
ვადით. საიჯარო გადასახდელების გადახდა ხდებაფიქსირებულითანხით. ხარჯად
აღიარებულისაიჯაროგადასახდელებიშეადგენს:
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2021	წ. 2020	წ.
საიჯაროქირა 89760 89760

წლისბოლოსსაწარმოსგააჩნიაშეუქცევადიჩვეულებრივიიჯარისმომავალიმინიმა
ლურისაიჯაროგადასახდელებისშემდეგივალდებულებები:

არაუგვიანესერთიწლისა 74755 74755
ერთიწლისშემდეგდაარაუგვიანესხუთიწლისა 373775 373775
ხუთიწლისშემდეგ
ჯამი 488530 488530

15. სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

  2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

გადასახდელიდღგ 8,421 613

გადასახდელისაშემოსავლოგადასახადი 1,968 14,361

გადასახდელისოციალურიგადასახადი 67 1,676

გადასახდელიმოგებისგადასახადი 58 –

ჯამი 			10,514	 		16,650	

16. სა წარ მო თა გა ერ თი ა ნე ბა გუდ ვი ლი

შპსჟურნალი„ბუღალტრულიაღრიცხვაანგარიშგებას“შესყიდვა:

2020წლის29იანვარსმაისსკომპანიამშეისყიდაშპსჟურნალი„ბუღალტრულიაღრიცხ
ვაანგარიშგებას“100%იანიწილი.ჟურნალი„ბუღალტრულიაღრიცხვაანგარიშგება“
დაფუძნდა1997წლის18სექტემბერს,რომლისძირითადისაქმიანობააყოველთვიური
ჟურნალის„ბუღალტრულიაღრიცხვას“გამოშვება,ჟურნალშირეკლამისგანთავსება.
ჟურნალის აგრეგირებული ამოცნობადი აქტივებისადა ვალდებულებების პირობითი
სამართლიანიღირებულებებიშესყიდვისთარიღისთვისიყო:

  შეძენისას	აღიარებული	
სამართლიანი	ღირებულება

მიმდინარე	აქტივები
მარაგები 15,605
სავაჭროდასხვამოთხოვნები 763
ფულადისახსრებიდაექვივალენტები 1,679
სხვამიმდინარეაქტივები –
სულ	მიმდინარე	აქტივები 																					18,046	
სულ	აქტივები: 																					18,046
მოკლევადიანი	ვალდებულებები
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სავაჭროდასხვავალდებულებები 17,506

მიმდინარესასესხოვალდებულებები –

საგადასახადო	ვალდებულებები                                 139 
სულ	მოკლევადიანი	ვალდებულებები 																										17,645	
სულ		ვალდებულებები 																											17,645	

შეძენილი	წმინდა	აქტივების	რეალური	ღირებულება																																			401	
თარიღისათვის	წმინდა	აქტივების	რეალურ 
ღირებულებაში	100%

																																				321	

გადაცემულიკომპენსაცია 6,000

გუდვილი 																			5,679	

ამშესყიდვითკომპანიათავისბიზნესსაფართოებს,რადგანხედავსახალშესაძლებლო
ბებსდაღირებულებისშექმნისპერსპექტივასსაქართველოსეკონომიკისამსექტორში.
ჯგუფსმიაჩნია,რომთავისი ამ სექტორსსაოპერაციოფულადინაკადებისგაზრდის
შესაძლებლობა აქვს. ხელმძღვანელობის აზრით, ეს შესყიდვადადებით გავლენას
მოახდენსჯგუფისღირებულებაზე.

ძირითადიფაქტორი,რამაცწვლილიშეიტანასაწარმოთაგაერთიანებისღირებულებაში,
რისშედეგადაცმოხდაგუდვილისაღიარებაშეძენისდროს,არისჯგუფისოპერაციებზე
ასახულისინერგია.

საზღაური6000ლარსშეადგენდაუნაღდოანგარიშსწორებით,რომელიცსრულადიყო
გადახდილისაანგარიშგებოთარიღისთვის.შეძენისშემდეგ,მფლობელობისსტრუქტუ
რაშიცვლილებაარმომხდარა.

გუდ	ვი	ლი	სა	ან	გა	რიშ	გე	ბო	პე	რი	ო	დის	და	საწყი	სი	სა	და	ბო	ლოს	თ	ვის:

  2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

საწარმოთაგაერთიანებისშედეგადშეძენილი 5,679


5,679
ამორტიზაცია (568) –

გაუფასურებისზარალი – –

შვილობილისაწარმოსგაყიდვა – –

საკურსოსხვაობები – –
ჯამი 				5,111	 5,679	
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17. და კავ ში რე ბულ მხა რე თა ოპე რა ცი ე ბი

დაკავშირებულიმხარეებიანოპერაციებიდაკავშირებულმხარეებთანწარმოადგენს:

ა) მხარეებს,რომლებიცპირდაპირანარაპირდაპირერთიანრამდენიმეშუამავლით
აკონტროლებენ,კონტროლდებიანანარიანერთობლივიკონტროლისქვეშკომ
პანიასთან(მათშორის,დამფუძნებელკომპანიასადაფილიალებთან),ფლობენ
წილსკომპანიაში,რაცმნიშვნელოვანიგავლენის მიზეზიადაფლობენსაერთო
კონტროლსკომპანიაზე;

ბ) კომპანიისანმისიმშობელისაწარმოსძირითადმმართველპერსონალს;

გ) (ა)ან(ბ)პუნქტშიჩამოთვლილთაოჯახისწევრებს;

დ)მხარეებს,რომლებიცწარმოადგენენ(გ)ან(ბ)პუნქტშიჩამოთვლილიპირებისმიერ
კონტროლირებადანერთობლივადკონტროლირებადსაწარმოებს,ანამპირებს
მნიშნველოვანიგავლენააქვთმათზე,ანასეთსაწარმოშიხმისმიცემისუფლება
პირდაპირანარაპირდაპირამპირებისხელშია.

საწარმოდაკავშირებულმხარეებადგანიხილავს:

_ შვილობილსაწარმოებსშპსჟურნალი„ბუღალტრულიაღრიცხვაანგარიშგება“
და„პროფესიონალბუღალტერთაინსტიტუტი“,

_ საბოლოომაკონტროლებელიმხარებაფი

_ საწარმოები,რომლებზეცპირებიმნიშვნელოვანგავლენასახდენსშპს„კონსაუდი“
დაშპს„ბუღალტერთამომზადებისცენტრი“

2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

ოპერაციები	მნიშვნელოვანი	გავლენის	ქვეშ	
მყოფ	საწარმოებთან:
საოფისეიჯარა 10170 10170

დაუფარავი	ნაშთების	თანხა:
სავაჭრომოთხოვნები 1000 2000
სულ	მოთხოვნები 												1000	 								2000	

2021	წლის	
31	დეკემბერი

2020	წლის	
31	დეკემბერი

ოპერაციები მნიშვნელოვანი გავლენის ქვეშ 
მყოფ საწარმოებთან:
სასწავლოაუდიტორიებისიჯარა 14830 14,830

საოფისეიჯარა 60000 60000

დაუფარავი ნაშთების თანხა:
სავაჭროვალდებულებები 5900 5900
სულ	ვალდებულებები 5900	 5900
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შვილობილისაწარმოდანსაქართველოსპროფესიონალბუღალტერთადააუდიტორთა
ფედერაციაშიდივიდენდისსახითმიღებულმაშემოსავალმაშეადგინა:

  2021 2020
შვილობილისაწარმოდანსაქართველოსპროფესიონალ
ბუღალტერთადააუდიტორთაფედერაციაშიდივიდენდისსახით
მიღებულიშემოსავალი


 35700

18. სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი

საანგარიშგებოპერიოდისშემდეგარმომხდარაისეთიმოვლენარაცსაჭიროებსგამ
ჟღავნებას.

19. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის დამ ტ კი ცე ბა 

აუდიტირებულიკონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებაგამოსაქვეყნებლადხელ
მოწერილია2022წლის29ივლისს.
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პროფესიული მომსახურების 
კლასიფიკატორი

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

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

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

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

შესავალი

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება

კაპიტალის გარიგებების საკონსულტაციო მომსახურება

საოჯახო ბიზნესის მომსახურება

ექსპერტული მომსახურება

ადამიანური რესურსების მართვის მომსახურება

საგადასახადო მომსახურება

ციფრული მომსახურება

რისკების მართვის მომსახურება

ბუღალტრული და ფინანსური მომსახურება

გადახდისუუნარობის მომსახურება

საშემფასებლო მომსახურება

იურიდიული მომსახურება
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პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

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

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

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

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

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

რეგისტრირებული აუდიტორი

სერტიფიცირებული საჯარო 
აუდიტორებისახელმწიფო სდპ-ები

არ გამოიყენება

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

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

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

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

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

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

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

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

სამთავრობო/დონორული 
დახმარების პროგრამების მცირე 
და საშუალო ბიზნესის 
მხარდასაჭერად: 

მაღალი

DCFTA –  ევროკავშირში 
ექსპორტების ხელშეწყობა

ქალების ბიზნესში ხელშეწყობა

ინოვაციების ხელშეწყობა

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

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

მომსახურებაზე
3.29 კონსულტირება საჯარო ადმინისტირებაზე და საჯარო სექტორის 

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

ეთიკის კოდექსი და 
პროფესიული ქცევის 
სტანდარტები

სერტიფიცირებული ფინანსური 
ანალიტიკოსი

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

ACCA

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

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

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

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

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

პროფესიული ქცევის 
კოდექსი

ეთიკის კოდექსი 
პროფესიონალი 
ბუღალტრისტვის

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

მაღალი
საწარმოები (მათი ინვესტორები) 
სადაც მაღალია თაღლითობის 
რისკი

სერტიფიცირებული 
ექსპერტ-ბუღალტერი

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

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

მაღალიშრომის კოდექსი
ადამიანური რესურსების მართვის 
პროფესიონალი

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

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

კანონი მეწარმეთა 
შესახებ

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

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

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

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

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

(კორპორატიული და პიროვნული)
7.28 წარმომადგებლობა საჯარო ორგანოებისა და სასამართლოების 

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

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

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

სერტიფიცირებული ბუღალტერი

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

საგადასახადო კოდექსი მაღალი ყველა კატეგორიის საწარმო

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელობა ჯგუფის მოკლე სახელწოდება

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

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

უზრუნველყოფის შერჩევა
8.15 აიტი აუდიტის გადაწყვეტები

აიტი აუდიტის, უსაფრთხოების, 
მმართველობის და რისკის 
პროფესიონალები

მაღალიISO/IEC 27001:2013

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

საკონსულტაციო მომსახურებების 
ფართო სპექტრი მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის

ინოვაციების ხელშეწყობა

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

9.17
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის მომსახურება FATF რეკომენდაციები

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

COSO საწარმოთა 
რისკის მართვის 
სახელმძღვანელოები მაღალი

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

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

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

10.3
გამარტივებული 
სტანდარტი

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

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

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

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

ყველა კატეგორიის საწარმო

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

სერტიფიცირებული ბუღალტერიმაღალი

პროფესიული 
მომსახურების 

სტანდარტი, 
კანონმდებლობა ან 
სახელმძღვანელო

პოტენციური ბაზრის სეგმენტი
შესაფერისი კვალიფიკაცია 

(ადგილობრივი ან 
საერთაშორისო ანალოგი)

პროფესიული მომსახურების ჯგუფი/სახელწოდება ჯგუფის მოკლე აღწერილობა

დამოუკიდებ
ლობის რისკი 

აუდიტთან 
მიმართებით

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება გამარტივებული სტანდარტის 
შესაბამისად

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

მაღალი
გადახდისუუნარობის რისკის 
წინაშე მდგარი კომპანიები

რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში მყოფი 
კომპანიების კონსულტირება

გადახდისუუნარობის 
სპეციალისტები, ძირითადად 
სერტიფიცირებული ბუღალტრები

კანონი 
გადახდისუუნარობის 
შესახებ

12 საშემფასებლო მომსახურება
12.1 ბიზნესის შეფასება IVSC ფასს ანგარიშგება
12.2 უძრავი ქონების შეფასება IVSC

ფასს ანგარიშგება, გირავნობა, 
გარიგებები

12.3 ინვესტიციების შეფასება IVSC გარიგებები
12.4 შესყიდვის ღირებულების განაწილება ფასს 3 ბიზნეს კომბინაციები
12.5 არამატერიალური აქტივების შეფასება IVSC ფასს ანგარიშგება
12.6 მოძრავი ქონების შეფასება IVSC

ფასს ანგარიშგება, 
გადახდისუუნარობა

სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრის 
რაოდენობრივი პროცესი

აკრედიტებული 
მასერტიფიცირებელი ორგანოს 
სერტიფიცირებული შემფასებელი

მაღალი

13 იურიდიული მომსახურება
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

გადახრების ანალიზი ნორმატიული 
დანახარჯების საფუძველზე

მოდული „მმარ თ ვე ლო ბი თი აღ რიცხ ვა“ 

realur cxovrebaSi, kompaniebis warmatebisTvis gansakuTrebuli mniSvneloba 
aqvs kompaniis faqtobrivi saqmianobis analizs, zogadad Tu vityviT, faqtobrivi 
situaciis (danaxarjebis, warmoebis moculobis, Sesyidvebis, fuladi nakadebis, 
mogebis da a.S.) Sedarebas dasaxul gegmebTan/bუjetebTan. kompaniis saqmianobis 
analizi, rogorc wesi, mraval WrilSi tardeba, magram namdvilad araswori ar iqneba, 
Tu vityviT, rom kompaniis saqmianobis mravalwaxnagovani analizis qvakuTxedia 
kompaniis danaxarjebis analizi normativebis, kerZod ki normatiuli danaxarjebis 
safuZvelze, gadaxrebis gamoTvla da gaumjobesebis gzebis dasaxva. amitom savsebiT 
normaluria, rom mmarTvelobiTi aRricxvis modulis saswavlo programis erTerTi 
mniSvnelovani Temac swored gadaxrebis analizia normatiuli danaxarjebis 
mixedviT. Sesabamisad, es Tema gamocdisTvis kargad unda moamzadoT. garda amisa, 
rogorc Sesavlidan mixvdiT, normatiuli danaxarjebis kalkulaciis meTodiT 
gadaxrebis analizi erT erTi im instrumentTagania, romelsac kargad unda iyos dauf  
lebuli profesionali buRalteri Tu menejeri, romelic danaxarjebis (da ara marto 
danaxarjebis) centris saqmianobaze aris pasuxismgebeli. am statiaSi ganvixilavT 
gadax rebis gamoTvlebis magaliTebs, raTa garkveuli gakveTilebi viswavloT da 
aRar dauSvaT iseTive Secdomebi, rogorsac kandidatebi xSirad uSveben gamocdaze, 
am Temaze dasmul kiTxvebze pasuxis gacemis dros.

ter mi ni `nor ma ti vi~ aRniSnavs pro duq tis an mom sa xu re bis er Te u lis T vis wi nas-
wargan sazR v ru li danaxarjebisa da amonagebis Sefasebul sidides. `nor ma ti ul 
da na xarjs~ xSi rad Sem deg na i rad gan mar ta ven: `nor ma ti u li da na xar ji aris pro-
duq tis an mom sa xu re bis er Te u lis T vis da geg mi li da na xar ji, an pro duq tis an 
mom sa xu re bis er Te u lis bi u je ti. nor ma ti ve bi, upir ve les yov li sa, ga dax re bis 
ga mo saT v le lad ga mo i ye ne ba. ga dax re bi, Ta vis mxriv, ga mo i ye ne ba da na xar jeb sa da 
amo na geb ze kon t ro lis gan sa xor ci e leb lad da kom pa ni is saq mi a no bis Se de ge bis 
ga sa um jo be seb lad. ga dax re bi ga mo iT v le ba faq tob ri vi da na xar je bi sa da amo na-
ge bis Se da re biT nor ma ti ul da na xar jeb Tan da amo na geb Tan.

1-li ma ga li Ti.

ss ̀ der mo ti~ xis sawolebis mwar mo e be li kom pa ni a a. kom pa ni a Si ga dax re bis ana li zis, 
me ne je re bi sa da qve da na yo fe bis saq mi a no bis Se de geb ze mo ni to rin gis gan sa xor ci-
e leb lad iye ne ben nor ma ti u li da na xar je bis sis te mas da na xar j Ta sru li ga na wi-
le biT kal ku la ci is me Tod ze day r d no biT. nor ma ti u li da na xar je bis aR ricx vis 
ba ra Ti kom pa ni is pro duq ci is er T -er Ti mo de lis T vis mo ce mu lia qve moT:
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funti 
erTeulze

funti 
erTeulze

sarealizacio fasi 250.00

pirdapiri masala:

  xe:  12 m @ metris fasi 1.50 funti 18.00

  qsovili: 6 kv.m @@ kv.m-is fasi 2.00 funti 12.00

pirdapiri Sroma: 4saaTi @ saaTi _ 6.00 funti 24.00

cvladi zednadebi xarji: 4 saaTi @@ 15.00 funti 60.00

mudmivi zednadebi xarjebi: 4 saaTi @ 10.00 funti 40.00

154.00

mogeba 96.00

sa bi u je to war mo e bi sa da re a li za ci is maC ve ne be li aris 1,000 sa wo li Tve Si.

qve moT mo ce mu lia aR niS nu li mo de lis sa wo lis war mo e bi sa da re a li za ci is bo lo 
Tvis faq tob ri vi da na xar je bi:

re a li za ci a: 1,200 er Te u li  @  240 fun ti Ti To e u li 

war mo e ba: 1,300 er Te u li

xis ma sa la: 16,000 m @  met ri _ 1.40 fun ti

qso vi li: 7,800 kv.m  @  kv.m _ 2.10 fun ti 

pir da pi ri Sro ma: 5,000 sa a Ti @ sa a Ti _ 7.00 fun ti

cvla di zed na de bi xar je bi: 5,000 sa a Ti @ sa a Ti _ 15.10 fun ti

mud mi vi zed na de bi xar je bi: 54,600 fun ti.

kom pa ni as am Tve Si sawyi si ma ra gi ar hqon da.

ter mi no lo gia

am sta ti a Si ter mins ̀ a ra xel say re li ga dax ra~ ga mo vi ye nebT ise Ti si tu a ci is da sa-
xa si a Teb lad, ro de sac faq tob ri vi Se de ge bi nor ma ti ul Tan Se da re biT ga u a re se bu-
lia da mniS v ne lo van gav le nas ax dens mo ge ba ze (da na xar je bi me tia nor ma ti ul ze, 
an amo na ge bi nak le bi a), xo lo ter mins `xel say re li~ _ da de bi Ti si tu a ci is T vis. 

cvla di da na xar je bis ga dax ra

ro gorc we si, pir da pi ri Sro mi Ti da na xar je bis ga dax ris ga moT v la yve la ze mar-
ti vi a. pir da pi ri Sro mis faq tob ri vi da na xar ji iyo 35,000 fun ti (5,000 sT × 7.00 
fun ti). es da na xar ji un da Se u dar des nor ma ti ul da na xarjs. kandidatebs yvelaze 
metad uWirT da Secdomebs uSveben Semdegi saxis SedarebebSi:

faqtobrivi saaTebi × faqtobrivi Sromis anazRaurebis ganakveTi

= 5,000 sT × 7.00 funti = 35,000 funti

> 11,000 funti  _ SromiTi danaxarjebis  gadaxra 
(araxelsayreli).

sabiujeto saaTebi × normatiuli ganakveTi

= 1,000 erTeuli × 4 sT × 6.00 funti = 24,000 funti
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es ar aris saz ri a ni Se da re ba. faq tob ri vi da na xar je bi da kav Si re bu lia 1,300 
er Te u lis war mo e bas Tan. sa bi u je to mo na ce me bi da kav Si re bu lia 1,000 er Te u lis 
war mo e bas Tan. mniS v ne lo va ni a, rom er T ma neTs msgav si cif re bi Se u dar des. Tu 
Sro mi Ti (sa mu Sao Za lis) da na xar ji cvla di da na xar ji a, ma Sin Cven mo ve liT, rom 
da ma te bi Ti 300 er Te u lis sa war  o eb lad sa Wi ro iq ne ba da ma te bi Ti kac sa a Te bis 
da na xar ji.

uf ro saz ri a ni da swo ri ga moT v la iq ne ba faq tob ri vi Sro mi Ti da na xar je bi Se-
u dar des koreqtirebuli biujetis SromiT danaxarjs, ro me lic sa Wi roa 1,300 
er Te u lis sa war mo eb lad. ker Zod, Se da re ba Sem deg na i rad un da wa ri mar Tos:

faqtobrivi saaTebi × faqtobrivi Sromis anazRaurebis ganakveTi

= 5,000 sT × 7.00 funti = 35,000 funti

> 3,800 funti  _ SromiTi danaxarjebis  gadaxra 
(araxelsayreli).

faqtobrivi warmoebisTvis saWiro normatiuli  
saaTebi × Sromis anazRaurebis normatiuli ganakveTi

= 1,300 erTeuli × 4 sT × 6.00 funti = 31,200 funti

1-li gak ve Ti li: 

mniS v ne lo va ni a, rom cvla di da na xar je bis ga dax ris ga moT v li sas, cif re bi Tav da-
pir vel sa bi u je to mo na ce mebs ki ar ey r d no bo des, ara med ko req ti re bul sa bi u je to 
mo na ce mebs.

mTli a ni Sro mi Ti da na xar je bis araxelsayrel ga dax ras, 3,800 funts, po ten ci u rad 
ori mi ze zi iw vevs _ kom pa ni am xel fa se bi nor ma ti u lis gan gan s x va ve bu li sa a Tob ri-
vi Sro mis anazRa u re bis ga nak ve TiT ga da i xa da, an nor ma ti u li sa gan gan s x va ve bu li 
sa a Te bi da i xar ja pro duq ci is er Te ul ze, an ori ve er Tad. Tu ana liz Si me sa me 
ga moT v la sac Cav r TavT, Sev Z lebT am ori mi ze zis er T ma ne Tis gan ga mij v nas.

faqtobrivi saaTebi × faqtobrivi Sromis anazRaurebis ganakveTi

= 5,000 sT × 7.00 funti = 35,000 funti

> 5,000 funti  _ Sromis anazRaurebis 
ganakveTis gadaxra (araxelsayreli).

faqtobrivi saaTebi × normatiuli ganakveTi

= 5,000 sT × 6.00 funti 30,000 funti

 > 1,200 funti  _ Sromis nayofierebis 
gadaxra (xelsayreli).

faqtobrivi warmoebisTvis saWiro normatiuli saaTebi × normatiuli ganakveTi 
= 1,300 erTeuli × 4 sT × 6.00 funti = 31,200 funti.

rogorc gairkva, 3,800 fun tis ode no bis mTli a ni ara xel say re li ga dax ra ori mi ze-
zi Taa gan pi ro be bu li. pir ve li, Sro mis anazRa u re bis ga nak ve Tis (an uro zo ga dad 
_ Ri re bu le bis) ga dax riT, rac ga mo iw via sa aT Si nor ma ti ul Tan Se da re biT uf ro 
me ti xel fa sis ga dax dam. me o re, Sro mis na yo fi e re bis ga dax riT, rac ga mo iw via 1,300 
er Te u lis ga moS ve bam 5,000 sa aT Si da ara 5,200 sa aT Si, rac aris kor eq ti re bu li 
bi u je ti (1,300 er Te u li × 4 sT).
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sxva cvla di da na xar je bis ga dax re bi

yve la sxva cvla di da na xar jis ga dax re bi (pir da pi ri ma sa la da cvla di zed na de bi 
xar je bi) yve la ze umar ti ve sad ima ve gziT ga mo iT v le ba, ro gorc pir da pi ri Sro mis 
(da na xar je bis) ga dax re bi. yve la sxva cvla di da na xar jis ga dax re bis ga moT v lis 
sa er To we si Se iZ le ba ase Ca mo va ya li boT:

faqtobrivi gamoyeneba × faqtobrivi ganakveTi

= 5,000 sT × 7.00 funti =

> danaxarjebis gadaxraze

faqtobrivi gamoyeneba × normatiuli ganakveTi

> efeqturobis (nayofierebis, aTvisebis) gadaxraze.

normatiuli gamoyeneba faqtobrivi warmoebisTvis × normatiuli ganakveTi.

Se giZ li aT Tqven Tvi Ton ga mo i ye noT es mid go ma ̀ der mo tis~ sxva cvla di da na xar-
je bis mi marT. pa su xe bi mo ce mu lia sta ti is bo los.

me-2 gak ve Ti li:

Tu Se giZ li aT ro me li me er Ti ti pis cvla di da na xar jis ga dax ris ga moT v la, un da 
SeZ loT yve la na i ri cvla di da na xar jis ga dax ris ga moT v la.

mud mi vi zed na de bi xar je bis ga dax re bi

kandida te bis ume te so bas ar uWirs mud mi vi zed na de bi xar je bis ga dax re bis ga moT-
v la. es aris ga mo saT v le lad mar ti vi ga dax ra, rad gan ro de sac mud miv da na xarjs 
va a na li zebT, Cven ar gvWir de ba bi u je tis ko req ti re ba msgav si mo na ce me bis saz-
ri a ni Se da re bis gan sa xor ci e leb lad. `der mo tis~ Sem Tx ve va Si, mud mi vi zed na de bi 
xar je bis Ri re bu le bis ga dax ris ga moT v la Sem deg na i rad gakeTde ba:

faqtobrivi mudmivi zednadebi xarjebis Rirebuleba    

54,600 funti

> 14,600 funti mudmivi zednadebi xarjebis 
gadaxra (araxelsayreli)

sabiujeto mudmivi zednadebi xarjebis Rirebuleba 

= 1,000 erTeuli × 4sT × 10.00 funti = 40,000 funti 

yve la ze mar ti vad Tu vity viT, ̀ der mot ma~ da xar ja 54,600 fun ti mud miv zed na deb 
xar jeb ze, ro de sac bi u je tiT gaT va lis wi ne bu li da saS ve bi Tan xa iyo 40,000 fun ti, 
ra mac ga na pi ro ba 14,600 fun tis ode no bis ara xel say re li ga dax ra.

Ri re bu le bis ga dax ris sa pi ris pi rod, kandidatebs uf ro uWirT mud mi vi zed na de bi 
xar je bis mo cu lo bis ga dax ris ga moT v la, vid re sxva ga dax re bis. mud mi vi zed na-
de bi xar je bis mo cu lo bis ga dax ris ga moT v la Si mTa va ria ga var k vi oT, zed na de bi 
xar je bis STan T q mis da nak lisi iyo, Tu si War be. 1-el gra fik ze naC ve ne bi a, ro gor 
war mo i So ba ga dax re bi.
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1-li gra fi ki: mud mi vi zed na de bi xar je bis mo cu lo bis ga dax ra

                                                                      

                                                         

 

                                                                                 

di a go na lu ri wrfe, ro me lic ko or di nat Ta sa Ta vi dan ga mo dis, gviC ve nebs zed na deb 
xar jebs, rom lis STan T q mac un da mox des bi u je tis Ta nax mad _ 40 fun ti er Te ul-
ze. mud mi vi zed na de bi xar je bis STan T q mis es nor ma ti u li ga nak ve Ti gan kuT v ni li 
iyo sa bi u je to mud mi vi zed na de bi xar je bis STan T q mis T vis, war mo e bis sa bi u je to 
do ne ze. ma Sa sa da me, Tu kom pa nia mu Sa obs sa bi u je to war mo e bis do nis pi ro beb Si 
da uS vebs 1,000 er Te uls, ma Sin mox de ba 40,000 fun tis ode no bis zed na de bi xar-
je bis STan T q ma (sa bi u je to Tan xa). Cvens ma ga liT Si kom pa ni am, faq tob ri vad, 1,300 
er Te u li produqti ga mo uS va da, ma Sa sa da me, 52,000 fun tis ode no bis STan T q mu li 
zed na de bi xar je bi (1,300 × 40 fun ti er Te ul ze) iw vevs zed na de bi xar je bis STan-
T q mis si War bes, sa bi u je to do nes Tan Se da re biT. faq tob ri vi mo ge bis ga moT v li sas 
STan T q mu li zed na de bi xar je bis si War bis Tan xa aisa xe ba mo ge ba/ za ra lis an ga ri Sis 
kre di tis mxa res da es Tan xa iq ne ba xel say re li ga dax ra.

mud mi vi zed na de bi xar je bis mo cu lo bis ga dax ra Se iZ le ba ga a na liz des ori ga mom-
w ve vi faq to ris mi xed viT _ aT vi se ba da efeq tu ro ba. amis ga ke Te ba Se saZ le be lia 
ma Sin, ro de sac mud mi vi zed na de bi xar je bis STan T q ma xde ba kac sa a Te bis sa fuZ-
vel ze. me-2 gra fik ze ilus t ri re bu lia swo red am g va ri ana li zi.

me-2 gra fi ki: mud mi vi zed na de bi xar je bis mo cu lo bis ga dax ris ori ga mom w ve vi mi ze zi

sabiujeto saaTebi 
= 1,000 erT. × 4sT 
erTeulze = 4,000 sT

moculobis saaTebi

faqtobrivi  
saaTebi =
5,000 sT

aTvisebis gadaxra

efeqturobisgadaxra

normatiuli  
saaTebi faqtobrivi 
warmoebisTvis = 
1,300erT.× 4sT = 
5,200sT

faq tob ri vi mud mi vi zed na de bi xar je bi 54,600 fun ti                                        

normatiuli saaTebiT STanTqmuli 52,000 fun ti

faqtobrivi saaTebiT STanTqmuli 50,000 fun ti

sa bi u je to mud mi vi zed na de bi xar je bi 40,000 fun ti

fun ti

sa bi u je to
moculoba
1, erTeuli

faqtobrivi
moculoba

1,300 erTeuli

Rirebulebis
gadaxra

moculoba
(erTeuli)

moculobis
gadaxra

STanTqmuli
zednadebi xarjebi,
40 funti erTeuli

fun ti

faq tob ri vi mud mi vi zed na de bi xar je bi 54,600 fun ti                                        

STan T q mu li mud mi vi zed na de bi xar je bi 52,200 fun ti

sa bi u je to mud mi vi zed na de bi xar je bi 40,000 fun ti



35

am gra fik ze di a go na lu ri wrfe, ro me lic ko or di nat Ta sa Ta vi dan ga mo dis, gviC-
ve nebs mud miv zed na deb xar jebs, ro mel Ta STan T q mac un da mox des mud mi vi zed-
na de bi xar je bis STan T q mis nor ma ti u li ga nak ve TiT _ 10 fun ti erT kac sa aT ze. 
Tu kom pa nia imu Sa vebs sa bi u je to 4,000  sa aTs (1,000 er Te u li × 4 sT er Te ul ze), 
ma Sin gan xor ci el de ba sa bi u je to zed na de bi xar je bis anu 40,000 fun tis STan-
T q ma. am Sem Tx ve va Si, `der mo ti~, faq tob ri vad, 5,000 sa aTs mu Sa obs, rac iw vevs 
10,000 fun tis ode no bis STan T q mis si War bes sa bi u je to do nes Tan Se da re biT. es 
da kav Si re bu lia aT vi se bis xel say rel ga dax ras Tan, vi na i dan kom pa ni am imu Sa va 
sa bi u je to sim Z lav re ze me ti da, Se sa ba mi sad, da fiq sir da zed na de bi xar je bis 
STan T q mis si War be.

faq tob ri vad war mo e bu li 1,300 er Te u li war mo ad gens 5,200 sa aT nor ma ti ul sa mu-
Sa os (1,300 er Te u li × 4 sT er Te ul ze). nor ma ti u li da na xar je biT kal ku la ci is 
sis te ma Si mza (pro duq ci is) er Te u le bis Se fa se ba xde ba nor ma ti u li da na xar jiT, 
ro mel Sic Se dis mud mi vi da na xar jis ele men tic, rac, am Sem Tx ve va Si, 52,000 fun ti 
iq ne ba (1,300 er Te u li × 4 sT × 10 fun ti erT sa aT ze). es da ma te biT ga na pi ro bebs 
2,000 fun tis ode no bis STan       T q mis si War bes. am Sem Tx ve va Sic, STan T q mis si War-
be aisa xe ba mo ge bis an ga riS Si kre di tis mxa res da, ma Sa sa da me, aisa xe ba ro gorc 
xel say re li ga dax ra. aR niS nu li ga dax ra ga mow ve u lia imiT, rom 1,300 er Te u lis 
sa war mo eb lad kom pa ni am da xar ja nor ma ti ul Tan Se da re biT uf ro nak le bi Sro ma 
(sa mu Sao Za la) da es faq ti aisa xe ba, ro gorc efeq ti a no bis ga dax ra.

mud mi vi zed na de bi xar je bis ga dax re bis ga moT v la Se va ja moT Sem deg na i rad:

faqtobrivi zednadebi xarjebi =  54,600 funti 

Rirebuleba  > 14,600 funti (araxelsayreli)

sabiujeto zednadebi xarjebi =

1,000 erTeuli × 4sT × 10.00 
funti 

40,000 funti

aTviseba     > 10,000 funti (xelsayreli)

faqtobrivi saaTebi @  
normatiuli ganak veTi erT sT-ze

5,000sT × 10.00 funti= 50,000 funti 

efeqturoba  > 2,000 funti (xelsayreli)

faqtobrivi warmoebisTvis 
saWiro normatiuli zednadebi 
xarjebi 

1,300 erTeuli × 4sT × 10.00 
funti =

52,000 funti

mi aq ci eT yu radRe ba: mud mi vi zed na de bi xar je bis mo cu lo bis ga dax ris mo na ce mis 
mi Re ba Se saZ le be lia aT vi se bi sa da efeq tu ro bis ga dax re bis mo na ce me bis Sek re biT.



36

me-3 gak ve Ti li: 

mud mi vi zed na de bi xar je bis mo cu lo bis ga dax ra (da mi si Se mad ge ne li ele men te bis 
aT vi se bi sa da efeq tu ro bis ga dax ra) da kav Si re bu lia zed na de bi xar je bis STan T q mis 
si War bes Tan an da nak lis Tan, sa bi u je to do ne eb Tan Se da re biT.

re a li za ci is ga dax ra

re a li za ci is ga dax ras ori mi ze zi iw vevs _ sa bi u je to re a li za ci is maC ve neb lis 
Se us ru leb lo ba (mo cu lo bis ga dax ra) da war mo e bu li er Te u le bis ga yid va sa bi-
u je to fa sis gan gan s x va ve bu li fa siT (fa sis ga dax ra).

re a li za ci is mo cu lo bis ga dax ra ga mo iT v le ba sa bi u je to re a li ze bu li er Te u-
le bis Se da re biT faq tob ri vad re a li ze bul er Te u leb Tan da mi Re bu li sxva o bis 
gav r ce le biT nor ma ti ul mo ge bis mar Ja ze. kandidatebi xSi rad am sa kiTx Si Sec do mas 
uS ve ben da ze mo aR niS nu li gan s x va ve bis Tan xas av r ce le ben er Te u lis nor ma ti ul 
fas ze. es aras wo ri a: mar Ta li a, re a li za ci is er Te u le bis Sem ci re ba re a li za ci i dan 
mi Re bu li amo na ge bis da na kargs ga mo iw vevs, mag ram ama ve dros ga mo iw vevs da na xar-
je bis Sem ci re ba sac. Cven un da gan vi xi loT am ori cif ris sxva o ba da, ma Sa sa da me, 
re a li za ci is mo cu lo bis ga dax ra un da Se fas des mo ge bis nor ma ti u li mar JiT, 
ro gorc qve mo Taa naC ve ne bi.

sabiujeto realizebuli erTeulebi @  = 
mogebis normatiuli marJa 

1,000 erTeuli × 96.00 funti 96,000 funti

         > 19,200 funti (xelsayreli)

faqtobrivi realizebuli erTeulebi @ = 
mogebis normatiuli marJa

1,200 erTeuli × 96.00 funti 115,200 funti

me-4 gak ve Ti li: 

re a li za ci is mo cu lo bis ga dax ris ga moT v la un da ey r d no bo des mo ge bis nor ma ti ul 
mar Jas da ara nor ma ti ul fass.

sa re a li za cio fa sis ga dax ra sa Su a le bas iZ le va, Se va fa soT, ra Se de gi moh y ve ba 
re a li za ci as, ro me lic ar gan xor ci el da nor ma ti u li fa siT. igi ga mo iT v le ba 
faq tob ri vi da nor ma ti u li sa re a li za cio fa se bis Se da re biT da mi Re bu li sxva-
o bis gav r ce le biT nor ma ti ul fas ze:

faqtobrivi realizacia @  = faqtobrivi fasi  

1,200 erTeuli × 240 funti 288,000 funti

          > 12,000 funti (araxelsayreli)

faqtobrivi realizacia @ = normatiuli fasi

1,200 erTeuli × 250 funti 300,000 funti
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ma sa lis ma ra gi

iseT si tu a ci a Si, ro de sac ma sa lis Ses yid vis do ne gan s x vav de ba ma sa lis mox ma-
re bis do nis gan, Se iZ le ba Se ic va los ma sa lis fa sis ga dax ris ga mo saT v le li ba za. 
Tu masalis maragis Sefaseba normatiuli danaxarjiT xdeba, ma Sin ma sa lis fa sis 
ga dax ra da ey r d no ba Ses yi du li ma sa lis mo na cems. Tu, ro gorc `der mo tis~ Sem-
Tx ve va Si xde ba, Ses yi du li xis ma sa la iyo 18,000 metri da faq tob ri vi ga mo ye ne ba 
_ 16,000, ma Sin ma ra gi iq ne bo da 2,000 metri. ga dax ra ga mo  iT v le ba Sem deg na i rad:

faqtobrivi Sesyidva faqtobrivi fasiT   

18,000 m × 1.40 funti = 25,200 funti

      fasi > 1,800 funti (xelsayreli)

            

faqtobrivi Sesyidva normatiuli fasiT

18,000 m × 1.50 funti = 27,000 funti

faqtobrivi gamoyeneba normatiuli 
fasiT

16,000 m × 1.50 funti = 24,000 funti

gamoyeneba > 600 funti(araxelsayreli)

normatiuli gamoyeneba normatiuli 
danaxarjebis pirobebSi

1,300 erTeuli × 12 m × 1.50 funti = 23,400 funti

 

me-5 gak ve Ti li:

ro de sac ma sa lis Ses yid va gan s x vav de ba mi si mox ma re bis gan da ma ra gis Se fa se ba 
normatiuli danaxarjiT xdeba, ma sa lis fa sis ga dax ris ga moT v la un da da ey r d nos 
na yi di ma sa lis er Te u lebs. 

moc de ni li (ga mo u ye ne be li) sa mu Sao dro is ga dax ra

zog jer mu Se bis mi er na mu Se va ri sa a Te bis ra o de no ba gan s x vav de ba maT T vis anazRa-
u re bu li sa a Te bis ra o de no bi sa gan. es Se iZ le ba ga mow ve u li iyos ma ra gis de fi ci-
tiT, man qa na- da nad ga re bis ga fu We biT, an ra i me sxva mi ze ziT sa war mos mu Sa o bis 
Se fer xe biT. aseT Sem Tx ve va Si,  Sro mis na yo fi e re bis ga dax ris ga moT v la un da 
da ey r d nos na mu Se var sa a Tebs da ara anazRa u re buls. da vuS vaT, `der mo tis~ Sem-
Tx ve va Si kom pa ni am xel fa si gas ca 5,000 sa aT ze, ro de sac na mu Se va ri iyo mxo lod 
4,800 sT. dar Ce ni li sa a Te bis ra o de no ba iyo moc de ni li dro, ro me lic ga mo iw via 
daz gis ga fu We bam. ma Sin Sro mi Ti da na xar je bis ga dax ra iq ne ba:

faqtobrivi saaTebi, anazRaurebuli faqtobrivi ganakveTiT

5,000 sT × 7.00 funti = 35,000 funti

> 5,000 funti _ Sromis anazRaurebis 
ganakveTis gadaxra (araxelsayreli)
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faqtobrivi saaTebi, anazRaurebuli normatiuli ganakveTiT

5,000 sT × 6.00 funti = 30,000 funti

> 1,200 funti _ mocdenili drois gadaxra 
(araxelsayreli)

faqtobrivi namuSevari saaTebi, anaz Ra urebuli normatiuli ganakveTiT

4,800 sT × 6.00 funti = 28,800 funti

> 2,400 funti _ Sromis nayofierebis  gadaxra 
(xelsayreli)

faq tob ri vi war mo e bis T vis sa Wi ro nor ma ti u li sa a Te bi nor ma ti u li anaz Ra u re bis 
ga nak   ve TiT = 1,300 er Te u li × 4sT × 6.00 fun ti = 31,200 fun ti.

ro de sac Sro mis na yo fi e re bis ga dax ris ga moT v la na mu Se var sa a Tebs ey r d no ba, 
amiT maR l de ba da na xar je bis aR ricx vis pa su xis m geb lo ba. war mo e bis me ne je ri ga a-
kon t ro lebs na mu Se va ri kac sa a Te bis ra o de no bas, Tum ca nak le bad sar w mu no a, rom 
SeZ los im sa a Teb ze kon t ro lis gan xor ci e le ba, rom le bic da i kar ga man qa na- da nad-
ga ris ga fu We biT. moc de ni li dro is ga dax ra, ro gorc we si, ara kon t ro li re bad 
maC ve neb lad mi iC ne va. mniS v ne lo va nia aR v niS noT, rom kac sa a Teb ze da fuZ ne bu li sxva 
ga dax re bis ga moT v lac (mag., cvla di da mud mi vi zed na de bi xar je bi) ase ve na mu Se var 
kac sa a Tebs un da da ey r d nos. am ga moT v le bis lo gi ku ri ax s na ima Si mdgo ma re obs, 
rom zed na de bi xar je bi ma Sin war mo i So ba, ro de sac sa mu Sao Za la mu Sa obs da ara 
ma Sin, ro de sac moc de ni li a.

me-6 gak ve Ti li:

Sro mis na yo fi e re bis ga dax ra (da zed na de bi xar je bis ga dax re bi, sa dac es Se sa fe ri si a) 
un da da ey r d nos na mu Se var kac sa a Tebs da ara im sa a Te bis ra o de no bas, rom lis T vi sac 
kom pa ni am fu li ga da i xa da.

kal ku la cia nor ma ti u li zRvru li da na xar je biT
aqam de Ca ta re bu li ana li zi ey r d no bo da da na xar j Ta sru li (ga na wi le biT) kal-
ku la ci is sis te mas. zRvru li da na xar je biT kal ku la ci is sis te ma Si zo gi er Ti 
ga moT v la sxva na i rad tar de ba. me-2 ma ga liT Si mo ce mu lia ̀ der mo tis~ nor ma ti u li 
da na xar je bis aR ricx vis ba ra Ti.

me-2 ma ga li Ti   

funti 
erTeulze

funti 
erTeulze

sarealizacio fasi 250.00

pirdapiri masala:

  xe 12 metri @ metris fasi 1,50 funti 18.00

  qsovili 6 kv.m @ kv.m-is fasi 2.00 funti 12.00

pirdapiri Sroma: 4sT @ 6.00  _ erTi saaTi 24.00

cvladi zednadebi xarjebi: 4sT @ 15.00 funti 60.00

114.00

zRvruli mogeba 136.00
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ga moT v le bis pir ve li gan s x va ve ba ima Si mdgo ma re obs, rom mud mi vi zed na de bi xar-
je bis ga dax ris ga moT v la ga mar ti ve bu li a. vi na i dan ar xde ba mud mi vi zed na de bi 
xar je bis STan T q ma war mo e ba Si, ar iarsebebs zed na de bi xar je bis STan T q mis si War be 
an da nak lisi. ma Sa sa da me, ga mo saT v le lia mxo lod  mud mi vi zed na de bi xar je bis 
Ri re bu le bis ga dax ra, rac zus tad ise ve ga mo iT v le ba, ro gorc da na xar j Ta sru li 
(ga na wi le biT) kal ku la ci is sis te ma Si.
 
mე-7 gak ve Ti li:

zRvru li da na xar je biT kal ku la ci is sis te ma Si, mud mi vi zed na de bi xar je bis mo-
cu lo bis (da mi si Se mad ge ne li ele men te bis aT vi se bi sa da efeq tu ro bis) ga dax ris 
ga moT v la sa Wi ro ar aris.

me o re gan s x va ve ba ima Si mdgo ma re obs, rom ax la re a li za ci is mo cu lo bis ga dax ra 
ey r d no ba er Te u lis zRvrul mo ge bas da ara er Te u lis mo ge bas. ga moT v le bi Sem-
deg na i rad Ca tar de ba:

sabiujeto realizebuli erTeulebi

@  normatiuli zRvruli mogeba

1,000 erTeuli × 136 funti = 136,000 funti

    > 27,200 funti realizaciis 
moculobis gadaxra (xelsayreli)

faqtobrivi realizebuli erTeulebi

@  normatiuli zRvruli mogeba 

1,200 erTeuli × 136 funti = 163,200 funti

me-8 gak ve Ti li:

zRvru li da na xar je biT kal ku la ci is sis te ma Si re a li za ci is mo cu lo bis ga dax ra 
er Te u lis mo ge bas ki ar ey r d no ba, ara med er Te u lis zRvrul mo ge bas. 

das k v na

zog jer nor ma ti u li da na xar je bis ga dax re bis ga moT v la rTu li Cans, mag ram, xSir 
Sem Tx ve va Si, praq ti ku lad Za li an mar ti vad ga mo saT v le li a. ga iT va lis wi neT sta-
ti a Si mo ce mu li rCe ve bi da Sec do me bi, rom leb sac kandidatebi xSi rad uS ve ben 
xol me. ma Sin, Tqven aRar ga i me o rebT ima ve Sec do mebs da ma Ral qu lebs mo ag ro-
vebT  ga moc da ze.

pa su xe bi:

xis ma sa la 

faqtobrivi gamoyeneba faqtobrivi 
danaxarjebis pirobebSi 

16,000 m × 1.40 funti = 22,400 funti

     fasi> 1,600 funti (xelsayreli)
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faqtobrivi gamoyeneba normatiuli 
danaxarjebis pirobebSi 

16,000 m × 1.50 funti = 24,000 funti

 gamoyeneba > 600 funti (araxelsayreli)

normatiuli gamoyeneba normatiuli 
danaxarjebis pirobebSi

1,300 erTeuli × 12 m × 1.50 funti = 23,400 funti

qso vi li   

faqtobrivi gamoyeneba faqtobrivi 
danaxarjebis pirobebSi 

7,800 kv.m × 2.10 funti = 16,380 funti

   fasi> 780 funti  (araxelsayreli)

faqtobrivi gamoyeneba normatiuli 
danaxarjebis pirobebSi 

7,800 kv.m × 2.00 funti = 15,600 funti

   gamoyeneba > 0 funti 

normatiuli gamoyeneba normatiuli 
danaxarjebis pirobebSi

1,300 erTeuli × 6kv.m × 2.00 funti = 15,600 funti

 cvla di zed na de bi xar je bi  

faqtobrivi saaTebi, faqtobrivi 
ganakveTiT

5,000 sT × 15.10 funti = 75,500 funti

   Rirebuleba > 5,000 funti (araxelsayreli 
gadaxra)

faqtobrivi saaTebi, normatiuli 
ganakveTiT

5,000 sT × 15.00 funti = 75,000 funti

  aTviseba > 3,000 funti (xelsayreli)

normatiuli saaTebi, normatiuli 
ganakveTiT

1,300 sT × 4sT × 15.00 funti = 78,000 funti

Tavdapirveli statiis ganaxlebuli versia moamzada  
`mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis sagamocdo komisiis wevrma
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ბოლდრიჯის საქმიანობის შედეგების 
სრულყოფილების  მოდელი

მოდული „სტრატეგიული ბიზნესლიდერი“

როგორ შემოწმდება ბოლდრიჯის საქმიანობის შედეგების სრულყოფილების  
მოდელის ცოდნა სტრატეგიული ბიზნესლიდერის მოდულის გამოცდაზე?

შესავალი

1.  სტრატეგიულიბიზნესლიდერისმოდულისსასწავლოპროგრამაშიმსოფლიოდონის
ორგანიზაციებისთვისგანკუთვნილიბოლდრიჯისმოდელიგამოიყენება,როგორც
ინსტრუმენტი,რომლის მეშვეობით ბიზნესლიდერებსორგანიზაციების გაანალი
ზებაშეუძლიათჰოლისტიკურიპერსპექტივიდან.მოდელიმოიცავსორგანიზაციის
საქმიანობისშედეგებისმართვისშვიდიუმნიშვნელოვანესიასპექტისგანხილვას,
რომლისმიზანიაორგანიზაციისთვისღირებულებისშექმნადაგაზრდა,ასევეკონ
კურენტუნარიანობისგაზრდა.

2.		რა	ტომ	არის	ბოლ	დ	რი	ჯის	მო	დე	ლი	ასე	მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვა	ნი	სტრა	ტე	გი	უ	ლი	ბიზ-
ნეს	ლი	დე	რის	მო	დუ	ლის	სას	წავ	ლო	პროგ	რა	მის	თ	ვის?

 სტრატეგიულიბიზნესლიდერისმოდულისგამოცდასტრატეგიულილიდერობისშე
სახებგამოცდაა,ხოლობოლდრიჯისმოდელიიდეალურისაშუალებააიმისთვის,
რომ იფიქროთ კონკრეტულიორგანიზაციის საქმიანობის შედეგების მართვაზე,
ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობაზე და ორგანიზაციისთვის ღირებულების
შექმნაზედათქვენიმოსაზრებებიწარმოადგინოთ.სტრატეგიულიბიზნესლიდერის
მოდულისსასწავლოპროგრამამოიცავსრამდენიმეძირითადგანყოფილებასდა
შესაბამის შედეგებს სასწავლო პროგრამისფარგლებში, რომლებიც მჭიდროდ
არისდაკავშირებულიბოლდრიჯისმოდელშიგათვალისწინებულწარმატებისადა
სრულყოფილებისფაქტორებთან.

ბოლ დ რი ჯის მო დე ლი ნაჩ ვე ნე ბია 1-ელ  სქე მა ზე:

როგორც1ელისქემიდანჩანს,უმთავრესადარსებობსშვიდიუმნიშვნელოვანესიას
პექტი,რომელთაგანხილვა/გათვალისწინებაშესაძლებელიასაქმიანობისშედეგების
სრულყოფილებისადაკონკურენტუნარიანობისმართვისას.მოდელისზედანაწილში
განთავსებულიაკონტექსტი,რომელშიცორგანიზაციაიმყოფება(ორგანიზაციულიპრო
ფილი).კონტექსტისგანსაზღვრაშესაძლებელიასხვადასხვასტრატეგიულიმოდელის
გამოყენებით,როგორიცააSWOTანPESTEL,რომლებიცმოიცავსთავადორგანიზა
ციის,მისიგარემოსდამიმდინარესტრატეგიულიპოზიციისშესწავლას/გამოკვლევას.

ბოლდრიჯისმოდელშიიგულისხმება,რომსტრატეგიულიბიზნესლიდერებისყურადღება
ერთობლივადუნდაიყოსკონცენტრირებულიზემოაღნიშნულასპექტებზე,რათაუზრუნ
ველყონკომპანიისსაქმიანობისეფექტიანიმართვადამიაღწიონსრულყოფილებას,
აამაღლონკონკურენტუნარიანობამთელითავისიორგანიზაციისმასშტაბით.
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ორგანიზაციული პროფილი
გარემო,	ურთიერთობა	და	სტრატეგიული	მდგომარეობა

4
მაჩვენებლები,	ანალიზი	და	ცოდნის	მართვა	

1
ლიდერობა

7
შედეგები

2
სტრატეგიული	დაგეგმვა

5
სამუშაო	ძალა

3
მომხმარებლები

6
ოპერაციები

ბოლდრიჯის საქმიანობის შედეგების სრულყოფილების  მოდელი

3.		რო	გორ	ვმარ	თოთ	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ის	საქ	მი	ა	ნო	ბის	შე	დე	გე	ბის	სრულ	ყო	ფი	ლე	ბა	
ბოლ	დ	რი	ჯის	მო	დე	ლის	გა	მო	ყე	ნე	ბით

თუუფროყურადღებითდავაკვირდებით1ელსქემაზეწარმოდგენილმოდელს,ანუ
მისელემენტებს,ვნახავთ,რომმოდელიიწყებალიდერობით,რადგანსწორედ
ქმედითილიდერობა არის საქმიანობის შედეგებისადა კონკურენტუნარიანობის
სრულყოფილების ქვაკუთხედი. მიუხედავად იმისა,რომ მოდელში ამის შესახებ
კონკრეტულადარაფერიანათქვამი,ძლიერიდაეფექტურილიდერობაგანმტკი
ცებულიუნდაიყოსჯანსაღი,ძლიერი,საიმედომართვით.თუშევხედავთმოდელის
ორგანიზაციულიპროფილისგანყოფილებას,ვნახავთ,რომლიდერებმა,პირველ
რიგში,უნდაშეისწავლონთავიანთიორგანიზაციისბიზნესგარემო,ორგანიზაციის
ძლიერიდასუსტიმხარეებიდამიმდინარეპერიოდისსტრატეგიულიპოზიცია,რათა
განსაზღვრონდაშეარჩიონალტერნატიულისტრატეგიულივარიანტები.სტრატეგი
ულივარიანტებისსათანადოდშეფასებისთვის,ბიზნესლიდერებმაუნდაგანიხილონ
დაგაითვალისწინონრისკფაქტორები,მაგრამ,ამავედროს,ნათლადუნდაგააც
ნობიერონ,გაიაზრონდამთელიაქცენტიგადაიტანონმომხმარებლებთანმყარი
დაპროდუქტიულიურთიერთობებისდამყარებაზე,რადგანღირებულებისუშუალო
წყაროდაშემქმნელებისწორედმომხმარებლებიარიან.

 ნებისმიერისტრატეგიისწარმატებითგანხორციელებისთვის,რომელიცშეიძლება
ორგანიზაციულცვლილებებსაცმოიცავდეს(ზოგიერთიმათგანიკიპოტენციურად
დამღუპველიცშეიძლებაიყოს),ბიზნესლიდერებმა,პირველრიგში,კონცენტრა
ციაუნდამოახდინონთავისმომხმარებლებზე,მაგრამასევესამუშაოძალაზეცდა
ამსამუშაოძალისმიერშესრულებულიოპერაციების(დაპროცესების)ეფექტიან
მართვაზე,რათაუზრუნველყონსტრატეგიისწარმატებითრეალიზებადასასურველი
შედეგებისმიღწევა.

 როგორცმოდელისმარჯვენამხარესარისნაჩვენები,კორპორაციულისტრატე
გიის განხორციელებით მიღებულ შედეგებზე აუცილებლად  უნდა ტარდებოდეს
მონიტორინგიდაშედეგებიუნდაშეფასდესანალიზის,მონაცემებისადაცოდნის
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მართვის გამოყენებით (მე4 გრაფა),რათაორგანიზაციამ უზრუნველყოს,რომ
მიაღწია საქმიანობის შედეგების სრულყოფილებასდა კონკურენტუნარიანობის
ამაღლებას.თუ გამოჩნდება,რომშედეგებიდამაკმაყოფილებელიარარისან
კონკურენტუნარიანობასუსტია,არგაუმჯობესებულა,მაშინამისშემდეგორგანიზა
ციამუნდაგაარკვიოს,თურატომმოხდაასედაშეისწავლოსმოდელისძირითადი
ელემენტები,რათა სცადოსდა გამონახოს გზებიორგანიზაციის შედეგებისადა
კონკურენტუნარიანობისგასაუმჯობესებლად.

4.	 რო	გორ	შე	მოწ	მ	დე	ბა	სტრა	ტე	გი	უ	ლი	ბიზ	ნეს	ლი	დე	რის	მო	დუ	ლის	გა	მოც	და	ზე	
ბოლ	დ	რი	ჯის	მო	დე	ლის	ცოდ	ნა

 როგორც უკვე განვმარტეთ, ბოლდრიჯის მოდელი არის ყოვლისმომცველიდა
ჰოლისტიკური მიდგომაორგანიზაციების საქმიანობის შედეგების გაზომვისადა
კონკურენტუნარიანობისამაღლებისთვის.სტრატეგიულიბიზნესლიდერისმოდულის
საგამოცდოკითხვაშეიძლებაფოკუსირებულიიყოსიმაზე,თუროგორშეიძლება
მოდელისგამოყენებაორგანიზაციისსაქმიანობისშედეგებისმონიტორინგისადა
შეფასებისთვის,მაგრამასევეშეიძლებამოიცავდესმოდელისგამოყენებასორ
განიზაციის პრობლემების გამოსავლენადდა იმ სიტუაციის გასაუმჯობესებლად,
რომელშიცორგანიზაციააღმოჩნდა.

ახლაგანვიხილავთმაგალითსიმისსაილუსტრაციოდ,თუროგორშეიძლებამოიცავდეს
სტრატეგიულიბიზნესლიდერისმოდულისსაგამოცდოკითხვისმოთხოვნაბოლდრიჯის
მოდელს:

ა) ამონარიდი

1ელი ამო ნა რი დი: ABC კომ პა ნი ა, სცე ნა რი/ ზო გა დი ინ ფორ მა ცია  
ABCკომპანია–პროდუქციადაგეოგრაფიულისტრუქტურა

ABC კომ პა ნია აწარ მო ებს მე დი კა მენ ტებ სა და ვაქ ცი ნებს ორი ქარ ხ ნის მეშ ვე-
ო ბით, რომ ლე ბიც და ფუძ ნე ბუ ლია ორ სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში, კერ ძოდ, Y  და 
Z ქვე ყა ნა ში. მან შექ მ ნა ვაქ ცი ნა ახა ლი ვი რუ სის წი ნა აღ მ დეგ ადა მი ა ნე ბის იმუ-
ნი ზა ცი ის თ ვის. კომ პა ნია ვაქ ცი ნას ისეთ ფა სად ჰყი დის, რაც მას ძა ლი ან მცი რე 
სა ერ თო მარ ჟას აძ ლევს და აქვს წი ნას წა რი შეკ ვე თე ბი ორი მთავ რო ბის, რომ-
ლებ თა ნაც მან გა ა ფორ მა ოფი ცი ა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ვაქ ცი ნის გარ კ ვე უ-
ლი რა ო დე ნო ბის მი წო დე ბა ზე სხვა დას ხ ვა დროს და ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სე ბით. 
Y ქვეყ ნის მთავ რო ბამ თა ვი სი შეკ ვე თა ჯერ შე და რე ბით ად რე მი სა წო დე ბე ლი 
პარ ტი ის თ ვის გა ა ფორ მა, მაგ რამ ამის შემ დეგ Z ქვე ყა ნამ უფ რო მსხვი ლი შეკ-
ვე თა გა ა ფორ მა, რო მე ლიც შე და რე ბით გვი ან იყოს მი სა წო დე ბე ლი. კომ პა ნია 
Z ქვე ყა ნას დაჰ პირ და, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბას ვა და ში შე ას რუ ლებ და. Y ქვეყ ნის 
მთავ რო ბამ ვაქ ცი ნის  უმე ტე სი ნა წი ლი მი ი ღო Y ქვე ყა ნა ში მდე ბა რე ქარ ხ ნი-
დან, მაგ რამ ვაქ ცი ნას  და მა ტე ბით იღებ და ასე ვე უფ რო დი დი ქარ ხ ნი და ნაც, 
რო მე ლიც Z ქვე ყა ნა ში მდე ბა რე ობ და.

ხელშეკრულებასთან,წარმოებასადაოპერაციებთანდაკავშირებული
პრობლემები

მა სობ რი ვი წარ მო ე ბის დაწყე ბის შემ დეგ ABC კომ პა ნი ას და ეწყო პრობ ლე მე ბი 
მთა ვარ ქარ ხა ნა ში, Z ქვე ყა ნა ში, შუ შის ფლა კო ნე ბის მი წო დე ბას თან და კავ ში-
რე ბით, რომ ლებ შიც ვაქ ცი ნა ნა წილ დე ბა წარ მო ე ბის დროს; 
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ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნა  სა წარ მოო პრო ცეს საც. გარ და ამი სა,  ქარ ხა-
ნა გა ნიც დი და სა მუ შაო ძა ლის უკ მა რი სო ბას, იმ ვი რუ სით და ა ვა დე ბით გა მოწ-
ვე უ ლი გაც დე ნე ბის გა მო, რომ ლის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლა დაც გა მიზ ნუ ლი იყო 
ეს ვაქ ცი ნა. შე დე გად, ABC კომ პა ნი ამ ვერ შე ას რუ ლა Z ქვეყ ნის მთავ რო ბის 
უფ რო მსხვი ლი შეკ ვე თა მხო ლოდ ამ ქარ ხ ნი დან.

მომხმარებელთამხრიდანმოსალოდნელიშესაძლოასასამართლო
სარჩელები

კომ პა ნი ას ამ ჟა მად ემუქ რე ბა სა სა მარ თ ლო სარ ჩე ლი Z ქვეყ ნის მთავ რო ბის-
გან, მი სი შეკ ვე თის შე უს რუ ლებ ლო ბის გა მო. ABC კომ პა ნია ამ ტ კი ცებ და, რომ 
Z ქვეყ ნის თ ვის ვაქ ცი ნის მი წო დე ბას ვერ შეძ ლებს Z ქვეყ ნის ქარ ხა ნა ში არ სე-
ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, ასე ვე იმის გა მოც, რომ Y ქვე ყა ნა ში მდე ბა რე ქარ-
ხა ნა კვლავ წი ნა შეკ ვე თე ბის დარ ჩე ნილ რა ო დე ნო ბას ას რუ ლებ და Y ქვეყ ნის 
მთავ რო ბის თ ვის.

ფინანსურიშედეგები

ABC კომ პა ნი ას ახ ლა ექ მ ნე ბა პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა, Z ქვეყ ნის მთავ რო ბას 
აუნაზღა უ როს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზა რა ლი. გარ და ამი სა, კარ გავს ფულს, რად გან 
და გეგ მი ლი მო ცუ ლო ბე ბი ჯერ არც ერთ ქარ ხა ნა ში მიღ წე უ ლი არ არის, რა თა 
სრუ ლად და ე ფა რა ვაქ ცი ნის შექ მ ნი სა და სხვა ფიქ სი რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი.


ბ)   მოთხოვნა

თქვენ ხართ ბიზ ნე სის სფე რო ში პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე კონ
სულ ტან ტი მე ნეჯ მენ ტის სა კითხე ბის და ABC კომ პა ნი ის  დი რექ ტორ თა 
საბ ჭომ  და გიკ ვე თათ კომ პა ნი ის ახ ლან დე ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ 
რჩე ვე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის მი ცე მა.

მოამზადეთABCკომპანიისდირექტორთასაბჭოსთვისანგარიში,სადაცგააანალი
ზებთABCკომპანიისახლანდელმდგომარეობასდადირექტორთასაბჭოსშესთა
ვაზებთრეკომენდაციასიმმიდგომებისშესახებ,რომლისგამოყენებაცკომპანიას
შეუძლიაკონკურენტუნარიანობისასამაღლებლადდასაუკეთესოშედეგებისმისაღ
წევად.

 შენიშვნა: გამომცდელი ამ კითხვაში კონკრეტულად არ მიგითითებთ,რომელი
მოდელიუნდაგამოიყენოთ,მაგრამმოთხოვნისფორმულირებიდანნათელია,რომ
კანდიდატმაბოლდრიჯისმოდელიუნდაგამოიყენოს.თუმცა,რეალურგამოცდაზე
მისაღებიიქნებაასევეალტერნატიულიმოდელებისგამოყენებაც,ანშეგიძლიათ
საერთოდარგამოიყენოთკონკრეტულიმოდელიამმოთხოვნაზეპასუხისგასაცემად,
თუკიკითხვისმოთხოვნასსათანადოდუპასუხებთ.
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გ)  ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მიდგომა ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად:

 ამტექნიკურმოთხოვნაზეპასუხისგაცემისმიდგომაიქნებაბოლდრიჯისმოდელის
ელემენტებისგამოყენებაანგარიშშისათაურებისსახით,დაწყებულიორგანიზაციული
პროფილიდან.

 სახელწოდება: ანგარიშიABCკომპანიისარსებულიმდგომარეობისშესახებდა
მოქმედებისრეკომენდაციები

 ვის: დირექტორთასაბჭოს

 ვისგან: ა.კონსულტანტი

i) შესავალი

არსებულიმდგომარეობა,რომელშიცABCკომპანიაიმყოფება,კრიტიკულია
მრავალითვალსაზრისით:

y პოტენციურისამართლებრივიპასუხისმგებლობა;

y უკმაყოფილომნიშვნელოვანიმომხმარებლები;

y დაბალიმარჟებიდამომგებიანობისპრობლემები;

y მიწოდებისპრობლემები;

y წარმოებასთანდაკავშირებულისაოპერაციო/პროცესებთანპრობლემები;

y კადრებისდეფიციტი.

 ჩემიანგარიშისმე2ნაწილშიგავაანალიზებარსებულვითარებასდათქვენი
კომპანიის საქმიანობის ძირითად სფეროებს,რომლებიც უნდა განიხილოთ.
გარდაამისა,თითოეულისათაურისქვეშჩავრთავჩემსრეკომენდაციებსაც.

გადასაწყვეტი საკითხები:

ii) ორგანიზაციული პროფილი
 ABCკომპანიარამდენიმესტრატეგიულიდასაოპერაციოპრობლემისწინაშე

დგას.წინასწარგაფორმებულიხელშეკრულებებისფასებიძალიანდაბალია,
რაც იმას ნიშნავს, რომ საწარმოო სიმძლავრის უკმარისობამ გამოიწვია
წარმოებულიპროდუქციისიმაზეუფროდაბალიმოცულობები,ვიდრესაჭირო
იყომუდმივიდანახარჯებისდასაფარად.გარდაამისა,ABCკომპანიამთელი
თავისიპროდუქციისგაყიდვისთვისეყრდნობაორძირითადმომხმარებელსდა
მათგანერთერთიუკიდურესადუკმაყოფილოადაკომპანიასსასამართლოში
ჩივილითემუქრება.

 დაბოლოს, არსებობს კომპონენტების (მინის ფლაკონების) შესყიდვებთან,
სამუშაო ძალასა და საოპერაციო საკითხებთან უშუალოდდაკავშირებული
პრობლემები,რომლებიცუნდაგადაიჭრას.

iii)  ლიდერობა
 ABCკომპანიისხელმძღვანელობამსასწრაფოდუნდამოაგვაროსესსაკითხები

და იმოქმედოს პროაქტიულად,რათა შეისწავლოს კომპანიის ამჟამინდელი
მდგომარეობადამოიფიქროსმდგომარეობისგაუმჯობესებისგზები.მანესუნდა
გააკეთოსპრიორიტეტებისმიხედვით,კერძოდ,პრობლემისმნიშვნელობისადა
გადაუდებლობისგათვალისწინებით.ცხადია,უკეთესიშედეგებისმისაღწევად,
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ხელმძღვანელობამ, პირველ რიგში, კონცენტრაცია უნდა მოახდინოს
როგორცთავისმომხმარებლებზე,ისემათსაჭიროებებზე,ასევემოაგვაროს
კომპონენტებისმიწოდების,სამუშაოძალისადასაოპერაციოპრობლემები.

iv)  სტრატეგია
 ABCკომპანიისწინაშეარსებულიპრობლემებისგადასაჭრელადაუცილებელია

ალტერნატიულისტრატეგიებისგანხილვა,მაგალითად,როგორუნდამართოთ
მომხმარებლები,როგორცგადაუდებელისაკითხიდაროგორუნდაგაუმჯობესდეს
საწარმოო სიმძლავრე შესყიდვებთან, სამუშაო ძალასადაოპერაციებთან/
პროცესებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრით. საშუალოვადიან
პერსპექტივაშიკომპანიამუნდაგადახედოსთავისბიზნესმოდელს,მაგალითად,
კომპანიისდამოკიდებულებასმხოლოდორმთავარმომხმარებელზედაასევე
ვაქცინებისფასდადგენისსაერთოპოლიტიკას.

v)   მომხმარებლები
 კომპანიამ პოზიტიური და აქტიური ურთიერთკავშირი უნდა დაამყაროს

თავისორმთავარმომხმარებელთან,რათაუზრუნველყოს,რომსაბოლოოდ
შეძლებს სახელშეკრულებო შეთანხმებების შესრულებასორივე მთავრობის
წინაშე. თუმცა, ჯერ ზუსტად უნდა დაადგინოს, რაში მდგომარეობს მისი
სახელშეკრულებო ვალდებულებები და რა სახის მოქნილობა შეიძლება
არსებობდეს ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შესატანად.
ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ნებისმიერი მოქნილობის მიხედვით,
ABCკომპანიამორივემომხმარებელიუნდადაარწმუნოს,რომმასშეუძლია
სახელშეკრულებოვალდებულებებისმისაღებვადებშიშესრულება.

 მოკლევადიან პერსპექტივაში შესაძლოა აუცილებელი გახდეს Y ქვეყანაში
მდებარე ქარხნიდან პროდუქციის ნაწილის იმპორტირება ან Z ქვეყანაში
მდებარე ქარხნიდან Y ქვეყანაში ექსპორტის შემცირება. ეს წინადადებები
უნდა შეესაბამებოდეს Y ქვეყანასთან ადრინდელი წინასწარი შეკვეთების
დასრულებისთვის საჭირო მისაღებ ვადებს და ასევე Z ქვეყნის მიმართ
არსებულისაერთოსახელშეკრულებოვალდებულებებისშესრულებას.

vi)  სამუშაო ძალა
 როგორცჩანს,Zქვეყნისქარხანაშისამუშაოძალისდეფიციტისპრობლემაადა

ესპრობლემააუცილებლადუნდამოგვარდეს.პერსონალისარგამოცხადება
განპირობებულია ვირუსით გამოწვეული ავადმყოფობით,რომლისთავიდან
ასაცილებლადაცგანკუთვნილიაწარმოებულივაქცინა.გადაუდებელიამოცანა
იქნებადამატებითიპერსონალისხელახლაგანაწილება,შესაძლოაYქვეყანაში
მდებარერომელიმესხვაქარხნიდან,ანZქვეყნისქარხნისთვისდამატებითი
პერსონალისდაქირავებაადგილობრივიმაცხოვრებლებიდან.სხვაშესაძლო
გამოსავალიიქნებაორივექარხანაშიმომუშავემთელიპერსონალისვაქცინაციის
ჩატარება,რათაკომპანიამთავიდანაიცილოსვირუსისშემდგომიგავრცელება
სამუშაოგარემოში.შეიძლებაარსებობდესსხვაშესაძლებლობებიც,მაგალითად
პროცესებისრეორგანიზაციადაპერსონალისგადამზადება,რათაგაუმჯობესდეს
პროდუქტიულობა ან/და შემცირდეს ქარხნის ექსპლუატაციისთვის საჭირო
პერსონალისრაოდენობა.

vii) ოპერაციები
 როგორცჩანს,კონკრეტულისაოპერაციოპრობლემადაკავშირებულიამინის

ფლაკონებისმიწოდებასთან,რომელშიცვაქცინანაწილდებაშეფუთვამდე.ეს
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საკითხიუნდაგამოიკვლიოსკომპანიამდაგამოსავალიმოძებნოს.ერთერთი
ვარიანტიშეიძლებაიყოსალტერნატიულიმომწოდებლებისმოძიებაანსხვა
მასალისგამოყენება,როგორიცააშესაფერისიტიპისპლასტმასისჭურჭელი
ვაქცინისთვის,რამაცშესაძლოადანახარჯებისეკონომიაცგამოიწვიოს.

 მართალია,ესნათლადარჩანდათქვენთანერთადჩატარებულიგანხილვიდან,
მაგრამ, როგორც ჩანს, კიდევ არის ოპერაციებთან და პროცესებთან
დაკავშირებული სხვა ტექნიკური პრობლემები, რომლებიც საჭიროებს
გამოკვლევას, რამაც შეიძლება არა მხოლოდ წარმოების პრობლემები
გამოიწვიოს, არამედ გაზარდოს დანახარჯების ბაზაც. თუ სათანადოდ
გამოიკვლევთდაგადაჭრითამპრობლემებს,შესაძლებელია,რომწარმოებული
პროდუქციაგაიზარდოსდაპროდუქციისერთეულზედანახარჯებისეკონომიაც
მიიღოთ,რაცხელსშეუწყობსმოგებისმარჟისგაზრდას.

viii) მაჩვენებლები (შეფასება), ანალიზი და ცოდნის მართვა
 ABCკომპანიისსაქმიანობასთანდაკავშირებულიყველაზემოთჩამოთვლილი

კრიტიკული სფეროს განხილვისას, კომპანიამ უნდა გამოიყენოს ცოდნის
ეფექტური მართვა კომპანიის საქმიანობის (შედეგების) შესაფასებლადდა
გასაანალიზებლად,განსაკუთრებითსაოპერაციოსფეროებში;უნდაშეაფასოს
და გააანალიზოს დანახარჯები და ჩაატაროს წონასწორობისა და ხარჯი
მოცულობამოგებისანალიზი,რათადადგინდესმინიმალურირეალიზაციისის
მოცულობები,რომელიცუნდაგაიყიდოსთავისიდანახარჯებისდასაფარადდა
წარმოებისმოცულობასთანდაკავშირებულიმიზნებისმისაღწევად,როგორც
სამუშაოძალის,ისეოპერაციებისთვალსაზრისით.

ix)  დასკვნები
 ABC კომპანია კრიტიკულ სიტუაციაშია. ეს პრობლემები სასწრაფოდ უნდა

მოგვარდეს. კომპანიისთვის ყველაზე სასწრაფოდა გადაუდებელი ქმედება
იქნება ძირითად მომხმარებლებთან  ეფექტური მოლაპარაკება და მათი
მოლოდინებისმართვა,განსაკუთრებითZქვეყნისმომხმარებლის(მთავრობის),
რომელიც სასამართლოში ჩივილით იმუქრება. შემდეგ, ხელშეკრულების
პირობების ფარგლებში ნაგულისხმევი/გათვალისწინებული ნებისმიერი
მოქნილობისგამოვლენა.გარდაამისა,კომპანიამუნდაგადაჭრასვაქცინის
მიწოდებისპრობლემებიც,ორივექარხნიდანვაქცინისმიწოდებისგრაფიკის
ხელახლადაგეგმვით;უნდაიზრუნოსარსებულისამუშაოძალის/დასაქმებულთა
რიცხოვნობისგაზრდაზედაკომპონენტისმიწოდებისსაკითხებისმოგვარებაზე,
რომლებიც გავლენას ახდენს პროდუქტისთვის საბოლოო სახის მიცემაზე
(ფლაკონებშივაქცინისჩასხმაზე).კიდევარისგადასაჭრელისხვაგადაუდებელი
ოპერაციული/პროცესული საკითხები, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში;
გარდაამისა,ABCკომპანიამუნდაგადახედოსთავისფასდადგენისსაერთო
მოდელს, დანახარჯების სტრუქტურას და იფიქროს, როგორ შეამციროს
მხოლოდორმთავარმომხმარებელზედამოკიდებულებასხვახელშკრულებების
მოძიებით,შესაძლოაუფროუკეთესიპირობებითაცკი.

სტატია მოამზადა სტრატეგიული ბიზნესლიდერის  
მოდულის გამომცდელთა გუნდმა
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა სუს ტი ზრდის კე ნაა  
მი მარ თუ ლი

2022 წლის მეორე კვარტლის გლობა
ლურიეკონომიკურიპირობებისკვლევაში
(GECS)ყველაძირითადიმაჩვენებელი
დაეცა, რაც გლობალური ეკონომიკური
მოლოდინებისმკვეთრგაუარესებაზემი
ანიშნებს.

ACCAსადაIMA®ისგლობალურიეკო
ნომიკური პირობების კვლევის (GECS)
უახლესი გამოცემის მიხედვით, სუსტი
ზრდაყველაზესავარაუდოშედეგია2022
წლისდანარჩენიპერიოდისთვის.

მეორე კვარტლის გლობალური ეკონო
მიკურიპირობებისკვლევა(GECS),რო
მელიცივნისის შუარიცხვებში ჩატარდა,
მიუთითებს გლობალური ეკონომიკური
პერსპექტივისგადამწყვეტგაუარესებაზე,
უკრაინაშიომის შედეგებისადა ინფლა

ციის ზრდის გამო მთელ მსოფლიოში.
მაგრამ,მიუხედავადიმისა,რომრისკები
გაიზარდა,მინიშნებებიიმაზემეტყველებს,
რომგლობალურირეცესიისთავიდანაცი
ლებაშესაძლებელიიქნება.

ასევე უნდა აღინიშნოს, მიუხედავად
იმისა, რომ ფინანსური პროფესიონა
ლების ნდობა ეკონომიკური პროცესე
ბის მიმართ მკვეთრად დაეცა, ნდობის
დონემაინცუფრომაღალმაჩვენებელს
ინარჩუნებს,ვიდრეCovid19პანდემი
ისდროს.

ორი „შიშის“ ინდექსი  რომელიც ასა
ხავსშეშფოთებისდონესიმისგამო,რომ
მომხმარებლებმა და მომწოდებლებმა
შეიძლებადატოვონბიზნესიმცირედით
შეიცვალა მეორე კვარტლის კვლევაში
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დაგასულპერიოდთანშედარებითორივე
ოდნავმაღალიიყო.ორივეინდექსიგა
უმჯობესდა 2020 წელსდაფიქსირებულ
უკიდურესდონეებთანშედარებით,მაგრამ
მაინცმაღლადგასპანდემიამდელმაჩვე
ნებელთანშედარებით.

ნდობის ყველაზედიდი ვარდნადაფიქ
სირდაახლოაღმოსავლეთში,რეგიონში,
რომელიც უფრო მეტად ექვემდებარება
ვაჭრობასრუსეთთან/უკრაინასთან,მაშინ,
როცაჩრდილოეთამერიკასადადასავ
ლეთევროპისქვეყნებშიგანსაკუთრებით
დიდი ვარდნადაფიქსირდა ბოლოთვე
ების განმავლობაში, ინფლაციის დიდი
ნახტომისგამო.

სხვაგანნდობისვარდნამნიშვნელოვანი
იყო,მაგრამუფრომცირემასშტაბის.მხო
ლოდჩრდილოეთამერიკაშიდაეცანდობა
2020წლისCovid19პანდემიისდროს
დაფიქსირებულდონემდე.

მიუხედავადიმისა,რომსამომავლომო
ლოდინები გაუარესდა, ნდობის ვარდნა
გაცილებითდიდია, ვიდრე შეკვეთებში.
მართლაც, შეკვეთები  ეკონომიკური
აქტივობის წამყვანი მაჩვენებელი  მათ
გრძელვადიანსაშუალომაჩვენებელზემა
ღალია.დასაქმებისინდექსიასევებევრად
აღემატებამისგრძელვადიანსაშუალოს,
მიუხედავადბოლოკვარტალშივარდნისა.
სამუშაობაზრებიმჭიდროადადასაქმება
იზრდება ბევრ ეკონომიკაში,რაც გარკ
ვეულწილად ანაზღაურებს მაღალი ინფ
ლაციისგავლენასრეალურშემოსავალზე.

პირველკვარტალში ჩატარებულიგამო
კითხვის შემდეგ, მთავარი შეშფოთების
ჩამონათვალში, ფინანსურმა პროფესი
ონალებმაCovidისშესახებშეშფოთება
ინფლაციითა და მზარდი საპროცენტო
განაკვეთებით შეცვალეს.მაგრამზედი
ზედ მესამე GECSისთვის, მიწოდების
დეფიციტიდამიწოდებისჯაჭვისსაკითხები
რჩებაყველაზემაღალირანგისრისკებად.
არსებობსიმედი,რომესსაკითხიწლის
ბოლოსთვისაქტუალურიაღარიქნება.

ჯე ი მი ლი ონ მა,ACCA-ს უნა რე ბის, სექ-
ტო რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის ხელ მ-
ძღ ვა ნელ მა, თქვა: „პოსტპანდემიურმა
აღდგენამახლაადგილიდაუთმოუმნიშ
ვნელოეკონომიკურზრდას,ამაღლებულ
ინფლაციასდაუკიდურესგაურკვევლობას.
უკრაინისომმაკიდევუფროგაზარდაინ
ფლაციასაქონლისფასებისამაღლებით.
მაგრამინფლაციაუკვემაღალიიყოდა
იზრდებოდა ომის დაწყებამდე, თებერ
ვალში: მოთხოვნის ძლიერ აღდგენას,
რომელიც გამოწვეული იყო Covidის
პანდემიისმასიურიმონეტარულიდაფის
კალური პასუხით, შედეგად მიწოდების
დეფიციტი მოჰყვა,რამაც ,თავის მხრივ,
ფასებისზეწოლაგამოიწვია.“

ლო რე ალ ჯა ილ ს მა, IMA-ს ვი ცე- პ რე-
ზი დენ ტ მა კვლე ვი სა და ლი დე რო ბის 
სა კითხებ ში,დაამატა:„მაღალიინფლა
ციაიწვევსრეალურიერთჯერადიშემო
სავლის ვარდნას,რაც ზეწოლას ახდენს
კერძო მოთხოვნაზე, განსაკუთრებით,
საყოფაცხოვრებომოხმარებაზე.როგორც
სურსათზე,ასევეენერგიაზეფასებისწრა
ფად იზრდება. შედეგი არის საარსებო
მინიმუმისშემცირებადაბალიშემოსავლის
მქონეოჯახებისთვისმოწინავეეკონომი
კებშიდაპრაქტიკულად,ყველადაბალი
და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყა
ნაში, სადაცესორიკატეგორიაიკავებს
ხარჯებისდიდწილს.“

„გლობალურირეცესიისრისკებიგაიზარ
და,მაგრამჩვენიძირითადიპროგნოზიის
არის,რომზრდადადებითიიქნება,თუმცა
კი  საკმაოდ სუსტი.დასაქმების ზრდამ
შეიძლება ხელი შეუწყოს მთლიან მოხ
მარებას.მიუხედავადამისა,2020წლის
Covidისრეცესიისგამოკლებით,ჩვენვე
ლით,რომგლობალურიმშპსზრდაწელს
დამომავალწელსყველაზესუსტიიქნება
200709წლებისგლობალურიფინანსური
კრიზისისშემდეგ.“

წყა რო: accaglobal.com
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ACCA მიესალმება ISSB სტანდარტებს,
მაგრამ აფრთხილებს უფრო მეტი მითი
თებებისა დათანმიმდევრულობის საჭი
როებისთაობაზე

ACCAამბობს,რომმდგრადობისსაერ
თაშორისოსტანდარტებისსაბჭოს(ISSB)
სტანდარტების პროექტები სასწრაფოდ
არისსაჭიროიმისათვის,რომუზრუნველ
ყოსთანმიმდევრულიგლობალურისაბა
ზისო ხაზი კომპანიებისთვის,რომლებიც
აწარმოებენმდგრადობასთანდაკავშირე
ბულანგარიშგებას.

მიესალმება რა ორ სატესტო პროექტს
(EDs,) ACCA აღნიშნავს,რომ აუცილე
ბელია, ანგარიშგებამ განახორციელოს
აუცილებელი სისტემური ცვლილებები
მდგრადობის ანგარიშგების სფეროში,
მოხდესოპერაციულიცვლილებებიკომ
პანიებშიდა ინვესტორებმა გამოიყენონ
მოწოდებული ინფორმაცია კაპიტალის
უფროეფექტურადდაპასუხისმგებლობით
გადანაწილებისთვის.

ISSBისექსპოზიციისპროექტის(ED)IFRS
S1,ზოგადიმოთხოვნებიმდგრადობასთან
დაკავშირებული ფინანსური ინფორმა
ციის გამჟღავნების შესახებ კომენტირე
ბისას ACCA ითხოვს მდგრადობასთან
დაკავშირებულიფინანსურიინფორმაცი
ის მნიშვნელობის მკაფიო განმარტებას.
ბუღალტრული აღრიცხვის გლობალური
ორგანოასევემოუწოდებსსტანდარტების

სტან დარ ტე ბის პრო ექ ტი იძ ლე ვა ძლი ერ  
სა ფუძ ველს კორ პო რა ტი უ ლი კლი მა ტის  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გამ ჟ ღავ ნე ბის თ ვის

შემქმნელებს,მეტიმითითებებიგასცენ,თუ
როგორგანსაზღვრავენსუბიექტებიმატე
რიალურობას მდგრადობის საკითხებზე
ანგარიშგებისას.

მოთხოვნებთან თანხმობასთან ერთად,
ACCA ასევე აფრთხილებს, რომ შემო
თავაზებული გამჟღავნებარისკებისადა
შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც
წარმოიქმნება კომპანიების მიწოდების
ჯაჭვებიდან, მათ შორის Scope 3 ემი
სიები, წარმოადგენს ახალ გამოწვევებს
მრავალიკომპანიისთვის,რომლებიცჯერ
კიდევცდილობენშეიმუშაონინფორმაციის
მიწოდებისმეთოდები.

შე რონ მა ჩა დო, ACCA-ს მდგრა დი ბიზ-
ნე სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ამ ბობს:„EDარ
განსაზღვრავს,რაარის„მდგრადობასთან
დაკავშირებული“.შედეგად,რისკებისადა
შესაძლებლობებისსიღრმედაფარგლე
ბი,რომლებიცგასათვალისწინებელიდა
გამჟღავნებულია, რჩება მწარმოებელი
კომპანიებისგანსჯისსაგნად,თანმიმდევ
რულიგამოყენების,შედარების,აგრეთვე
ანგარიშგებისხარჯებისადაძალისხმევის
საზიანოდ.”

„ჩვენმოვუწოდებთISSBს,წარმოადგი
ნოს უფრო მკაფიო მითითება,როგორც
სტანდარტში, ასევე საილუსტრაციო მა
გალითებით, თუ რა შეიძლება მოიცავ
დეს მდგრადობას. ACCA ვარაუდობს,
რომ ISSBსშეუძლიაგამოიყენოსექვსი
ინტეგრირებული საანგარიშგებო კაპი
ტალი, როგორც სასარგებლო ჩარჩო
„მდგრადობის“ფართოდაჰოლისტიკური
გაგებისთვის.“

ACCAასევემოუწოდებს ISSBს,არგა
ხადოს გამჟღავნების მოთხოვნა ძალიან
მოცულობითი. იმისათვის, რომ ანგა
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რიშგება მოემსახუროს მომხმარებელთა
საჭიროებებსდა მოახდინოს კაპიტალის
უფროეფექტურიდამდგრადიგანაწილე
ბა,აუცილებელია,ინფორმაციაიყოსწარ
მოდგენილი მკაფიოდდალაკონურად.
გამჟღავნებისგადატვირთვაგაურთულებს
ინვესტორებს და სხვა დაინტერესებულ
მხარეებსმათთვისსაჭიროინფორმაციის
მოძიებას.

IFRS S2 კლიმატთან დაკავშირებული
გამჟღავნების კომენტირებისას, ACCA
სვამს კითხვას, ასახავს თუ არა SASB
დანმიღებულიინდუსტრიისსპეციფიკური
გამჟღავნებისმოთხოვნებიგამჟღავნების
შესაბამისთემებსადამეტრიკასგანვითა
რებადიეკონომიკისკონტექსტში.ACCA
ამტკიცებს,რომვიდრეინდუსტრიისსპე
ციფიკური მოთხოვნების საერთაშორისო
გამოყენებადობისუფროსრულადშესაფა
სებლადსაველეტესტირებაარჩატარდე
ბა,ისინიარუნდაშეადგენდნენსტანდარ
ტისსავალდებულონაწილს,არამედუნდა
დაიკავონგანაცხადისსახელმძღვანელოს
ადგილი.

ACCAმასევეხაზიგაუსვაკვალიფიკაციის
გლობალურდეფიციტს. ადამიანურირე
სურსის ამ ნაკლებობამ შეიძლება კიდევ
უფროგაზარდოსშესაბამისობისხარჯები.
ACCAმოუწოდებსISSBს,იმუშაოსმარე
გულირებელებთან,პროფესიულორგანო
ებთან,IFACთანდამსოფლიობანკთან,
რათა განავითაროს შესაძლებლობები
ანგარიშგებისპროფესიებშიმთელმსოფ
ლიოში.

ACCAს პასუხი ეყრდნობოდა ACCAს
კორპორატიულიმოხსენებისგლობალური
ფორუმის და მდგრადობის გლობალუ
რიფორუმისდახმარებას.ინფორმაციის
შეგროვება ასევე მოხდა გლობალური

წევრების ღონისძიებებიდან და მრგვა
ლი მაგიდებიდან,რომლებიც გაიმართა
ASEANისრეგიონში2022წლისმაისი
დანივლისამდე. ISSBისსტანდარტების
დადგენისმცდელობებისუშუალოინფორ
მირების მიზნით, ACCA ახორციელებს
ერთობლივკვლევითპროექტსგლაზგოს
უნივერსიტეტთან.

სტანდარტებისდანერგვისკომენტირები
სას,ACCAმოუწოდებსISSBსშეიმუშაოს
განხორციელების საგზაო რუკა თავის
იურისდიქციულსამუშაოჯგუფთანერთად,
რათა მიმართულება მისცეს ეროვნულ
მარეგულირებლებს და უზრუნველყოს
თანმიმდევრული განხორციელება მთელ
მსოფლიოში.

შე	რონ	 მა	ჩა	დომ დასკვნის სახით გა
ნაცხადა:„განხორციელებისეტაპობრივი
მიდგომა,რომელიცასახავსერთეულების
ზომასდაიმრესურსებს,რომლებიცსა
ჭიროა იმპლემენტაციისთვის, შეიძლება
იყოსშესაბამისი.მცირეზომისსუბიექტებს
აქვთყველაზედიდიდრო,სანამმოთხოვ
ნებიმათთვისსავალდებულოგახდება.“

წყა რო: accaglobal.com

შარონმაჩადო, ACCA-ს ბიზ ნე სან გა რიშ გე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი
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ვებგვერდი, 11/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017601

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №223ბრძანება №223

2022 წლის 7 ივლისი ქ. თბილისი2022 წლის 7 ივლისი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 88-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტის  „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) მე-8 სვეტში: „თანხა“ – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი  
შეღავათის ოდენობა.

შენიშვნა: საერთაშორისო კომპანიასთან მიმართებაში, აღნიშნულ სვეტში მიეთითება 
ქონების გადასახადის თანხა კალენდარული წლის განმავლობაში იმ თვეების 
პროპორციულად, რამდენ თვეშიც პირი ითვლებოდა საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის 
მქონედ.

მაგალითი:მაგალითი:
საწარმოს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი მიენიჭა 2021 წლის 5 მაისს, შესაბამისად, 

იგი საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონედ ითვლებოდა 2021 წლის 1 მაისიდან.
საწარმოს დასაბეგრი ქონების ღირებულება წლის დასაწყისში შეადგენს 100 000 

ლარს, ხოლო წლის ბოლოსთვის – 140 000 ლარს. შესაბამისად, ქონების საშუალო წლიური 
საბალანსო ღირებულება (სვ. 6) შეადგენს 120 000 ლარს ((100000 ლარი + 140000 ლარი): 2), 
ხოლო საგადასახადო შეღავათის თანხა (სვ. 8) – 80 000 ლარს (120000:12X8);

ზ) მე-9 სვეტში: „შეღავათის საფუძველი“ – მიეთითება საგადასახადო შეღავათის 
საფუძველი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისი ნორმა;“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                               ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 11/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017602

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №224ბრძანება №224

2022 წლის 7 ივლისი ქ. თბილისი2022 წლის 7 ივლისი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნას ცვლილება და 66   5 
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 66„მუხლი 66  55. ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მომსახურების გაწევის ადგილი . ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მომსახურების გაწევის ადგილი 
განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162  11 მუხლის მე-3 ან მე-12–მე-14  მუხლის მე-3 ან მე-12–მე-14 
ნაწილებისგან განსხვავებული წესითნაწილებისგან განსხვავებული წესით

თუ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162 1 მუხლის მე-3 ან მე-12–მე-14 ნაწილების 
მიხედვით, ტურისტული მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება საქართველოს 
ტერიტორია, მაგრამ ამ მომსახურებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და მისი გამოყენება ხდება 
საქართველოს ტერიტორიის გარეთ, აღნიშნული მომსახურება განიხილება საქართველოს 
ფარგლების გარეთ გაწეულად.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                   ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 15/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017604

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №230ბრძანება №230

2022 წლის 14 ივლისი ქ. თბილისი2022 წლის 14 ივლისი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
დანართი №II-06-ის („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის  დეკლარაცია“)  III 
ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი

ნაწილი   IIIნაწილი   III

განაცემის დასახელებაგანაცემის დასახელება
დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი, 
ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება  
(გარდა 563 გრაფაში ასახული განაცემისა). მათ შორის: 

16

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას  
(შეღავათების გამოკლებით) 

17

რეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის გადახდილი როიალტი 18
ფიზიკურ პირებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას 
დაქვემდებარებული განაცემები  
(გარდა პროცენტებისა):

რომელიც იბეგრება 
20%-ით 

19

რომელიც იბეგრება 
5%-ით 

20

ფიზიკური პირის მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი, რომელიც 
საქონლის შემძენი პირის მიერ სსკ-ის 1333  მუხლის შესაბამისად იბეგრება 
გადახდის წყაროსთან 3-პროცენტიანი განაკვეთით 

201

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ 
უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება გადახდის 
წყაროსთან გადასახადის დაკავებას (გარდა დივიდენდებისა და ანაბრებზე 
გაცემული პროცენტებისა) 

21

ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები, მათ შორის : 22
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით ) 23
ფიზიკურ პირებზე გაცემული პროცენტები, მათ შორის : 24
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით) 25
ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე 
ფიზიკურ პირზე შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული 
ანაზღაურება 

26
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მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული 
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება (გარდა პროცენტებისა და 
დივიდენდისა), მათ შორის: 

27

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
134- ე მუხლის:

პირველი 
ნაწილის:

„ბ1 “ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 5 %) 

28

„გ“ ქვეპუნქტით    
(განაკვეთი 10 %) 

29

„დ“ ქვეპუნქტით  
(განაკვეთი 4 %) 

30

„ე“ ქვეპუნქტით  
(განაკვეთი 10 %) 

31

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%) 32
მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული 
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება (შეღავათების გამოკლებით), 
რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა 
და დივიდენდისა), მათ შორის: 

33

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
134-ე მუხლის:

პირველი 
ნაწილის:

„ ბ1“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 5 %) 

34

„გ“ ქვეპუნქტით  
(განაკვეთი 10 %) 

35

„დ“ ქვეპუნქტით  
(განაკვეთი 4 %) 

36

„ე“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 10 %) 

37

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%) 38
ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი  
(მე-17-მე-20 , 201, 21-ე , 23-ე , 25-ე , 26-ე , 34-ე-38-ე უჯრებში ასახული თანხების 
შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი) 

39

ორგანიზაციებზე და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარე-
ზიდენტ საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული 
განაცემები, მათ შორის: 

40

ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
134-ე მუხლის:

პირველი 
ნაწილის:

„ბ1“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 5 %) 

41

„გ“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 10 %) 

42

„დ“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 4 %) 

43

„ე“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 10 %) 

44

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%) 45
ბ) დივიდენდები (განაკვეთი 5%) 46
გ) პროცენტები (განაკვეთი 5%) 47
ორგანიზაციებზე და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე 
არარეზიდენტ საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული 
განაცემები ( შეღავათების გამოკლებით), მათ შორის : 

48

ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
134-ე მუხლის:

პირველი 
ნაწილის:

„ბ1“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 5 %) 

49

„გ“ ქვეპუნქტით  
(განაკვეთი 10 %) 

50

„დ“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 4 %) 

51

„ე“ ქვეპუნქტით 
(განაკვეთი 10 %) 

52

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%) 53



56

ბ) დივიდენდები (განაკვეთი 5%) 54
გ) პროცენტები (განაკვეთი 5%) 55
გადახდის წყაროსთან ორგანიზაციებისთვის და საქართველოში მუდმივი 
დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი საწარმოებისათვის დაკავებული 
ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადი ( 49-ე-55-ე უჯრებში ასახული თანხების 
შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი ) 

56

2008 წლის პირველ იანვრამდე პერიოდებზე გაუცემელი ანაზღაურებები, 
რომლებზეც დარიცხულია სოციალური გადასახადი 

561

2008 წლის პირველ იანვრამდე გაუცემელი ანაზღაურებებიდან მის შემდეგ 
პერიოდებში გაცემულია: 

562

მათ შორის, საანგარიშო თვეში 563

სოციალური გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე 
(563 უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის გადასახადის განაკვეთზე ნამრავლი) 

564

გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ 
ანაზღაურებაზე (563 უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის საგადასახადო 
განაკვეთზე ნამრავლი) 

565

სულ ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული გადასახადების ჯამი 
შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინებით (39-ე, 56-ე, 565 
უჯრებში და „დეკლარაციის დანართი „დ“-ს მე-6 სვეტში ასახული თანხების ჯამს 
გამოკლებული „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში ასახული თანხების 
ჯამი) მათ შორის: 

57

აჭარის ა . რ . რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 571

აფხაზეთის ა . რ . რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 572

ინფორმაციისათვისინფორმაციისათვის

შენიშვნა: შენიშვნა:   67-ე , 68-ე და 69-ე უჯრების შევსება სავალდებულოა 
მიწოდებული საქონლის / გაწეული მომსახურების ღირებულება 58
სამეურნეო ოპერაციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯი 59
საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი 
სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის ოდენობა 

60

ფიზიკურ პირთა რიცხოვნება, რომლებზეც გაცემულია მე-16 უჯრაში ასახული 
თანხა 

61

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ 
უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის 
წყაროსთან დაბეგვრას 

62

ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის: 63
საკონტროლო - სალარო აპარატების საშუალებით 64
მაქსიმალური ხელფასი 65
მინიმალური ხელფასი 66
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის 67
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა 68
პირთა რაოდენობა, რომლებზეც გაცემულია 68-ე უჯრაში ასახული თანხა 69
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ვებგვერდი, 01/08/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017609  

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №262ბრძანება №262

2022 წლის 29 ივლისი ქ. თბილისი2022 წლის 29 ივლისი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 81 1 
მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 - მე-8 პუნქტები:

„6. თუ აქციზური/არააქციზური მარკებით ნიშანდებულ იქნა ამავე მარკების 
სახეობისთვის შეუსაბამო საქონელი, შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია, 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, შესაბამისი 
მარკები ჩათვალოს დაბრუნებულად და უტილიზირებულად, თუ შესრულდება ქვემოთ 
მოცემული ყველა პირობა:

ა) საბაჟო საწყობში განხორციელდა ან/და საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოვლინდა 
არასწორი ნიშანდება;

ბ) აქციზურ/არააქციზურ მარკებზე სრულყოფილად იდენტიფიცირდება შესაბამისი 
რეკვიზიტები;

გ) შერჩეული პირისთვის და საგადასახადო ორგანოსთვის წარდგენილია ინფორმაცია 
(რეესტრი) შესაბამისი საქონლის დასახელების, რაოდენობის და მათზე დაკრული აქციზური/
არააქციზური მარკების სერიული ნომრის/სერიული ნომრის დიაპაზონის მითითებით. 
აღნიშნული ინფორმაციის (რეესტრის) სისწორე ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებულია 
(არსებობის შემთხვევაში) გადასახადის გადამხდელის მიერ მოწვეული დამოუკიდებელი 
აუდიტორის მიერ.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
ა) შესაბამისი ინფორმაციის (რეესტრის) წარდგენიდან შემოსავლების სამსახურის 

უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემამდე, 
საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია ადგილზე გადაამოწმოს ფაქტობრივი გარემოებები 
და წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორე;

ბ) გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია შერჩეულ პირს და საგადასახადო ორგანოს 
წარუდგინოს:

ბ.ა) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში,  მის მიერ მოწვეული 
დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებული (არსებობის 
შემთხვევაში) აქტი შესაბამისი მარკების განადგურების შესახებ;

ბ.ბ) არაუგვიანეს საქონლის მიწოდებისა ან საბაჟო საწყობიდან გატანის მომენტისა, 
ინფორმაცია (რეესტრი) შესაბამისი საქონლის დასახელების, რაოდენობის და მათზე 
დაკრული ძველი და ახალი მარკების სერიული ნომრების/სერიული ნომრების დიაპაზონების 
მითითებით.

8. გადასახადის გადამხდელის მიერ ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემოსავლების 
სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი 
გამოცხადდება ბათილად.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                         ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 01/08/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017610
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანებ №264ბრძანებ №264

2022 წლის 29 ივლისი ქ. თბილისი2022 წლის 29 ივლისი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 112-ე 
მუხლის მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„13. 2023 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შერჩეულ პირს არააქციზური საქონლის 
სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება აუნაზღაურდება შემოსავლების 
სამსახურის მიერ, შერჩეულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 აგვისტოდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                   ლაშა ხუციშვილი    ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 18/07/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
010240080.64.076.016111
 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისდა აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის

უფროსის  ბრძანება №ნ-7უფროსის  ბრძანება №ნ-7
2022 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი2022 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  

2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, 24/07/2018 წ., 010240080.64.076.016052) დამტკიცებულ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებით 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-4 მუხლის „ა“, „ბ“ და „გ“ 
ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) უმაღლესი განათლება (აუციელებლია იურიდიული ან/და ფსიქოლოგიური 
განათლება);

ბ) ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში ან/და იურიდიული მიმართულებით 
მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება (სასურველია საჯარო სამსახურში მუშაობის 
გამოცდილება);

გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ორგანული 
კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 
14 სექტემბრის №223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი    დავით მჭედლიძედავით მჭედლიძე



60

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:

პირ მა რომ ნივ თე ბი ჩა მო ი ტა ნოს ჩი ნე თი დან ოჯა ხის თ ვის, შვი ლის თ ვის, მე უღ ლის-
თ ვის და თუნ დაც თა ვი სი მოხ მა რე ბის თ ვის, რო მელ თა ცალ კე უ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 
არ აღე მა ტე ბა 200-300 ლარს და სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 1550 ლარს, სა ბა ჟო ზე 
შე მოს ვ ლი სას უნ და გა და ი ხა დოს თუ არა დღგ  და გეზ -ის გა და სა ხა დი?

პა სუ ხი:

თუნივთებიფიზიკურიპირისმიერ:
შემოტანილიასაჰაეროტრანსპორტით;
ხდება28ე–97ეჯგუფებითგანსაზღვრულისსაქონლისიმპორტი
საქონლისსაერთოწონაარაღემატება30კგს.
არარისგანკუთვნილიეკონომიკურისაქმიანობისთვის;და
მათიღირებულებაარაღემატება3000ლარს,
მაშინისინისაგადასახადოკოდექსითმოქმედიგადასახადებითდაბეგვრასარექვემ
დებარება(იხ.საგადასახადოკოდექსის199.“დ.ზ“და309.132ემუხლები).
საქონლისსაფოსტოგზითშემოტანისასთანხაშიგამოხატულიზღვარი3000ლარის
ნაცვლადშეადგენს300ლარს.
საზოგადოდკი,საქონლისღირებულებისგანსაზღვრისასმნიშვნელობააქვსიმას,თუ
ვისშემოაქვსდაარაიმას,თუვისთვისშემოაქვსსაქონელი.

კითხ ვა:

ორი იური დი უ ლი პი რი სათ ვის, თუ ორი ვე ეს ტო ნურ მო დელ ზეა გა და სუ ლი, ვა ლის 
პა ტი ე ბა თუ არის იგი ვე, რაც უსას ყიდ ლო მი წო დე ბის და ბეგ ვ რის რე ჟი მი და თუ 
მოხ და ვა ლის პა ტი ე ბა იური დი ულ პი რებს შო რის, რა გა და სა ხა დით და ი ბეგ რე ბა?
ასე ვე გვა ინ ტე რე სებს, რო დე საც დე ბი ტო რის ჩა მო წე რა ხდე ბა იური დი უ ლი პი რის 
შემ თხ ვე ვა ში რა ხდე ბა და ფი ზი კუ რი პი რის ვა ლის ჩა მო წე რი სას რა გა და სა ხა-
დე ბით იბეგ რე ბა?

პა სუ ხი:

სსკის983მუხლში2020წელსშესულისაკანონმდებლოცვლილებისშემდგომ,თუ
ვალისპატიებაესტონურიმოდელისსაწარმოებსშორისხორციელდება,მაშინიგიარ
დაექვემდებარებადაბეგვრას,გარდაიმშემთხვევისა,როცასაწარმო,რომელსაცაპა
ტიესვალი,გათავისუფლებულიამოგებისგადასახადისგან(მაგალითად,წარმოადგენს
მაღალმთიანიზონისსაწარმოს),ვინაიდანვალისასეთიჩამოწერისთუნდაცუსასყიდლო
მიწოდებადმიჩნევისშემთხვევაშიცკიმოგებისგადასახადითდაბეგვრაარმოხდება,
რადგანუსასყიდლომიწოდებამომხდარიაე.წ.ესტონურმოდელზეგადასულპირზე
(გარდაგათავისუფლებულიპირისა)რაცმოგებისგადასახადითარიბეგრება.
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თუ„ვალნაპატიები“საწარმოარარისგადასული„ესტონურმოდელზე“დამოგების
გადასახადითიბეგრებაწლიურად,მაშინიგივალისპატიებითმიღებულშემოსავალს
ჩართავსთავის წლიურ ერთობლივ შემოსავალშიდადაიბეგრება წლიური მოგების
გადასახადით.

რაც შეეხება იმას,თუ ზოგადადროდის ჩაითვლება ვალის ჩამოწერა უსასყიდლოდ
მიწოდებადდაროგორდაიბეგრება.მაგალითად,განვიხილოთფიზიკურიპირისთვის
ვალისპატიებისშემთხვევები.ამდროსგასათვალისწინებელიარამდენიმეგარემოება
დადაბეგვრისმიდგომებიდამოკიდებულიიქნებაშემთხვევათაიმკომბინაციაზე,რომ
ლებიცდაფიქსირდებაკონკრეტულადთქვენიკომპანიისშემთხვევაში:

1.ვალისჩამოწერისუსასყიდლომიწოდებადაღიარებასთანდაკავშირებითგამოცე
მულიაშემოსავლებისსამსახურის2657სიტუაციურისახელმძღვანელო,რომლის
მიხედვითაცვალისჩამოწერისუსასყიდლომიწოდებადაღიარებაარმოხდება2
შემთხვევაში:თუჩამოწერილივალინაკლებიავალისამოღებისხარჯზეან/დადები
ტორმამიმართასასამართლოსდავალისამოღებისშეუძლებლობისგამოჩამოწერა
დებიტორულიდავალიანება.

2.დანარჩენშემთხვევაში(გარდა1ნაწილშიაღნიშნულიშემთხვევებისა)ვალისჩა
მოწერისუსასყიდლომიწოდებადმიჩნევახდებაინდივიდუალურად,კონკრეტული
ფაქტობრივიგარემოებებიდანგამომდინარედაპრაქტიკაში,როგორცწესი,აღნიშ
ნულისმტკიცებისტვირთიეკისრებავალისჩამომწერმხარეს,რადროსაცმანუნდა
დაასაბუთოს,რომ აღნიშნულიჩამოწერა არისახავდა მიზნადგადასახადებისგან
თავისარიდებას.

3.რაცშეეხებავალისჩამოწერისასფიზიკურპირისთვისსაშემოსავლოგადასახადის
დაკავების შესაძლებლობას  ეს შესაძლოა განხორციელდეს, თუდებიტორული
დავალიანება(სასესხომოთხოვნა)წარმოშობილიასაქონლისმიწოდებისასანსეს
ხისგაცემისშედეგად.ასეთიმოთხოვნისჩამოწერისშემთხვევა1და2ნაწილებში
მოცემულიგარემოებებისგათვალისწინებითშესაძლოააღიარებულიიქნესქონების
უსასყიდლომიწოდებადდაამმუხლითგანსაზღვრულიპირობებისდადგომისას(თუ
ქონებისღირებულებაწლისგანმავლობაშიმეტია1000ლარზედაფიზიკურიპირი
არარისი/მ),აღნიშნულიშესაძლოადაიბეგროსსაშემოსავლოგადასახადითსსკ
ის154მუხლის1ნაწილის„მ“ქვეპუნქტისმიხედვით.მომსახურებისუსასყიდლოდ
მიწოდებისშემთხვევებიშემოსავლებისსამსახურისრამდენიმესიტუაციურისახელმ
ძღვანელოსმიხედვითარარისგანხილულიქონებისუსასყიდლომიწოდებადსსკის
154მუხლის1ნაწილისმქვეპუნქტიმიხედვითდაარარისდაბეგრილისაშემოსავლო
გადასახადითგადახდისწყაროსთან.

კითხ ვა:

შპს რე გის ტ რი რე ბუ ლი იყო რო გორც არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი გა და სა ხა დის გა დამ ხ-
დე ლი, შე სა ბა მი სი პე რი ო დის გას ვ ლის შემ დეგ გახ და კვა ლი ფი ცი უ რი სტა ტუ სის 
მქო ნე და მა ნამ დე და სა დას ტუ რე ბელ ფაქ ტუ რებს ვა დას ტუ რებთ, ვა ბამთ დეკ ლა-
რა ცი ებ ს .ა სეთ შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ სა ქონ ლის ან გა რიშ - ფაქ ტუ რებს ვით ვ ლით 
თუ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბი საც (იჯარა, ინ ტერ ნე ტი)?
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პა სუ ხი:

ჩვენიაზრით,თქვენშეგიძლიათჩაითვალოთიმსაქონელზე/მომსახურებაზეგადახდილი
დღგ,რომლისდროსაცთქვენიყავითრეგისტრირებულიდღგისგადამხდელად,თუ
კმაყოფილდებასაგადასახადოკოდექსისXXVIთავით(დღგისჩათვლა,კორექტირება
დადაბრუნება)დადგენილიმოთხოვნები.

კითხ ვა:

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია (ააიპ)რეგისტრირებულია სპორ ტუ ლი კლუ ბის სა-
ხით, რო მე ლიც სპორ ტუ ლი ფე დე რა ცი ის წევ რი ა. კლუბს ფე დე რა ცია აფი ნან სებს 
და ამა ვე ფე დე რა ცი ამ და ა ჯა რი მა სპორ ტუ ლი კლუ ბის ერ თი წევ რი, არას პორ ტუ-
ლი საქ ცი ე ლის გა მო. გთხოვთ გვი პა სუ ხოთ: ამ ჯა რი მას ვინ იხ დის, ის ფი ზი კუ რი 
პი რი თუ სპორ ტუ ლი კლუ ბი და თუ გა და უხ დის სპორ ტუ ლი კლუ ბი, და სა ბეგ რია 
ეს ჯა რი მა სა შე მო სავ ლო თი ან მო გე ბის გა და სა ხა დით?

პა სუ ხი:

თუჯარიმაეკისრებაფიზიკურპირს,მაშინესმისიგადასახდელიჯარიმაა,ხოლოთუ
ასეთდროსმისნაცვლადჯარიმასგადაიხდისკლუბი,მაშინშესაძლოაამფიზიკურპირს
დაუკავდესსაშემოსავლოგადასახადითუფიზიკურიპირიირიცხებაკლუბშიროგორც
დაქირავებითმომუშავე.

სხვაშემთხვევებშიდეტალურადარისგანსახილველიკლუბისადაფედერაციისწესდებები,
ფიზიკურპირთანსამართლებრივიურთიერთობისსახე(თუარარისდაქირავებითმომუ
შავემაშინრასამართლებრივურთიერთობაშივართამპირთან)დასხვამნიშვნელოვანი
დეტალებიდამხოლოდაღნიშნულისშემდგომარისგადასაწყვეტიდაბეგვრისსაკითხები.

კითხ ვა:

მო ქა ლა ქე, ფი ზი კუ რი პი რი, კუთ ვ ნი ლი მან ქა ნით მო ემ სა ხუ რა შპს-ს და გა და ზი და 
შპს-ს სა ქო ნე ლი. შპს-მ ბან კი დან გა და რიცხ ვის დროს და ნიშ ნუ ლე ბა ში მი უ თი თა 
სატ რან ს პორ ტო მომ სა ხუ რე ბა. გვა ინ ტე რე სებს რა გა და სა ხა დე ბი იქ ნე ბა შპს-ს 
მხრი დან გა და სახ დე ლი?

პა სუ ხი:

თუფიზიკური პირი არ არის ინდმეწარმედრეგისტრირებული პირი (ასევე არ არის
დღგსგადამხდელი),მაშინმისთვისანაზღაურებისგაცემისასშპსდაუკავებსსაშემო
სავლოგადასახადს.

კითხ ვა:

ფი ზი კუ რი პი რი რე გის რი რე ბუ ლია რო გორც მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე და 
კუთ ვ ნი ლი ფარ თი იჯა რით აქვს გა ცე მუ ლი მე ო რე ფი ზი კურ პირ ზე, ინ დი ვი დუ ა-
ლურ მე წარ მე ზე. შე კითხ ვა მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში: ვინ უნ და და ა დეკ ლა რი როს 
იჯა რი დან შე მო სა ვა ლი, და ბეგ როს და გა და ი ხა დოს ბი უ ჯეტ ში? 
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პა სუ ხი:

ამკონკრეტულშემთხვევაში,ვინაიდანფართისგამქირავებელიარისმცირემეწარმე
(რაცდიდიალბათობითმიანიშნებსიმაზე,რომიგიარისი/მ),იჯარიდანშემოსავალს
ადეკლარირებსდაშესაბამისგადასახადსიხდისშემოსავლისმიმღები.

კითხ ვა:

შპს-ის  საქ მი ა ნო ბის სფე როს წარ მო ად გენს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, კერ ძოდ ფერ-
მე რუ ლი საქ მი ა ნო ბა: მო შე ნე ბუ ლი ჰყავს მწყე რი, რომ ლი და ნაც  პრო დუქ ტის 
სა ხით მი ღე ბუ ლიმ წყე რის კვერ ცხის და მწყე რის ხორ ცის რე ა ლი ზა ცი ას ახ დენს 
გა და მუ შა ვე ბის (მზა, ბუმ ბულ გაც ლი ლი) გზით ,ან კი დევ, პირ და პი რი მი წო დე ბით 
(გადამუშავების გა რე შე). შპს რე გის ტ რი რე ბუ ლია დღგ-ს გა დამ ხ დე ლად. ცნო ბი-
ლი ა, რომ კვერ ცხი გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სგან, მაგ რამ ხორ ცი (ნებისმიერი 
ფორ მით) და ბეგ ვ რა დი სა ქო ნე ლი ა. გვა ი ტე რე სებს, შე იძ ლე ბა თუ არა ასე თი 
პი რო ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შპს-მ შე ძე ნი ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის და სხვა სა-
ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბი დან მო ახ დი ნოს დღგ-ს ჩათ ვ ლის ოპე რა ცი ე ბი, 
იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო დე საც მწყე რის ხორ ცის რე ა ლი ზა ცია არ მო უხ დე ნი ა?

პა სუ ხი:

თქვენსრულადშეგიძლიათჩაითვალოთისდღგ,რომელიც„გამიჯნულია“დაპირდა
პირმიეკუთვნებადღგის18%იანიგანაკვეთითდასაბეგროპერაციებსანჩათვლის
უფლებისმქონეგათავისუფლებულოპერაციებს.თქვენსაერთოდვერჩაითვლითიმ
დღგს,რომელიც„გამიჯნულია“დაპირდაპირმიეკუთვნებაჩათვლისუფლებისგარე
შეგათავისუფლებულოპერაციებს.ხოლოთუასეთი„გამიჯვნა“შეუძლებელია,მაშინ
დღგსჩაითვლითსაერთობრუნვაშიჩათვლისუფლებისმქონეოპერაციებისხვედრითი
წილისპროპორციულად(იხ.საგადასახადოკოდექსის177ემუხლი).

ჩვენარმოგვიხდენიაიმისშეფასება,რამდენადარისთქვენიოპერაციებიგათვისუფ
ლებულიჩათვლისუფლებითანდასაბეგრიადღგით(ამუკანასკნელისთვისგაცილებით
მეტიკონკრეტიკაგვჭირდება),თუმცა,თქვენიკითხვიდანდასსკისმოქმედიმოთხოვ
ნებიდანგამომდინარე,თქვენიმიწოდებაარარისდაკავშირებულიჩათვლისუფლების
გარეშე გათავისუფლებულოპერაციებთანდადაკავშირებულია (ანდაკავშირებული
იქნება სამომავლოდ)18%ითდასაბეგრ ან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ
ოპერაციებთან.აქედანგამომდიანარედღგსჩათვლისმიღებისუფლებათქვენსკომ
პანიასაქვსსაგადასახადოკოდექსისXXVIთავითდადგენილიმოთხოვნების(ჩათვლის
ვადები,წარმომადგელობითიხარჯებისდღგსჩათვლისგამორიცხვადაა.შ.)გათვა
ლისწინებისპირობებში.

კითხ ვა:

ვარ თ  რე გის ტ რი რე ბუ ლი ააიპ (დღგ-ს გა დამ ხ დე ლი, რად გან ვე წე ვით ეკო ნო მი კურ 
საქ მი ა ნო ბა საც). უცხო უ რი სა წარ მოს ფი ლი ალ მა ( x -ორ გა ნი ზა ცი ამ) დაგ ვი დო სერ-
ვის ხელ შეკ რუ ლე ბა, გა ვუ წი ეთ მომ სა ხუ რე ბა და ჩაგ ვი რიცხა თან ხა. აღ ნიშ ნუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ემ სა ხუ რე ბა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ლე ბას, რო მე ლიც სა ერ თა შო-
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რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში გან თა ვის ფ ლე ბუ ლია დღგ-სგან. და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ბო ლოს წე რი ა, რომ მი სა ღე ბი თან ხა არის გან თა ვი სიფ ლე ბუ ლი 
დღგ-სგან 996 ბრძა ნე ბის ფარ გ ლებ ში და დღგ-ს შე ღა ვა თით მო სარ გებ ლე თა 
რე ეს ტ რ შიც იძებ ნე ბა შე სა ბა მი სი და სა ხე ლე ბით და ამ ორ გა ნი ზა ცი ის სა ი დენ ტი-
ფი კა ციო ნომ რით .  გ ვა ინ ტე რე სებს, ოპე რა ცია უნ და და ი ბეგ როს თუ არა დღგ-თი?

პა სუ ხი:

თუთქვენმიერაღწერილიპირობებინამდვილადსრულდება(მიწოდებასათავისუფლებს
მოქმედისაერთაშორისოხელშეკრულება,მიმღებიპირიარისrs.geზეგამოქვეყნებულ
შეღავათით მოსარგებლე პირთარეესქტში, მიწოდება ხდება ამავერეესტრში მითი
თებულიმოქმედიპროექტისფარგლებში),მაშინესოპერაციადღგითდაბეგვრისგან
გათავისუფლდება.

კითხ ვა:

შპს-ს შე ძე ნი ლი აქვს ავ ტომ ზი დი ტრა ი ლე რე ბი, რომ ლი თაც სხვა დას ხ ვა მი მარ-
თუ ლე ბით უნ და გა და ზი დოს ავ ტო მო ბი ლე ბი, ფო თი - ბა თუ მი დან ყა ზა ხეთ ში, 
უზ ბე კეთ ში, აზერ ბა ი ჯან ში და ა.შ. გვა ი ტე რე სებს, გა ნე კუთ ვ ნე ბა თუ არა ეს სა ერ-
თა შო რი სო გა და ზიდ ვას და გან თ ვი სუფ ლე ბუ ლი ვართ ამ ოპე რა ცი ე ბით დღგ-ან?

პა სუ ხი:

თუესგადაზიდვაერთიანისატრანსპორტოდოკუმენტითხორციელდებადადაცულია
მოქმედი საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნები, კერძოდ, საქონელი გადაზიდვის
დაწყებიდანვემოქცეულია4დანერთერთსასაქონლოოპერაციაში(ექსპორტი,რე
ექსპორტი,გარეგადამუშავება,ტრანზიტი),მაშინიგისსკის172ემუხლის1ნაწილის
“თ”ქვეპუნქტითჩაითვლებასაერთაშორისოგადაზიდვისსატრანსპორტომომსახურებად
დადღგისგანგათავისუფლდებაჩათვლისუფლებით.

კითხ ვა:

გთხოვ თ  მი პა სუ ხოთ: 

1)  რო დე საც  რე ზი დენ ტი  სა წარ მო  ე წე ვა ს ხ ვა ქ ვეყ ნებ ში  ვაჭ რო ბას (ქვე ყა ნაში 
 ყი დუ ლობ ს  და ქ ვე ყა ნაში  ყი დის), ეს ო პე რა ცი ა  რე ექ ს პორ ტად  კ ვა ლი ფი ცირ-
დე ბა?

2)  სა გა და სა ხა დო  კუთხით, რა  ვალ დე ბუ ლე ბე ბი  უჩ ნ დე ბა  ა სე თი  ო პე რა ცი ე ბის 
 დ როს  სა წარ მოს?

3)  სა წარ მო  ა რა ა დღ გ- ს  გა დამ ხ დე ლი, რე კო მენ დი რე ბუ ლი ა დღგ-ს გა დამ ხ დე-
ლად  დად გო მა?
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პა სუ ხი:

1. რეექსპორტიარისსაქართველოდანუცხოურისაქონლისგატანასაზღვარგარეთ,
რაცთქვენსშემთხვევაში,სავაურაუდოდ,არხდება,რამდენადაცთქვენიკითხვიდან
გამომდინარე,საქონელსყიდულობთერთუცხოქვეყანაშიდაყიდითმეორეუცხო
ქვეყანაში.

2. თუესოპერაციებისრულადსაქართველოსტერიტორიისგარეთხდება(შეძენაცდა
რეალიზაციაც),მაშინაღნიშნულიოპერაციისმიწოდებისადგილადსსკის162ე
მუხლის1და2ნაწილებისმიხედვითარითვლებასაქართველოდაასეთიოპერა
ციებისაქართველოშიდღგითდაბეგვრასარექვემდებარება.გარდაამისა,სსკის
175ემუხლისმე2ნაწილისაქვეპუნქტითდღგისგადამხდელპირსუფლებააქვს,
ჩაითვალოსუცხოქვეყნისტერიტორიაზესაქონლისმიწოდებასთანდაკავშირებული
საქართველოშიგადახდილიდღგსსკისXXVIთავით(დღგისჩათვლა)გათვალის
წინებული სხვა მოთხოვნებისდაკმაყოფილების შემთხვევაში (ჩათვლის ვადები,
წარმომადგელობითხარჯებზედღგისჩათვლისგამორიცხვადაა.შ.).

3. სსკის165ემუხლის1ნაწილისმიხედვით,უცხოქვეყნისტერიტორიზესაქონლის
მიწოდებასთანდაკავშირებული ბრუნვები არ გაითვალისწინება სავალდებულო
რეგისტრაციის  ე. წ.100000ლარის სათვალავშიდა არ წარმოშობსდღგის
გადამხდელადსავალდებულორეგისტრაციას,აქედანგამომდინარესაწარმოარ
არისვალდებული,დარეგისტრირდესდღგისგადამხდელად.დღგსგადამხდელად
ნებაყოფლობითირეგისტრაციისსაკითხიმანთავადუნდაგადაწყვიტოსსაკუთარი
სპეციფიკისგათვალისწინებით.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.07.22 1,5600 4,1003 3,0504 3,5503 2,1897 2,5982 2,9513 6,5082 6,1682 0,7688 2,8458 3,0522 1,2330 2,9283

02.07.22 1,5551 4,0871 3,0403 3,5108 2,1922 2,5910 2,9314 6,4449 6,1471 0,7609 2,8222 3,0304 1,2286 2,9077

03.07.22 1,5551 4,0871 3,0403 3,5108 2,1922 2,5910 2,9314 6,4449 6,1471 0,7609 2,8222 3,0304 1,2286 2,9077

04.07.22 1,5551 4,0871 3,0403 3,5108 2,1922 2,5910 2,9314 6,4449 6,1471 0,7609 2,8222 3,0304 1,2286 2,9077

05.07.22 1,5374 4,0412 3,0062 3,4888 2,1583 2,5615 2,9182 6,3876 6,0805 0,7508 2,7967 2,9973 1,2151 2,8762

06.07.22 1,5122 3,9752 2,9574 3,4564 2,1229 2,5189 2,8808 6,2495 5,9820 0,7297 2,7447 2,9739 1,1950 2,8710

07.07.22 1,5163 3,9817 2,9625 3,4634 2,1394 2,5236 2,8765 6,1869 5,9897 0,7194 2,7553 2,9893 1,1958 2,9038

08.07.22 1,5184 3,9903 2,9690 3,4949 2,1312 2,5292 2,8819 6,2105 6,0039 0,7230 2,7661 2,9958 1,1980 2,9119

09.07.22 1,4987 3,9404 2,9327 3,4649 2,1023 2,4976 2,8569 6,1253 5,9320 0,7221 2,7386 2,9594 1,1863 2,8896

10.07.22 1,4987 3,9404 2,9327 3,4649 2,1023 2,4976 2,8569 6,1253 5,9320 0,7221 2,7386 2,9594 1,1863 2,8896

11.07.22 1,4987 3,9404 2,9327 3,4649 2,1023 2,4976 2,8569 6,1253 5,9320 0,7221 2,7386 2,9594 1,1863 2,8896

12.07.22 1,4908 3,9180 2,9156 3,4472 2,0931 2,4837 2,8260 6,0774 5,8984 0,7132 2,7252 2,9403 1,1856 2,8830

13.07.22 1,4718 3,8693 2,8788 3,4037 2,0726 2,4522 2,8063 5,9717 5,8255 0,6992 2,7050 2,9165 1,1700 2,8745

14.07.22 1,4728 3,8719 2,8815 3,4128 2,0834 2,4544 2,8063 5,9656 5,8311 0,7030 2,7147 2,9305 1,1820 2,8643

15.07.22 1,4632 3,8447 2,8613 3,3808 2,0631 2,4374 2,7902 5,9375 5,7900 0,7030 2,6964 2,9020 1,1720 2,8559

16.07.22 1,4649 3,8505 2,8658 3,3772 2,0603 2,4415 2,7902 5,9623 5,8014 0,7091 2,7029 2,9101 1,1696 2,8504

17.07.22 1,4649 3,8505 2,8658 3,3772 2,0603 2,4415 2,7902 5,9623 5,8014 0,7091 2,7029 2,9101 1,1696 2,8504

18.07.22 1,4649 3,8505 2,8658 3,3772 2,0603 2,4415 2,7902 5,9623 5,8014 0,7091 2,7029 2,9101 1,1696 2,8504

19.07.22 1,4717 3,8666 2,8782 3,3955 2,0722 2,4526 2,8038 6,0308 5,8267 0,7144 2,7262 2,9033 1,1742 2,8348

20.07.22 1,4823 3,8942 2,8994 3,3994 2,0873 2,4693 2,8449 6,1000 5,8690 0,7275 2,7594 2,9201 1,1805 2,8281

21.07.22 1,4703 3,8549 2,8697 3,3748 2,0574 2,4452 2,8280 5,9945 5,8103 0,7188 2,7410 2,9027 1,1722 2,8203

22.07.22 1,4604 3,8373 2,8567 3,3545 2,0448 2,4335 2,8078 5,9965 5,7835 0,7118 2,7412 2,8838 1,1651 2,8045

23.07.22 1,4550 3,8224 2,8456 3,3429 2,0401 2,4237 2,8030 5,9802 5,7698 0,7147 2,7312 2,8986 1,1593 2,7986

24.07.22 1,4550 3,8224 2,8456 3,3429 2,0401 2,4237 2,8030 5,9802 5,7698 0,7147 2,7312 2,8986 1,1593 2,7986

25.07.22 1,4550 3,8224 2,8456 3,3429 2,0401 2,4237 2,8030 5,9802 5,7698 0,7147 2,7312 2,8986 1,1593 2,7986

26.07.22 1,4593 3,8328 2,8534 3,3606 2,0454 2,4298 2,8298 6,0588 5,7827 0,7211 2,7435 2,8969 1,1630 2,7917

27.07.22 1,4479 3,7989 2,8282 3,3441 2,0332 2,4096 2,8243 5,9789 5,7344 0,7066 2,7078 2,8903 1,1507 2,7886

28.07.22 1,4420 3,7892 2,8208 3,3522 2,0279 2,4026 2,8319 5,8920 5,7169 0,6993 2,6987 2,8910 1,1483 2,7791

29.07.22 1,4367 3,7709 2,8071 3,3565 2,0215 2,3938 2,8416 5,8581 5,6899 0,6884 2,6945 2,8821 1,1407 2,7703

30.07.22 1,4464 3,8018 2,8299 3,3650 2,0462 2,4108 2,8584 5,9789 5,7341 0,7012 2,7238 2,9043 1,1506 2,7652

31.07.22 1,4464 3,8018 2,8299 3,3650 2,0462 2,4108 2,8584 5,9789 5,7341 0,7012 2,7238 2,9043 1,1506 2,7652

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis ivlisSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis ivlisSi



67

თ
ა

რ
ი

ღ
ი

კ
ა

ნ
ა

დ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ა
ვ

ს
ტ

რ
ა

ლ
ი

უ
რ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ე
გ

ვ
ი

პ
ტ

უ
რ

ი 
გ

ი
რ

ვ
ა

ნ
ქ

ა

თ
უ

რ
ქ

უ
ლ

ი 
 

ლ
ი

რ
ა

ი
ა

პ
ო

ნ
უ

რ
ი

 ი
ე

ნ
ი

ა
გ

ს
 დ

ი
რ

ჰ
ა

მ
ი

ი
რ

ა
ნ

უ
ლ

ი
 რ

ი
ა

ლ
ი

ი
ს

რ
ა

ე
ლ

ი
ს

 შ
ე

კ
ე

ლ
ი

ს
ი

ნ
გ

ა
პ

უ
რ

უ
ლ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ქუ
ვე

ით
ურ

ი 
დ

ინ
არ

ი

ჩ
ი

ნ
უ

რ
ი

 ი
უ

ა
ნ

ი

ჰ
ო

ნ
კ

ო
ნ

გ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ი
ნ

დ
უ

რ
ი

 რ
უ

პ
ი

ა

ა
ხ

ა
ლ

ზ
ე

ლ
ა

ნ
დ

ი
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

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

01.07.22 2,2677 2,0141 1,5575 0,1762 2,1470 7,9725 0,6972 8,3879 2,1032 9,5415 4,3722 3,7321 3,7079 1,8196

02.07.22 2,2498 1,9764 1,5467 0,1736 2,1480 7,9164 0,6923 8,2509 2,0854 9,4806 4,3405 3,7055 3,6787 1,7935

03.07.22 2,2498 1,9764 1,5467 0,1736 2,1480 7,9164 0,6923 8,2509 2,0854 9,4806 4,3405 3,7055 3,6787 1,7935

04.07.22 2,2498 1,9764 1,5467 0,1736 2,1480 7,9164 0,6923 8,2509 2,0854 9,4806 4,3405 3,7055 3,6787 1,7935

05.07.22 2,2393 1,9806 1,5265 0,1710 2,1238 7,8307 0,6848 8,2170 2,0608 9,3748 4,3002 3,6655 3,6431 1,7968

06.07.22 2,2206 1,9529 1,5211 0,1691 2,1134 7,8165 0,6836 8,1475 2,0476 9,3457 4,2826 3,6588 3,6172 1,7685

07.07.22 2,2268 1,9749 1,5381 0,1683 2,1446 7,9058 0,6914 8,2685 2,0679 9,4463 4,3313 3,7004 3,6617 1,7911

08.07.22 2,2427 1,9923 1,5408 0,1685 2,1432 7,9279 0,6933 8,3467 2,0790 9,4727 4,3446 3,7103 3,6777 1,8007

09.07.22 2,2252 1,9748 1,5319 0,1668 2,1266 7,8671 0,6880 8,3128 2,0618 9,3940 4,3115 3,6815 3,6460 1,7829

10.07.22 2,2252 1,9748 1,5319 0,1668 2,1266 7,8671 0,6880 8,3128 2,0618 9,3940 4,3115 3,6815 3,6460 1,7829

11.07.22 2,2252 1,9748 1,5319 0,1668 2,1266 7,8671 0,6880 8,3128 2,0618 9,3940 4,3115 3,6815 3,6460 1,7829

12.07.22 2,2182 1,9573 1,5284 0,1659 2,1039 7,8492 0,6864 8,3014 2,0552 9,3665 4,2977 3,6728 3,6293 1,7736

13.07.22 2,2061 1,9328 1,5226 0,1653 2,0985 7,8260 0,6844 8,2406 2,0429 9,3298 4,2745 3,6618 3,6111 1,7566

14.07.22 2,2030 1,9454 1,5174 0,1642 2,0903 7,7983 0,6820 8,2547 2,0395 9,3027 4,2598 3,6488 3,5968 1,7604

15.07.22 2,1771 1,9209 1,5132 0,1633 2,0558 7,7754 0,6800 8,2227 2,0353 9,2664 4,2337 3,6381 3,5753 1,7398

16.07.22 2,1790 1,9260 1,5099 0,1636 2,0552 7,7604 0,6787 8,1676 2,0322 9,2545 4,2184 3,6311 3,5685 1,7504

17.07.22 2,1790 1,9260 1,5099 0,1636 2,0552 7,7604 0,6787 8,1676 2,0322 9,2545 4,2184 3,6311 3,5685 1,7504

18.07.22 2,1790 1,9260 1,5099 0,1636 2,0552 7,7604 0,6787 8,1676 2,0322 9,2545 4,2184 3,6311 3,5685 1,7504

19.07.22 2,1840 1,9367 1,5002 0,1619 2,0512 7,7179 0,6750 8,2018 2,0304 9,2129 4,2090 3,6112 3,5445 1,7502

20.07.22 2,1854 1,9514 1,4940 0,1609 2,0561 7,6997 0,6734 8,2344 2,0312 9,1971 4,1951 3,6027 3,5374 1,7630

21.07.22 2,1876 1,9452 1,4884 0,1603 2,0403 7,6785 0,6715 8,1931 2,0229 9,1628 4,1753 3,5927 3,5259 1,7587

22.07.22 2,1717 1,9281 1,4821 0,1586 2,0224 7,6354 0,6677 8,1318 2,0118 9,1144 4,1446 3,5729 3,5077 1,7379

23.07.22 2,1754 1,9389 1,4793 0,1576 2,0377 7,6194 0,6663 8,1180 2,0134 9,1011 4,1381 3,5652 3,5047 1,7477

24.07.22 2,1754 1,9389 1,4793 0,1576 2,0377 7,6194 0,6663 8,1180 2,0134 9,1011 4,1381 3,5652 3,5047 1,7477

25.07.22 2,1754 1,9389 1,4793 0,1576 2,0377 7,6194 0,6663 8,1180 2,0134 9,1011 4,1381 3,5652 3,5047 1,7477

26.07.22 2,1685 1,9405 1,4744 0,1565 2,0466 7,6006 0,6647 8,1147 2,0151 9,0905 4,1381 3,5566 3,5012 1,7504

27.07.22 2,1659 1,9333 1,4726 0,1563 2,0405 7,5924 0,6640 8,0975 2,0081 9,0745 4,1240 3,5528 3,4959 1,7367

28.07.22 2,1614 1,9304 1,4672 0,1553 2,0331 7,5663 0,6617 8,1130 2,0034 9,0436 4,1161 3,5404 3,4782 1,7330

29.07.22 2,1611 1,9337 1,4629 0,1545 2,0428 7,5423 0,6596 8,0757 2,0031 9,0208 4,1051 3,5291 3,4735 1,7367

30.07.22 2,1556 1,9332 1,4612 0,1544 2,0766 7,5285 0,6584 8,1382 2,0054 9,0160 4,1041 3,5225 3,4887 1,7407

31.07.22 2,1556 1,9332 1,4612 0,1544 2,0766 7,5285 0,6584 8,1382 2,0054 9,0160 4,1041 3,5225 3,4887 1,7407
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.07.22 5,4223 1,7276 1,0655 8,3666 1,5311 7,1970 2,6090 0,2696 0,9891 0,6227 3,6538 1,7973 0,5650

02.07.22 5,3109 1,7175 1,0580 8,3077 1,5200 7,1618 2,5906 0,2676 0,9842 0,6269 3,6322 1,7783 0,5532

03.07.22 5,3109 1,7175 1,0580 8,3077 1,5200 7,1618 2,5906 0,2676 0,9842 0,6269 3,6322 1,7783 0,5532

04.07.22 5,3109 1,7175 1,0580 8,3077 1,5200 7,1618 2,5906 0,2676 0,9842 0,6269 3,6322 1,7783 0,5532

05.07.22 5,1945 1,6989 1,0466 8,2177 1,5035 7,0886 2,5625 0,2652 0,9736 0,6154 3,5928 1,7701 0,5394

06.07.22 4,6618 1,6958 1,0447 8,2029 1,5002 7,0758 2,5579 0,2649 0,9722 0,6163 3,5776 1,7517 0,5387

07.07.22 4,5552 1,7137 1,0566 8,2966 1,5087 7,1303 2,7669 0,2671 0,9855 0,6221 3,6208 1,7375 0,5389

08.07.22 4,5526 1,7183 1,0596 8,3197 1,5119 7,0979 2,6907 0,2677 0,9855 0,6080 3,6407 1,7406 0,5364

09.07.22 4,5856 1,7052 1,0515 8,2560 1,4995 7,0221 2,6701 0,2648 0,9783 0,6142 3,6128 1,7099 0,5410

10.07.22 4,5856 1,7052 1,0515 8,2560 1,4995 7,0221 2,6701 0,2648 0,9783 0,6142 3,6128 1,7099 0,5410

11.07.22 4,5856 1,7052 1,0515 8,2560 1,4995 7,0221 2,6701 0,2648 0,9783 0,6142 3,6128 1,7099 0,5410

12.07.22 4,6312 1,7013 1,0491 8,2371 1,4952 7,0061 2,6516 0,2642 0,9758 0,6112 3,4901 1,6962 0,5485

13.07.22 4,8328 1,6964 1,0460 8,2129 1,4887 6,9939 2,7323 0,2638 0,9732 0,6060 3,4999 1,6803 0,5345

14.07.22 4,8504 1,6904 1,0422 8,1837 1,4849 6,9248 2,7226 0,2633 0,9696 0,6015 3,5368 1,6866 0,5266

15.07.22 4,8160 1,6884 1,0392 8,1597 1,4794 6,9033 2,7211 0,2613 0,9652 0,5953 3,5201 1,6705 0,5296

16.07.22 4,8972 1,6851 1,0372 8,1440 1,4763 6,8787 2,7158 0,2604 0,9651 0,5915 3,5106 1,6597 0,5254

17.07.22 4,8972 1,6851 1,0372 8,1440 1,4763 6,8787 2,7158 0,2604 0,9651 0,5915 3,5106 1,6597 0,5254

18.07.22 4,8972 1,6851 1,0372 8,1440 1,4763 6,8787 2,7158 0,2604 0,9651 0,5915 3,5106 1,6597 0,5254

19.07.22 4,9712 1,6739 1,1258 8,0994 1,4677 6,8267 2,7010 0,2586 0,9614 0,5836 3,4942 1,6599 0,5242

20.07.22 5,0280 1,6700 1,1231 8,0803 1,4638 6,7983 2,6946 0,2583 0,9572 0,5900 3,5051 1,6670 0,5202

21.07.22 5,0985 1,6652 1,1200 8,0580 1,4617 6,7714 2,6872 0,2582 0,9545 0,5855 3,5056 1,6486 0,5211

22.07.22 4,8430 1,6558 1,1137 8,0129 1,4533 6,7766 2,6721 0,2572 0,7634 0,5815 3,4878 1,6334 0,5127

23.07.22 4,7550 1,6524 1,1114 7,9960 1,4504 6,7878 2,6665 0,2567 0,7647 0,5794 3,4772 1,6522 0,5089

24.07.22 4,7550 1,6524 1,1114 7,9960 1,4504 6,7878 2,6665 0,2567 0,7647 0,5794 3,4772 1,6522 0,5089

25.07.22 4,7550 1,6524 1,1114 7,9960 1,4504 6,7878 2,6665 0,2567 0,7647 0,5794 3,4772 1,6522 0,5089

26.07.22 4,7726 1,6464 1,1087 7,9763 1,4465 6,8152 2,7078 0,2557 0,7667 0,5835 3,4677 1,6646 0,5078

27.07.22 4,7200 1,6452 1,1074 7,9674 1,4445 6,8368 2,7048 0,2543 0,7562 0,5825 3,4571 1,6608 0,5204

28.07.22 4,5683 1,6390 1,1036 7,9403 1,4392 6,8367 2,7106 0,2538 0,7531 0,5819 3,4222 1,6475 0,5195

29.07.22 4,5601 1,6338 1,1002 7,9151 1,4345 6,8108 2,7020 0,2536 0,7512 0,5784 3,3855 1,6474 0,5283

30.07.22 4,4581 1,6308 1,0981 7,9006 1,4324 6,7878 2,6992 0,2533 0,7491 0,5791 3,3566 1,6745 0,5334

31.07.22 4,4581 1,6308 1,0981 7,9006 1,4324 6,7878 2,6992 0,2533 0,7491 0,5791 3,3566 1,6745 0,5334
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
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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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