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მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის 
პროექტი

ახალი შესაძლებლობები ბუღალტრული სერვისების  
მიმწოდებლებისთვის

რეგიონებში მდებარე მცირე და საშუალო მეწარმეებს ხშირად ფინანსური ანალიზისა და 
მართვის სუსტი უნარები აქვთ. მათ უჭირთ ჰქონდეთ საკუთარი ბიზნესის განვითარების 
გრძელვადიანი ხედვა, იქნება ეს ბიზნესის ზრდა თუ მდგრადობა. მეწარმეებს არ 
აქვთ უნარი გააკეთონ ადეკვატური პროგნოზები, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენონ 
ინვესტიციები და ოპერაციების ოპტიმიზაცია სამომავლო ზრდაში. ბევრს არ გააჩნია 
განათლება ბიზნესსა და ფინანსურ მენეჯმენტში იმის მიღმა, რაც მათ ისწავლეს, 
როგორც თვითნასწავლმა მეწარმეებმა. ასევე, რეგიონებში მდებარე მეწარმეებს არ 
გააჩნიათ ბუღალტრული აღრიცხვის სრულფასოვანი სისტემები და მათი ცნობიერება 
არსებულ საბუღალტრო პროგრამებსა და მათი გამოყენების უპირატოსებებზე დაბალია. 
აქედან გამომდინარე, მათ ცოდნა და გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება უკეთესი 
ფინანსური ანალიზისა და მენეჯმენტს საშუალებით გააუმჯობესონ თავიანთი სამეწარმეო 
საქმიანობა მწირია. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
(SARAS) ახალი რეგულაციის თანახმად მცირე და საშუალო ბიზნესი საგადასახადო 
დეკლარირების წარდგენასთან ერთად, ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური 
ანგარიშგებაც. შესაბამისად მეწარმეებს უფრო მეტად მოეთხოვებათ ფინანსური 
ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა აღნიშნული ვალდებულებების შესასრულებლად. 
საბუღალტრო სერვისის მიმწოდებლებს (ASP) უნდა ჰქონდეთ სერვისები, რომლებსაც 
შეუძლიათ გააუმჯობესონ რეგიონებში მდებარე მცირე და საშუალო მეწარმეების 
ფინანსური მართვის უნარები SARAS-ის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) 
თანამშრომლობს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) 
მიერ დაფინანსებულ რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების 
პროექტთან (RSMEDP) ბუღალტრული სერვისების მიმწოდებლების შესაძლებლობებისა 
და მომსახურების შეთავაზების გასაძლიერებლად. ბაფი დაეხმარება თავის წევრებს 
რეგიონებში მდებარე მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის გაუმჯობესებული ფინანსური 
საკონსულტაციო სერვისების შეთავაზებაში. 
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ამის მიღწევა შესაძლებელია ASP-ების სერვისის შეთავაზების გაფართოებით 
ძირითადი ბუღალტრული აღრიცხვიდან ფინანსურ საკონსულტაციო სერვისებამდე მათი 
შესაძლებლობების გაძლიერების გზით და ამ გაუმჯობესებული სერვისის შეთავაზებით 
რეგიოენბში მცირე და საშუალო მეწარმეებზე.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, ბაფი:

 � შეიმუშავებს საბუღალტრო სერვისების მიმწოდებლებისთის კვალიფიკაციის 
ამაღლების სატრენინგო პროგრამას, რომელშიც ჩაერთვებიან 60-80-მდე 
საბუღალტრო სერვისების მიმწოდებლები საქართველოს რეგიონებიდან.

 � მოახდენს 30-მდე საბუღალტრო სერვისების მიმწოდებლის ხელშეწყობას, რომლებიც 
გაუმჯობესებულ სერვისებს შესთავაზებენ 75-მდე ადგილობრივ მცირე და საშუალო 
საწარმოს.  

მცირე და საშუალო მეწარმეებსა და ფიზიკურ პირებს გაეზრდებათ ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობა და ისარგებლებენ ფინანსური სერვისებითა და პროდუქტებით.

ბუღალტრული სერვისების მიმწოდებლების კვალიფიკაციის ამაღლების სატრენინგო 
პროგრამა იგეგმება საქართველოს ოთხ რეგიონში, კერძოდ: აჭარაში, სამეგრელო-ზემო 
სვანეთში, იმერეთსა და კახეთში. ტრენინგის ხანგრძლოვობაა 15 საათი პრაქტიკული 
სავარჯიშოების და კითხვა-პასუხის ჩათვლით, რომელიც შედგება შემდეგი თემებისგან: 
ფინანსური მოდელისა და ბიზნეს გეგმის საფუძვლები, ბიუჯეტირება და 
მმართველობითი აღრიცხვა, სასესხო კონსულტაცია, ბიზნესის ანალიზი, 
ეფექტური კომუნიკაცია, კრიზისების მართვა და რეაბილიტაციის პრაქტიკა.

სატრენინგო კომპონენტის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გადამზადებულ 
ბუღალტრული სერვისების მიმწოდებლებს ექნებათ შესაძლებლობა გააფართოვონ 
თავიანთი მომსახურების სპექტრი და მცირე და საშუალო მეწარმეებს შესთავაზონ 
ფინანსური საკონსულტაციო სერვისები. მათ, ვინც გამოავლენს მზადყოფნას და მაღალ 
მოტივაციას და წარმოაჩენენ წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმებთან 
შესაბამისობას, შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ მომსახურების სუბსიდირების მოდელში 
და წარადგინონ განაცხადის ფორმები ბაფში. შერჩეული კანდიდატები გასაუბრების 
წარმატებით გავლის შემდეგ ბაფთან გააფორმებენ ხელშეკრულებას ფინანსური 
საკონსულტაციო სერვისების სუბსიდირების შესახებ შვიდი თვის ვადით.

აღნიშნული ინიციატივის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს მისი მდგრადობა და უწყვეტობა 
ინოვაციური ფინანსური ინსტრუმენტების დანერგვით, რომლებიც შეავსებს უკვე 
განხორციელებულ აქტივობებს მიკრო და მცირე საწარმოების განვითარებისთვის. გარდა 
ამისა, მარკეტინგული აქტივობები გაზრდის მოთხოვნას ზემოთ აღნიშნულ სერვისებზე და 
შეცვლის ამ სერვისების აღქმას რეგიონებში მდებარე მცირე და საშუალო მეწამრეებში.
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ბა ფის სა ერ თო (27-ე) კრე ბა სა და არ ჩევ ნებ თან  
და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია წევ რე ბი სათ ვის

ბა ფის გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით (სხდომის ოქ მი #7/27.07. 2022), მიმ	დი	ნა	რე	
წლის	24	დე	კემ	ბერს,	შა	ბათს,	12	სა	ათ	ზე,	მოწ ვე უ ლია ბა ფის სა ერ თო (27-ე) კრე ბა. 
კრე	ბა	ჩა	ტარ	დე	ბა	ონ	ლა	ინ	ფორ	მატ	ში.

სა ერ თო კრე ბის დე ლე გა ტე ბის რა ო დე ნო ბა გან საზღ ვ რუ ლია 370 წევ რით. ბა ფის ყვე-
ლა წევრს აქვს უფ ლე ბა, და რე გის ტ რირ დეს კრე ბის დე ლე გა ტად, დად გე ნი ლი წე სე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

კრე ბის დე ლე გა ტე ბის რე გის ტ რა ცია და იწყე ბა 2022 წლის 10 ოქ ტომ ბ რი-
დან და დას რულ დე ბა 20 დე კემ ბერს. რე გის ტ რა ცია შე საძ ლე ბე ლია ბა ფის მე ილ ზე 
(baf@baf.ge) წე რი ლის გა მოგ ზავ ნით, გა ნაცხა დის შე მო ტა ნით ბა ფის კან ცე ლა რი ა ში 
ან სა ტე ლე ფო ნო ზა რის მეშ ვე ო ბით (235 01 57; 235 43 97, შო რე ნა გა მი აშ ვი ლი).   

გამ	გე	ო	ბის	წევ	რო	ბის	კან	დი	და	ტე	ბის	გა	ნაცხა	დე	ბის	მი	ღე	ბი	სა	და	რე	გის	ტ	რა	ცი	ის	
თა	რი	ღად	გა	ნი	საზღ	ვ	რა	მიმ	დი	ნა	რე	წლის	10	ოქ	ტომ	ბ	რი	დან	9	დე	კემ	ბ	რამ	დე	პე
რი	ო	დი.	

სა ერ თო კრე ბის დღის წეს რი გი 

 9 გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის ან გა რი ში;

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

 9 დის კუ სია წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შე ბის ირ გ ვ ლივ, სა ან გა რი შო პე რი ო დის საქ მი ა-
ნო ბის შე ფა სე ბა;

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

 9 შეს ვე ნე ბა;

 9 ცვლი ლე ბე ბი ბა ფის წეს დე ბა ში;

 9 გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის არ ჩე ვა;

 9 გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ ჩევ ნე ბი;

 9 სა რე ვი ზიო კო მი სი ის არ ჩევ ნე ბი.

გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 

ბა ფის ყვე ლა წევრს აქვს უფ ლე ბა, და რე გის ტ რირ დეს გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტად 
და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს არ ჩევ ნებ ში. გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტებ მა გა ნაცხა დე-
ბი უნ და გა ა კე თონ წეს დე ბის (მუხლი 9) ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
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მოთხოვ ნე ბის (სეგმენტების) შე სა ბა მი სად და 2022 წლის 9 დე კემ ბ რამ დე ბა ფის სამ-
დივ ნო ში ჩა ა ბა რონ: 

 9 გან ცხა დე ბა კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლის შე სა ხებ; 

 9 პი რა დი ხედ ვა - სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი, ბა ფის საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი სა და 
წვლი ლის შე სა ხებ;

 9 რე კო მენ და ცია სა მუ შაო ად გი ლი დან (აკადემიური სექ ტო რის და ფე დე რა ცი ის კორ-
პო რა ცი უ ლი წევ რის შემ თხ ვე ვა ში);

 9 სა რე კო მენ და ცი ო/ მ ხარ და ჭე რის წე რი ლი ბა ფის არა ნაკ ლებ 5 წევ რი სა გან (ბიზნესში 
და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მოქ მე დი აუდი ტო რე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში).

ინ ფორ მა ცია ბა ფის წეს დე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის (პროექტი) შე სა ხებ

გან ხილ ვის თ ვის ვაქ ვეყ ნებთ ბა ფის გამ გე ო ბის მი ერ მომ ზა დე ბულ წეს დე ბა ში შე სა ტა ნი 
ცვლი ლე ბე ბის პრო ექტს, რო მე ლიც მო ცე მულ პე რი ოდ ში წევ რე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ ლი 
მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მიმ დი ნა რე წლის 24 დე კემ ბერს სა ერ თო კრე ბას 
წა რედ გი ნე ბა. სა ერ თო კრე ბის მი ერ პრო ექ ტის დამ ტ კი ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში, გამ გე ო ბის 
წევ რე ბის არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ დე ბა წარ მოდ გე ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად.

ცვლი ლე ბის სა ფუძ ვე ლი და მი ზან შე წო ნი ლო ბა 

ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ამ (IFAC) 2019 წელს გა მოს ცა სა ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო „საქმიანობაზე ფო კუ სი რე ბა - პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა ორ გა ნი ზა ცი ის 
ეფექ ტუ რი მარ თ ვის პრინ ცი პე ბი“, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია მმარ თ ვე ლო ბის სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კის და ნერ გ ვის რე კო მენ და ცი ე ბი (სახელმძღვანელო თარ გ მ ნი ლი და გან თავ სე-
ბუ ლია ბა ფის ვებ გ ვერ დ ზე).

რე კო მენ და ცი ე ბი, სხვა სა კითხებ თან ერ თად, ით ვა ლის წი ნებს პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ის საქ მი ა ნო ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი და მი სი ინ ფორ მა ცი ის მომ ხ მა რე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა მმარ თ ვე ლო ბა ში ჩარ თუ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
მიმ დი ნა რე წლის გამ გე ო ბის სხდო მებ ზე გა მარ თუ ლი მსჯე ლო ბე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
იყო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, მმარ თ ვე ლო ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის რე კო მენ და ცი ე ბის და-
ნერ გ ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი და ვიწყოთ ბა ფის გამ გე ო ბის შე მად გენ ლო ბის არ ჩე ვის წე სე ბის 
გა ნახ ლე ბით. 

ვი მე დოვ ნებთ, მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხ ზე სამ ს ჯე ლოდ გა მო ტა ნი ლი ცვლი-
ლე ბე ბის პრო ექ ტი სწო რად იქ ნე ბა გა გე ბუ ლი, რად გან ბა ფის სტრუქ ტუ რა და მმარ თ-
ვე ლო ბის წე სე ბი სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას თან შე სა ბა მი სო ბა ში ა. ამის შე დე გია ბა ფის 
აღი ა რე ბა ქვეყ ნის შიგ ნით და სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბით. ბა ფი, თვით შე ფა სე ბი თა და 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) შე ფა სე ბით, მდგრა დი გან ვი თა რე-
ბის პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენს და შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ერ თ -ერ თი 
მო წი ნა ვეა IFAC-ის წევრ 180 ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი მიღ წე ვე ბი 
გვაძ ლევს სა ფუძ ველს, გან ვაგ რ ძოთ გან ვი თა რე ბა და ეტა პობ რი ვად დავ ნერ გოთ სა უ-
კე თე სო პრაქ ტი კის რე კო მენ და ცი ე ბი. 
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ბა ფის წეს დე ბის ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტით წარ მოდ გე ნი ლი გამ გე ო ბის წევ რე-
ბის არ ჩე ვის წე სი (ძირითადი ცვლი ლე ბე ბი შე ე ხე ბა წეს დე ბის მე-9 მუხლს):

9.6		 გამ	გე	ო	ბის	წევ	რად	(გარდა	თავ	მ	ჯ	დო	მა	რი	სა)	არ	ჩე	უ	ლი	უნ	და	იყოს	არა	უ	მე	ტეს:

 9 1 წევ რი სა აკა დე მი უ რი სექ ტო რი დან, რო მელ თა ნაც ფე დე რა ცი ას გა ფორ მე-
ბუ ლი აქვს ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი;

 9 2 წევ რი სა ბიზ ნეს ში (გარდა აუდი ტო რი სა /ა უ დი ტო რულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ-
ლი სა) და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბი დან;

 9 2 წევ რი სა ფე დე რა ცი ის კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი დი დი ოთხე უ ლი დან; 

 9 6 წევ რი სა კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბი დან (გარდა დი დი 
ოთხე უ ლი სა) ან / და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მოქ მე დი აუდი ტო რე ბი დან.

9.7  გამ გე ო ბის წევ რე ბის 9.6 პუნ ქ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით ასარ ჩე-
ვად, გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბის მი ერ ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნო ში წარ დ გე-
ნილ გა ნაცხა დებს იხი ლავს და სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტი ნე ბის 
მომ ზა დე ბის რე კო მენ და ცი ას გას ცემს სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო.

9.8  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩევ კან დი და ტებს შო რის 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი უნ და გა მოვ ლინ დეს 9.6 პუნ ქ ტ ში, გან საზღ ვ რუ ლი სეგ მენ ტე ბის 
მი ხედ ვით. გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა უპი რა ტე სი ხმის მქო ნე კან დი და ტი. 

............

9.14  გამ გე ო ბის ერ თი წევ რი ინიშ ნე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის (შემდეგში - სამ სა ხუ რი) წარ დ გი ნე ბით.

9.15  სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი კან დი და ტის გამ გე ო ბის წევ რად და ნიშ ვ ნის უფ ლე ბა 
დე ლე გი რე ბუ ლი აქვს გამ გე ო ბას.

9.16  სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლის გამ გე ო ბის წევ რად და ნიშ ვ ნის წესს შე ი მუ შა ვებს 
გამ გე ო ბა და ამ ტ კი ცებს სა ერ თო კრე ბა.

9.17  და ნიშ ნუ ლი გამ გე ო ბის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა წყდე ბა გამ გე ო ბის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბის ვა დის ამო წურ ვის დღეს. ახ ლა დარ ჩე ულ გამ გე ო ბას, მი სი არ ჩე ვი დან 
30 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში, წა რედ გი ნე ბა სამ სა ხუ რის 2 კან დი და ტუ რა 
და სა ნიშ ნად. გამ გე ო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მო ტი ვი რე ბუ ლი არ გუ მენ ტით უარი 
გა ნაცხა დოს სამ სა ხუ რის მი ერ წარ დ გე ნი ლი კან დი და ტის და ნიშ ვ ნა ზე. ასეთ შემ-
თხ ვე ვა ში, ახა ლი კან დი და ტუ რე ბის წარ დ გე ნა მოხ დე ბა წი ნა კან დი და ტე ბი სათ ვის 
უარის თქმი დან 30 კა ლენ და რულ დღე ში. 

9.18  და ნიშ ნუ ლი გამ გე ო ბის წევ რი შე იძ ლე ბა იყოს პი რი, რო მე ლიც არ არის ფე დე რა-
ცი ის წევ რი. მის მი მართ, სა ერ თო კრე ბის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი გამ გე ო ბის წევ რის 
და ნიშ ვ ნის წე სით გან საზღ ვ რულ მოთხოვ ნებ თან ერ თად, მოქ მე დებს არ ჩე უ ლი 
გამ გე ო ბის წევ რე ბის თ ვის დად გე ნი ლი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი.
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ინ ფორ მა ცია ბა ფის წევ რე ბი სათ ვის წეს დე ბა ში 
ცვლი ლე ბე ბის (პროექტი) შე სა ხებ

ვაქ ვეყ ნებთ  ბა ფის გამ გე ო ბის მი ერ მომ ზა დე ბულ წეს დე ბა ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის 
პრო ექტს გან სა ხილ ვე ლად, რო მე ლიც გან ხილ ვის პე რი ოდ ში წევ რე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ-
ლი მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მიმ დი ნა რე წლის 24 დე კემ ბერს სა ერ თო კრე ბას 
წა რედ გი ნე ბა. 

ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით,   მო საზ რე ბე ბი და წი ნა და დე ბე ბი შე გიძ ლი ათ 
გა მოგ ზავ ნოთ მე ილ ზე: baf@baf.ge მიმ დი ნა რე წლის 9 დე კემ ბ რამ დე.

ბა ფის წეს დე ბა ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი

გან	მარ	ტე	ბა:	

1. მოქ მე დი წეს დე ბი დან ამო სა ღე ბი მუხ ლე ბი მო ნიშ ნუ ლია წით ლად;

2, წეს დე ბა ში ჩა სა მა ტე ბე ლი მუხ ლე ბი (ახალი რე დაქ ცი ა) მო ნიშ ნუ ლია ყვით ლად.

 

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცია

რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი

წ ე ს დ ე ბ ა

§1.	ზო	გა	დი	დე	ბუ	ლე	ბე	ბი

1.1 „საქართველოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ა” რე-
გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი (შემდგომში - „ფედერაცია“) წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე-
ლოს ბუ ღალ ტერ თა კლუ ბის ბა ზა ზე შექ მ ნილ არა კო მერ ცი ულ კერ ძო სა მარ თ ლის 
იური დი ულ პირს, რო მე ლიც თა ვის საქ მი ა ნო ბას წარ მარ თავს სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ის, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და ამ წეს დე ბის შე სა ბა მი სად.

1.2 ფე დე რა ცია წარ მო ად გენს გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად შექ მ ნილ სა კუ თა რი 
ქო ნე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზე ბულ წარ მო ნაქმნს, რო მე ლიც სა კუ თა რი სა ხე ლით იძენს 
უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე ო ბებს, დებს გა რი გე ბებს და შე უძ ლია გა მო ვი დეს მო სარ-
ჩე ლედ და მო პა სუ ხედ სა სა მარ თ ლო ში.

1.3 ფე დე რა ცია პა სუხს არ აგებს თა ვი სი წევ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის, ასე ვე არ 
აგე ბენ პა სუხს მი სი წევ რე ბი ფე დე რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის. ფე დე რა ცი ის 
არ სე ბო ბა და მო უ კი დე ბე ლია მას ში წევ რ თა შე მად გენ ლო ბის ცვლი ლე ბი სა გან.

1.4 ფე დე რა ცი ის სრუ ლი სა ხელ წო დე ბა ა: 

-  ქარ თუ ლად: „საქართველოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ-
თა ფე დე რა ცი ა“  რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი.

-  ინ გ ლი სუ რად: Georgian Federation of Professional Accountants and 
Auditors.

mailto:baf%40baf.ge?subject=
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1.5 ფე დე რა ცი ის შე მოკ ლე ბუ ლი სა ხელ წო დე ბა ა:

-  ქარ თუ ლად „ბაფი”

-  ინ გ ლი სუ რად GFPAA

1.6 ფე დე რა ცი ის სა მე ურ ნეო წე ლი ემ თხ ვე ვა კა ლენ და რულ წელს.

1.7 ფე დე რა ცი ის ად გილ სამ ყო ფე ლი ა: ქ. თბი ლი სი, წე რეთ ლის გამზ. # 61.

§2. ფე დე რა ცი ის  დამ ფუძ ნებ ლე ბი

2.1 ფე დე რა ცი ის დამ ფუძ ნებ ლე ბის მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია # 1 და ნარ თ ში, რო მე ლიც 
წარ მო ად გენს წი ნამ დე ბა რე წეს დე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს.

§3. მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი

3.1 ფე დე რა ცი ის შექ მ ნი სა და მი სი საქ მი ა ნო ბის მი ზა ნი არის ბუ ღალ ტერ თა და აუდი-
ტორ თა ძა ლის ხ მე ვის გა ერ თი ა ნე ბა:

-  სა ქარ თ ვე ლო ში კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის 
სფე როს რე გუ ლი რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის 

-   სა ქარ თ ვე ლო ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის რე ფორ მის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბი სათ ვის;

-  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვა სა და აუდ ტ ში სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და 
პრაქ ტი კის და ნერ გ ვი სათ ვის;

-  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის ეროვ ნუ ლი ნორ მე ბი სა და სტან დარ-
ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის;

-   ფე დე რა ცი ის წევ რ თა სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სათ ვის.

3.2 ფე დე რა ცია და სა ხუ ლი სა ერ თო მიზ ნის მი საღ წე ვად, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად:

-  გა მო ხა ტავს თა ვი სი წევ რე ბის ლე გი ტი მურ ინ ტე რე სებს სა ხელ მ წი ფო აღ მას რუ-
ლე ბელ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებ ში;

-  წა რად გენს წი ნა და დე ბებს სა ხელ მ წი ფო აღ მას რუ ლე ბელ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
ორ გა ნო ებ ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სა კითხებ ზე;

-  ხელს უწყობს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის ნორ მე ბის, სტან დარ ტე-
ბი სა და პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა სა და გან ვი თა რე ბას ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა 
და აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე;

-  პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ი მუ შა ვებს მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე-
ბულ პრინ ცი პებ სა და რე კო მენ და ცი ებს სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტუ რი 
საქ მი ა ნო ბის სა კითხებ ზე;

-  ხელს უწყობს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი აკა დე მი უ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და 
დახ ვე წას ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა სა და აუდიტ ში, ხან გ რ ძ ლი ვი რე გუ ლა რუ ლი 
პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბა სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბას;
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-  შე ი მუ შა ვებს და ნერ გავს სა ერ თო ნორ მებ სა და სტან დარ ტებს თა ვი სი წევ რე-
ბი სათ ვის სერ თი ფი კა ტე ბის გა სა ცე მად;

-  შე ი მუ შა ვებს და ნერ გავს ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექსს და მუდ-
მივ კონ ტ როლს უწევს მის დაც ვას;

-  ზრუ ნავს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის პრო ფე სი უ ლი დო ნის ასა მაღ-
ლებ ლად, მი სი პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის; უზ რუნ ველ ყოფს ფე დე რა ცი ის წევ რე-
ბის მი ერ მი სი წევ რო ბის კრი ტე რი უ მე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, წევ რე ბი სათ ვის 
ეკო ნო მი კუ რი სექ ტო რის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში მომ ხ და რი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას კონ ფე რენ ცი ე ბის, სე მი ნა რე ბის, პრო ფე სი უ ლი პუბ-
ლი კა ცი ე ბის გზით. ფე დე რა ცია შეძ ლე ბის დაგ ვა რად უზ რუნ ველ ყოფს თა ვი სი 
წევ რე ბის სო ცი ა ლურ დაც ვას;

-  მო ნა წი ლე ობს სა მე წარ მეო და სხვა ტი პის მომ გე ბი ან საქ მი ა ნო ბა ში ისე თი სა წარ-
მო ე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ერ თე უ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზით, რომ ლებ საც 
ექ ნე ბათ იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სი;

-  ქმნის ფე დე რა ცი ის მიზ ნობ რივ ფონ დებს ფე დე რა ცი ის მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებ თან 
შე ხა მე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რი სა და სო ცი ა ლუ რი გა რან ტი-
ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად;

-  აერ თი ა ნებს ბუ ღალ ტ რე ბი სა და აუდი ტო რე ბის, ფე დე რა ცი ის წევ რე ბის ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლურ და მა ტე რი ა ლურ რე სურ სებს მა თი საქ მი ა ნო ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მის შე საქ ნე ლად;

-  შე ი მუ შა ვებს აუდი ტის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სტან დარ ტებს და ახორ ცი ე ლებს 
ხა რის ხის კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რებს (ამოღებულ იქ ნეს!);

-  უზ რუნ ველ ყოფს ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რო ბი-
სად მი გან საზღ ვ რუ ლი სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას.

-  ახორ ცი ე ლებს კა ნო ნით ნე ბა დარ თულ და აუკ რ ძა ლავ ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბას, 
მათ შო რის დამ ხ მა რე ხა სი ა თის სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას.  

-   ახორ ცი ე ლებს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიც ვი სა და აუდი ტის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ საქ მი ა ნო ბას მი სი კომ პე ტენ-
ცი ის ფარ გ ლებ ში 

3.3 ზო გი ერ თი საქ მი ა ნო ბა, რომ ლის ჩა მო ნათ ვალ საც გან საზღ ვ რავს კა ნო ნი, ფე დე-
რა ცი ას შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს მხო ლოდ სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თ ვის სა ფუძ ველ-
ზე. ამ საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ფე დე რა ცი ას შე უძ ლია ნე ბარ თ ვის მი ღე ბის 
მო მენ ტი დან.

§4. ფე დე რა ცი ის წევ რო ბა

4.1 ფე დე რა ცი ა ში დაშ ვე ბუ ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი (ნამდვილი და ასო ცი რე ბუ ლი) და 
კორ პო რა ცი უ ლი წევ რო ბა.

4.2 ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რე ბი არი ან ფე დე რა ცი ის მი ერ აღი ა რე ბუ ლი პრო ფე-
სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბი და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტ რად აღი ა რე-
ბუ ლი პი რე ბი, ასე ვე ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) წევ რი 
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პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ აღი ა რე ბულ ნი არი ან პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ-
ტ რად ან სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტ რად ან მა თი საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნის 
იდენ ტურ სერ ტი  ფი ცი რე ბულ პი რე ბად.

4.3 ფე დე რა ცი ის ასო ცი რე ბუ ლი წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ პი რე ბი:

ა)  რო მელ თაც აქვთ უმაღ ლე სი ან სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი (პროფესიული) გა ნათ-
ლე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, აუდი ტის ან ეკო ნო მი კის სხვა სფე რო ში;

ბ) რომ ლე ბიც სწავ ლო ბენ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლით;

გ) რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლი არი ან ფე დე რა ცი ის პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა  სა-
სერ თი ფი კა ციო პროგ რა მა ში;

დ) რო მელ თაც გავ ლი ლი აქვთ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის მო სამ ზა-
დე ბე ლი კურ სე ბი;

ე)  რომ ლე ბიც მოღ ვა წე ო ბენ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის ან აუდი ტის სფე რო ში.

4.4 წევ რო ბის კან დი და ტის გა მოც დი ლე ბის, კომ პე ტენ ცი ის, ფი ნან სუ რი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის, პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და სხვა საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ-
ნი ლე ბე ბის დად გე ნის წეს სა და მათ შე სა ხებ დე ბუ ლე ბას ამ ტ კი ცებს ფე დე რა ცი ის 
გამ გე ო ბა.

4.5 პი რი არ შე იძ ლე ბა იყოს ან გახ დეს ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი, თუ იგი ვერ 
აკ მა ყო ფი ლებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ დად გე ნილ საკ ვა ლი ფი კა ციო კრი-
ტე რი უ მებს.

4.6 ფე დე რა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბა ხდე ბა სა წევ რო კო მი ტე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით

4.7  სა წევ რო კო მი ტეტს ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით შე უძ ლია მი ი ღოს წევ რად ან უარი 
უთხ რას წევ რო ბის კან დი დატს. უარ ყო ფილ მა კან დი დატ მა უნ და მი ი ღოს ნა თე ლი 
გან მარ ტე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რა ტომ ეთ ქ ვა უარი. მას უფ ლე ბა აქვს ხე ლახ ლა 
შე ი ტა ნოს თხოვ ნა წევ რო ბის შე სა ხებ ან მი მარ თოს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბას.

4.8  ფე დე რა ცი ის კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი შე იძ ლე ბა გახ დეს აუდი ტუ რი ფირ მა, რო-
მელ საც გავ ლი ლი აქვს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ დად გე ნი ლი გა წევ რი ა ნე ბის 
პრო ცე დუ რე ბი.

4.9  კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი ფე დე რა ცი ის წეს დე ბით დად გე ნილ უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე-
ო ბებს ახორ ცი ე ლებს მი სი წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე პი რის 
მეშ ვე ო ბით. სა ერ თო კრე ბა ზე კორ პო რა ცი ულ წევრს აქვს ერ თი ხმის უფ ლე ბა.

4.10 კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი სარ გებ ლობს იგი ვე უფ ლე ბე ბით, რაც ნამ დ ვი ლი წევ რი.

4.11 ფე დე რა ცი ის წევ რო ბა შიძ ლე ბა შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნეს წეს დე ბით გან საზღ ვ რუ ლი მო-
ვა ლე ო ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში. წევ რო ბის შე ჩე რე ბის, შეწყ ვე ტის და 
აღ დ გე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა სა წევ რო და 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო მი ტე ტის წარ დ გი ნე ბით.

4.12 ფე დე რა ცი ის წევრს უფ ლე ბა აქვს ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ვი დეს წევ რო ბი დან გას ვ ლის 
შე სა ხებ წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნის მო მენ ტი დან ერ თი თვის შემ დეგ. 
ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში ის ჩვე უ ლებ რივ ას რუ ლებს წეს დე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბებს.
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4.13 წეს დე ბის დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში ფე დე რა ცი ის წევ რე ბის მი მართ 
შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს სან ქ ცი ე ბი გაფ რ თხი ლე ბის, საყ ვე დუ რის ან ფე დე-
რა ცი ი დან გა რიცხ ვის სა ხით.

4.14 ფე დე რა ცი ი დან წევ რის გა რიცხ ვის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა გახ დეს მის მი ერ წეს დე ბის 
დე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა ტუ რი შე უს რუ ლებ ლო ბა ან ფე დე რა ცი ის სა წეს დე ბო საქ მი-
ა ნო ბი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, აგ რეთ ვე, ისე თი 
ქმე დე ბის ჩა დე ნა, რო მე ლიც დის კ რე დი ტა ცი ას უწევს ბუ ღალ ტ რი სა და აუდი ტო რის 
საქ მი ა ნო ბას. კორ პო რა ცი უ ლი წევ რის მი მართ გა სა ტა რე ბელ ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
ზო მებს და პრო ცე დუ რებს ად გენს გამ გე ო ბა.  

4.15 ფე დე რა ცი ის წევ რის გა რიცხ ვას ახორ ცი ე ლებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა სა წევ რო 
კო მი ტე ტის წარ დ გი ნე ბით. ფე დე რა ცი ის წევრს უფ ლე ბა აქვს გა ა სა ჩივ როს მი სი 
გა რიცხ ვის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

§5. ფე დე რა ცი ის წევ რე ბის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი

5.1  ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან:

- არ ჩე უ ლი იქ ნენ ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბის მმარ თ ველ ორ გა ნო ებ ში;

-  მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ფე დე რა ცი ის სა ერ თო კრე ბის საქ მი ა ნო ბა ში;

- და ა სა ხე ლონ გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბი, ხმა მის ცენ პერ სო ნა ლუ რად 
და თა ვი სი წარ მო მად გენ ლის მეშ ვე ო ბით ან წე რი ლო ბი თი სა არ ჩევ ნო ბა რა თით 
გამ გე ო ბის არ ჩევ ნე ბის დროს, აგ რეთ ვე წეს დე ბის ნორ მე ბი სა და წე სე ბის დად-
გე ნის დროს, წეს დე ბის ნორ მებ სა და წე სებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის დროს;

- წი ნა და დე ბე ბი შე ი ტა ნონ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სა ხელ მ წი ფო 
ნორ მე ბი სა და სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში;

- მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ფე დე რა ცი ის სხვა ღო ნის ძი ე ბებ ში, კერ ძოდ, მო სამ ზა-
დე ბელ სე მი ნა რებ ში, ფე დე რა ცი ის ეთი კუ რი კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა ში და სხვა;

- ხე ლი მი უწ ვ დე ბო დეთ უახ ლო ეს პრო ფე სი ულ ინ ფორ მა ცი ა ზე სე მი ნა რებ სა და კონ-
ფე რენ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის, სპე ცი ა ლურ ლი ტე რა ტუ რა ზე ხელ მო წე რის გზით. 

5.2  ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან:
- გა და ი ხა დონ სა წევ რო გა და სა ხა დი ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ და წე სე ბუ ლი 

ოდე ნო ბით;
- და იც ვან პრო ფე სი უ ლი ეთი კი სა და ფე დე რა ცი ის სა წეს დე ბო ნორ მე ბი;
-  ჩა ა ბა რონ ფე დე რა ცი ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც და 

(ნამდვილი წევ რე ბი სათვს);
- და აკ მა ყო ფი ლონ ფე დე რა ცი ის მოთხოვ ნე ბი პრო ფე სი უ ლი ჩვე ვე ბის მუდ მი ვი 

სრულ ყო ფის მხრივ;
-   გა აგ რ ძე ლონ თა ვი სი პრო ფე სი უ ლი მოღ ვა წე ო ბა ფე დე რა ცი ის წევ რო ბის პი-

რო ბე ბის   ამ სახ ვე ლი მე-4 მუხ ლ ში ჩა მოთ ვ ლილ სფე რო ებ ში.
- და აკ მა ყო ფი ლონ სხვა მოთხოვ ნე ბი, რო მელ საც და ად გენს ფე დე რა ცია მი სი 

სა ერ თა შო რი სო ბუ ღალ ტერ თა ფე დე რა ცი ა ში წევ რო ბის მოთხოვ ნე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე.
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5.3  ფე დე რა ცი ა ში შეს ვ ლის თა ნა ვე ყო ველ წევრს უფ ლე ბა აქვს მი ი ღოს წევ რო ბის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბა. მოწ მო ბა გა ი ცე მა მხო ლოდ პირ ვე ლი შე სა ტა ნი სა 
და მიმ დი ნა რე წლის სა წევ რო გა და სა ხა დის შე ტა ნის შემ დეგ. წვრო ბის შე ჩე რე ბის 
ან გა უქ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მოწ მო ბა უნ და და უბ რუნ დეს ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნოს 
მოთხოვ ნის თა ნა ვე.

5.4 გარ და წეს დე ბის ამ მუხ ლით დად გე ნი ლი ზო გა დი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი სა, 
კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი ვალ დე ბუ ლია გა ი ა როს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი გა წევ რი ა ნე ბი სა და ხა რის ხის კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბი და 
გა და ი ხა დოს კორ პო რა ცი უ ლი სა წევ რო შე ნა ტა ნი. გა წევ რი ა ნე ბის სა ფა სურ სა და 
სა წევ რო შე ნა ტა ნის ოდე ნო ბას ად გენს გამ გე ო ბა.

§6. ფე დე რა ცი ის ორ გა ნო ე ბი
6.1  ფე დე რა ცი ის ორ გა ნო ე ბი ა:

 � ფე დე რა ცი ის წევ რ თა სა ერ თო კრე ბა (შემდგომში - სა ერ თოკ რე ბა);
 � ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა (შემდგომში -გამგეობა);
 � სა რე ვი ზიო კო მი სი ა;
 � სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო.

§7. სა ერ თო კრე ბა

7.1  სა ერ თო კრე ბა წარ მო ად გენს ფე დე რა ცი ის მარ თ ვის უმაღ ლეს ორ გა ნოს.
7.2  სა ერ თო კრე ბა მო იწ ვე ვა გამ გე ო ბის მი ერ წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც ან რო ცა 

ამას ფე დე რა ცი ის ინ ტე რე სე ბი მო ითხოვს. სა ერ თო კრე ბა შე იძ ლე ბა მოწ ვე ულ 
იქ ნეს ფე დე რა ცი ის წევ რ თა მე ა თე დის წე რი ლო ბი თი მოთხოვ ნით და კრე ბის დღის 
წეს რი გის მი თი თე ბით.

7.3  სა ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვის დრო ი სა და ად გი ლის, წარ მო მად გენ ლო ბის ნორ მე ბის 
და დე ლე გა ტე ბის არ ჩე ვის წესს გან საზღ ვ რავს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა.

7.4  სა ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვის შე სა ხებ ფე დე რა ცი ის წევ რებს უნ და ეც ნო ბოს ბეჭ დ ვით 
ორგა ნო ში ან ფე დე რა ცი ის ვებ გ ვერ დ ზე ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბით კრე ბის 
ჩა ტა რე ბამ დე 2 კვი რით ად რე მა ინც.

7.5  სა ერ თო კრე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უ ნა რი ა ნი ა, თუ მას ეს წ რე ბა ფე დე რა ცი ის დე ლე-
გი რე ბუ ლი წევ რე ბის ნა ხე ვა რი მა ინც.

7.6  სა ერ თო კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა დამ ს წ რე წევ რ თა ხმე ბის უმ რავ ლე სო-
ბით. ხო ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა წეს დე ბის შეც ვ ლის შე სა ხებ – ორი მე სა მე დის უმ-
რავ ლე სო ბით. ფე დე რა ცი ის მიზ ნის შეც ვ ლის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ჭი რო ებს 
ყვე ლა წევ რის ხმა თა ოთხ მე ხუ თედს.

7.7  იმ დე ლე გი რე ბულ წევ რებს, რომ ლე ბიც ვერ ეს წ რე ბი ან კრე ბას, შე უძ ლი ათ წე-
რი ლო ბით მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა კენ ჭის ყ რა ში. ისი ნი უთა ნაბ რ დე ბი ან კრე ბა ზე 
დამ ს წ რე წევ რებს.

7.8  სა ერ თო კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნამ დ ვი ლია მხო ლოდ მა შინ, თუ სა კითხი სა ერ-
თო კრე ბის მოწ ვე ვი სას დღის წეს რიგ ში იყო შე ტა ნი ლი.

7.9  სა ერ თო კრე ბის ჩა ტა რე ბის დროს დგე ბა ოქ მი, რო მელ საც ხელს აწე რენ ფე დე-
რა ცი ის გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე და მდი ვა ნი.
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§8. სა ერ თო კრე ბის კომ პე ტენ ცია

8.1  სა ერ თო კრე ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა: 
 � გა ნი ხი ლოს და და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის წეს დე ბა (წესდების ახა ლი რე დაქ-

ცი ა), შე ი ტა ნოს მას ში ცვლი ლე ბე ბი და და მა ტე ბე ბი;
 � აირ ჩი ოს ფე დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე, რო მე ლიც იმავ დ რო უ ლად არის გამ გე-

ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე;
 � აირ ჩი ოს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა და სა რე ვი ზიო კო მი სი ა;
 � შექ მ ნას სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო;
 � შეც ვა ლოს ფე დე რა ცი ის მიზ ნე ბი;
 � და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის ან გა რი შე ბი;
 � მო ის მი ნოს და და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რი სა და სა რე ვი ზიო კო-

მი სი ის მოხ სე ნე ბე ბი;
 � ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წარ დ გი ნე ბით შეწყ ვი ტოს ფე დე რა ცი ის ტე რი ტო რი უ ლი 

ფი ლი ა ლე ბის (ადგილობრივი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის) საქ მი ა ნო ბა;
 � გა დაწყ ვი ტოს ფე დე რა ცი ის რე ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ლიკ ვი და ცი ის სა კითხე ბი.

8.2  სა ერ თო კრე ბა ფე დე რა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რეს და გამ გე ო ბის წევ რებს ირ ჩევს ფა-
რუ ლი კენ ჭის ყ რით.

§9. გამ გე ო ბა

9.1 გამ გე ო ბას ირ ჩევს ფე დე რა ცი ის წევ რ თა სა ერ თო კრე ბა 2 წლის ვა დით. გამ გე ო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გრძელ დე ბა ამ ვა დის გას ვ ლის შემ დე გაც ახა ლი გამ გე ო ბის 
არ ჩე ვამ დე. 

9.2 გამ გე ო ბა შედ გე ბა გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის, თავ მ ჯ დო მა რის ორი მო ად გი ლი სა 
და გამ გე ო ბის წევ რე ბი სა გან. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე ე ბი აირ ჩე ვი ან 
გამ გე ო ბის წევ რე ბი დან.

9.3 გამ გე ო ბა შედ გე ბა არა უ მე ტეს 12 არ ჩე უ ლი და ერ თი და ნიშ ნუ ლი წევ რი სა გან.  
გამ გე ო ბის წევ რ თა მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია ¹2 და ნარ თ ში, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 
წეს დე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს (ამოსაღებია!). 

9.4 გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის და გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბი კენჭს იყ რი ან 
პი რა დი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე. ეს პი რე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან სა ერ თო კრე ბის 
ჩა ტა რე ბამ დე მი ნი მუმ ორი კვი რით ად რე ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნოს ჩა ა ბა რონ:
 � გან ცხა დე ბა კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლის შე სა ხებ; და
 � პი რა დი ხედ ვა - სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი, ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი-

ლე ო ბი სა და წვლი ლის შე სა ხებ;
 �  რე კო მენ და ცია სა მუ შაო ად გი ლი დან (აკადემიური სექ ტო რის და ფე დე რა ცი ის 

კორ პო რა ცი უ ლი წევ რის შემ თხ ვე ვა ში);
 � სა რე კო მენ და ცი ო/ მ ხარ და ჭე რის წე რი ლი ფე დე რა ცი ის არა ნაკ ლებ 5 წევ რი-

სა გან (ბიზნესში და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მოქ მე დი 
აუდი ტო რე ბის შემ თხ ვე ვა ში).
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9.5  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩე ვი კან დი და ტი უნ და აკ მა ყო-
ფი ლებ დეს შემ დეგ პი რო ბებს:
 � იყოს ფე დე რა ცი ის წევ რი (მინიმუმ ბო ლო 2 წე ლი);
 � არ უნ და ჰქონ დეს დარ ღ ვე უ ლი ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი სად მი ამ წეს დე ბის მე-5 

მუხ ლით დად გე ნი ლი მო ვა ლე ო ბე ბი;
 � იც ნობ დეს ბა ფის წეს დე ბას, მიმ დი ნა რე და სტრა ტე გი ულ სა მოქ მე დო გეგ მას; და
 � აც ნო ბი ე რებ დეს ფე დე რა ცი ის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს.

9.6  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) არ ჩე უ ლი უნ და იყოს არა უ მე ტეს:
 � 1 წევ რი სა აკა დე მი უ რი სექ ტო რი დან, რო მელ თა ნაც ფე დე რა ცი ას გა ფორ მე-

ბუ ლი აქვს ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი;
 � 2 წევ რი სა ბიზ ნეს ში (გარდა აუდი ტო რი სა /ა უ დი ტო რულ ფირ მა ში და საქ მე ბუ-

ლი სა) და საქ მე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბი დან;
 � 2 წევ რი სა ფე დე რა ცი ის კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი დი დი ოთხე უ ლი დან; 
 � 6 წევ რი სა კორ პო რა ცი უ ლი წევ რი აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბი დან (გარდა დი დი 

ოთხე უ ლი სა) ან / და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მოქ მე დი აუდი ტო რე ბი დან.

9.7  გამ გე ო ბის წევ რე ბის 9.6 პუნ ქ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით ასარ ჩე-
ვად, გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტე ბის მი ერ ფე დე რა ცი ის სამ დივ ნო ში წარ დ გე-
ნილ გა ნაცხა დებს იხი ლავს და სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, სა არ ჩევ ნო ბი უ ლე ტი ნე ბის 
მომ ზა დე ბის რე კო მენ და ცი ას გას ცემს სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო.

9.8  გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩევ კან დი და ტებს შო რის გა მარ-
ჯ ვე ბუ ლი უნ და გა მოვ ლინ დეს 9.6 პუნ ქ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით. 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა უპი რა ტე სი ხმის მქო ნე კან დი და ტი. 

9.9  გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტებს შო რის გა მარ ჯ ვე ბუ ლის გა მო სავ ლე ნად სა ერ თო 
კრე ბა ირ ჩევს ხმის დამ თ ვ ლელ კო მი სი ას, 5 წევ რის შე მად გენ ლო ბით. 

9.10 თუ კენ ჭის ყ რის შე დე გად გამ გე ო ბის წევ რად (გარდა თავ მ ჯ დო მა რი სა) ასარ ჩევ კან-
დი და ტებს შო რის ხმე ბი თა ნაბ რად გა ი ყო და შე უძ ლე ბე ლი გახ და გა მარ ჯ ვე ბუ ლის 
გა მოვ ლე ნა, სა ერ თო კრე ბა ხე ლახ ლა უყ რის კენჭს იმ კან დი და ტებს, რო მელ თა თა-
ნაბ რად გა ყო ფი ლი ხმე ბის გა მო ვერ გა მოვ ლინ და უპი რა ტე სი ხმის მქო ნე კან დი და ტი.

9.11 გამ გე ო ბის წევ რე ბი თა ვი ანთ მო ვა ლე ო ბას ას რუ ლე ბენ ნე ბა ყოფ ლო ბით საწყი სებ ზე 
ანაზღა უ რე ბის გა რე შე, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბით გამ გე ო ბის წევ რი და ნიშ ნუ ლია სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე ფე დე რა ცი ა ში. გამ გე-
ო ბის წევ რ ზე ანაზღა უ რე ბა შე იძ ლე ბა გა ი ცეს სა ერ თო კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.

9.12  მი უ ხე და ვად 9.11 მუხ ლის დე ბუ ლე ბი სა, გამ გე ო ბის წევ რი ვალ დე ბუ ლი ა, და ეს წ როს 
გამ გე ო ბის სხდო მებს და გან სა ხილ ველ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბი სას არ გუ მენ ტი რე-
ბუ ლად და ა სა ბუ თოს სა კუ თა რი მო საზ რე ბა და ხე ლი შე უწყოს სა და ვო სა კითხ ზე 
კონ სე სუ სის მიღ წე ვას. თუ გამ გე ო ბის წევ რი პა ტივ სა დე ბი მი ზე ზის (ავადმყოფობა 
ან / და სა ქარ თ ვე ლო ში არ ყოფ ნა) გა რე შე მო ნა წი ლე ო ბას არ მი ი ღებს  გამ გე ო ბის 
სა მი (ზედიზედ) სხდო მის მუ შა ო ბა ში, მას შე უწყ დე ბა გამ გე ო ბის წევ რის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა. ასე თი ფაქ ტის დად გო მის შემ თხ ვე ვა ში:
 � ინ ფორ მა ცია გა მოქ ვეყ ნ დე ბა ბა ფის ვებ გ ვერ დ ზე, ფაქ ტის დად გო მი დან 10 

კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში;
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 � გამ გე ო ბის წევ რის ჩა ნაც ვ ლე ბა არ მოხ დე ბა გამ გე ო ბის წევ რე ბის მო რიგ არ-
ჩევ ნე ბამ დე; 

 � გამ გე ო ბა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას გა აგ რ ძე ლებს უფ ლე ბა მო სი ლი წევ რე ბით.  
9.13 გამ გე ო ბის წევ რებს უნაზღა ურ დე ბათ:

 � მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში აუცი ლე ბე ლი მივ ლი ნე ბის ხარ ჯე ბი 
კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი ნორ მის ფარ გ ლებ ში;

 � ფე დე რა ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ ში და ხარ ჯუ ლი შრო მა.

9.14 გამ გე ო ბის ერ თი წევ რი ინიშ ნე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის (შემდეგში - სამ სა ხუ რი) წარ დ გი ნე ბით.

9.15 სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი კან დი და ტის გამ გე ო ბის წევ რად და ნიშ ვ ნის უფ ლე ბა 
დე ლე  გი  რე ბუ ლი აქვს გამ გე ო ბას.

9.16  სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლის გამ გე ო ბის წევ რად და ნიშ ვ ნის წესს შე ი მუ შა ვებს 
გამ გე ო ბა და ამ ტ კი ცებს სა ერ თო კრე ბა.

9.17 და ნიშ ნუ ლი გამ გე ო ბის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა წყდე ბა გამ გე ო ბის უფ ლე ბა მო -
სი ლე  ბის ვა დის ამო წურ ვის დღეს. ახ ლა დარ ჩე ულ გამ გე ო ბას, მი სი არ ჩე ვი დან 30 
კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში, წა რედ გი ნე ბა სამ სა ხუ რის 2 კან დი და ტუ რა და სა ნიშ-
ნად. გამ გე ო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მო ტი ვი რე ბუ ლი არ გუ მენ ტით უარი გა ნაცხა დოს 
სამ სა ხუ რის მი ერ წარ დ გე ნი ლი კან დი და ტის და ნიშ ვ ნა ზე. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, ახა ლი 
კან დი და ტუ რე ბის წარ დ გე ნა მოხ დე ბა წი ნა კან დი და ტე ბის თ ვის უარის თქმი დან 30 
კა ლენ და რულ დღე ში. 

9.18 და ნიშ ნუ ლი გამ გე ო ბის წევ რი შე იძ ლე ბა იყოს პი რი, რო მე ლიც არ არის ფე დე რა-
ცი ის წევ რი. მის მი მართ, სა ერ თო კრე ბის მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლი გამ გე ო ბის წევ რის 
და ნიშ ნ ვის წე სით გან საზღ ვ რულ მოთხოვ ნებ თან ერ თად, მოქ მე დებს არ ჩე უ ლი 
გამ გე ო ბის წევ რე ბის თ ვის დად გე ნი ლი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი.

9.19 გამ გე ო ბის და ნიშ ნულ წევ რ თან და კავ ში რე ბუ ლი ამ წეს დე ბის დე ბუ ლე ბე ბი ძა ლა ში 
შე დის გამ გე ო ბის წევ რის და ნიშ ვ ნის წე სის დამ ტ კი ცე ბის დღი დან.

§10. გამ გე ო ბის სხდო მა 

10.1  გამ გე ო ბის სხდო მას იწ ვევს თავ მ ჯ დო მა რე, ხო ლო მი სი არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში 
მი სი ერ თ -ერ თი მო ად გი ლე.

10.2  გამ გე ო ბის სხდო მა უნ და ჩა ტარ დეს კვარ ტალ ში ერ თხელ მა ინც.
10.3  გამ გე ო ბის სხდო მის ჩა ტა რე ბი სა და დღის წეს რი გის შე სა ხებ გამ გე ო ბის წევ რებს 

უნ და ეც ნო ბოთ გამ გე ო ბის სხდო მის ჩა ტა რე ბამ დე არა უგ ვი ა ნეს 3 (სამი) დღი სა.
10.4  გამ გე ო ბის სხდო მას უძღ ვე ბა თავ მ ჯ დო მა რე, ხო ლო მი სი არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში 

- ერ თ -ერ თი მო ად გი ლე.
10.5  გამ გე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უ ნა რი ა ნი ა, თუ მას ეს წ რე ბა გამ გე ო ბის წევ რ თა არა 

ნაკ ლებ ორი მე სა მე დი მა ინც. გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა დამ ს წ რე 
წევ რ თა ხმე ბის უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბით. ხმე ბის თა ნაბ რად გა ყო ფის შემ თხ ვე ვა ში 
გა დამ წყ ვე ტია თავ მ ჯ დო მა რის ხმა. 

10.6  გამ გე ო ბის სხდო მის დროს დგე ბა ოქ მი, რო მელ საც ხელს აწერს გამ გე ო ბის თავ-
მ ჯ დო მა რე, მი სი არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში - ერ თ -ერ თი მო ად გი ლე და მდი ვა ნი. 
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§11. გამ გე ო ბის კომ პე ტენ ცია

11. 1 გამ გე ო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ა:
 � უხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბას სა ერ თო კრე ბებს შო რის პე რი ოდ ში;
 � მო იწ ვი ოს ფე დე რა ცი ის სა ერ თო კრე ბა და მის მოწ ვე ვამ დე იმუ შა ოს იმ სა-

კითხებ ზე, რომ ლე ბიც უნ და ჩა ირ თოს სა ერ თო კრე ბის დღის წეს რიგ ში;
 � და ა ფუძ ნოს ფე დე რა ცი ის ფი ლი ა ლე ბი (ღია წარ მო მად გენ ლო ბე ბი), და ამ ტ კი-

ცოს მა თი დე ბუ ლე ბე ბი და კო ორ დი ნა ცია გა უ წი ოს მათ საქ მი ა ნო ბას;
 � და ამ ტ კი ცოს სა რე ვი ზიო კო მი სი ის დე ბუ ლე ბა;
 � შექ მ ნას ფე დე რა ცი ის კო მი ტე ტე ბი, და ამ ტ კი ცოს მა თი დე ბუ ლე ბე ბი და სტან-

დარ ტე ბი;
 � გან კარ გოს ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბა, და ამ ტ კი ცოს ბი უ ჯე ტი და ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა;
 � მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა წარ მო ე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და არ სე ბა ზე 

და და ამ ტ კი ცოს მა თი წეს დე ბე ბი (დებულებები);
 � მი ი ღოს ბეჭ დის, შტამ პის, ემ ბ ლე მი სა და სხვა ატ რი ბუ ტი კის ნი მუ შე ბი;
 � და ად გი ნოს ფე დე რა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბის სა ფა სუ რი და სა წევ რო შე სა ტა ნე ბის 

თან ხა;
 � გან საზღ ვ როს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის შრო მის ანაზღა უ რე ბის ოდე ნო ბა;
 � გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის წარ დ გი ნე ბით და ნიშ ნოს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი;
 � გა ნი ხი ლოს სხვა სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც გა მომ დი ნა რე ობს წი ნამ დე ბა რე 

წეს დე ბი დან, გარ და იმ სა კითხე ბი სა, რომ ლე ბიც მხო ლოდ სა ერ თო კრე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში შე დის.

 � და ამ ტ კი ცოს ფე დე რა ცი ის ორ წ ლი ა ნი გეგ მა, ყო ველ წ ლი ურ სა მუ შაო პროგ რა-
მას თან და მი სი შეს რუ ლე ბის გრა ფიკ თან ერ თად.

 � მი ი ღოს წევ რო ბის შე ჩე რე ბის , გაგ რ ძე ლე ბი სა და აღ დ გე ნის შე სა ხებ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა;

 � გა რიცხოს წევ რი ფე დე რა ცი ი დან.

§12. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე

12.1 ფე დე რა ცი ას და ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს გამ გე ო ბის თავ მ ჯ-
დო მა რე.

13.2  გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე აირ ჩე ვა 2 წლის ვა დით. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ 
პი რი შე იძ ლე ბა არ ჩე უ ლი იქ ნეს ზე დი ზედ სა მი ვა დით.

12.3. გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ ასარ ჩე ვი კან დი და ტი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ 
პი რო ბებს:
 � იყოს ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი და ჰქონ დეს მის გამ გე ო ბა ში ან კო მი ტე-

ტებ ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა; 
 � არ უნ და ჰქონ დეს დარ ღ ვე უ ლი ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი სად მი ამ წეს დე ბის მე-5 

მუხ ლით დად გე ნი ლი მო ვა ლე ო ბე ბი;
 � იც ნობ დეს ბა ფის წეს დე ბას, მიმ დი ნა რე და სტრა ტე გი ულ სა მოქ მე დო გეგ მას; და
 � აც ნო ბი ე რებ დეს ფე დე რა ცი ის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს.
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12.4. თუ გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ ერ თ ზე მე ტი კან დი და ტი იყ რის კენჭს და კენ ჭის ყ რის 
შე დე გად ვერ გა მოვ ლინ და გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პირ ველ ად გილ ზე გა სულ კან დი და ტებს 
შო რის ხმე ბის თა ნაბ რად გა ნა წი ლე ბის გა მო, სა ერ თო კრე ბა ხე ლახ ლა უყ რის კენჭს 
პირ ველ ად გილ ზე გა სულ თა ნა ბა რი ხმე ბის მქო ნე კან დი და ტებს.

12.5 გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე:
 � ორ გა ნი ზა ცი ას უწევს გამ გე ო ბის მუ შა ო ბას;
 � ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს გამ გე ო ბის სხდო მებ სა და სა ერ თო კრე ბებს;
 � წარ მო ად გენს ფე დე რა ცი ას მე სა მე პი რებ თან ურ თი ერ თო ბებ ში, დებს ფე დე-

რა ცი ის სა ხე ლით ხელ შეკ რუ ლე ბებს;
 � ახორ ცი ე ლებს კონ ტ როლს სა ერ თო კრე ბი სა და გამ გე ო ბის სხდო მე ბის გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე.

§13 ფე დე რა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბა

13.1 ფე დე რა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე ბა:

ა) გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რეს; და

ბ) აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს.

13.2  გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ფე დე რა ცი ას მე სა მე 
პი რებ თან წარ მო ად გე ნენ ცალ - ცალ კე

§14. აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი)

14.1 ფე დე რა ცი ის მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვას ახორ ცი ე ლებს აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი), რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იყოს გამ გე-
ო ბის წევ რი.

14.2 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) უზ რუნ ველ ყოფს 
ფე დე რა ცი ი სა და კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბას და ას რუ ლებს გამ გე ო ბის მი ერ მი-
ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. ად გენს ფე დე რა ცი ის ბი უ ჯეტს და და სამ ტ კი ცებ ლად 
წა რუდ გენს გამ გე ო ბას.

14.3 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) ან გა რიშ ვალ დე-
ბუ ლია გამ გე ო ბის წი ნა შე.

14.4 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) ინიშ ნე ბა გამ გე ო-
ბის მი ერ. მას თან კონ ტ რაქ ტის პი რო ბებს გან საზღ ვ რავს გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე 
გამ გე ო ბის წევ რებ თან კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ.

14.5 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) ატა რებს ღო ნის-
ძი ე ბებს გამ გე ო ბის სხდო მი სა და სა ერ თო კრე ბის ჩა ტა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

14.6 აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) უფ ლე ბა მო სი ლი ა:

 � წარ მო ად გი ნოს ფე დე რა ცია მე სა მე პი რებ თან ურ თი ერ თო ბებ ში სა მე ურ ნე ო- სა-
ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბის მარ თ ვის სფე რო ში;

 � შე ას რუ ლოს ფი ნან სუ რი და ბიზ ნეს ფუნ ქ ცი ე ბი ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად;
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 � და ნიშ ნოს და გა ან თა ვი სუფ ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ის პერ სო ნა ლი;
 � თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში და დოს ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი და ხე ლი მო ა წე-

როს ფი ნან სურ დო კუ მენ ტებს.
14.7  აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი (სპეციალური წარ მო მად გე ნე ლი) საქ მეს კე თილ სინ-

დი სი ე რად უნ და უძღ ვე ბო დეს. თუ ის არ შე ას რუ ლებს ამ მო ვა ლე ო ბას, ფე დე რა ცი ის 
წი ნა შე პა სუხს აგებს წარ მო შო ბი ლი ზი ა ნი სათ ვის. უარის თქმა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
მოთხოვ ნა ზე ბა თი ლი ა, თუ კი იგი აუცი ლე ბე ლია მე სა მე პირ თა მოთხოვ ნე ბის და საკ-
მა ყო ფი ლებ ლად.

§15. სა რე ვი ზიო კო მი სია

15.1 ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ზე კონ ტ რო ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად იქ მ ნე ბა სა რე ვი ზიო 
კო მი სი ა.

15.2 სა რე ვი ზიო კო მი სია აირ ჩე ვა ორი წლის ვა დით 3 წევ რის შე მად გენ ლო ბით. სა რე-
ვი ზიო კო მი სი ის წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ მხო ლოდ ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი.

15.3 სა რე ვი ზიო კო მი სია მოქ მე დებს კო მი სი ის დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.
15.4 სა რე ვი ზიო კო მი სია ვალ დე ბუ ლი ა:

 � გა ნა ხორ ცი ე ლოს ფე დე რა ცი ის ბიზ ნე სი სა და ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბის შე მოწ მე ბა;
 � მო ამ ზა დოს და წა რუდ გი ნოს შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი გამ გე ო ბის სხდო მებ სა და 

ფე დე რა ცი ის სა ერ თო კრე ბებს;
 � გა ნა ხორ ცი ე ლოს კონ ტ რო ლი, რა თა უზ რუნ ველ ყოს ფე დე რა ცი ის ად მი ნის ტ-

რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ ფე დე რა ცი ის წეს დე ბი სა და სხვა ნორ მა ტი უ ლი 
დო კუ მენ ტე ბის დაც ვა.

§16. სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო

16.1 სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო წარ მო ად გენს სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნოს, რო მე ლიც კონ-
სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვის გზით დახ მა რე ბას უწევს ფე დე რა ცი ას თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის 
უკეთ წარ მარ თ ვა ში.

16.2 სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, 
აუდი ტის, ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის, ეკო ნო მი კის ან ბიზ ნე სის სფე როს წარ მო მად გენ-
ლე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა არ იყ ვ ნენ ფე დე რა ცი ის წევ რე ბი და რო მელ თაც არა 
აქვთ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა ფე დე რა ცი ას თან.

16.3 სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს სხდო მე ბი ტარ დე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც.

§17. კო მი ტე ტე ბი

17.1 ფე დე რა ცი ის ამო ცა ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას:
 � სტან დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის კო მი ტე ტი;
 �  აუდი ტის ხა რის ხის კო მი ტე ტი;
 � სა წევ რო კო მი ტე ტი;
 � გა ნათ ლე ბის კო მი ტე ტი;
 � სა გა და სა ხა დო სა კითხ თა კო მი ტე ტი;
 � ეთი კი სა და დის ციპ ლი ნა რუ ლი კო მი ტე ტი
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 � სხვა კო მი ტე ტე ბი გამ გე ო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.
17.2 კო მი ტე ტის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა მი სი დე ბუ ლე ბით, რო მელ საც 

ამ ტ კი ცებს ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბა.
§18. ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბა

18.1  ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბა იქ მ ნე ბა:
 � ფე დე რა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბი სა და ფე დე რა ცი ის სა წევ რო შე ნა ტა ნე ბით;
 � სა წარ მო თა, ორ გა ნი ზა ცი ა თა და ფი ზი კუ რი პი რე ბის სა მუ შაო კო ლექ ტი ვე ბის 

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი შე ნა ტა ნე ბით;
 � სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით;
 � კა ნონ მ დებ ლო ბის დაც ვით მი ღე ბუ ლი სხვა შე მო სავ ლე ბით.

18.2  ფე დე რა ცია ამ წეს დე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა ერ თო მიზ ნის შე სა ბა მი სად ფლობს, 
სარ გებ ლობს და გან კარ გავს მის ქო ნე ბას, ასე ვე თა ვი სი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბულ 
მო გე ბას.

18.3  ფე დე რა ცი ის ქო ნე ბის და საქ მი ა ნო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა 
ფე დე რა ცი ის წევ რებს შო რის და უშ ვე ბე ლი ა. ფე დე რა ცი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე მო-
სავ ლე ბი ხმარ დე ბა და გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ ფე დე რა ცი ის მიზ ნე ბი სათ ვის. 

§19. ფე დე რა ცი ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა

19.1 ფე დე რა ცია შექ მ ნი ლია და მოქ მე დებს გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით.

§20. რე ორ გა ნი ზა ცია და ლიკ ვი და ცია

20.1 ფე დე რა ცი ის რე ორ გა ნი ზა ცია (შეერთება, მი ერ თე ბა, გა ყო ფა, გა მო ყო ფა, გარ-
დაქ მ ნა) და ლიკ ვი და ცია ხორ ცი ელ დე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

20.2 ლიკ ვი და ცია წარ მო ებს:
 � მიზ ნის მიღ წე ვის შე დე გად;
 � ფე დე რა ცი ის წევ რ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბით;
 � გა კოტ რე ბი სას;
 � რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბი სას.

20.3 კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა შემ თხ ვე ვებ ში.
20.4  ლიკ ვი და ცი ას ახორ ცი ე ლებს გამ გე ო ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო-

ბი სას იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო რე ეს ტ რის მწარ მო ე ბელ ტე რი ტო რი ულ 
ორ გა ნოს შე უძ ლია სხვა ლიკ ვი და ტო რე ბის და ნიშ ვ ნა.

20.5  ლიკ ვი და ცი ის დროს უნ და დამ თავ რ დეს მიმ დი ნა რე საქ მე ე ბი, დად გინ დეს მოთხოვ-
ნე ბი, დარ ჩე ნი ლი ქო ნე ბა გა მო ი ხა ტოს ფულ ში და დაკ მა ყო ფილ დ ნენ კრე დი ტო-
რე ბი.

20.6  ლიკ ვი და ცი ის დამ თავ რე ბის შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი ქო ნე ბის მი ღე ბა ზე უფ ლე ბა მო სი-
ლი პი რე ბი წეს დე ბით არ არის გან საზღ ვ რუ ლი. დარ ჩე ნილ ქო ნე ბას გა ა ნა წი ლებს 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო რე ეს ტ რის მწარ მო ე ბე ლი ტე რი ტო რი უ ლი 
ორ გა ნო.

20.7  ინ ფორ მა ცია ლიკ ვი და ცი ის შე სა ხებ უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს.
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ბაფის გამოცდების ცხრილი
                                             2023 წლის  იანვარი

1.  გამოცდები ყველა მოდულში ჩატარდება  პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის 
შენობაში მისამართზე: ქ.	თბილისი,	დიდუბე,	ბაქრაძის	ქ.	N6ა

2.  გამოცდები დაიწყება 10:00დან11:00	 სთმდე	 (ოთახების შევსებისთანავე) 
ცხრილში მოცემული გრაფიკით.

3.  რეგისტრაცია	დაიწყება	 10:00	 	 სთზე.	 ბაფის	 წევრობის	 მოწმობისა	 და	
პირადობის	მოწმობის	გარეშე	კანდიდატი	არ	დაიშვება	გამოცდაზე.	

4. გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით ვებგვერდზე 
www.gfpaa.ge	 განათლება	 და	 სერტიფიცირება	 /სერტიფიცირებული	
პროგრამა/გამოცდები/გამოცდის	შედეგები	– 1 თებერვალს ყველა გამოცდის 
დასრულების შემდეგ. 

მოდული გამოცდის
თარიღი

გამოცდაზე 
რეგისტრაციის 

ვადები
გამოცდის 

დაწყების დრო  დაიცავით

F1/   ბბ 18.01.2023 12.12.2022
8.01.2023 10001100	სთმდე l გთხოვთ	გა	მოც	დებ	ზე	

ონ	ლა	ინ	და	რე	გის	ტ
რირ	დეთ	მი	თი	თე	ბულ	
ვა	დებ	ში.	

l ონ	ლა	ინ	და	რე	გის	ტ	რი
რე	ბის	გა	რე	შე	პი	რი	გა
მოც	და	ზე	არ	და	იშ	ვე	ბა.	

l გა	მოც	დის	ონ	ლა	ინ	რე
გის	ტ	რა	ცი	ის	გა	ნაცხა	დი	
შე	გიძ	ლი	ათ	გა	ა	უქ	მოთ	
გა	მოც	დამ	დე	არა	უგ	ვი	ა
ნეს	3	დღით		ად	რე.

l აუცი	ლებ	ლად	გა	ე	ცა	
ნით	გა	მოც	დის	გა	მოქ
ვეყ	ნე	ბულ	წე	სებს.

l ქვე	ყა	ნა	ში	არ	სე	ბუ	ლი	
სი	ტუ	ა	ცი	ი	დან		გა	მომ	 
	დი	ნა	რე,		გა	მოც	დის	
თა	რი	ღი	სათ	ვის	გა	მოც
დის	წე	სებ	ში	შე	საძ	ლე
ბე	ლია		შე	ვი	დეს	ცვლი
ლე	ბე	ბი.

F2/   მა 20.01.2023 12.12.2022
10.01.2023 10001100	სთმდე

F3/   ფა 16.01.2023 12.12.2022
6.01.2023 1000 1100	სთმდე

F4/  ქბს 22.01.2023 12.12.2022
12.01.2023 1000 1100	სთმდე

F5/  სშმ 20.01.2023 12.12.2022
10.01.2023 1000 1100	სთმდე

F6/  სდ 24.01.2023 12.12.2022
14.01.2023

1000 1100	სთმდე	
(კალკულატორი
		სავალდებულოა) 

F7/  ფან 16.01.2023 12.12.2022
6.01.2023 10001100	სთმდე

F8/  ამმ 18.01.2023 12.12.2022
 8.01.2023 10001100	სთმდე

F9/  ფმ 20.01.2023 12.12.2022
10.01.2023 10001100	სთმდე
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P2/  სსა 18.01.2023 12.12.2022
 8.01.2023 10001100	სთმდე

P4/ უფმ 22.01.2023 12.12.2022
12.01.2023 10001100	სთმდე

P7/ უამმ 16.01.2023 12.12.2022
6.01.2023 10001100	სთმდე

სბლ 20.01.2023 12.12.2022
10.01.2023 10001100	სთმდე

გამოცდებზე რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მითითებულ 
ვადებში!

F3/ფა		F7/ფან		P7/უამმ															16.01 F4/ქბს		P4/უფმ		F4/	GBL														22.01

F1/ბბ		F8/ამმ		P2/	სსა																		18.01 F6/სდ		F6/	BT																															24.01									

F2/მა		F5/სშმ		F9/	ფმ		სბლ									20.01

შენიშვნა: გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ 2023 წლის იანვრიდან II ეტაპის 
მოდულების გამოცდის საფასური იქნება 250 ლარი.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია ეყ რ დ ნო ბა 2018 
წლის დე კემ ბ რის გა მოც დის მე სა მე და 
მე ოთხე კითხ ვებ ზე კან დი და ტე ბის მი-
ერ გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის ამო ნა რი დებს 
და ახ ს ნი ლია პრინ ცი პი, რო გორ მი ა-
კუთ ვ ნა პა სუხს ქუ ლე ბი შემ ფა სე ბელ მა. 
გა მომ ც დელ თა გუნ დ მა გან მარ ტა, რომ 
სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
(ბ) გან ყო ფი ლე ბის მეშ ვე ო ბით მოწ მ დე ბა 
ბუ ღალ ტ რე ბის სპე ცი ა ლუ რი უნა რე ბი და 
თვი სე ბე ბი, რაც მო ეთხო ვე ბათ მათ სა მუ-
შაო ად გი ლებ ზე. 

ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად დაგ ჭირ-
დე ბათ მსჯე ლო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბის რთუ ლი სცე ნა რე ბის პი რო ბებ ში, 
ციფ რე ბის მეშ ვე ო ბით და და ინ ტე რე სე-
ბულ მხა რე თა პო ზი ცი ე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით. ვფიქ რობთ, რომ გა მომ ც დე ლის 
მი ერ შე ფა სე ბუ ლი პა სუ ხე ბის გაც ნო ბა 
და ეხ მა რე ბა კან დი და ტებ საც  და პე და-

გო გებ საც იმის გა გე ბა ში, თუ რი სი მიღ-
წე ვა მო ეთხო ვე ბა კან დი დატს ამ ტი პის 
კითხ ვებ ში. 

რა	მოგეთხოვებათ	
გამოცდის	ჩასაბარებლად.	

თქვენ შე იძ ლე ბა მო ი სურ ვოთ ასე ვე 2018 
წლის დე კემ ბ რის სა გა მოც დო კითხ ვე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პა სუ ხე ბის გაც ნო ბა, რა თა 
აღ მო ა ჩი ნოთ გან ს ხ ვა ვე ბე ბი და შე უ და როთ 
იმ კა ნი დი და ტე ბის პა სუ ხე ბის მო ცუ ლო-
ბა სა და სტილს, რო მელ საც ამ სტა ტი ა ში 
გან ვი ხი ლავთ. თუმ ცა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
გახ სოვ დეთ, რომ გა მოც დის ჩა სა ბა რებ-
ლად აუცი ლე ბე ლი არ არის  გა მომ ც დე ლის 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პა სუ ხე ბის პირ და პირ  
გა მე ო რე ბა თქვენს პა სუ ხებ ში.

მოდული _ საწარმოს სტრატეგიული 
ანგარიშგება

გაიგეთ, რას ითხოვს თქვენგან საწარმოს სტრატეგიული 
ანგარიშგების  მოდულის  გამოცდის შემფასებელი – ნაწილი 2

შესავალი
ეს	სტა	ტია	წარ	მო	ად	გენს	ივ	ნი	სის	ნო	მერ	ში	გა	მოქ	ვეყ	ნე	ბუ	ლი		სტა	ტი	ის	„გაიგეთ,	
რას	ითხოვს	თქვენ	გან	სა	წარ	მოს	სტრა	ტე	გი	უ	ლი	ან	გა	რიშ	გე	ბის	 	მო	დუ	ლის		გა
მოც	დის	შემ	ფა	სე	ბე	ლი	–	ნა	წი	ლი	1“	გაგ	რ	ძე	ლე	ბას.	ჩვე	ნი	მი	ზა	ნი	ა,	კი	დევ	ერ	თხელ	
შე	გახ	სე	ნოთ	და	აგიხ	ს	ნათ,	რო	გორ	აკუთ	ვ	ნებს	ქუ	ლებს	თქვენს	პა	სუ	ხებს	სა	წარ	მოს	
სტრა	ტე¬	გი	უ	ლი	ან	გა	რიშ	გე	ბის		მო	დუ	ლის		გა	მომ	ც	დელ	თა	გუნ	დი.	
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მესამე კითხვა  
მე სა მე კითხ ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ძა ლი ან 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი/ ტი პუ რი სტი ლის მოთხოვ-
ნა, კერ ძოდ, „ურჩიეთ დი რექ ტო რებს“ 
გარ კ ვე უ ლი ოპე რა ცი ე ბის სა აღ რიცხ ვო 
მიდ გო მას თან და კავ ში რე ბით. თქვენ გთხო-
ვენ, მი მარ თოთ შე სა ბა მის სტან დარ ტებს. 
გარ და ამი სა, კითხ ვის ზო გი ერ თი ნა წი ლი 
ეხე ბა კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებ საც და 
მის შე მო თა ვა ზე ბულ გა და სინ ჯ ვას. გა მომ-
ც დელ თა გუნ დ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა 
იმა ზე, რომ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი 
თქვე ნი სას წავ ლო პროგ რა მის ერ თერ თი 
ძი რი თა დი სფე როა და რო დე საც ეს გა მოც-
და ჩა ტარ და, კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე-
ბის გა და სინ ჯ ვა იყო ერ თ -ერ თი მიმ დი ნა რე 
სა კითხი სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ-
გე ბის მო დუ ლის სა გა მოც დო პროგ რა მა ში. 

მოგეთხოვებათ:	
ურჩიეთ Fill-ის დი რექ ტო რებს, რო გორ 
უნ და აისა ხოს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ოპე რა-
ცი ე ბი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, ამას თან 
მი უ თი თეთ შე სა ბა მი სი ფასს სტან დარ ტე ბი 
და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი და ასე ვე 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი გა და სინ ჯ ვის სა კითხიც, სა ჭი რო ე-
ბი სა მებრ.                 

(25	ქუ	ლა)

კონცეპტუალური საფუძვლები 
თქვენი	სასწავლო	პროგრამის	
ერთერთი	ძირითადი	სფეროა.  

მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი  
შემ ფა სებ ლის კო მენ ტა რე ბი
25 ქუ ლა გა ყო ფი ლი იყო სამ სხვა დას ხ ვა 
სა კითხ ზე: (ა) ნა წილ ში, რო მელ საც 7 ქუ ლა 
ჰქონ და მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, გთხოვ დ ნენ რჩე-
ვის მი ცე მას შემ დეგ სა კითხებ ზე:
(i) „კონცეპტუალური სა ფუძ ვ ლე ბი“ გავ-

ლე ნას ახ დენს თუ არა მა რა გე ბის შე-
ფა სე ბა ზე; 

(ii) რო გორ უნ და გა მო ით ვა ლონ ქვა ნახ-
ში რის მა რა გის ნე ტო სა რე ა ლი ზა ციო 
ღი რე ბუ ლე ბა, მათ შო რის და ბა ლი ხა-
რის ხის ქვა ნახ ში რის.

(ბ) ნა წილ ში, რო მელ საც 8 ქუ ლა ჰქონ და 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, გთხოვ დ ნენ რჩე ვის მი ცე-
მას იმის თა ო ბა ზე,  რო გორ უნ და აისა ხოს 
სა რე მონ ტო მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი 
და ქვა ნახ ში რის ფა სის და ცე მა არის თუ 
არა გა უ ფა სუ რე ბის ინ დი კა ტო რი. 
(გ) ნა წილ ში, რო მელ საც 10 ქუ ლა ჰქონ და 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, გთხოვ დ ნენ რე კო მენ და ცი-
ას შემ დეგ სა კითხებ ზე: 
 y „კონცეპტუალური სა ფუძ ვ ლე ბის“ შე-

მო თა ვა ზე ბუ ლი გა და სინ ჯ ვა გავ ლე ნას 
იქო ნი ებს თუ არა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე 
იმის თა ო ბა ზე, კომ პა ნია Fill-ი აკონ ტ-
რო ლებს თუ არა მა ღა როს; და 

 y წი ლის შე ძე ნა მი იჩ ნე ვა თუ არა სა-
წარ მო თა გა ერ თი ა ნე ბად ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.

ამ სტი ლის მოთხოვ ნა ში, რო გორც წე სი, 
ქუ ლე ბი მი ე კუთ ვ ნე ბა შემ დეგ ნა ი რად: 1 
ქუ ლა თი თო შე სა ფე რის და კარ გად ახ-
ს ნილ მო საზ რე ბა ზე, თუმ ცა, რო გორც 
ნაჩ ვე ნე ბია სა გა მოც დო კითხ ვე ბის შე ფა-
სე ბის სქე მა ში, ქუ ლე ბის დი დი ნა წი ლი 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სცე ნარ თან  თქვე ნი პა-
სუ ხე ბის და კავ ში რე ბა ზე/ მი სა და გე ბა ზე. ამ 
მოთხოვ ნებ ზე კარ გი პა სუ ხე ბის გა ცე მას 
ფარ თო მიდ გო მა ესა ჭი რო ე ბა, ყო ველ თ-
ვის გაც ნო ბი რე ბუ ლი უნ და გქონ დეთ, რომ 
პა სუ ხის გა სა ცე მად შე საძ ლოა შე სა ფე რი სი 
იყოს ერ თ ზე მე ტი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ-
ვის სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბა. 
აქ მთა ვა რია შეძ ლოთ სა თა ნა დო ტექ ნი-
კუ რი მო საზ რე ბე ბის შერ ჩე ვა, რად გან ეს 
არის სწო რედ იმის უნა რი, რომ თქვე ნი 
მო საზ რე ბე ბი და უ კავ ში როთ სცე ნარ ში 
აღ წე რილ ფაქ ტებს. რო გორც  ამ სტა ტი-
ა ში ნა ხავთ, ამ კითხ ვებ ში შე უძ ლე ბე ლია 
ქუ ლე ბის მი ღე ბა მარ ტი ვად, მხო ლოდ რო-
მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის სტან დარ ტის ტექ ს ტის უბ რა ლოდ 
გა მე ო რე ბით. რო მე ლიც გა გახ სენ დე ბათ. 

ქულების	დიდი	ნაწილი	
მიკუთვნებულია	სცენართან	
თქვენი	პასუხის	მისადაგებაზე.  
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შენიშვნები 1-ელი კანდიდატის მიერ 
მე-3  კითხვაზე გაცემული პასუხების 
შესახებ 

1-ელი შე ნიშ ვ ნა   
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია შე სა ფე რიი ძი რი-
თა დი წე სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სტან დარ ტის ნო მე რი არას წო-
რად არის მი თი თე ბუ ლი.

მე-2 შე ნიშ ვ ნა 
არ ცერ თი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
სცე ნა რის ინ ფორ მა ცი ის უბ რა ლოდ გა მე ო-
რე ბა ზე, რად გან  კან დი დატ მა  ამ ინ ფორ-
მა ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა არ გა ზარ და.  

მე-3 შე ნიშ ვ ნა
აქ ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის მცდე ლო ბა-
ზე, რომ კან დი დატს გა მო ე ყე ნე ბი ნა  სცე ნა-
რის გარ კ ვე უ ლი ინ ფორ მა ცი ა, ე.ი. ფა სის 
20%-ით შემ ცი რე ბა, იმის ასახ ს ნე ლად, 
რო გორ მოხ დე ბა ნე ტო სა რე ა ლი ზა ციო 
ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა (თუმცაღა, ამ 
ახ ს ნის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლე ბი აშ კა რად 
არას წო რი ა). 

მე-4 შე ნიშ ვ ნა
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია „ვალდებულების“ 
პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბის თ ვის სცე ნარ თან 
მი მარ თე ბით. 

მე-5 შე ნიშ ვ ნა 
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სცე ნარ თან მი მარ-
თე ბით ბასს 36-ის სწო რად გა მო ყე ნე ბის-
თ ვის. მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა: არა ნა ი რი 
ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი უბ რა ლოდ 
გა უ ფა სუ რე ბის  ყვე ლა ინ დი კა ტო რის ჩა-
მოთ ვ ლის თ ვის, რო მე ლიც მი თი თე ბუ ლია 
ამ სტან დარ ტ ში. 

არანაირი	ქულა	არ	არის	
მიკუთვნებული	უბრალოდ	
სტანდარტში	მითითებული	
გაუფასურების	ინდიკატორების	
ჩამოთვლაზე.  

მე-6 შე ნიშ ვ ნა
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია გა უ ფა სუ რე ბის შე-
მოწ მე ბის ახ ს ნა ზე, რაც უნ და მოჰ ყ ვეს გა უ-
ფა სუ რე ბის რა ი მე ინ დი კა ტო რის გა მოვ ლე-
ნას სამ თო მო პო ვე ბით მოწყო ბი ლე ბას თან 
მი მარ თე ბით. 

მე-7 შე ნიშ ვ ნა  
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია გა მო ყე ნე ბის ღი რე-
ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის თ ვის 
ქვა ნახ ში რის მი მართ, სცე ნა რის შე სა ბა-
მი სად. 

მე-8  შე ნიშ ვ ნა  
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ახ ლან დე ლი ურ თი-
ერ თო ბის ნა წი ლობ რივ სწო რად გა ა ნა ლი-
ზე ბის თ ვის. 

მე-9 შე ნიშ ვ ნა 
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის თ ვის, 
რომ კან დი დატ მა სწო რად ახ ს ნა, სა კუთ-
რე ბის 72% არ წარ მო შობს კონ ტ როლს 
და გა მო ი ტა ნა დას კ ვ ნა, რომ, ამის გა მო, 
ეს ოპე რა ცია არ გა მო იწ ვევს იმას, რომ 
Fill -მა მთლი ა ნად მო ახ დი ნოს მა ღა როს 
კონ სო ლი და ცი ა.

1-ელი კან დი და ტის მი ერ მე-3 კითხ ვა ზე გა-
ცე მუ ლი პა სუ ხის სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 9/25. 

სულ:
9/25  
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შე ნიშ ვ ნე ბი მე-2 კან დი და ტის მი ერ 
მე-3 კითხ ვა ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის 
შე სა ხებ

1-ელი შე ნიშ ვ ნა
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია (ა) (i) ნა წილ ზე: 
 � იმის თ ვის, რომ კან დი დატ მა სცა და 

რა ღაც შე სა ფე რი სის თქმა კონ ცეპ ტუ-
ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის შე სა ხებ.

 � იმის ახ ს ნა ზე, რომ მა რა გის შე ფა სე ბას-
თან და კავ ში რე ბულ ძი რი თად წე სებს 
შე ი ცავს  ბასს 2 და არა კონ ცეპ ტუ ა ლუ-
რი სა ფუძ ვ ლე ბი. 

მე-2 შე ნიშ ვ ნა
და მა ტე ბი თი  ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ნე ტო 
სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბის გან მარ ტე-
ბა ზე და მი სი გა მო ყე ნე ბის თ ვის ქვა ნახ შირ-
თან მი მარ თე ბით, სცე ნა რის მი ხედ ვით. ეს 
არის ერ თერ თი კარ გი მა გა ლი თი იმი სა, 
რო გორ შე იძ ლე ბა თე ო რი უ ლი ცოდ ნის 
სცე ნარ თან მი მარ თე ბით გა მო ყე ნე ბის უნა-
რის დე მონ ს ტ რი რე ბა. 

მე-3 შე ნიშ ვ ნა
აქ არ ცერ თი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, 
ვი ნა ი დან ამ მო საზ რე ბა ში არა ფე რია ბუ-
ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა კითხ თან და კავ - 
 ში რე ბუ ლი. აქ უფ რო ყუ რადღე ბა გა მახ ვი-
ლე ბუ ლია ფი ნან სუ რი მარ თ ვის სფე რო ში 
რჩე ვის მი ცე მა ზე. ნა თე ლი არ არ არის,  
რას ამ ტ კი ცებს კან დი და ტი პა სუხ ში, ნე ტო 
სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა სპოტ გა ნაკ-
ვე თია თუ ფორ ვარ დუ ლი გა ნაკ ვე თი. 

მე-4 შე ნიშ ვ ნა
ეს მო საზ რე ბა შე უ სა ბა მოა კითხ ვას თან (და 
დის კონ ტის პო ზი ცი ის და ხურ ვა აქ ტივ თან 
და კავ ში რე ბით ვერ იქ ნე ბა ხარ ჯი). 

მე-5 შე ნიშ ვ ნა   
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია მთლი ა ნად ანა-
რიცხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე სა ფე რი სი 
ტექ ნი კუ რი მო საზ რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე 
და მი სი სწო რად გა მო ყე ნე ბის თ ვის სცე-
ნარ თან მი მარ თე ბით. 

მე-6 შე ნიშ ვ ნა  
სა მი ქუ ლაა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი მთლი ა ნად ბასს 
16-იდან შე სა ფე რი სი ტექ ნი კუ რი მო საზ რე-
ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და მა თი სწო რად 
გა მო ყე ნე ბის თ ვის სცე ნარ თან მი მარ თე ბით. 

მე-7 შე ნიშ ვ ნა
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია მთლი ა ნად 
გა უ ფა სუ რე ბის ინ დი კა ტო რე ბის შე სა ხებ 
სწო რი მო საზ რე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა 
და სცე ნარ თან მი მარ თე ბით მა თი სწო რად 
გა მო ყე ნე ბის თ ვის. სხვა და მა ტე ბი თი ქუ ლა 
არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი (ბ) ნა წი ლის პა-
სუ ხის ბო ლო პუნ ქ ტ ზე, ვი ნა ი დან არა ფე რი 
ში ნა არ სობ რი ვი არ იყო და მა ტე ბუ ლი. 
(პოტენციური გა უ ფა სუ რე ბის ინ დი კა ტო რის 
გა მოვ ლე ნის თ ვის ქუ ლა უკ ვე მი კუთ ვ ნე ბუ-
ლია და მე ტი ქუ ლა აღარ მი ე კუთ ვ ნე ბა). 

მე-8 შე ნიშ ვ ნა    
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია კონ ტ რო ლის 
ახ ს ნა ზე. 

მე-9 შე ნიშ ვ ნა  
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის თ ვის, 
რომ კან დი დატ მა სცა და სცე ნარ ში აღ წე-
რილ სა კითხ თან თა ვი სი პა სუ ხის და კავ ში-
რე ბა. კერ ძოდ, დი რექ ტო რე ბის შე სა ხებ, 
რომ ლებ საც სურთ რჩე ვის მი ღე ბა იმის 
თა ო ბა ზე, გა და სინ ჯუ ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
სა ფუძ ვ ლე ბი გავ ლე ნას იქო ნი ებს თუ არა 
კონ ტ რო ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე.
 
მე-10 შე ნიშ ვ ნა
არ ცერ თი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქ, 
ვი ნა ი დან შე სა ფე რი სი არ არის ამ სცე ნარ-
ში იმის აღ ნიშ ვ ნა, რომ კონ ტ რო ლის თ ვის 
ზღვა რი შე ად გენს 50%-ს. გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა იმის თა ო ბა ზე, კონ ტ რო ლი არ სე ბობს 
თუ არა, ეყ რ დ ნო ბა სხვა ფაქ ტო რებს და 
არა სა კუთ რე ბის ხვედ რით წილს. 
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მე-11 შე ნიშ ვ ნა  
ერ თი  ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სწო რი დას-
კ ვ ნის გა მო ტა ნის თ ვის იმის თა ო ბა ზე, რომ 
72% წარ მო ად გენს ზღვრს. 

მე-12 შე ნიშ ვ ნა  
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სწო რი ახ ს-
ნის თ ვის, რომ ეს ურ თი ერ თო ბა არის ერ-
თობ ლი ვი კონ ტ რო ლი. 

მე-13 შე ნიშ ვ ნა 
და მა ტე ბი თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აღარ 
არის, ვი ნა ი დან პა სუხ ში შემ დეგ აღ წე რი-
ლია სრუ ლი კონ სო ლი და ცი ის პრო ცე სი, 
რო მე ლიც არ შე ე სა ბა მე ბა „ერთობლივ 
კონ ტ როლს“. 

მე-2 კან დი და ტის მი ერ მე-3 კითხ ვა ზე გა ცე-
მუ ლი პა სუ ხის სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 14/25.

სულ:
14/25  

მეოთხე კითხვა
ამ კითხ ვი დან ჩანს რომ გა მომ ც დელ თა 
გუნ დი იყე ნებს ერი ან მიდ გო მას სა წარ მოს 
ან გა რიშ გე ბას თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც 
მო ი ცავს რო გორც არა ფი ნან სურ, ისე 
ფი ნან სურ ას პექ ტებს. სა წარ მოს სტრა ტე-
გი უ ლი  ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის მე ო რე 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ის არის, 
რომ თქვენ გან სა ხილ ვე ლი გექ ნე ბათ გარ-
კ ვე უ ლი ას პექ ტე ბი და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე-
თა პო ზი ცი ი დან.
 

თქვენ	განსახილველი	
გექნებათ	გარკვეული	
ასპექტები	დაინტერესებულ	
მხარეთა	პოზიციიდან.	  

კითხ ვის მოთხოვ ნებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი შემ ფა სებ ლის კო მენ ტა რე ბი
 
ნა წი ლი (ა) 
ეს ნა  წი  ლი კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბუ  ლია დო  კუ -
მენ   ტ   ზე, რო  გო  რი  ცაა ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბის 
კო  მენ   ტა  რე  ბი, რო  მე  ლიც სას   წავ   ლო პროგ  -
რა  მა  ში მი  თი  თე  ბუ  ლი  ა, რო  გორც მიმ   დი -
ნა  რე სა  კითხი და შე  ტა  ნი  ლია სა  გა  მოც   დო 
პროგ   რა  მა  ში. კონ   ცეპ   ტუ  ა  ლუ  რი სა  ფუძ   ვ   ლე -
ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას სა  წარ   მოს სტრა  ტე  გი  უ -
ლი ან   გა  რიშ   გე  ბის მო  დუ  ლის გა  მოც   და  ზე 

ხაზს უს   ვამს ის ფაქ   ტიც, რომ ეს ესა  კითხი 
შე  ტა  ნი  ლია ამ კითხ   ვა  ში _ მო  ითხო  ვე  ბა 
ინ   ფორ   მა  ცი  ის ხა  რის   ხობ   რი  ვი მა  ხა  სი  ა -
თებ   ლე  ბის გან   ხილ   ვა ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბის 
კო  მენ   ტა  რე  ბის დო  კუ  მენ   ტის კონ   ტექ   ტ   ში.

მოგეთხოვებათ: 
(i) მოკ ლედ გა  ნი  ხი  ლოთ ფას   ს   -ე  ბის  

პრაქ   ტი  კის დე  ბუ  ლე  ბის „ხელ-
მძღვანელობის კო  მენ   ტა  რე  ბის“, 
რო  გორც არა  სა  ვალ   დე  ბუ  ლო სა -
ფუძ   ვ   ლის ან რო  გორც ფასს სტან  -
დარ   ტის სა  ხით გა  მო  ცე  მის მომ   ხ   რე 
და სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  არ   გუ  მენ   ტე  ბი;                                                                                                        

(4	ქუ	ლა)
(ii) გა ნი ხი ლოთ, რო გორ უნ და მოხ დეს 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე-
ბის მომ ზა დე ბი სას ინ ფორ მა ცი ის 
ხა რის ხობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბის: 
აღ ქ მა დო ბის, რე ლე ვან ტუ რო ბი სა 
და შე სა და რი სო ბის გა მო ყე ნე ბა.

(5	ქუ	ლა)
 

მარ თა ლი ა, ეს მოთხოვ ნა არ ეყ რ დ ნო-
ბა სცე ნარს, მაგ რამ მა ინც არ გთხო ვენ  
ნას წავ ლი თე ო რი უ ლი ცოდ ნის პირ და-
პირ გა მო ყე ნე ბას. ამ მოთხოვ ნის პირ-
ველ ნა წილ ში ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლია 
„საწინააღმდეგო და მომ ხ რე არ გუ მენ ტე-
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ბის“ ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე იმას თან და კავ ში რე-
ბით, კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი არა-
სა ვალ დე ბუ ლო დო კუ მენ ტი უნ და იყოს თუ 
სტან დარ ტი. აქ, ამას თან და კავ ში რე ბით, 
ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად დრო უნ და და ხარ ჯოთ 
სწო რედ ამ არ გუ მენ ტე ბის მო ფიქ რე ბა ზე 
და არა ისე თი რა მის გა მე ო რე ბა ზე, რაც 
შე იძ ლე ბა ნას წავ ლი გქონ დეთ სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო დან „ხელმძღვანელობის კო მენ-
ტა რე ბის“ დო კუ მენ ტ თან და კავ ში რე ბით.  
ამ კითხ ვის მე ო რე ნა წილ ში შე ფა სე ბის სქე-
მა ში სა მი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გან ხილ ვა ზე, 
მაგ რამ და ნარ ჩე ნი ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე-
ბუ ლია ამ მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე ბის დო კუ-
მენ ტ თან მი მარ თე ბით. 

ნაწილი (ბ)

მოგეთხოვებათ: 
ზე	მოთ	 მო	ცე	მუ	ლი	 ინ	ფორ	მა	ცი	ის	
გათ	ვა	ლის	წი	ნე	ბით	აუხ	ს	ნათ	ინ	ვეს
ტორს	 ფი	ნან	სურ	 ან	გა	რიშ	გე	ბა	ში	
გა	და	სა	ხა	დე	ბის	აღ	რიცხ	ვის	ბუ	ნე	ბა.	
შე ნიშ ვ ნა: პა სუხ ში უნ და ახ ს ნათ გა და-
სა ხა დე ბის შე ჯე რე ბის სა კითხი, გა ნი ხი-
ლოთ მიმ დი ნა რე და მო მა ვა ლი სა გა-
და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის გავ ლე ნა და 
ახ ს ნათ გა და ვა დე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის 
აღ რიცხ ვის წე სი შე სა ბა მი სი ფასს სტან-
დარ ტე ბის მი ხედ ვით.

	(14	ქუ	ლა)
კითხ ვის 4 (ბ) ნა წილ თან და კავ ში რე-
ბით, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის თ ვის ქუ ლე ბი 
მო გე ნი ჭე ბათ გან ხილ ვის აღ ქ მა დო ბი სა 
და ხა რის ხის თ ვის.

(2	ქუ	ლა)																																																																																																						

ამ მოთხოვ ნა ში გთხო ვენ, ინ ვეს ტორს აუხ-
ს ნათ გა და სა ხა დე ბის აღ რიცხ ვის მიდ გო მა. 
სცე ნარ ში მი ნიშ ნე ბუ ლია გან მარ ტე ბი თი 
შე ნიშ ვ ნა, სა დაც უნ და გა ა ა ნა ლიზ დეს და-
რიცხუ ლი გა და სა ხა დი, ასე ვე სხვა და მა-
ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ა. აქ ხელ მი საწ ვ დო მი 
გქონ დათ ორი ქუ ლა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის-
თ ვის, რაც და მა ხა სი ა თე ბე ლია „ბ“ გან ყო-
ფი ლე ბის კითხ ვის თ ვის, ეხე ბა ანა ლი ზის 
ზო გი ერთ ას პექტს და და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მხა რე ე ბის თ ვის მათ ინ ფორ მი რე ბას. 
შე ფა სე ბის სქე მა ში 14 ტექ ნი კუ რი ქუ ლა 
გა ნა წი ლე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე, 
სცე ნარ ში მათ თ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი მნიშ ვ ნე-
ლო ბის შე სა ბა მი სად. ასე, რომ 5 ქუ ლა 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლია გა და ვა დე ბულ გა და სა ხად-
თან და კავ ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბის ახ ს ნა ზე, 
4 ქუ ლა შე სა ჯე რე ბე ლი მუხ ლე ბის ახ ს ნა ზე, 
3 ქუ ლა სცე ნარ ში ნახ სე ნე ბი სხვა დას ხ ვა 
გა ნაკ ვე თის გავ ლე ნის და კომ პა ნი ის თ ვის 
მა თი შე სა ფე რი სო ბის ახ ს ნა ზე. ბო ლოს, 2 
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის ახ ს ნა ზე, რა ტომ 
გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან და სა ბეგ რი 
და სა აღ რიცხ ვო მო გე ბა. ამ მოთხოვ ნა ზე 
კარ გი პა სუ ხის გა ცე მის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ-
რი მიდ გო მა ა, გა მო ი ყე ნოთ მოთხოვ ნა ში 
და სცე ნარ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი „ხრიკები“ 
და სცა დოთ ერ თი ან ორი ხელ ჩა სა ჭი დი 
ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა იმის თ ვის, რომ 
რა ღაც თქვათ თი თო ე ულ ამ ას პექ ტ თან 
და კავ ში რე ბით, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ძა-
ლი ან დი დი დრო და ხარ ჯოთ რო მე ლი მე 
ერთ ას პექ ტ ზე. 
იმის და სად გე ნად,  სრუ ლად  უნ და მი ა-
კუთ ვ ნოს თუ არა პა სუხს ორი პრო ფე სი ო-
ნა ლუ რი ქუ ლა, შემ ფა სე ბე ლი გა ნი ხი ლავს, 
პა სუხ ში ჩანს თუ არა ინ ვეს ტო რის მო საზ-
რე ბის გან ხილ ვა და რა რჩე ვა იქ ნე ბა მათ-
თ ვის შე სა ფე რი სი, ასე ვე იმის თ ვის, რომ 
პა სუ ხი ზო გა დად გა სა გე ბად, ლო გი კუ რად 
და პრო ფე სი ო ნა ლუ რად იყოს ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლი.

სიცხადე,	ლოგიკა	და	
პროფესიონალიზმი.
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შე ნიშ ვ ნე ბი 1-ელი კან დი და ტის მი ერ 
მე-4 კითხ ვა ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხის 
შე სა ხებ 

1-ელი შე ნიშ ვ ნა
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმა ზე, რომ 
კან დი დატ მა თა ვი სი მო საზ რე ბე ბი მი უ სა-
და გა კითხ ვის მოთხოვ ნას, გა მო ავ ლი ნა 
პრობ ლე მე ბი იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი არ უნ და 
იყოს სა ვალ დე ბუ ლო. 

მე-2 შე ნიშ ვ ნა   
თი თო ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია თი თო მო-
საზ რე ბა ზე, რო მე ლიც ეხე ბა ინ ფორ მა ცი ის 
ხა რის ხობ რივ მა ხა სი ა თებ ლებს, ვი ნა ი დან 
თი თო ე ულ მო საზ რე ბა ში ჩანს სულ მცი რე 
იმის მცდე ლო ბა მა ინც, რო გორ შე იძ ლე ბა 
ამ მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა/ და კავ ში-
რე ბა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე ბის 
დო კუ მენ ტ თან. 

მე-3 შე ნიშ ვ ნა  
ჩანს, რომ კან დი დატს გარ კ ვე ულ წი ლად 
ეს მის, რო გორ გა მო ით ვ ლე ბა ჯგუ ფის სა-
გა და სა ხა დო ხარ ჯი. 

მე-4 შე ნიშ ვ ნა 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ერ თი ქუ ლა, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ არ ჩანს კან დი და ტის მო საზ-

რე ბე ბის კავ ში რი სცე ნარ თან, რო მე ლიც 
ეხე ბა კომ პა ნი ის ზა რა ლის ის ტო რი ას. 
უფ რო მე ტი ქუ ლაა ხელ მი საწ ვ დო მი ამას-
თან და კავ ში რე ბით, ასე რომ ეს ქუ ლე ბი 
და კარ გა კან დი დატ მა.

მე-5 შე ნიშ ვ ნა 
ბო ლო სა მი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სწო რი 
ტექ ნი კუ რი მო საზ რე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა 
და სცე ნა რის გა მო ყე ნე ბის თ ვის.

მე-6 შე ნიშ ვ ნა
ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის პრო-
ფე სი ო ნა ლიზ მის თ ვის. პა სუ ხი ნაკ ლე ბად 
გა სა გე ბი ა, ვი ნა ი დან ზო გი ერ თი ტექ ნი-
კუ რი სა კითხი ნაკ ლე ბა დაა და კავ ში რე-
ბუ ლი სხვა სა კითხებ თან. ასე ვე არ ჩანს 
კან დი და ტის მცდე ლო ბა, რომ კითხ ვის 
შე სა ხებ იმ ს ჯე ლოს ინ ვეს ტო რის პო ზი-
ცი ი დან. 

1-ელი კან დი და ტის მი ერ მე-4 კითხ ვა ზე 
გა ცე მუ ლი პა სუ ხის სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 
10/25. 

სულ:
10/25  
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შე ნიშ ვ ნე ბი მე-2 კან დი და ტის მი ერ 
მე-4 კითხ ვა ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის 
შე სა ხებ 

1-ელი შე ნიშ ვ ნა
პა  სუ  ხი ნა  წი  ლობ   რივ ეხე  ბა კითხ   ვის მო- 
თხოვ    ნას, ზო  გი  ერთ თე  ო  რი  ულ სა  კითხს 
უკავ   ში  რებს კითხ   ვის მოთხოვ   ნას, ჩა  მო -
ა  ყა  ლი  ბეთ „საწინააღმდეგო და მომ   ხ   რე 
არ   გუ  მენ   ტე  ბი“. ასე, რომ ვი  ნა  ი  დან კან   დი -
და  ტის მო  საზ   რე  ბე  ბი ამ   გ   ვა  რად იყო და  კავ  -
ში  რე  ბუ  ლი სცე  ნარ   თან, მი  კუთ   ვ   ნე  ბუ  ლი აქვს 
ორი ქუ  ლა. 

მე-2 შე ნიშ ვ ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს სა მი ვე 
მო საზ რე ბა ზე, ასე ვე იმ ფაქ ტის გა მო, რომ 
კან დი დატ მა სცა და თა ვი სი მო საზ რე ბე ბის 
და კავ ში რე ბა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ-
ტა რე ბის დო კუ მენ ტ თან. 

მე-3 შე ნიშ ვ ნა  
აქ მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ორი ქუ ლა, ვი ნა ი დან 
ისე თი მო საზ რე ბე ბი აქვს მოყ ვა ნი ლი კან-
დი დატს, რომ ლე ბიც შე სა ფე რი სია ინ ვეს-
ტო რის თ ვის ამ ინ ფორ მა ცი ის ასახ ს ნე ლად. 

მე-4 შე ნიშ ვ ნა
ერ თი ქუ ლაა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, ვი ნა ი დან აშ-
კა რად  ჩანს გარ კ ვე უ ლი კავ ში რი უცხო ურ 
შვი ლო ბილ სა წარ მო ებ თან. 

მე-5 შე ნიშ ვ ნა
ორი გან ცალ კე ვე ბუ ლი ქუ ლაა მი კუთ ვ ნე-
ბუ ლი ამ პუნ ქ ტ ზე, ვი ნა ი დან ჩანს, რომ 
კან დი დატ მა სცა და ორი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
გა ტა რე ბის ახ ს ნა შე ჯე რე ბა ში. 

მე-6 შე ნიშ ვ ნა 
არ ცერ თი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
კითხ ვა ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის უბ რა-
ლოდ გა მე ო რე ბა ზე ისე, რომ კან დი დატ მა 
არა ნა ი რი ახა ლი ღი რე ბუ ლე ბა არ შეს ძი ნა 
პა სუხს. 

მე-7 შე ნიშ ვ ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის თ ვის, 
რომ კან დი დატ მა სცა და სა მო მავ ლო სა-
გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის ცვლი ლე ბის 
გავ ლე ნის ახ ს ნა. 

მე-8 შე ნიშ ვ ნა
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია გა და ვა დე ბულ 
გა და სა ხად თან და კავ ში რე ბუ ლი რა მედ-
ნი მე ძი რი თა დი ას პექ ტის აღ წე რის თ ვის, 
მაგ რამ კან დი დატ მა და კარ გა ორი ქუ ლა, 
რად გან ეს სა კითხე ბი არ და უ კავ ში რა სცე-
ნარს. „MAX“ აკ რო ნი მი გვიჩ ვე ნებს, სად 
უნ და გა მო ვი ყე ნოთ ეს ზღვა რი. თქვენ გა-
მოც და ზე ყო ველ თ ვის შეზღუ დუ ლი გაქვთ 
ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლის მი კუთ-
ვ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ნას წავ ლი ცოდ ნის 
მექ ნი კუ რად გა მო ყე ნე ბა ზე, სცე ნა რის გა-
უთ ვა ლის წი ნებ ლად. 

მე-9 შე ნიშ ვ ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია თე ო რი უ ლი 
ცოდ ნის სცე ნარ თან მი სა და გე ბა ზე. 

მე-10 შე ნიშ ვ ნა 
კან დი დატს მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს ერ თი ქუ-
ლა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის თ ვის, არ გუ მენ ტის 
გა სა გე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა  და პა სუ ხის 
წარ დ გე ნის ფორ მა ტის თ ვის, მაგ რამ სრუ-
ლი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად კან დი დატს უფ რო 
მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ მო და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე თა პო ზი ცი ი დან მსჯე ლო-
ბის თ ვის. 

მე-2 კან დი და ტის მი ერ მე-4 კითხ ვა ზე 
გა ცე მუ ლი პა სუ ხის სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 
15/25.

სულ:
15/25



31

ქულები შენიშვნები

მე-3 კითხვა _ პირველი კანდიდატი

(ა)(i)
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სფუძ ვ ლე ბი გავ ლე ნას არ 
ახ დენს მა რა გის შე ფა სე ბა ზე.

 ბასს 12 მა რა გი _ მა რა გი შე ფას დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბა სა და ნე ტო სა-
რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბას შო რის უმ ცი რე სი თან ხით. 

(ა) (ii) 

20X6 წლის 30 ნო ემ ბე რი _ ნახ შირ ბა დის და ბა ლი შემ ც ვე ლო ბა _ და ბა-
ლი ხა რის ხი

პრო ნო ზის თა ნახ მად, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 3 წე ლი წად ში ქვა ნახ ში რის 
ფა სი 20 %-ით შემ ცირ დე ბა მიმ დი ნა რე სპოტ ფას თან შე და რე ბით. ნე ტო 
სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა:

1.   მა ღა რო დან ქვა ნახ ში რის ამო ღე ბის და ნა ხარ ჯი. 

2.   გამ რავ ლე ბუ ლი × 3 წე ლი, საპ როგ ნო ზო ფა სის გა მო სათ ვ ლე ლად. 

3.   20%-ით შემ ცი რე ბის გა მო ყე ნე ბა ფას ში. 

4.   რად გან უკ ვე გა მო ვით ვა ლეთ ქვა ნახ ში რის ფა სი, შეგ ვიძ ლია გა მო ვით-
ვა ლოთ ნახ შირ ბა დის და ბა ლი შემ ც ვე ლო ბის მქო ნე ქვა ნახ ში რის ფა სი.

სულ – ნაწილი (ა):

2/7

0

1

0

1

 შენიშვნა 1

 შენიშვნა 2

 შენიშვნა 3

(ბ) 

ფას ს -ე ბის შე სა ბა მი სად ვალ დე ბუ ლე ბა მა შინ არ სე ბობს, რო დე საც ვალ-
დე ბუ ლე ბა წარ მო ი შო ბა. 

თუმ ცა Fill-ის შემ თხ ვე ვა ში ჩვენ ვხე დავთ, რომ არ არ სე ბობს იური დი უ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბა სამ თო მო პო ვე ბი თი მოწყო ბი ლო ბის ტექ მომ სა ხუ რე-
ბის თ ვის, ასე რომ დი რექ ტო რე ბის წი ნა და დე ბას ვერ და ვე თან ხ მე ბით, 
არას წო რი ა. 

თუმ ცა, თუ ეს და ნა ხარ ჯე ბი არ სე ბი თია Fill-თან მი მარ თე ბით, შე საძ-
ლე ბე ლია შე იქ მ ნას ანა რიცხი. თუმ ცა, ვი ნა ი დან არა ფე რი არ ვი ცით ამ 
და ნა ხარ ჯე ბის არ სე ბი თო ბის შე სა ხებ, ამას თან და კავ ში რე ბით ვე რა ფერს 
ვურ ჩევთ დი რექ ტორს. 

ამას თან, ტექ მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბაც და კაშ ვი რე-
ბუ ლია არ სე ბი თო ბას თან.

1

0

0

 შენიშვნა 4

ბასს 36 _ აქ ტი ვე ბის გა უ ფა სუ რე ბა _ ჩა მოთ ვ ლი ლია აქ ტი ვე ბის ინ დი კა-
ტო რე ბი, მა გა ლი თად: 

1.  აქ ტი ვის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა 

2.  ტექ ნო ლო გი უ რი, სა ბაზ რო და ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს არა ხელ საყ რე-
ლი ცვლი ლე ბე ბი. 

3.  მო რა ლუ რი ცვე თა ან და ზი ა ნე ბა. 

4.  გა მო ყე ნე ბის შემ ცი რე ბა. 

2018 წლის დეკემბრის გამოცდა _ შეფასებული პასუხები 
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ქვა ნახ ში რის ფა სის შემ ცი რე ბა გა უ ფა სუ რე ბის ერ თერ თი ინ დი კა ტო-
რი ა, ვი ნა ი დან მიგ ვა ნიშ ნებს ქვა ნახ ში რის ბაზ რის არა ხელ საყ რელ 
ცვლი ლე ბა ზე. 

შემ დეგ Fill-მა უნ და ჩა ა ტა როს გა უ ფა სუ რე ბის მი მო ხილ ვა, გა მო ით ვა-
ლოს, სამ თო მო პო ვე ბი თი მოწყო ბი ლო ბის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 
აღე მა ტე ბა თუ არა მის ანაზღა უ რე ბად ღი რე ბუ ლე ბას. ანაზღა უ რე ბა დი 
ღი რე ბუ ლე ბა არის: 

(i)   გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბულ სა მარ თ ლი ან ღი რე ბუ ლე ბა სა 
და 

(ii)  გა მო ყე ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბას შო რის უდი დე სი თან ხა. 

გა მო ყე ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა არის მო მა ვა ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბი, რო-
მე ლიც მი ი ღე ბა აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბი დან. (შეფასებული ქვა ნახ ში რის 
სა მო მავ ლო გა ყიდ ვე ბი, რო მე ლიც დის კონ ტი რე ბუ ლია დღე ვან დელ 
ღი რე ბუ ლე ბამ დე).

სულ – ნაწილი (b):

4/8

1

1

1

 შენიშვნა 5

 შენიშვნა 6

 შენიშვნა 7

(გ) 

ფასს 3-ის _ საწარმოთა გაერთიანების _ მიხედვით ნებისმიერი სუბიექტის 
შეძენა ანგარიშგებაში უნდა აისახოს სტანდარტების შესაბამისად. 

Fill-ის ახლანდელი წილი ქვანახშირის მაღაროში (28%) წარმოშობს 
გავლენას. გავლენა მაშინ არსებობს, როდესაც სააქციო წილი აღემატება 
20%-ს, მაგრამ ნაკლებია 50%-ზე. ასე, რომ, მართალია, ამ დროს 
გავლენა არსებობს, მაგრამ კონტროლი არ არსებობს. 

თუმცა, დამატებითი 24% წილის შეძენის შედეგად Fill-ის საკუთრების 
წილი გაიზრდება 52%-მდე, რაც შეიძლება ზოგიერთ სიტუაციაში 
კონტროლის არსებობის მაჩვენებელი იყოს, მაგრამ აქ არსებობს 
საოპერაციო შეთანხმება, რომელიც მოითხოვს 72% საკუთრების 
წილის არსებობას ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების 
დამტკიცებისთვის.

 ვინაიდან კომპანია Fill -ს არ აქვს კონტროლი ამ მაღაროზე, მას არ 
ჭირდება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 
თავისთვის და ქვანახშირის მაღაროსთვის. 

სულ - ნაწილი (გ):

3/10

1

1

1

 შენიშვნა 8

 შენიშვნა 9

სულ 
მე-3 

კითხვა

9/25
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მე-3 კითხვა _ მეორე კანდიდატი
(ა) (i) _ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი და მა რა გე ბის შე ფა სე ბა. 

კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებს აქვს ერ თი თა ვი, რო მე ლიც ეხე ბა შე-
ფა სე ბას. აქ აღ წე რი ლია შე ფა სე ბის სხვა დას ხ ვა მე თო დი, მათ შო რის 
პირ ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა, მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა და სა რე ა ლი ზა ციო 
ღი რე ბუ ლე ბა.

 მა რა გე ბის შე ფა სე ბას ეხე ბა ბასს 2 _ მა რა გე ბი, ასე რომ კონ ცეპ ტუ ა ლუ-
რი  სა ფუძ ვ ლე ბი მა რა გე ბის შე ფა სე ბას არ ეხე ბა. ბასს 2-ის ძი რი თა დი 
წე სია ის, რომ მა რა გე ბი უნ და შე ფას დეს თვით ღი რე ბუ ლე ბა სა და ნე ტო 
სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბას შო რის უმ ცი რე სი თან ხით. 

(ა) (ii)

ნე ტო სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა არის მო სა ლოდ ნელ სა რე ა ლი ზა ციო 
ღი რე ბუ ლე ბას გა მოკ ლე ბუ ლი  ნე ბის მი ე რი  და ნა ხარ ჯი, რო მე ლიც სა ჭი-
როა მა რა გის გა სა ყი დად. ასე, რომ ახ ლა ქვა ნახ ში რის ნე ტო სა რე ა ლი-
ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბის გა მო სათ ვ ლე ლად დაგ ვ ჭირ დე ბა მიმ დი ნა რე სპოტ 
გა ნაკ ვე თის ცოდ ნა და მი სი გა მო ყე ნე ბა ქვა ნახ ში რის შე სა ფა სებ ლად 
იმ და ნა ხარ ჯე ბის გა მოკ ლე ბით, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია ქვა ნახ ში რის  
გა სა ყი დად მო სამ ზა დებ ლად და მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის მი სა წო დებ ლად. 

კომ პა ნია Fill-ს სურს და ბა ლი ხა რის ხის ქვა ნახ ში რის ნე ტო სა რე ა ლი ზა-
ციო ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღ ვ რა, რო მე ლიც ეყ რ დ ნო ბა სპოტ გა ნაკ ვეთს 
და მო მავ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რო მე ლიც ად გენს ქვა ნახ ში რის გა-
რან ტი რე ბულ ფასს, რაც, სა ვა რა უ დოდ, უფ რო და ბა ლი იქ ნე ბა, ვიდ რე 
მიმ დი ნა რე სპოტ გა ნაკ ვე თი. ეს იქ ნე ბა ქვა ნახ ში რის გა რან ტი რე ბუ ლი 
ნე ტო სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა სა მი წლის შემ დეგ. 

უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ფუ ლის დრო ი თი ღი რე ბუ ლე ბა _ უნ და გა მო-
ვი ყე ნოთ შე სა ფე რი სი დის კონ ტი რე ბის გა ნაკ ვე თი და გან ვ საზღ ვ როთ 
მო მა ვა ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის დღე ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა. შემ დეგ კი 
სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში თი თო ე უ ლი წლის ბო ლოს თან და თან  დის-
კონ ტის პო ზი ცია დავ ხუ როთ მო გე ბა/ ზა რა ლის მეშ ვე ო ბით _ ფი ნან სუ რი 
და ნა ხარ ჯე ბი. 

სულ ნა წი ლი (ა):

3/7

1

1

1

0

0

 შენიშვნა 1

 შენიშვნა 2

 შენიშვნა 3

 შენიშვნა 4

(ბ) 

ანარიცხი იმ შემთხვევაში უნდა შეიქმნას, როდესაც უდავოდ გარკვეულია, 
რომ საწარმოდან მოხდება ეკონომიკური რესურსების გადინება და 
შესაძლებელია მათი საიმედო შეფასება. 

ამ სცენარში სწორი არ იქნება ანარიცხის შექმნა სარემონტო 
დანახარჯებისთვის, ვინაიდან არ არსებობს ამის გაკეთების არანაირი 
ვალდებულება.

 ბასს 16-ში _ ძირითადი საშუალებები აღნიშნულია, რომ როდესაც 
აქტივს აქვს მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელსაც უფრო მოკლე 
მომსახურების ვადა აქვს ან როდესაც მოითხოვება პერიოდული 
შემოწმება და კაპიტალური რემონტის ჩატარება, ასეთ კომპონენტს 
ცვეთა უნდა დაერიცხოს კაპიტალური რემონტის ჩატარებამდე პერიოდის 
განმავლობაში. 

1

1

1

 შენიშვნა 5



34

ამგვარად, ნაცვლად იმისა, რომ სამთო მოპოვებითი მოწყობილობის 
მთლიანი დანახარჯი ჩამოიწეროს ერთი და იმავე სასარგებლო 
მომსახურების ვადის განმავლობაში, $3 მლნ უნდა ჩამოიწეროს ორი 
წლის განმავლობაში.

1

შემდეგ როდესაც ჩატარდება რემონტი, სარემონტო დანახარჯები უნდა 
აისახოს ამ მოწყობილობის დანახარჯების დებეტში და ჩამოიწეროს 
რემონტის შემდგომი პერიოდის განმავლობაში. 

გაუფასურების ინდიკატორი არის ნებისმიერი რამ, რომელიც შეიძლება 
მიგვანიშნებდეს აქტივის ღირებულების შემცირებაზე. ამის მაგალითებია: 

- საბაზრო ღირებულების შემცირება

-  პროდუქტის მორალური ცვეთა ტექნიკური მიღწევების მეშვეობით. 

ქვანახშირის ფასის შემცირება პოტენციულად გაუფასურების ინდიკა-
ტორია.

 აქტივი გაუფასურებაზე იმ შემთხვევაში უნდა შემოწმდეს, თუ არსებობს 
გაუფასურების რაიმე ინდიკატორი. თუმცა, იმის გამო, რომ ქვანახშირის 
გასაყიდი ფასების ცვალებადობის შესახებ მეტი არაფერი ვიცით, ძნელია 
იმის თქმა, ეს არის თუ არ არის ზუსტად გაუფასურების ინდიკატორი. 

სულ ნაწილი (ბ)
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1

1

 შენიშვნა 6

 შენიშვნა 7

(გ) ნა წი ლი

კონ ტ რო ლის არ სე ბო ბა, სა ზო გა დოდ, მა შინ იგუ ლის ხ მე ბა, რო დე საც 
რო მე ლი მე ერთ მხა რეს ეკუთ ვ ნის სა წარ მოს წი ლის 50% ან მე ტი. 

ჩვე უ ლებ რივ, ეს მათ აძ ლევთ ხმის უფ ლე ბე ბის დიდ რა ო დე ნო ბას სა წარ-
მო ში, რაც შემ დეგ გა ნა პი რო ბებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბას დი ვი დენ დე ბის გა დახ დას თან და კავ ში რე ბით, რაც თა ვის 
მხრივ, აძ ლევს მათ იმ უკუ გე ბის კონ ტ რო ლის სა შუ ა ლე ბას, რო მელ საც 
იღე ბენ მშო ბე ლი სა წარ მო დან, ე.ი. კონ ტ რო ლი საბ ჭო ზე. 

გა და სინ ჯულ კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებ ში გა მო ი ყე ნე ბა კონ ტ რო ლის 
ისე თი ვე გან მარ ტე ბა, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ფასს 10-ში, ასე, რომ ეს 
არ შეც ვ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იმის თა ო ბა ზე, კონ ტ რო ლი არ სე ბობს 
თუ არა.

თუ Fill-ი შე ი ძენს და მა ტე ბით 24% წილს, ის მი ი ღებს 50% ზღვარ ზე მეტ 
სა კუთ რე ბის წილს, 52%-მდე, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მათ უკ ვე ექ ნე ბათ 
კონ ტ რო ლი, ვი ნა ი დან გახ დე ბი ან სა წარ მოს უდი დე სი წი ლის მფლო-
ბე ლე ბი. 

თუმ ცა, ეს მათ არ აძ ლევთ 72%-ზე მეტ წილს, რაც  სა ო პე რა ციო შე თან-
ხ მე ბის მი ხედ ვით, აუცი ლე ბე ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი სა ღე ბად. 

ეს არის ერ თობ ლი ვი კონ ტ რო ლი, მა შა სა და მე, სა კუთ რე ბის წი ლის 
ოდე ნო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა აქ მი ზან შე უ წო ნე ლი ა, თუ სა ო პე რა ციო 
შე თან ხ მე ბა არ შე იც ვ ლე ბა.

 და მა ტე ბი თი წი ლის შე ძე ნის კლა სი ფი ცი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, რო გორც 
ეტა პობ რი ვი შე ძე ნა. 
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რო დე საც სა წარ მო სხვა სა წარ მოს იძენს ეტა პობ რი ვად, სა ვა რა უ დოდ, 
ამას აკე თებს რის კის გავ ლე ნის შე სამ ცი რებ ლად ან იმის გა მო, რომ ამ 
დრო ის თ ვის სახ ს რე ბი არა საკ მა რი სი აქვს. 

ამ სცე ნარ ში კომ პა ნია Fill-ი მე კავ ში რე სა წარ მო დან გარ და იქ მ ნე ბა შვი-
ლო ბილ სა წარ მოდ. მო გე ბა ში ან ზა რალ ში მე კავ ში რე სა წარ მო იქ ნე ბა 
ერ თ -ერ თი მუხ ლი (წილობრივი მე თო დი) _ Fill-ის წი ლის თ ვის მე კავ ში რე 
სა წარ მოს მო გე ბა ში და გვიჩ ვე ნებს ინ ვეს ტი ცი ის ღი რე ბუ ლე ბას ფი ნან-
სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში.

 რა შემ თხ ვე ვა შიც უნ და მოხ დეს შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს კონ სო ლი და ცი ა. 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში და ჯამ-
დე ბა ყვე ლა სა წარ მოს აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და გა მო ით ვ ლე ბა 
გუდ ვი ლი და არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლი.

სულ - ნა წი ლი (გ):
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სულ 
მე-4 

კითხვა

14/25

მე-4 კითხვა _ პირველი კანდიდატი

(ა) (i)

თუ კონცეპტუალური საფუძვლები არ იქნება სავალდებულო, შეიძლება 
ეს იმას ნიშნავდეს, რომ სხვადასხვა საწარმომ თავისი კომენტარების 
ანგარიში შეიძლება განსხვავებულად მოამზადოს, რაც, თავის მხრივ, 
იმას ნიშნავს, რომ რთული იქნება მათი შედარება. 

გარდა ამისა, კომპანიამ შეიძლება ანგარიში არ მოამზადოს ყოველ წელს, 
ასე რომ შედარება რთული იქნება. ვინაიდან შედარება რთულდება, ეს 
შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ მომხმარებელმა შეიძლება ვერ გაიგოს 
ეს ანგარიში. 

ხელმძღვანელობამ შესაძლოა ამ ანგარიშში ისეთი ინფორმაცია 
წარმოადგინოს, რომელსაც თავისთვის ხელსაყრელად მიიჩნევს. 

(ა) (ii)

ხელმძღვანელობის კომენტარები ერთი და იმავე საფუძვლით უნდა 
შეიქმნას ყოველ წელს, რათა შესაძლებელი იყოს შედარება, როდესაც 
განიხილება წინა წლების ვერსიები და მომავალი წლების ვერსიები. 

კომენტარების ანგარიშში შეტანილი ინფორმაცია რელევანტური უნდა 
იყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ანგარიში მომხმარებელს დაეხმარება 
ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

კომენტარების ანგარიშში ინფორმაცია ისეთი ფორმატით და ენის 
გამოყენებით უნდა იყოს წარმოდგენილი, რომ ჩვეულებრივმა პირმა 
შეძლოს მისი გაგება, ანგარიშში არ უნდა იყოს შეტანილი დიდი 
მოცულობის ტექნიკური ინფორმაცია. 

სულ - ნაწილი (ა):
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(ბ) 

თავდაპირველად საგადასახადო ხარჯი არ ეყრდნობა ჯგუფს,  არამედ 
ცალკეული კომპანიის ანგარიშებს ეყრდნობა. ეს ჩანს პირობითი 
დანახარჯის დარიცხვიდან ადგილობრივი საგადასახადო განაკვეთის 
გამოყენებით. მაგრამ შემდეგ მუხლს უცხოური ქვეყნების საგადასახადო 
განაკვეთის განსხვავება შესაბამისობაში მოჰყავს პირობით ხარჯთან. 

როდესაც გადასახადი გამოითვლება, წარმოიშობა გადავადებული 
გადასახადიც. ეს შეიძლება იყოს აქტივი ან ვალდებულება. ამის მიზეზი 
ისაა, რომ კომპანიები და საგადასახადო ორრგანოები განსხვავებულ 
განაკვეთებს იყენებენ. 

როდესაც კომპანიას აქვს გადავადებული საგადასახადო აქტივი, მისი 
გამოყენება მხოლოდ იმ  შემთხვევაში შეიძლება თუ, კომპანია მოგებას 
იღებს ან მოგების მიღებას ვარაუდობს მომავალში. 

ასევე მოხდება საგადასახადო ხარჯის კორექტირება წინა პერიოდში 
გადასახადის ნაკლებად ან ზედმეტად შეფასებული თანხის გასათვა-
ლისწინებლად. 

საგადასახადო განაკვეთის შემოთავაზებული ცვლილება მომავალი 
პერიოდებისთვის იმას ნიშნავს, რომ მომავალი წლების ანგარიშგებაში 
გაიზრდება საგადასახადო ხარჯი. 

$95 მლნ, რომელიც ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ასახულია, 
როგორც გადახდილი მიმდინარე გადასახადი, ამ წლისთვის დარი-
ცხული ხარჯის ტოლი არ არის, ვინაიდან გადახდა იმავე დროს არ 
განხორციელებულა, როდესაც ეს თანხები დაირიცხა. წლის მანძილზე 
გადახდილი თანხა მოიცავს ბოლო წლის საგადასახადო ხარჯის 
გადახდილი თანხის გარკვეულ ნაწილსაც  და არა წლის მანძილზე 
დარიცხული საგადასახადო ხარჯის მთელ თანხას, რომელიც მომავალში 
გადაიხდება. 

პროფ

სულ: ნაწილი (ბ)
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მე-4 კითხვა _ მეორე კანდიდატი
(ა) (i) 

პრაქტიკის დებულება უნდა იყოს ფინანსური ანგარიშგების საერთა-
შორისო სტანდარტი, ვინაიდან: 

ხელმძღვანელობის კომენტარების დოკუმენტი მნიშვნელოვანი ინსტრუ-
მენტია, რომელიც ინვესტორებს ეხმარება კომპანიის საქმიანობის 
შედეგების განსაზღვრასა და კომპანიის ფინანსური შედეგების უკეთ 
გაგებაში.

 თუმცა, ზოგჯერ ეს კომენტარები მიკერძოებულია და არასრულყოფილი. 
შესაძლებელია გამოტოვებული იყოს  ინფორმაციის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი და ვინაიდან ამ კომენტარებზე შეიძლება რეალური კონტროლი 
არ ხორციელდებოდეს, მომხმარებლები შესაძლოა შეცდომაში შე-
ვიდნენ. 

(ა) (ii) 

ხელმძღვანელობის კომენტარები შეიძლება სასარგებლო ინსტრუმენტი 
იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კარგი ხარისხის არის. ამის მისაღწევად სამი 
მახასიათებელი არსებობს: 

აღქმადობა _ წარდგენილი ინფორმაცია გასაგებია და ურთიერთ-
თავსებადი, ხოლო გამოყენებული ტერმინოლოგია გასაგებია საბოლოო 
მომხმარებლისთვის. 

რელევანტურობა _ ანგარიშში ჩართულია მხოლოდ ისეთი ინფორმაცია, 
რომელიც მომხმარებელს სჭირდება და არა ძალიან ბევრი ინფორმაცია. 

შესადარისობა _ თითოეული წლის კომენტარები ერთმანეთთან უნდა 
იყოს დაკავშირებული და გვიჩვენებდეს შედეგების პროგრესულ სურათს.

სულ - ნაწილი (ა): 
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 შენიშვნა 1

 შენიშვნა 2

(ბ) 

გა და სა ხა დი გა მო ით ვ ლე ბა და ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში აღი არ დე ბა 
და რიცხ ვის მე თო დით და მო ი ცავს გარ კ ვე ულ შე ფა სე ბებს.

 ჯგუ ფი Holls-ის ან გა რიშ გე ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა სა გა და სა ხა დო აუდიტს, 
რა მაც შე იძ ლე ბა შეც ვა ლოს გა დახ დი ლი გა და სა ხა დი, რაც ერ თერ თი 
მი ზე ზია იმი სა, ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი გა დახ დი ლი 
გა და სა ხა დი რა ტომ იყო $95 მლნ იყო და მო ცე მუ ლი წლის სა გა და სა ხა-
დო ხარ ჯი _ $87 მლნ. 

გა და სა ხა დის შე ჯე რე ბის მი ზა ნი ა, გა კო რექ ტირ დეს კორ პო რა ცი უ ლი გა-
და სა ხა დი, რო მე ლიც არის მო გე ბის 22%, რა თა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი ყვე ლა სხვა ელე მენ ტი, რო მე ლიც 
გავ ლე ნას ახ დენს გა და სა ხად ზე. მა გა ლი თად, უცხო უ რი სა გა და სა ხა დო 
გა ნაკ ვე თე ბის გან ს ხ ვა ვე ბა მხო ლოდ  უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა დაყ ვა ნი სას 
და უცხო უ რი შვი ლო ბი ლი სა წარ მო ე ბის კონ სო ლი და ცი ის დროს გა მო-
ი ყე ნე ბა. 

1

1

1

 შენიშვნა 3

 შენიშვნა 4
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არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი ტი პის შე მო სუ ლო ბე ბი, რო მე ლიც არ იბეგ რე ბა 
და ეს უნ და გა კო რექ ტირ დეს. გარ და ამი სა, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბი 
არ აღი ა რე ბენ გა უ ფა სუ რე ბას და ეს არ სე ბობს მხო ლოდ სა წარ მოს სა-
ბუ ღალ ტ რო წიგ ნებ ში. ამ გ ვა რად, ეს თან ხაც ისევ უნ და დაბ რუნ დეს და 
და ე მა ტოს. 

მიმ დი ნა რე სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი 22%-ია 20X7 წლის ნო ემ ბ რის თ ვის. 
20X8 წლის იან ვ რი დან ახა ლი შე სა ფე რი სი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი 
იქ ნე ბა 25%. 

Holls-მა არ გა ამ ჟ ღავ ნა ინ ფორ მა ცი ა, სა ი და ნაც  ინ ვეს ტო რე ბი გა ი გებ დ-
ნენ სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის სა მო მავ ლო ცვლი ლე ბის შე სა ხებ, რაც, 
სა ვა რა უ დოდ, გა მო იწ ვევს Holls ჯგუ ფის და ბეგ ვ რის შემ დ გო მი მო გე ბის 
შემ ცი რე ბას. 

გა და ვა დე ბუ ლი გა და სა ხა დი მა შინ წარ მო ი შო ბა, რო დე საც გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლია ამა თუ იმ მუხ ლის სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მა და მი სი სა გა და სა ხა დო 
მიდ გო მა შე სა ფე რი სი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს შე სა ბა მი სად. 

თუ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა და მი სი სა გა და-
სა ხა დო ბა ზა, ამის შე დე გად წარ მო ი შო ბა და სა ბეგ რი დრო ე ბი თი სხვა ო ბა 
და ეს უნ და აღი არ დეს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში. 

თუ სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე სა გა და სა ხა დო ბა ზა, ეს 
უნ და აისა ხოს რო გორც გა და ვა დე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა. 

თუ სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა ნაკ ლე ბია სა გა და სა ხა დო ბა ზა ზე, ეს იქ ნე ბა 
გა და ვა დე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო აქ ტი ვი. 

სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა გა და ვა დე ბუ ლი გა-
და სა ხა დის მი მართ, შე ფა სე ბუ ლი სი დი დე ა, რო მე ლიც ეყ რ დ ნო ბა წლის 
ბო ლოს მოქ მედ გა ნაკ ვე თებს. ამ გ ვა რად, უნ და გა მო ი ყე ნონ გა ნაკ ვე თი 
25%, ვი ნა ი დან ახა ლი სა გა და სა ხა დო კა ნო ნი დამ ტ კიც დე ბა 20X7 წლის 
12 ნო ემ ბერს. 

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება, რომელიც ასახულია ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგებაში, დაკორექტირდება გადავადებული 
საგადასახადო ვალდებულების/აქტივის გათვალისწინებით მანამ, 
სანამ განისაზღვრება მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადი 
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ასახვის მიზნით.  

სულ - ნაწილი (ბ):

10/16

1

1

0

1

1

1

მაქს.

მაქს.

1

0

1

 შენიშვნა 5

 შენიშვნა 6

 შენიშვნა 7

 შენიშვნა 8

 შენიშვნა 9

 შენიშვნა 10

სულ 
მე-4 

კითხვა

15/25
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და ნარ თი

მე სა მე კითხ ვა, 2018 წლის დე კემ ბე რი

(ა) Fill-ი არის ქვა ნახ ში რის მომ პო ვე ბე ლი კომ პა ნია და ქვა ნახ შირს ყი დის სპოტ და 
ფორ ვარ დულ ბაზ რებ ზე. სპოტ ბა ზარ ზე სა ქო ნე ლი იყი დე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ მი წო-
დე ბის თ ვის, ხო ლო ფორ ვარ დულ ბა ზარ ზე _ მო მა ვალ ში მი წო დე ბის თ ვის. მა რა გი 
და ყო ფი ლია ქვა ნახ ში რის სხვა დას ხ ვა კა ტე გო რი ად. 20X6 წლის 30 ნო ემ ბ რის თ ვის 
მა რაგ ში არ სე ბუ ლი ქვა ნახ ში რის ერ თერ თი კა ტე გო რიაა ნახ შირ ბა დის და ბა ლი შემ-
ც ვე ლო ბის მქო ნე ქვა ნახ ში რი, რო მე ლიც და ბა ლი ხა რის ხი სა ა. Fill-ი არ და ა მუ შა-
ვებს ამ და ბა ლი ხა რის ხის ქვა ნახ შირს მა ნამ,  სა ნამ არ დამ თავ რ დე ბა მა ღა რო დან 
მო პო ვე ბუ ლი ყვე ლა სხვა და ნარ ჩე ნი ქვა ნახ ში რი, რა საც, სა ვა რა უ დოდ, სა მი წე ლი 
დას ჭირ დე ბა. სა ბაზ რო ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე Fill-მა გა მო ით ვა ლა, რომ სა მი 
წლის შემ დეგ ქვა ნახ ში რის ფა სი 20%-ით უფ რო ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა მიმ დი ნა რე სპოტ 
ფას თან შე და რე ბით. 
(i)  კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი გავ ლე ნას ახ დენს თუ არა მა რა გის შე ფა სე ბა ზე; და
(ii)  რო გორ უნ და გა მო ით ვა ლონ ქვა ნახ ში რის მა რა გის ნე ტო სა რე ა ლი ზა ციო ღი-

რე ბუ ლე ბა, მათ შო რის და ბა ლი ხა რის ხის ქვა ნახ ში რის.
(7	ქუ	ლა)	

(ბ) 20X6 წლის 30 ნო ემ ბერს Fill-ის დი რექ ტო რებ მა შე ა ფა სეს, რომ სამ თო მო პო ვე ბი-
თი მოწყო ბი ლო ბის გარ კ ვე ულ ნა წილს ყო ველ 2 წე ლი წად ში ერ თხელ ესა ჭი რო ე ბა 
რე მონ ტი. მა თი შე ფა სე ბით ეს და ნა ხარ ჯე ბი და ახ ლო ე ბით  $2 მლნ იქ ნე ბა მოწყო-
ბი ლო ბის ნა წი ლე ბის თ ვის და $1 მლნ _ სა კუ თა რი თა ნამ შ რომ ლე ბის შრო მი თი და-
ნა ხარ ჯე ბის თ ვის. დი რექ ტო რებს მი აჩ ნი ათ, რომ უნ და შე იქ მ ნას ანა რიცხი შემ დ გო მი 
რე მონ ტის და ნა ხარ ჯე ბი სათ ვის (რომელიც ორი წლის შემ დეგ ჩა ტარ დე ბა 20X8 
წელს) და ასე ვე სა ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ო/ ტექ მომ სა ხუ რე ბის აუცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე ბის-
თ ვის, ერ თად. არ არ სე ბობს სამ თო მო პო ვე ბი თი მოწყო ბი ლო ბის ტექ მომ სა ხუ რე ბის 
იური დი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა. 

 რო გორც ზე მოთ იყო ახ ს ნი ლი, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მო მა ვალ ში შემ ცირ დე ბა 
ქვა ნახ ში რის სა რე ა ლი ზა ციო ფა სე ბი, რაც გავ ლე ნას იქო ნი ებს ფორ ვარ დულ ხელ-
შეკ რუ ლე ბებ ზე, რო მელ საც Fill-ი ხელს მო ა წერს მომ დევ ნო ორ წე ლი წად ში. 

 Fill-ის დი რექ ტო რე ბი გთხო ვენ რე კო მენ და ცი ას იმის თა ო ბა ზე, რო გორ უნ და აისა-
ხოს სა რე მონ ტო და ნა ხარ ჯე ბი და ასე ვე ქვა ნახ ში რის ფა სის და ცე მა არის თუ არა 
გა უ ფა სუ რე ბის ინ დი კა ტო რი.   

       (8	ქუ	ლა)
(გ) Fill-ი ამა ვე დროს ერ თობ ლი ვად აკონ ტ რო ლებს ქვა ნახ ში რის მა ღა რო ებს სხვა 

სა წარ მო ებ თან ერ თად. Theta მა ღა რო ოთხ მე წი ლეს ეკუთ ვ ნის, Fill -ს ეკუთ ვ ნის 
მა ღა როს 28% და და ნარ ჩენ სამ მე წი ლეს თი თო ე ულს _ 24%. მა ღა როს ექ ს პ ლუ ა-
ტა ცი ის შე თან ხ მე ბა მო ითხოვს, რომ ნე ბის მი ე რი ძი რი თა დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და 
და ამ ტ კი ცონ მხა რე ებ მა, რო მელ თაც მა ღა რო ში 72% წი ლი ეკუთ ვ ნით. Fill-ი იხი ლავს 
ერ თ -ერ თი მე წი ლის კუთ ვ ნი ლი 24% წი ლის შეს ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბის სა კითხს.

 Fill-ის დი რექ ტო რებს რჩე ვა ესა ჭი რო ე ბათ იმის შე სა ხე ბაც, კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ-
ლე ბის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გა და სინ ჯ ვა გავ ლე ნას იქო ნი ებს თუ არა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე 
_ Fill-ი აკონ ტ რო ლებს თუ არა მა ღა როს.

 დი რექ ტო რებს ასე ვე აინ ტე რე სებთ, ამ წი ლის შეს ყიდ ვა მი იჩ ნე ვა თუ არა სა წარ მო თა 
გა ერ თი ა ნე ბად ფასს სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით.

(10	ქუ	ლა)
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მო გეთხო ვე ბათ:
ურ ჩი ეთ Fill-ის დი რექ ტო რებს იმის თა ო ბა ზე, რო გორ უნ და აისა ხოს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
ოპე რა ცი ე ბი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, ამას თან მი უ თი თეთ შე სა ბა მი სი ფასს სტან დარ ტე ბი 
და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი და ასე ვე კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი გა და სინ ჯ ვის სა კითხიც, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ. 
შე	ნიშ	ვ	ნა:	ქუ ლე ბი ცალ - ცალ კეა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი ამ სა მი სა კითხი დან თი თო ე ულ ზე.

(სულ:	25	ქუ	ლა)

მე ოთხე კითხ ვა, 2018 წლის დე კემ ბე რი

(ა) ფას ს -ე ბის პრაქ ტი კის დე ბუ ლე ბა _ „ხელმძღვანელობის კო მენ ტა რე ბი“ ქმნის ფარ თო, 
მაგ რამ არა სა ვალ დე ბუ ლო ჩარ ჩოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე ბის დო კუ მენ ტის 
წარ სად გე ნად, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ფასს სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მომ ზა-
დე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას თან. ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე ბი გა ნე კუთ ვ ნე ბა 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბის მოქ მე დე ბის სფე როს, და მა შა სა და მე, ხა რის ხობ რი ვი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იყოს რო გორც ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის, ისე 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე ბის დო კუ მენ ტის მი მართ. 
(i)  მოკ ლედ გა ნი ხი ლეთ ფას ს -ე ბის პრაქ ტი კის დე ბუ ლე ბის „ხელმძღვანელობის 

კო მენ ტა რე ბის“, რო გორც არა სა ვალ დე ბუ ლო სა ფუძ ვ ლე ბის ან რო გორც ფასს 
სტან დარ ტის სა ხით გა მო ცე მის მომ ხ რე და სა წი ნა აღ მ დე გო  არ გუ მენ ტე ბი;                                                                                                                  

(4	ქუ	ლა)
(ii)  გა ნი ხი ლეთ, რო გორ უნ და მოხ დეს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის კო მენ ტა რე ბის მომ ზა-

დე ბი სას ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბის: აღ ქ მა დო ბის, რე ლე-
ვან ტუ რო ბი სა და შე სა და რი სო ბის გა მო ყე ნე ბა.      (5	ქუ	ლა)

(ბ) Holls-ი ჯგუ ფი ამ ზა დებს 20X7 წლის 30 ნო ემ ბერს დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბას. Holls-ის დი რექ ტო რებს ერ თ -ერ თ მა ინ ვეს ტორ მა სთხო ვა, რომ აეხ-
ს ნა მის თ ვის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში გა და სა ხა დე ბის აღ რიცხ ვის წე სი. 

 ეს ჯგუ ფი საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა რამ დე ნი მე სა გა და სა ხა დო იურის დიქ ცი ა ში და მას ზე 
ვრცელ დე ბა წლი უ რი სა გა და სა ხა დო აუდი ტის მოთხოვ ნა, რა მაც შე იძ ლე ბა გა მო იწ-
ვი ოს გა და სახ დე ლი გა და სა ხა დის ოდე ნო ბის ცვლი ლე ბა. 

 გან გ რ ძო ბი თი  საქ მი ა ნო ბი დან წლის მან ძილ ზე მი ღე ბუ ლი მო გე ბა შე ად გენ და $300 
მლნ-ს 20X7 წლის 30 ნო ემ ბერს დას რუ ლე ბუ ლი წლის თ ვის და ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ-
ვე ნე ბი სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი _ $87 მლნ-ს. ინ ვეს ტო რი ვერ გა ერ კ ვა და რიცხუ ლი 
გა და სა ხა დი რა ტომ არ იყო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი სა და გან გ რ ძო ბი თი ოპე რა ცი-
ე ბი დან მი ღე ბუ ლი მო გე ბის ნამ რავ ლი. დი რექ ტო რებ მა მო ამ ზა დეს პი რო ბი თი სა გა-
და სა ხა დო ხარ ჯის შე ჯე რე ბის დო კუ მენ ტი ამ პე რი ოდ ში ფაქ ტობ რი ვად და რიცხულ 
სა გა და სა ხა დო ხარ ჯ თან. 

$ მლნ
მო გე ბა გან გ რ ძო ბი თი ოპერ ცი ე ბი დან, და ბეგ ვ რამ დე 300

პი რო ბი თი ხარ ჯი  ად გი ლობ რი ვი კორ პო რა ცი უ ლი გა და სა ხა დის  
გა ნა კვე თით (22%)

66

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი უცხო ურ სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თებს შო რის  10
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და უ ბეგ რავ შე მო სუ ლო ბა თან და კავ ში რე ბუ ლი გა და სა ხა დი, რო მე ლიც  
წარ მო ი შო ბა კომ პა ნი ე ბის / სუ ბი ექ ტე ბის გა ყიდ ვი სას

(12)

გა და სა ხა დი, და კავ ში რე ბუ ლი ბრენ დე ბის გა უ ფა სუ რე ბას თან 9

სხვა სა გა და სა ხა დო კო რექ ტი რე ბე ბი 14

წლის მან ძილ ზე და რიცხუ ლი სა გა და სა ხა დო ხარ ჯი 87

ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ ვე ნე ბია გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი $95 
მლნ, მაგ რამ ახ ს ნი ლი არ არის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლე ბის 
სა გა და სა ხა დო შე დე გე ბი. 
Holls-ისთვის 20X7 წლის თ ვის 30 ნო ემ ბერს დას რუ ლე ბუ ლი წლის თ ვის სა თა ნა დო სა გა-
და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი შე ად გენს 22%-ს. ად გი ლობ რივ სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ახა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი 25%, რო მე ლიც გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნე ბა 20X8 წლის 1 იან ვ რი დან. იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც Holls-ია რე გის ტ რი რე ბუ ლი, 
სა გა და სა ხა დო კა ნო ნი და გა ნაკ ვე თებ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ძა ლა ში მა შინ შე ვა, 
რო დე საც მთავ რო ბა და ამ ტ კი ცებს ამ კა ნონს. მთავ რო ბამ 20X7 წლის 12 ნო ემ ბერს 
და ამ ტ კი ცა ეს კა ნო ნი. ჯგუ ფის თ ვის მიმ დი ნა რე სა შუ ა ლო შე წო ნი ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თი შე ად გენს 27%-ს. Holls-ი ამ ჟა მად ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში არ ამ ჟ ღავ ნებს თა ვის 
მო საზ რე ბას იმის თა ო ბა ზე, რო გორ შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი 
მო მა ვალ ში, თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მთავ რო ბა, სა ვა რა უ დოდ, უნ და შე იც ვა ლოს, რაც 
იმას გა მო იწ ვევს, რომ ახა ლი მთავ რო ბა თით ქ მის უდა ვოდ გაზ რ დის კორ პო რა ცი უ ლი 
გა და სა ხა დის გა ნაკ ვეთს. 
20X7 წლის 30 ნო ემ ბ რის თ ვის Holls-ს აქვს გა მო საქ ვი თი დრო ე ბი თი სხვა ო ბე ბი $4.5 
მლნ, რაც მო სა ლოდ ნე ლია რომ მომ დევ ნო წელს ამო ი წუ რე ბა. გარ და ამი სა, Holls-ს  
აქვს და სა ბეგ რი დრო ე ბი თი სხვა ო ბე ბიც $5 მლნ, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია იმა-
ვე გა დამ ხ დელ კომ პა ნი ას თან და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან. Holls-ი ვა რა უ დობს, 
რომ ამ და სა ბეგ რი დრო ე ბი თი სხვა ო ბე ბი დან 20X8 წელს $3 მლნ ამო ი წუ რე ბა, ხო ლო 
დარ ჩე ნი ლი $2 მლნ ამო ი წუ რე ბა 20X9 წელს. მიმ დი ნა რე წლის დაწყე ბამ დე, Holls-მა  
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზა რა ლი გა ნი ცა და. 
მო გეთხო ვე ბათ: 
ზე მოთ მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით აუხ ს ნათ ინ ვეს ტორს ფი ნან სურ ან-
გა რიშ გე ბა ში გა და სა ხა დე ბის აღ რიცხ ვის ბუ ნე ბა. 
შე	ნიშ	ვ	ნა:	პა სუხ ში უნ და ახ ს ნათ გა და სა ხა დე ბის შე ჯე რე ბის სა კითხი, გა ნი ხი ლოთ მიმ დი-
ნა რე და მო მა ვა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის გავ ლე ნა და ახ ს ნათ გა და ვა დე ბუ ლი 
გა და სა ხა დე ბის აღ რიცხ ვის წე სი შე სა ბა მი სი ფასს სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით.

(14	ქუ	ლა)	
კითხ ვის 4 (ბ) ნა წილ თან და კავ ში რე ბით, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი მო გე ნი ჭე ბათ გან ხილ-
ვის აღ ქ მა დო ბი სა და ხა რის ხის თ ვის.                                                                                                                                           

(2	ქუ	ლა)	
(სულ:	25	ქუ	ლა)
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მო ტი ვა ცი ის თე ო რი ე ბი

მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის მას ლო უს თე ო რია
მო	დუ	ლი	„ბუღალტერი	ბიზ	ნეს	ში“

„ბუღალტერი ბიზ ნეს ში“ მო დუ ლის სას წავ ლო პროგ რა მა ში შე ტა ნი ლია მო ტი ვა ცი ის 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი თე ო რი ე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს 
თე ო რი ე ბი გა სულ სა უ კუ ნე ში შე იქ მ ნა, მათ აქ ტუ ა ლო ბა დღე საც არ და უ კარ გავთ 
და  ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თ ვა ში ამ თე ო რი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იდე ე ბი დღე საც 
ფარ თოდ და წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბა, გარ კ ვე ულ წი ლად ადაპ ტი რე ბუ ლი სა ხით. 
ჩვენს სტა ტი ა ში რამ დე ნი მე სიტყ ვით შე ვე ხე ბით მო ტი ვა ცი ის თი თო ე ულ თე ო რი ას 
და შემ დეგ გან ვი ხი ლავთ ა. მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის თე ო რი ას, 
მის და დე ბით მხა რე ებს და ნაკ ლო ვა ნე ბებს.

მო ტი ვა ცია და ადა მი ა ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი
რა	მ	დე	ნი	მე	სიტყ	ვა	მო	ტი	ვა	ცი	ის	არ	სის	თე	ო	რი	ე	ბი	სა	და	პრო	ცე	სის	თე	ო	რი	ის	შე	სა	ხებ
მო ტი ვა ცია არის სა კუ თა რი თა ვის და სხვე ბის „წაქეზების/შეგულიანების“ პრო ცე სი, 
იმოქ მე დონ პი რა დი და ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. მო ტი ვა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბა 
და კავ ში რე ბუ ლია კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ას თან.
მო ტი ვა ცი ას საკ მა ოდ დი დი ხა ნია იყე ნე ბენ. ნამ ცხ ვ რი სა და მათ რა ხის მე თოდს 
(მოტივაციის ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი მე თო დი) ჯერ კი დევ ცი ვი ლი ზა ცი ის გა რიჟ რა ჟის ეპო-
ქა ში იყე ნებ დ ნენ. თუმ ცა, ფ. ტე ი ლო რის პე რი ოდ ში მე ნე ჯე რებ მა გა იც ნო ბი ე რეს, რომ 
სუ ლე ლუ რი და სა ში ში იყო შიმ ში ლის / სა არ სე ბო  მი ნი მუ მის ზღვარ ზე გან საზღ ვ რუ ლი 
ხელ ფა სი. მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კვალ დაკ ვალ, ნამ ცხ ვა რი 
ყო ველ თ ვის არ აიძუ ლებს ადა მი ანს, უფ რო უკეთ იშ რო მოს.
ამ სფე რო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა ზ. ფრო ი დის ნაშ რო მებ მა ფსი ქო ლო გი-
ის შე სა ხებ, რო მელ მაც შე მო ი ტა ნა გა უც ნო ბი ე რებ ლის ცნე ბა. მეც ნი ე რებ მა წა მო ა ყე ნეს 
თე ზი სი, რომ ადა მი ა ნე ბი ყო ველ თ ვის არ მოქ მე დე ბენ რა ცი ო ნა ლუ რად. ე. მე ი ოს ექ ს-
პე რი მენ ტებ მა გა მო ავ ლი ნა კად რე ბის დე ნა დო ბის შემ ცი რე ბა პრო ფე სი ის პრეს ტი ჟის, 
სო ცი ა ლუ რი, ჯგუ ფუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ამაღ ლე ბის გა მო.
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 40-იან წლებ ში მო ტი ვა ცი ი სა და მოთხოვ ნი ლე ბე ბის სე რი ო ზუ ლი კვლე ვა 
და იწყეს მეც ნი ე რებ მა. 50-იან წლებ ში უკ ვე აღ მო ცენ და მო ტი ვა ცი ის არ სის თე ო რი ე ბი, 
რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა ადა მი ა ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის კლა სი ფი კა ცი ას (ამ თე ო რი ის ცნო-
ბი ლი წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან ა. მას ლო უ, ფ. ჰერ ც ბერ გი, დ. მაკ კ ლე ლან დი). 
არ სის თე ო რი ე ბის სა პი რის პი როდ, პრო	ცე	სის	თე	ო	რია	კონ კ რე ტუ ლად ემ ყა რე ბა ადა-
მი ა ნის ქცე ვის გან მ საზღ ვ რელ მოთხოვ ნი ლე ბებ სა და და კავ ში რე ბულ ფაქ ტო რებს _  
რო გორ იქ ცე ვი ან ადა მი ა ნე ბი თა ვი ან თი აღ ქ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
მოთხოვ ნი ლე ბა არის რა ღა ცის ფი ზი ო ლო გი უ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი ნაკ ლე ბო ბა. 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი მოქ მე დე ბის „ბიძგის“ სტი მუ ლის როლს ას რუ ლებს. მას ლოუ აცხა-
დებ და, რომ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ა ში ყო ვე ლი შემ დე გი მოთხოვ ნი ლე ბა დაკ მა-
ყო ფილ დე ბა მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც წი ნა დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბა მთლი ა ნად დაკ-
მა ყო ფილ დე ბა. თუმ ცა,  ცხოვ რე ბა ში ყო ველ თ ვის ასე არ არის _ ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა 
ეს წ რა ფო დეს, მა გა ლი თად, სტა ტუ სის მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას მა ნამ, სა ნამ 
საცხოვ რებ ლის მოთხოვ ნი ლე ბას სრუ ლად და იკ მა ყო ფი ლებს.
ფ. ჰერ ც ბერ გ მა შე მოგ ვ თა ვა ზა ფაქ ტო რე ბის ორი ჯგუ ფი (ჰერცბერგის ორი ფაქ ტო რის 
თე ო რი ა).
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 � ჰი	გი	ე	ნის	ფაქ	ტო	რე	ბი (გარე ფაქ ტო რე ბი სა მუ შა ოს თან მი მარ თე ბა ში), რო მე ლიც 
აქარ წყ ლებს სა მუ შა ო თი უკ მა ყო ფი ლე ბას;

 � მო	ტი	ვა	ცი	ის	ფაქ	ტო	რე	ბი (შიდა ფაქ ტო რე ბი, უშუ ა ლოდ  კონ კ რე ტუ ლი სა მუ შა ოს თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი).

პირ ვე ლი ჯგუ ფის ფაქ ტო რებ ში შე დის ნორ მა ლუ რი სა მუ შაო პი რო ბე ბი, საკ მა რი სი ხელ-
ფა სი, ხელ ქ ვე ი თე ბის პა ტი ვის ცე მა უფ რო სე ბის მი ერ. თუმ ცა, ეს ფაქ ტო რე ბი ავ ტო მა ტუ-
რად არ ქმნის მო ტი ვა ცი ას. ფაქ ტო რე ბის მე ო რე ჯგუ ფი გუ ლის ხ მობს, რომ ნე ბის მი ერ 
ადა მი ანს შე უძ ლია მო ტი ვი რე ბუ ლად მუ შა ო ბა, რო ცა ხე დავს მი ზანს და მი აჩ ნი ა, რომ 
შე საძ ლე ბე ლია მი სი მიღ წე ვა.
შე დე გის კა ნო ნი (პ. ლო უ რენ სი და ჯ. ლორ ში) ამ ტ კი ცებს, რომ ადა მი ა ნე ბი ეს წ რაფ ვი ან 
ისე თი ქცე ვის / ქ მე დე ბის გა მე ო რე ბის კენ, რო მე ლიც მათ თ ვის შე დეგ თან, მოთხოვ ნი ლე-
ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას თან ასო ცირ დე ბა (წარსულის მა გა ლით ზე).
დ. მაკ კ ლე ლან დ მა გა მო ყო სა მი მოთხოვ ნი ლე ბა: ძა ლა, წარ მა ტე ბა, ჩარ თუ ლო ბა/ თა-
ნა მო ნა წი ლე ო ბა. წარ მა ტე ბა არ არის მხო ლოდ შე დე გი, არა მედ ეს არის თა ვად წარ-
მა ტე ბის მიღ წე ვის პრო ცე სი. ჩარ თუ ლო ბა არის რა ღა ცი სად მი კუთ ვ ნი ლე ბის გან ც და, 
სო ცი ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა, სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის გან ც და. 
მაკ კ ლე ლანდს მი აჩ ნ და, რომ აწ მ ყო ში, რო დე საც ყვე ლა პირ ვე ლა დი მოთხოვ ნი ლე ბა 
უკ ვე დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ა, ამის შემ დეგ უკ ვე გა დამ წყ ვეტ როლს თა მა შობს უმაღ ლე სი 
დო ნის  მოთხოვ ნი ლე ბე ბი.
ახ ლა გან ვი ხი ლოთ  მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის თე ო რია და მი სი და დე-
ბი თი მხა რე ე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი.
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის პი რა მი და მას ლო უს მი ხედ ვით
სა მო ტი ვა ციო ფაქ ტო რე ბის გან საზღ ვ რის / გა მო ყო ფის თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა ა. 
მას ლო უს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ადა მი ა ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის თე ო რი ა. 
(ნახ. 1).
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 50-იანი წლე ბის და საწყის ში ამე რი კელ მა ფსი ქო ლოგ მა აბ რა ამ მას-
ლო უმ ჩა ა ტა რა გა მო კითხ ვა/ გა მოკ ვ ლე ვა იმის შე სა ხებ, თუ რა „ამოძრავებს“ ადა მი ა-
ნებს, რა უქ მ ნის მათ ქმე დე ბებს მო ტი ვა ცი ას. მან მო ი პო ვა სო ლი დუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რის 
სა ფუძ ველ ზეც ჩა მო ა ყა ლი ბა იმ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის სი ა, რო მელ თა დაკ მა ყო ფი ლე ბა საც 
ადა მი ა ნი ყვე ლა ნა ი რად ცდი ლობს.
მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის თე ო რი ამ ფარ თო აღი ა რე ბა მო ი პო ვა. ამ თე-
ო რი ის მი ხედ ვით, ადა მი ა ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი ვი თარ დე ბა ყვე ლა ზე და ბა ლი დო ნის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი დან უმაღ ლე სამ დე და ინ დი ვიდ მა ჯერ უნ და და იკ მა ყო ფი ლოს ქვე და 
დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, რა თა გაჩ ნ დეს უმაღ ლე სი დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი.
მას ლო უს მი აჩ ნ და, რომ ადა მი ა ნის მოთხოვ ნი ლე ბებს  შემ დე გი იერარ ქი უ ლი სტრუქ-
ტუ რა აქვს:ხ
1. ფი ზი ო ლო გი უ რი (შიმშილი, წყურ ვი ლი, სექ სი...);
2. უსაფ რ თხო ე ბი სა და და ცუ ლო ბის (სტაბილურობის) მოთხოვ ნი ლე ბა (დაცვა ტკი ვი-

ლის გან, ბრა ზის გან, ში შის გან, საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის სტა ბი ლუ რო ბის მოთხოვ-
ნი ლე ბა...);

3. სო ცი ა ლუ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი (სიყვარული, ოჯა ხი, მე გობ რე ბი, ურ თი ერ თო ბა);
4. ეგოს  მოთხოვ ნი ლე ბე ბი (პატივისცემა, პრეს ტი ჟი, კა რი ე რა, წარ მა ტე ბა, სა ზო გა დო-

ებ რი ვი აღი ა რე ბა);
5.   თვით რე ა ლი ზა ცი ის მოთხოვ ნი ლე ბა (ცოდნის, უნა რე ბის რე ა ლი ზე ბა, გა აზ რე ბა და ა.შ.).
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ამ გ ვა რად, მას ლო უს აზ რით, მოთხოვ ნი ლე ბე ბი ქმნის ხუთ დო ნეს, რო მელ თა გან თი თო ე-
უ ლი  სტი მუ ლად, მო ტი ვა ცი ად შე იძ ლე ბა გა და იქ ცეს მხო ლოდ იერარ ქი ულ სტრუქ ტუ რა ში 
და ბალ დო ნე ზე მდე ბა რე მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ დეგ. ანუ, მას ლო უს 
მი ხედ ვით, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ადა მი ა ნი ცდი ლობს და იკ მა ყო ფი ლოს ყვე ლა ზე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი მოთხოვ ნი ლე ბა. მხო ლოდ პირ ვე ლი მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
შემ დეგ იწყებს ადა მი ა ნი სხვა ზე ფიქრს. ამ რი გად, მში ე რი ადა მი ა ნი არ იფიქ რებს სა-
ზო გა დო ე ბა ში თა ვის უსაფ რ თხო ე ბა ზე, პა ტი ვის ცე მა ზე ან აღი ა რე ბა ზე, სა ნამ არ და იკ-
მა ყო ფი ლებს საკ ვე ბის მოთხოვ ნი ლე ბას.

თვით რე ა ლი ზა ცი ის 
მოთხოვ ნი ლე ბა

პა ტი ვის ცე მი სა  
და აღი ა რე ბის  
მოთხოვ ნი ლე ბა (ეგო)

სო ცი ა ლუ რი  
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი

უსაფ რ თხო ე ბი სა და და ცუ ლო ბის 
მოთხოვ ნი ლე ბა (სტაბილურობა)

ფი ზი ო ლო გი უ რი  
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი

ნახ. 1

ამ ჟა მად ამ კლა სი ფი კა ცი ას შე იძ ლე ბა და ე მა ტოს ასე ვე რა ცი ო ნა ლუ რი და ირა ცი ო ნა-
ლუ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, სუ ლი ე რი და მა ტე რი ა ლუ რი, ცნო ბი ე რი და არაც ნო ბი ე რი, 
პირ და პი რი და ირი ბი და ა.შ.
გარ და ამი სა, თა ნა მედ რო ვე მკვლევ რე ბი ამ მოთხოვ ნი ლე ბებს ხში რად უმა ტე ბენ ტრან-
ს ცე დენ ტო ბას, ანუ სხვა ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბის მოთხოვ ნი ლე ბას სა კუ თა რი პო ტენ ცი-
ა ლის რე ა ლი ზე ბის მიზ ნით.
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა მათ გა ნის თ ვის სა ერ თო 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნია მა თი უსას რუ ლო ბა და სრუ ლი დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე უძ ლებ-
ლო ბა ეკო ნო მი კუ რი რე სუ რ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბის გა მო.
სა ინ ტე რე სო ა, რომ თა ვად თე ო რი ის ავ ტორს არ და უ ხა ტია მოთხოვ ნი ლე ბე ბი პი რა მი-
დის სა ხით _ ასე თი სა ხით ეს თე ო რია ბევ რად უფ რო გვი ან  ჩა მო ყა ლიბ და. მას ლო უმ 
უბ რა ლოდ  ყვე ლა მოთხოვ ნი ლე ბა გა ა ნა წი ლა აღ მა ვა ლი თან მიმ დევ რო ბით (როგორც 
სქე მა ზეა ნაჩ ვე ნე ბი). ყვე ლა ეს მოთხოვ ნი ლე ბა შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს სხვა დას ხ ვა 
ფორ მით, არ არ სე ბობს არა ნა ი რი ერ თი ა ნი სტან დარ ტი. მა გა ლი თად, ვი ღა ცას აკ მა ყო-
ფი ლებს ადა მი ან თა მცი რე ჯგუ ფის პა ტი ვის ცე მა, ხო ლო ვი ღა ცა ამ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად იწყებს პო ლი ტი კა ში  და საპ რე ზი დენ ტო რბო ლა ში ჩარ თ ვას. 
ამას თან, გარ კ ვე უ ლი მოთხოვ ნი ლე ბის ში ნა არ სის ამ გ ვა რი გავ რ ცე ლე ბა თი თო ე ულ 
იერარ ქი ულ დო ნე ზე არ სე ბობს.
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მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის თე ო რი ის / პი რა მი დის და დე ბი თი მხა რე ე ბი

მარ თა ლი ა, რო გორც ნე ბის მი ერ  თე ო რი ას,  მას ლო უს თე ო რი ა საც გარ კ ვე უ ლი ნაკ ლო-
ვა ნე ბე ბი ახა სი ა თებს, მაგ რამ,  პირ ველ რიგ ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რე ა ლუ რად, თა ვის 
დრო ზე, ამ თე ო რი ის გა მო ჩე ნა ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტის (და არა მარ ტო)  თე ო რი ა ში 
რე ვო ლუ ცი უ რი ნა ბი ჯი იყო. უფ რო მე ტიც, თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა შიც კი აუცი ლებ ლად უნ და 
გა მოვ ყოთ მი სი რამ დე ნი მე უპი რა ტე სო ბა და დამ სა ხუ რე ბა:

 � მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის თე ო რი ამ და	სა	ბა	მი	და	უ	დოდა	სა	ბა	მი	და	უ	დო მო ტი ვა ცი ის რამ-
დე ნი მე თე ო რი ის შექ მ ნას, რომ ლე ბიც დღე საც წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში;

 � შე	საძ	ლე	ბე	ლიშე	საძ	ლე	ბე	ლი	გახ	და	გახ	და მოთხოვ ნი ლე ბე ბის გარ კ ვე ულ ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე ვა, კლა სი-
ფი ცი რე ბა, იმის	ახ	ს	ნა,	თუ	რო	გორიმის	ახ	ს	ნა,	თუ	რო	გორ	გა	და	დის	ადა	მი	ა	ნი	ერ	თი	მოთხოვ	გა	და	დის	ადა	მი	ა	ნი	ერ	თი	მოთხოვ	ნი	ლე	ბის		ნი	ლე	ბის	
დაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბი	დანდაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბი	დან	მე	ო	რე	ზე;	მე	ო	რე	ზე;

 � ეს თე ო რია ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა მარ კე ტინ გ ში, რად გან ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ას	საორ	გა	ნი	ზა	ცი	ას	სა	შუ	ა	ლე	ბა		შუ	ა	ლე	ბა	
ეძ	ლე	ვა	გა	ი	გოს,	რა	დო	ნის	მოთხოვ	ნი	ლე	ბებსეძ	ლე	ვა	გა	ი	გოს,	რა	დო	ნის	მოთხოვ	ნი	ლე	ბებს	უნ	და	მო	ემ	სა	ხუ	როს	მიმ	დი	ნა	უნ	და	მო	ემ	სა	ხუ	როს	მიმ	დი	ნა	რე		რე	
ეტაპ	ზე,		ბაზ	რის	არ	სე	ბუ	ლი		პიეტაპ	ზე,		ბაზ	რის	არ	სე	ბუ	ლი		პი	რო	ბე	ბი	დან	გა	მომ	დი	ნა	რე.	მა	გა	ლი	თად,	მძი	მე	რო	ბე	ბი	დან	გა	მომ	დი	ნა	რე.	მა	გა	ლი	თად,	მძი	მე  
ეკო	ნო	მი	კუ	რი	 კრი	ზი	სის	 პე	რიეკო	ნო	მი	კუ	რი	 კრი	ზი	სის	 პე	რი	ოდ	ში,	 აქ	ცენ	ტი	 გა	და	დის	 მას	ლო	ოდ	ში,	 აქ	ცენ	ტი	 გა	და	დის	 მას	ლო	უს	 პი	რა	მი	დის		უს	 პი	რა	მი	დის	
ქვე	და	სა	ფე	ხუ	რე	ბის	მოთხოვ	ნი	ლე	ბებ	ზე;ქვე	და	სა	ფე	ხუ	რე	ბის	მოთხოვ	ნი	ლე	ბებ	ზე;

 � მას ლო უს თე ო რია ორ გა ნი ზა ცი ას ეხ	მა	რე	ბაეხ	მა	რე	ბა გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მე ბი სა და პროგ-
ნო ზე ბის შე მუ შა ვე ბა ში. კომ	პა	ნი	ე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	 გან	ჭ	კომ	პა	ნი	ე	ბი,	რომ	ლე	ბიც	 გან	ჭ	ვ	რე	ტენ,	 შე	იც	ნო	ბენ,	რა	ვ	რე	ტენ,	 შე	იც	ნო	ბენ,	რა	
მოთხოვ	ნი	მოთხოვ	ნი	ლე	ბე	ბი	იქ	ნე	ბა	ადა	მი	ა	ნე	ლე	ბე	ბი	იქ	ნე	ბა	ადა	მი	ა	ნე	ბის	თ	ვის	აქ	ტუ	ა	ლუ	რი	რამ	დე	ნი	მე	წე	ლი	წად	ში,	ბის	თ	ვის	აქ	ტუ	ა	ლუ	რი	რამ	დე	ნი	მე	წე	ლი	წად	ში,	
შე	იძ	ლე	ბა	დარ	გის	ლი	დე	რე	ბი	შე	იძ	ლე	ბა	დარ	გის	ლი	დე	რე	ბი	გახ	დ	ნენ;გახ	დ	ნენ;

 � მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის თე ო რი ამ, ამა	თუ	ამა	თუ	იმ	ხა	რის	ხით,იმ	ხა	რის	ხით, გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
ადა მი ა ნის საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა სფე რო ზე, 	მათ	გა	ნათ	ლე	ბ	მათ	გა	ნათ	ლე	ბა	ზე,	ბიზ	ნეს	პ	რო	ცე	სებ	ზე	ა	ზე,	ბიზ	ნეს	პ	რო	ცე	სებ	ზე	
და		და		ასე	ვე	ჯგუ	ფუ	რი	თე	რა	პი	უ	ლი	ასე	ვე	ჯგუ	ფუ	რი	თე	რა	პი	უ	ლი	პრაქ	ტი	კის	სხვა	დას	ხ	ვა	ფორ	მა	ზე,	რომ	ლე	ბიც	პრაქ	ტი	კის	სხვა	დას	ხ	ვა	ფორ	მა	ზე,	რომ	ლე	ბიც	
გა	მო	ი	ყე	ნე	ბაგა	მო	ი	ყე	ნე	ბა	სტრე	სის	მო	სახ	ს	ნე	ლად.	სტრე	სის	მო	სახ	ს	ნე	ლად.

შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი მას ლო უს თე ო რი ას შე უმ ჩ ნე ველ რე-
ვო ლუ ცი ას უწო დებს _ ძნე ლია იპო ვოთ ადა მი ა ნი, რო მელ საც ამის შე სა ხებ არა სო დეს 
სმე ნია ან პრაქ ტი კა ში არ დარ წ მუ ნე ბუ ლა ამ თე ო რი ის პოს ტუ ლა ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ში.

მას ლო უს თე ო რი ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი

 � ემ	პი	რი	უ	ლი	ემ	პი	რი	უ	ლი	კვლე	ვის	სიმ	წი	რე	ამ	თე	ო	რი	ის	კვლე	ვის	სიმ	წი	რე	ამ	თე	ო	რი	ის	მხარ	და	სა	ჭე	რად;მხარ	და	სა	ჭე	რად;
 � შეს	წავ	ლი	ლი	შეს	წავ	ლი	ლი	 პი	როვ	ნე	ბე	ბის	 სუ	ბი	ექ	ტუ	რი	 შერ	ჩე	ვა.პი	როვ	ნე	ბე	ბის	 სუ	ბი	ექ	ტუ	რი	 შერ	ჩე	ვა. კვლე ვის დროს მეც ნი ე რი 

მხო ლოდ წარ მა ტე ბუ ლი, ჯან მ რ თე ლი და აქ ტი უ რი ადა მი ა ნე ბით და ინ ტე რეს და, რო-
გო რი ცა ა, მა გა ლი თად ელე ო ნო რა რუზ ველ ტი ან ალ ბერტ აინ შ ტა ი ნი. მაგ რამ ხომ	ხომ	
არარ	შე	იძ	ლე	ბა	ით	ქ	ვას,	რომ	მა	თი	შე	იძ	ლე	ბა	ით	ქ	ვას,	რომ	მა	თი	ქცე	ვა	და	მა	ხა	სი	ა	თე	ბე	ლია	ქცე	ვა	და	მა	ხა	სი	ა	თე	ბე	ლია	ადა	მი	ა	ნე	ბის	უმე	ადა	მი	ა	ნე	ბის	უმე
ტე	სო	ბის	თ	ვის?ტე	სო	ბის	თ	ვის?

 � ადა მი ა ნის კონ კ რე ტუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბის დაკდაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბის	 ხა	რის	ხის	 სან	დო	მა	ყო	ფი	ლე	ბის	 ხა	რის	ხის	 სან	დო  
რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	მაჩ	ვე	ნებ	ლე	ბის	სიმ	წი	რე;რა	ო	დე	ნობ	რი	ვი	მაჩ	ვე	ნებ	ლე	ბის	სიმ	წი	რე;

 � თე	ო	რიათე	ო	რია	არ	ხსნის,	არ	ხსნის, რა ტომ ხდე ბა, რომ ადა მი ა ნის ზო გი ერ თი  მოთხოვ	ნი	ლე	ბე	ბის	ოთხოვ	ნი	ლე	ბე	ბის	
დაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბისდაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბის შემ	დე	გაც	შემ	დე	გაც	კი, ეს მოთხოვ ნი ლე ბე ბი მას გარ	კ	ვე	უ	ლი	შემ	დ	გო	მი	გარ	კ	ვე	უ	ლი	შემ	დ	გო	მი	
ქმე	დე	ბე	ბის	მო	ტი	ვა	ცი	ას	მა	ინც	ქმე	დე	ბე	ბის	მო	ტი	ვა	ცი	ას	მა	ინც	უქ	მ	ნის;უქ	მ	ნის;

 � ზო	გი	ერ	თი	სა	მო	ზო	გი	ერ	თი	სა	მო	ტი	ვა	ციო	ფაქ	ტო	რი	ერ	თ	დ	რო	ტი	ვა	ციო	ფაქ	ტო	რი	ერ	თ	დ	რო	უ	ლად		მოქ	მე	დებს	მოთხოვ	ნი	ლეუ	ლად		მოქ	მე	დებს	მოთხოვ	ნი	ლე
ბე	ბის	იერარ	ქი	ის	რამ	დე	ნი	მე	ბე	ბის	იერარ	ქი	ის	რამ	დე	ნი	მე	დო	ნე	ზე.დო	ნე	ზე. მა გა ლი თად, ისე თი გავ რ ცე ლე ბუ ლი, ტი პუ რი 
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მო ტი ვა ცი ა, რო გო რი ცაა პი რა დი სარ გე ბე ლი მო ი ცავს არა მხო ლოდ ფი ზი კურ / ფი-
ზი ო ლო გი ურ მოთხოვ ნი ლე ბებს, რო გორც შე იძ ლე ბა ერ თი შე ხედ ვით ვი ფიქ როთ, 
არა მედ უსაფ რ თხო ე ბი სა და, გარ კ ვე უ ლი გა გე ბით, პა ტი ვის ცე მის მოთხოვ ნი ლე ბა საც;

 � ამ თე ო რი ის პო ზი ცი ი დან შე უძ ლე ბე ლია ადა	მი	ა	ნე	ბისადა	მი	ა	ნე	ბის	უჩ	ვე	უ	ლო	ქმე	დე	ბე	ბის	მო	ტი	უჩ	ვე	უ	ლო	ქმე	დე	ბე	ბის	მო	ტი
ვე	ბის	ახ	ს	ნა.ვე	ბის	ახ	ს	ნა. კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში ყო ველ თ ვის იყ ვ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
თავ გან წირ ვას იჩენ დ ნენ მა ში ნაც კი, რო დე საც ეს აშ კა რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და მათ 
ინ ტე რე სებს.  ამას თან იმ დე ნად, რომ ეს საფ რ თხეს უქ მ ნი და მათ ფი ზი ო ლო გი ურ 
არ სე ბო ბას ან თუნ დაც უსაფ რ თხო ე ბას,  ანუ იმ ორ მოთხოვ ნი ლე ბას, რომ ლე ბიც, 
მას ლო უს თვალ საზ რი სით, ძი რი თა დია მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ა ში. ჯორ და ნო 
ბრუ ნო, რე ლი გი უ რი მო წა მე ე ბი, ჯა რის კა ცე ბის გმი რო ბა, რომ ლე ბიც ბრძო ლა ში თავს 
სწი რა ვენ თა ნა მებ რ ძო ლე ბის გუ ლის თ ვის _  ყო	ვე	ლი	ვე	ეს	არ	ყო	ვე	ლი	ვე	ეს	არ	ჯდე	ბა	მოთხოვ	ნიჯდე	ბა	მოთხოვ	ნი
ლე	ბე	ბის	პი	რა	მი	ლე	ბე	ბის	პი	რა	მი	და	ში;და	ში;

 � მას	ლო	უს	 მოთხოვ	ნი	ლე	ბე	მას	ლო	უს	 მოთხოვ	ნი	ლე	ბე	ბის	 სის	ტე	მა	ში	თა	ვად	 მოთხოვ	ნი	ლე	ბე	ბის	 იერარბის	 სის	ტე	მა	ში	თა	ვად	 მოთხოვ	ნი	ლე	ბე	ბის	 იერარ
ქი	უ	ლი	ქი	უ	ლი	კი	ბე	არის	ნაკ	ლო	ვა	ნე	ბა.კი	ბე	არის	ნაკ	ლო	ვა	ნე	ბა. კერ ძოდ, მას ლო უს მი ხედ ვით, ადა მი ა ნი თა ვის 
მოთხოვ ნი ლე ბებს ისე იკ მა ყო ფი ლებს, თით ქოს ქვე მო დან ზე მოთ მოძ რა ობს. ეს 
იმას ნიშ ნავს, რომ სა ნამ ადა	მი	ა	ნი	არ	და	იკ	მა	ყო	ფიადა	მი	ა	ნი	არ	და	იკ	მა	ყო	ფი	ლებს	ყვე	ლა	ფი	ზი	ო	ლო	გი	ურ		ლებს	ყვე	ლა	ფი	ზი	ო	ლო	გი	ურ	
მოთხოვმოთხოვ	ნი	ლე	ბას,	ნი	ლე	ბას, ის ვერ და იკ მა ყო ფი ლებს ეს თე ტი კურ მოთხოვ ნი ლე ბებს (თუმცა, 
ეს თე ზი სი ხში რად წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის შე მოქ მე დე ბი თი ადა მი ა ნე ბის ქცე ვას თან, 
რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ თა ვი ანთ ნა მუ შევ რებ ზე ისე დიდ ხანს იმუ შა ონ, რომ ყუ	რადღე	ბა	ყუ	რადღე	ბა	
არარ	მი	აქ	ცი	ონ	საკ	ვებ	საც	კი	მი	აქ	ცი	ონ	საკ	ვებ	საც	კი).

შემ დ გომ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ, მარ თა ლი ა, მას ლო უმ თა ვად აღი ა რა, რომ მის იერარ-

ქი ა ში წეს რი გი შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს,  მაგ რამ პრაქ ტი კა ში/ პ რაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რისით, 

სა ეჭ ვოა თა ვად იერარ ქი უ ლი პრინ ცი პი, რად გან ადა მი ა ნე ბის უმე ტე სო ბა	ყვე	ლა	ან	ყვე	ლა	ან,	სულ	,	სულ	
მცი	რე,	რამ	დე	ნი	მე	მოთხოვ	ნი	ლემცი	რე,	რამ	დე	ნი	მე	მოთხოვ	ნი	ლე	ბის	ერ	თ	დ	რო	უ	ლად	დაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბას	ცდი	ლობს.				ბის	ერ	თ	დ	რო	უ	ლად	დაკ	მა	ყო	ფი	ლე	ბას	ცდი	ლობს.			

დას კ ვ ნე ბი

მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის თე ო რი ის უპირ	ვე	ლე	სი	ღირ	სე	ბაუპირ	ვე	ლე	სი	ღირ	სე	ბა ის არის, რომ ამ ჟა მად, 

მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქია არის მო	ტი	ვამო	ტი	ვა	ცი	ის	ერ	თა	დერ	თი	თე	ო	რი	ა	ცი	ის	ერ	თა	დერ	თი	თე	ო	რი	ა, რო-

მე ლიც ადა	მი	ა	ნისადა	მი	ა	ნის	ქმე	დე	ბე	ბის	მარ	ტი	ვად	შეც	ნო	ბის	ქმე	დე	ბე	ბის	მარ	ტი	ვად	შეც	ნო	ბის	სა	შუ	ა	ლე	ბას	იძ	ლე	ვა	სა	შუ	ა	ლე	ბას	იძ	ლე	ვა, ასე ვთქვათ, 

რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბით და, ამა ვე დროს,  საკ	მა	ოდ	უნი	ვერ	სა	ლუ	რი	ასაკ	მა	ოდ	უნი	ვერ	სა	ლუ	რი	ა, რომ ლის ძი-
რი თა დი პოს ტუ ლა ტე ბი ნე	ბის	მი	ერ	სო	ცი	ა	ლურ	ფე	ნასნე	ბის	მი	ერ	სო	ცი	ა	ლურ	ფე	ნას მი ე სა და გე ბა.
თუმ ცა ღა, მი სი შემ დ გო მი გა მო ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში დადა  მამა  ტეტე  ბითბით  უნუნ  დადა  ითით  ვავა  ლისლის  წიწი  ნებნებ  დესდეს  
კულ ტუ რულ გან ს ხ ვა ვე ბებს, სხვა დას ხ ვა ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის ტრა დი ცი ებს, 
აგ რეთ ვე ადა მი ან თა აღ ქ მა ში გან ს ხ ვა ვე ბებს, რაც გა ნი საზღ ვ რე ბა პი როვ ნე ბის ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბით. ისიც უნ და გვახ სოვ დეს, რომ მასმას  ლოლო  უმუმ  შეშე  მომო  იი  ღოღო  სასა  პიპი  რისრის
პიპი  რორო  ტენტენ  დენდენ  ციცი  ეე  ბისბის  პრინპრინ  ციცი  პიცპიც, მა გა ლი თად, მან გა ნი ხი ლა ზრდის  და სო ცი ა ლუ რი 
სტა ტუ სის ამაღ ლე ბის ში ში, ანუ სა მო ტი ვა ციო პო ლი ტი კა მხო ლოდ მა შინ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნი, 
რო დე საც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა ამ ტენ დენ ცი ე ბის დაძ ლე ვა.

სტა ტია მო ამ ზა და „ბუღალტერი ბიზ ნეს ში“  
მო დუ ლის სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ACCA ხაზს უს ვამს მდგრა დო ბის ან გა რიშ გე ბის 
სტან დარ ტებს შო რის შე სა ბა მი სო ბის სა ჭი რო ე ბას

ACCA მდგრა დო ბის ან გა რიშ გე ბის სტან-
დარ ტე ბის შექ მ ნის მი მართ გლო ბა ლუ რი 
მიდ გო მის მომ ხ რე ა.

ევ რო პის მდგრა დო ბის ან გა რიშ გე ბის სტან-
დარ ტე ბის (ESRS) საც დე ლი პრო ექ ტე ბის 
(EDs) კო მენ ტი რე ბი სას, ACCA ამ ბობს, 
რომ იგი მუდ მი ვად მხარს უჭერს მდგრა-
დო ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის სტან დარ ტე ბის შე მუ-
შა ვე ბის მი მართ გლო ბა ლურ მიდ გო მას.

ACCA სრუ ლად უჭერს მხარს ISSB-ის 
(მდგრადობის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის საბ ჭოს) როლს მსოფ ლი ოს მას შ ტა-
ბით მდგრა დო ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბის 
თან მიმ დევ რუ ლი და შე და რე ბა დი გლო-
ბა ლუ რი სა ბა ზი სო აღ ქ მის ფორ მი რე ბა ში.
თუმ ცა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის გლო ბა-
ლუ რი ორ გა ნო აღ ნიშ ნავს, რომ ევ რო პის 

მწვა ნე გა რი გე ბა შე საძ ლო ა, და მა ტე ბით 
მოთხოვ ნებს სა ჭი რო ებ დეს. ACCA მო უ-
წო დებს EFRAG-ს (ევროპის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის მრჩე ველ თა ჯგუფს) ESRS-
სა და ISSB-ს გლო ბა ლურ სა ბა ზი სო ხაზს 
შო რის მაქ სი მა ლუ რი შე სა ბა მი სო ბის კენ.

იენ - პეი ჩე ნი, ACCAს	
კორ	პო	რა	ცი	უ	ლი	 ან	გა
რიშ	გე	ბის	უფ	რო	სი	მე	ნე
ჯე	რი	ამ	ბობს: 

„მაქსიმალური თან ხ ვედ რა ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ვეს ტო რე ბის თ-
ვის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა-
რე ე ბის თ ვის, რა თა ად ვი ლად შე სა-
და რე ბე ლი ინ ფორ მა ცია ჰქონ დეთ  
მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სა კითხებ ზე.
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კომპანიებისთვის ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ან გა რიშ გე ბი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ-
სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა. გან სა კუთ რე-
ბით იმ ბიზ ნე სე ბის თ ვის, რომ ლებ საც 
სჭირ დე ბათ ან გა რი შის წარ დ გე ნა რო-
გორც ESRS, ისე - ISSB სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სად.“

კომ პა ნი ე ბი, რომ ლებ საც სჭირ დე ბათ ან-
გა რი ში ორი ვე სტან დარ ტის მი ხედ ვით, 
მო ი ცავს ევ რო პულ ბიზ ნე სებს, რომ ლე ბიც 
მოქ მე დე ბენ სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე და 
არა ევ რო კავ ში რის ბიზ ნე სე ბი ფი ლი ა ლე-
ბით ან შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ე ბით, რომ-
ლე ბიც ექ ცე ვი ან კორ პო რა ტი უ ლი მდგრა-
დო ბის ან გა რიშ გე ბის დი რექ ტი ვის (CSRD) 
ფარ გ ლებ ში.

გლო ბა ლუ რი თან ხ ვედ რის ხელ შეწყო ბი-
სა და ტრან ს სა საზღ ვ რო ვაჭ რო ბის გა სა-
ად ვი ლებ ლად, ACCA ევ რო კო მი სი ას და 
EFRAG-ს მო უ წო დებს,  ISSB სტან დარ ტე-
ბის გუმ ჯო ბე სე ბის შემ დეგ, ისი ნი  მი იჩ ნე-
ოდ ნენ სხვა მდგრა დო ბის სტან დარ ტე ბის 
გლო ბა ლურ ეკ ვი ვა ლენ ტად.

ACCA შეშ ფო თე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი ის 
გამ ჟ ღავ ნე ბის რა ო დე ნო ბით, რო მე ლიც 
მოთხოვ ნი ლია ESRS-ის საც დელ პრო ექ-
ტ ში. რო გორც ჩანს, ეს რთუ ლი აღ მოჩ ნ-
დე ბა რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი 
კომ პა ნი ე ბის თ ვის იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის დი დი 

რა ო დე ნო ბაა სა ჭი რო სის ტე მურ ცვლი-
ლე ბებ თან ერ თად. ამას თა ნა ვე, ამან შე-
საძ ლოა ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე ნოს ან გა რიშ გე ბის 
რე ლე ვან ტუ რო ბა.

ეს ასე ვე გავ ლე ნას მო ახ დენს ღი რე ბუ ლე-
ბის ჯაჭ ვ ში შე მა ვალ სხვა კომ პა ნი ებ ზე, 
რო მელ თა გა ნაც შე იძ ლე ბა მო ითხოვ ნილ 
იქ ნეს ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. ბევ რი მათ-
გა ნი იქ ნე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი, 
რომ ლებ საც შე საძ ლოა ამი სათ ვის სა ჭი რო 
რე სურ სე ბი უბ რა ლოდ არ ჰქონ დეთ.

იენ - პე იმ დას კ ვ ნის სა ხით 
გა ნაცხა და: 

„არსებობს მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა 

სტან დარ ტე ბის ორ კომ პ ლექტს შო-
რის უფ რო დი დი თან ხ ვედ რის თ ვის და 
ამის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია ESRS-ის 
სა ბო ლოო ვერ სი ის შექ მ ნი სას. გან სა-
კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, ვინც 
გავ ლე ნას ახ დენს მა ტე რი ა ლუ რო ბის 
დო ნის გან საზღ ვ რა ზე. ჩვენ მო ვუ წო-
დებთ EFRAG-ს, მოგ ვა წო დოს უფ რო 
მკა ფიო გან მარ ტე ბა და მი თი თე ბე ბი 
ორ მა გი მა ტე რი ა ლუ რო ბის შე სა ხებ: 
კონ კ რე ტუ ლად იმას თან და კავ ში რე-
ბით, თუ რო გორ უნ და შე ფას დეს ზე მოქ-
მე დე ბის მა ტე რი ა ლუ რო ბა პრაქ ტი კა ში 
და უზ რუნ ველ ყოს, რომ ფი ნან სუ რი მა-
ტე რი ა ლუ რო ბა შე ე სა ბა მე ბო დეს ISSB-ს 
გან მარ ტე ბას.“

წყა რო: accaglobal.com
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იმ დროს, რო დე საც ბევ რი კრიპ ტო კომ პა-
ნი ის ქო ნე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და, 
ინ დუს ტ რი ის ერ თი კუთხე გან ვი თა რე ბას 
აგ რ ძე ლებს.

კრი მი ნა ლე ბი, მათ შო რის ჩრდი ლო ეთ 
კო რე ე ლი ჰა კე რე ბი, სულ უფ რო ხში რად 
იღე ბენ მიზ ნად კრიპ ტოს ფე როს სა ფუძ-
ვ ლად არ სე ბულ პროგ რა მულ ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რას. შე დე გად, ფირ მებს, რომ ლე ბიც 
იკ ვ ლე ვენ პროგ რა მუ ლი კო დე ბის სი სუს-
ტე ებს, უფ რო მე ტი საქ მე აქვთ, ვიდ რე 
ოდეს მე. მა შინ, რო ცა კად რე ბის შემ ცი რე ბა 
კრიპ ტოს ფე როს ყო ველ დღი უ რო ბად იქ ცა, 
კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბის ინ დუს ტ რია აგ რ ძე-
ლებს კად რე ბის აყ ვა ნას, მომ სა ხუ რე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა სა და ახა ლი კა პი ტა-
ლის მო ზიდ ვას.

მა თი მზარ დი წარ მა ტე ბა ხაზს უს ვამს 
იმას, თუ რო გორ იღ ვი ძებს ინ დუს ტ რია 
დახ ვე წი ლი ჰა კე რე ბის საფ რ თხის წი ნა შე, 
რომ ლებ მაც Chainalysis-ის თა ნახ მად, 
2022 წელს, და ახ ლო ე ბით, 2 მი ლი არ დი 

ფირმების წარმატება, რომლებიც 
კრიპტოვალუტების ჰაკერებისგან დაცვას 

უზრუნველყოფენ

დო ლა რი მო ი პა რეს ციფ რუ ლი აქ ტი ვე ბის 
პრო ტო კო ლე ბი დან.

კრიპ ტოს ტარ ტაპ Morpho Labs-ის დამ-
ფუძ ნე ბე ლი, პოლ ფრამ ბო ტის შეტყო ბი-
ნე ბა ში ვკითხუ ლობთ: „ძალიან ბევ რი ფუ-
ლი დავ ხარ ჯეთ აუდიტ ზე. ჩე მი აზ რით, 
დე ცენ ტ რა ლი ზე ბულ ფი ნან სებ ში (DeFi) 
უსაფ რ თხო ე ბას საკ მა რის ყუ რადღე ბას 
არ უთ მო ბენ.“ 

დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ფი ნან სე ბი, შე მოკ-
ლე ბით DeFi გუ ლის ხ მობს სივ რ ცეს, სა დაც 
ადა მი ა ნე ბი ვაჭ რო ბენ, იღე ბენ ან გას ცე მენ 
სეს ხებს კრიპ ტო ვა ლუ ტა ში ცენ ტ რა ლუ რი 
მა რე გუ ლი რებ ლის ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე. 

ფრამ ბო ტის თქმით, მის კომ პა ნი ა ში გა სულ 
წელს პროგ რა მუ ლი კო დის 10-ზე მე ტი 
აუდი ტი ჩა ტარ და. 

ინ ვეს ტო რე ბის ყუ რადღე ბას იპყ რობს 
უსაფ რ თხო ე ბა ზე მზარ დი მოთხოვ ნა. CB 
Insights-ის თა ნახ მად, ვენ ჩუ რუ ლი კა პი-
ტა ლის ფირ მებ მა 257 მი ლი ო ნი დო ლა რის 
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ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლეს კრიპ ტო ა უ დი-
ტი სა და უსაფ რ თხო ე ბის კომ პა ნი ებ ში მიმ-
დი ნა რე წელს, რაც  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდაა 
მთე ლი 2021 წლის 185-მილიონიან მაჩ-
ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით.

კრიპ ტო ა უ დი ტი თა ვი სი ში ნა არ სით არის 
კო დის მი მო ხილ ვა გა მოც დი ლი დე ვე ლო-
პე რე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც ამოწ მე ბენ მას 
შეც დო მე ბის, უსაფ რ თხო ე ბის პრობ ლე მე-
ბის და სხვა სა კითხე ბის იდენ ტი ფი ცი რე-
ბის თ ვის, რა მაც შე იძ ლე ბა ტექ ნო ლო გი ას 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი გზით მუ შა ო ბის კენ 
უბიძ გოს. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, პრო ტო-
კო ლის დე ვე ლო პერს შე უძ ლია სა კუ თა რი 
ძა ლე ბით აღ მოფხ ვ რას აღ მო ჩე ნი ლი სი-
სუს ტე ე ბი, შემ დეგ კი ეს გა უმ ჯო ბე სე ბე ბი 
აუდი ტო რებ მა გა და ა მოწ მო.

ზო გი ერ თი კრიპ ტო ა უ დი ტო რი ფირ მა იყე-
ნებს ავ ტო მა ტურ ინ ს ტ რუ მენ ტებს, რომ ლე-
ბიც კო დის სკა ნი რე ბას ახ დე ნენ. სხვე ბი, 
რო გო რი ცაა OpenZeppelin, გა ნა თავ-
სე ბენ მი ნი მუმ ორ აუდი ტორს, რომ ლე ბიც 
პროგ რა მუ ლი კო დის თი თო ე ულ სტრი ქონს 
დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლა ვენ.

კრიპ ტო რეკ რუ ტი რე ბის ფირ მის Plexus 
Resource Solutions-ის დამ ფუძ ნებ ლის, 
ზეთ კუ სე ი როს თქმით, გა მოც დი ლი ბლოკ-
ჩე ი ნის აუდი ტო რე ბის ხელ ფა სი შე საძ ლოა 
წე ლი წად ში $400,000-ს აღ წევ დეს. მა თი 
ანაზღა უ რე ბა, რო გორც წე სი, და ახ ლო ე-
ბით, 20%-ით აღე მა ტე ბა იმ დე ვე ლო პერ-
თა ანაზღა უ რე ბას, რომ ლე ბიც Solidity-ზე 
მუ შა ო ბენ, კრიპ ტოპ როგ რა მი რე ბის ერ თ -
ერთ ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბულ ენა ზე.

„ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ აუდი ტორს 
უნ და ჰქონ დეს კო დის წე რის ფარ თო 
გა მოც დი ლე ბა და თან კარ გად ეს მო-
დეს არ ქი ტექ ტუ რა იმი სათ ვის, რომ სი-
სუს ტე ე ბის აღ მო ჩე ნა შეძ ლოს,“ - თქვა 
კუ სე ი რომ.

2022 წლის ივ ლი სის ჩათ ვ ლით, კრიპ-
ტო ა უ დი ტის სერ ვი სე ბის მომ წო დე ბელ 
კომ პა ნია ConsenSys-ს 1,161 გა რე პრო-
ექ ტ მა მი მარ თა სმარტ კონ ტ რაქ ტის კო დის 
აუდი ტის თხოვ ნით, რაც ახ ლო საა სრუ ლი 
2021 წლის რიცხ ვ თან და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
აღე მა ტე ბა 2020 წლის 247 მოთხოვ ნას. 
კლი ენ ტებს 320,000 დო ლა რამ დე ღი რე-
ბუ ლი აუდი ტის სერ ვი სის რიგ ში ლო დი ნი 
ზოგ ჯერ ცხრა თვის გან მავ ლო ბა შიც კი 
უწევთ.

კონ კუ რენტ Trail of Bits-ის მომ სა ხუ რე-
ბის ფა სე ბი, ბო ლო 12 თვის გან მავ ლო-
ბა ში, და ახ ლო ე ბით, 25%-ით გა ი ზარ და. 
კომ პა ნი ის ვი ცეპ რე ზი დენ ტის, ნიკ სელ ბის 
თქმით, აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა იმი თაა გა მოწ-
ვე უ ლი, რომ გაზ რ დილ მა მოთხოვ ნამ 
კომ პა ნი ის წარ მა დო ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
წნე ხი წარ მოშ ვა.

OpenZeppelin-მა თა ვი სი სა მუ შაო ძა ლა 
წელს 63%-ით გა ზარ და. კომ პა ნი ამ სხვა 
კრიპ ტო კომ პა ნი ე ბის მი ერ ვარ დ ნის პე რი-
ოდ ში დათხოვ ნი ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის აყ ვა-
ნის სტრა ტე გია აირ ჩი ა, თქვა სტივ გრან-
ტ მა, კომ პა ნი ის ზრდის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა. 
გრან ტის თა ნახ მად, კომ პა ნია 2022 წელს 
თა ნამ შ რომ ლე ბის რა ო დე ნო ბის გა ორ მა-
გე ბას გეგ მავს.

წყა რო: accountingtoday.com
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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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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:

ერთ კომ პა ნი ას თან დავ დეთ ხელ შეკ რუ ლე ბა პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბა ზე, რო მე ლიც 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით მო სარ გებ ლე თა რე ეს ტ რ შია და შე სა ბა მი სად, გან თა-
ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სგან. ხელ შეკ რუ ლე ბა დავ დეთ დღგ-ს გა რე შე, ანუ 10,000 
ლარ ზე ნაც ვ ლად 11,800 ლა რი სა. გვა ინ ტე რე სებს, პრო დუქ ცი ას რო ცა მი ვაწ ვ დით, 
სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბი და ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა 10,000 ლარ ზე უნ და გა მოვ წე როთ 
ხომ? ასე ვე გვა ინ ტე რე სებს ჩა ვით ვ ლით თუ არა დღგ-ს სა ქონ ლის შე ძე ნი სას? 

პა სუ ხი:
თქვენს ორი ვე კითხ ვა ზე პა სუ ხია - „დიახ“: 
1. დი ახ, 10000 ლარ ზე (ვაკეთებთ დაშ ვე ბას, რომ რე ეს ტ რ ში მი თი თე ბუ ლი კომ პა ნია 
მას ზე მი წო დე ბულ პრო დუქ ცი ას იყე ნებს რე ეს ტ რ ში მი თი თე ბულ მოქ მედ (არავადაგასულ) 
პრო ექ ტ ში). 
2. დი ახ, ჩა ით ვ ლით, თუ ჩათ ვ ლის შემ ზღუდ ვე ლი სხვა გა რე მო ე ბა არ გაქვთ.

კითხ ვა:

არა რე ზი დენ ტი იური დი უ ლი პი რი პა ტი ობს სესხს და სეს ხის პრო ცენტს სა ქარ თ-
ვე ლოს რე ზი დენტ იური დი ულ პირს. ეს რომ შე მო სა ვა ლი არის გა სა გე ბი ა, უბ რა-
ლოდ ,  გ ვა ინ ტე რე სებს პრო ცენ ტის ნა წილ ში მა ინც და სა ბეგ რია ნა პა ტი ე ბი თან ხა?

პა სუ ხი:
სეს ხი სა და პრო ცენ ტის პა ტი ე ბის მო მენ ტ ში ეს თან ხა არ და ი ბეგ რე ბა. იგი ჩა ით ვ ლე ბა 
ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ში და და ექ ვემ დე ბა რე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რას:
ა) მომ დევ ნო წლის 1 აპ რი ლამ დე - „არაესტონური მო დე ლის“ სა წარ მოს თ ვის;
ბ) მი ღე ბუ ლი მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას - „ესტონური მო დე ლის“ სა წარ-
მოს თ ვის.

კითხ ვა:

თუ ქარ თულ კომ პა ნი ას IT მომ სა ხუ რე ბას უწევს არა რე ზი დენ ტი სხვა ქვე ყა ნა ში, 
რო გორ და რით და ი ბეგ რე ბა? არის ერ თი ნი უ ან სი, რომ ეს ქარ თუ ლი კომ პა ნია 
ვირ ტუ ა ლუ რი ზო ნის პი რია და გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ყვე ლა გა და სა ხა დის გან, 
გარ და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა.

პა სუ ხი:

ჩვე ნი აზ რით, კითხ ვა ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია არ არის საკ მა რი სი კონ კ რე ტუ ლი პა სუ ხის 
გა სა ცე მად. მა გა ლი თად, - არის თუ არა ეს არა რე ზი დენ ტი მე წარ მე სუ ბი ექ ტი („დასაბეგრი 
პი რი“); სად მო იხ მა რე ბა შე სა ბა მი სი პრო დუქ ტი - სა ქარ თ ვე ლო ში თუ უცხო ეთ ში;  
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არ სე ბობს თუ არა იმ ქვე ყა ნას თან, რომ ლის რე ზი დენ ტი ცაა ეს პი რი, ორ მა გი და ბეგ ვ რის 
თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა და ა.შ.

კითხ ვა:

შპს-მ სა ქო ნე ლი მი ყი და სა ხელ მ წი ფოს მი ერ რე გის ტ რი რე ბულ შპს-ს. იმის გა მო, 
რომ მი წო დე ბა დაგ ვი ან და შპს-ს და ე კის რა პირ გა სამ ტეხ ლო, რო მე ლიც გა დახ-
დილ იქ ნა ბი უ ჯეტ ში, შე სა ბა მის კონ კ რე ტულ კოდ ზე. ამ შემ თხ ვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი 
თან ხა წარ მო ად გენს თუ არა სა ბი უ ჯე ტო გა და სა ხა დის ჯა რი მას და ასე ვე, პირ გა-
სამ ტეხ ლო იბეგ რე ბა თუ არა მო გე ბის გა და სა ხა დით?

პა სუ ხი:

თუ ეს პირ გა სამ ტეხ ლო ნამ დ ვი ლად ბი უ ჯეტს ეკუთ ვ ნო და და ბი უ ჯეტ შია გა დახ დი ლი, 
მა შინ ეს პირ გა სამ ტეხ ლო მო გე ბის გა და სა ხა დით და ი ბეგ რე ბა.

კითხ ვა:

შპს-ს სურს  თა ნამ შ რომ ლად აიყ ვა ნოს კოს ტა რი კას მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც ცხოვ-
რობს კოს ტა რი კა ში და იმუ შა ვებს დის ტან ცი უ რად, გვაქვს თუ არა უფ ლე ბა გა-
ვუ ფორ მოთ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა და თუ კი, რო გო უნ და დავ ბეგ როთ მი სი 
ხელ ფა სი და სხვა გა ნა ცე მე ბი?

პა სუ ხი:

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის უფ ლე ბა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, გაქვთ და ამ არა რე-
ზი დენ ტის ხელ ფა სი ისე ვე და ი ბეგ რე ბა, რო გორც რე ზი დენ ტი და ქი რა ვე ბუ ლი სა, თუმ ცა, 
შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ხა სი ა თი დან და პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა არ-
სე ბობ დეს შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ხელ ფა სის სა ხით გა ნა ცე მი არ ჩა ით ვ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი წყა რო დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლად და და ბეგ ვ რას არ და ექ ვემ დე ბა რე ბა. რაც 
შე ე ხე ბა სხვა (არასახელფასო) გა ნა ცე მებს, სხვა დას ხ ვა შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი სხვა დას ხ ვაგ-
ვა რად შე იძ ლე ბა და ი ბეგ როს (მ.შ. დღგ-ი თაც) - გა ნა ცე მის ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე.

კითხ ვა:

შპს A-ს აქვს  შპს B-ს ვა ლი (სესხი და პრო ცენ ტი). შპს B ხდე ბა A-ს 100% წი ლის 
მფლო ბე ლი.  მოყ ვე ბა თუ არა რა ი მე სა ხის გა და სა ხა დი ამ ოპე რა ცი ას?

პა სუ ხი:

ზო გა დად, მხო ლოდ იმის გა მო, რომ B ხდე ბა A-ს 100% წი ლის მფლო ბე ლი, შპს-ე ბის-
თ ვის ეს ოპე რა ცია რა ი მე სა ხის და ბეგ ვ რას არ წარ მო შობს. და ბეგ ვ რა შე იძ ლე ბა შე ე ხოს 
შპს A-ს დამ ფუძ ნე ბელს, რო მელ მაც გა ყი და წი ლი.

თუმ ცა კითხ ვა ში არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი რა ემარ თე ბა სეს ხი სა და პრო ცენ ტის თან-
ხებს (მის სა ნაც ვ ლოდ ხდე ბა შე ძე ნა თუ არა) ამი ტო მაც ამომ წუ რა ვი პა სუ ხის გა ცე მა 
აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბის გა მო შე უძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნი ა.



55

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ე.წ. ში ნა არ სის ფორ მა ზე აღ მა ტე ბუ-
ლო ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბაც.  შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ სულ 
ცო ტა ხნის წინ გა მოქ ვე ყე ნე ბუ ლი მე თო დუ რი მი თი თე ბის მი ხედ ვით თუ A და B-ს ერ თი 
და იგი ვე ფი ზი კუ რი პი რი დამ ფუძ ნე ბე ლი ჰყავს და, მა გა ლი თის თ ვის, B იყი დის A-ს წილს 
ფი ზი კუ რი პი რი დამ ფუძ ნებ ლის გან (რომელიც ამა ვე დროს B-ს დამ ფუძ ნე ბე ლი ცა ა) აღ-
ნიშ ნულ და სხვა შემ თხ ვე ვაბ შიც (თუ ოპე რა ცი ის ფორ მა არ შე ე სა ბა მე ბა მის ში ნა არსს) 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ მა შე საძ ლოა მო ახ დი ნოს ოპე რა ცი ის გა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბა 
და წი ლი სათ ვის გა დახ დი ლი თან ხა და ბეგ როს დი ვი დენ დად. იხი ლეთ 2022 წლის 28 
ივ ლი სის №20231 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი მე თო დუ რი მი თი თე ბა „სამეურნეო ოპე-
რა ცი ის კვა ლი ფი კა ცი ის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ“, მა გა ლი თი N1.

კითხ ვა:

თა ნამ შ რო მელ მა, მა ი სის თვე ში, საზღ ვარ გა რეთ შე ი ძი ნა საწ ვა ვი და გა და ი ხა და 
ბა რა თით - ანუ გა დახ და ბა რა თის ამო ნა წერ ში ჩანს. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სამ წუ ხა როდ ერ თი ჩე კი და ი კარ გა. ვი ნა ი დან ამო ნა წერ ში ჩანს, მა ინც შე მიძ-
ლია თუ არა შეს ყიდ ვის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტად ჩავ თ ვა ლო და თან ხა 
ჩა მო ი წე როს?

პა სუ ხი:

თქვენს კითხ ვა ში არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი, თუ ვი სი ბა რა თით (თანამშრომლის თუ 
კომ პა ნი ის) მოხ და გა დახ და და ვის სა ბან კო ამო ნა წერ შია და ფიქ სი რე ბუ ლი ეს გა დახ და.

თუ სა უ ბა რია იმა ზე რომ გა დახ და მოხ და კომ პა ნი ის ბიზ ნეს ბა რა თი დან და ეს თან ხა 
ჩა მოჭ რი ლია კომ პა ნი ის სა ბან კო ან გა რი ში დან, ასე ვე იმ დაშ ვე ბით რომ კომ პა ნი ას რე-
ა ლუ რად უფიქ სირ დე ბა საზღ ვარ გა რეთ ხარ ჯის გა წე ვის მიზ ნობ რი ო ბა (საწვავის ხარ ჯი 
კავ შირ შია ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან), ამ უკა ნას კ ნელ შემ თხ ვე ვა ში, ჩვე ნი აზ რით, 
სა ბან კო ამო ნა წე რიც სა თა ნა დო დო კუ მენ ტი ა.

კითხ ვა:

კომ პა ნი ამ ჩა მო ი ტა ნა ტან საც მე ლი, რაც დო კუ მენ ტე ბის თა ნახ მად და უჯ და 
400,000 ლა რი. თუ კომ პა ნია შემ დ გომ ში გა ყი დის ამ ტან საც მელს 300,000 
ლა რად, ანუ წა ვა წა გე ბა ში, ამ შემ თხ ვე ვა ში რა სა გა დახ დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
წარ მო ექ მ ნე ბა კომ პა ნი ას?

პა სუ ხი:

შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის არ სე ბო ბი სას (მაგალითად - გა რი გე ბა ურ თი ერ თ და მო კი დე ბულ 
პი რებ თან ან მო გე ბის / სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ პი რებ თან და 
ა.შ.) თქვენ შე იძ ლე ბა და ი ბეგ როთ ამ სა ქონ ლის სა ბაზ რო ფა სი დან გა მომ დი ნა რე, თუმ ცა, 
სა ბაზ რო ფა სი და თვით ღი რე ბუ ლე ბა ერ თ მა ნეთ თან პირ და პირ კავ შირ ში არ არის და 
სა ბაზ რო ფა სი თვით ღი რე ბუ ლე ბა ზე ნაკ ლე ბიც შე იძ ლე ბა იყოს. მთა ვა რი ა, დად გინ დეს, 
რომ ამ გ ვარ გა რი გე ბას გა და სა ხა დე ბის გან თა ვის არი დე ბის მი ზა ნი არ აქვს.

თუ დად გინ და, რომ და ბეგ ვ რის მიზ ნე ბის თ ვის სა ბაზ რო ფა სის გა მო ყე ნე ბის წი ნა პი რო ბე ბი 
არ არ სე ბობს, და ი ბეგ რე ბით 300›000 ლა რი დან გა მომ დი ნა რე.

https://rs.ge/Media/Default/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-1.pdf
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კითხ ვა:

სა ბა ჟო ცვლი ლე ბე ბის გა მო მაქვს შემ დე გი სა ხის პრობ ლე მა: რო გორც იცით, 
გან ბა ჟე ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა 300 ლა რამ დე ამა ნა თე ბი მაგ რამ იმის გა მო, 
რომ ბევრს ვი წერ დი უცხო ე თი დან, სა ბა ჟომ გა დაწყ ვი ტა ჩე მი ყვე ლა გა მო წე-
რი ლი ამა ნა თი კო მერ ცი უ ლად გა ა ტა როს და დღგს მახ დე ვი ნებს ყვე ლა ფერ ზე. 
ხომ ვერ მირ ჩევთ, რა შე იძ ლე ბა გა ვა კე თო ეგ რომ ავი რი დო თა ვი დან? მცი რე 
მე წარ მედ რომ დავ რე გის ტ რირ დე დღგს მა ინც გა და მახ დე ვი ნე ბენ? ან, კონ-
კ რე ტუ ლი ინ ფორ მა ცია ხომ არ გაქვთ რა ხდე ბა სა ბა ჟო ზე და რის მი ხედ ვით 
ჩაგ რა ვენ ადა მი ა ნებს?

პა სუ ხი:

ფი ზი კუ რი პი რის შემ თხ ვე ვა ში დღგ-ის მიზ ნე ბის თ ვის იმ პორ ტის გა და სახ დე ლე ბით და-
ბეგ ვ რას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა:

სა ფოს ტო გზავ ნი ლის შემ თხ ვე ვა ში სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი 
სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის 28-ე–97-ე ჯგუ ფე ბის შე სა ბა მი სი 300 ლა რამ დე ღი რე-
ბუ ლე ბის, 30 კგ-მდე სა ერ თო წო ნის სა ქონ ლის იმ პორ ტი, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი არ არის,

თუ მი გაჩ ნი ათ, რომ თქვე ნი უფ ლე ბე ბი ილა ხე ბა (გჩაგრავენ), და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და 
მი მარ თოთ ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს სის ტე მა ში არ სე ბულ და ვე ბის გან მ ხილ ველ ორ გა-
ნო ებს (შემოსავლების სამ სა ხუ რი, ფი ნან ს თა სა მინ ს ტ როს და ვე ბის საბ ჭო), სა ერ თო ან 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს.

რაც შე ე ხე ბა სა ბა ჟო ორ გა ნოს მოქ მე დე ბას, თქვენ თ ვის უნ და წარ მო ედ გი ნათ სა გა და-
სა ხა დო მოთხოვ ნა, რომ ლის გა სა ჩივ რე ბაც შე გიძ ლი ათ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში ან 
სა სა მარ თ ლო ში ამ მოთხოვ ნის თქვენ თ ვის ჩა ბა რე ბი დან 30 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში.

კითხ ვა:

სა წარ მოს ოფის ში საკ მა რი სად ბევ რი მი მო წე რა და გზავ ნი ლე ბი აქვს. გვა ინ ტე-
რე სებს, სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტით რო ცა ვსარ გებ ლობთ, იქ მო ცე მუ ლი სა ლა როს 
ქვი თა რი და რა ღაც სპე ცი ა ლუ რი ბლან კი, თუ შე იძ ლე ბა ჩა ვით ვა ლოთ სა გა და-
სა ხა დო დო კუ მენ ტად და სა გა და სახ დო ხარ ჯად? 

პა სუ ხი:

თუ რე ა ლუ რად დას ტურ დე ბა ასე თი ხარ ჯის გა წე ვა და ეს ხარ ჯი კავ შირ შია ეკო ნო მი კურ 
საქ მი ა ნო ბას თან -დიახ, შე იძ ლე ბა.

კითხ ვა:

შპს-ს უნ და რომ ისეს ხოს ფუ ლი (აშშ დო ლა რი) არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი 
პი რის გან. გვა ინ ტე რე სებს მაქ სი მუმ რამ დენ პრო ცენ ტ ში შე უძ ლია სეს ხე ბა და 
რა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აქვს შპს-ს (გარდა პრო ცენ ტის გა დახ დი სა) სა გა და სა ხა დო 
კუთხით?



57

პა სუ ხი:

1. თუ გამ სეს ხე ბე ლი ფი ზი კუ რი პი რი და მსეს ხე ბე ლი შპს არ არი ან ურ თი ერ თ და მო კი დე-
ბუ ლი პი რე ბი, მა შინ სეს ხის პრო ცენ ტი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს წლი ურ 24 %-ს. ამა ზე 
მა ღა ლი პრო ცენ ტის შემ თხ ვე ვა ში აღ მა ტე ბუ ლი თან ხა და ი ბეგ რე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დით. 

ხო ლო თუ პი რე ბი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი არი ან, მა შინ სეს ხის პრო ცენ ტი არ 
უნ და აღე მა ტე ბო დეს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა ბაზ რო პრო ცენტს შე სა-
ბა მი სი ხა სი ა თის სეს ხ ზე. აღ მა ტე ბუ ლი თან ხა ასე ვე და ი ბეგ რე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დით.

2. სეს ხ ზე პრო ცენ ტის გა დახ დი სას ფი ზი კურ პირს და უ კა ვებთ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს 
5 %-ის ოდე ნო ბით.

კითხ ვა:

გთხოვთ გან გ ვი მარ ტოთ: უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის რა სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თე ბი მოქ მე დებს სა ქარ თ ვე ლო ში, რა გა და სა ხა დებ ში და რა სა ხის გა-
ნაკ ვე თე ბით?

პა სუ ხი:

სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში 10-დან 20-მდე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თის 
მომ ტა ნი სტა ტუ სი (გააჩნია საქ მი ა ნო ბის სფე რო სა და სხვა დე ტა ლებს) არ სე ბობს, აქე დან 
გა მომ დი ნა რე ჟურ ნა ლის კითხ ვა- პა სუ ხის ფორ მატ ში ყვე ლა ამ სტა ტუ სი სა და მათ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თებ ზე ფი ზი კუ რად ვერ ვი სა უბ რებთ.

სამ წუ ხა როდ, თქვენს კითხ ვა ში არ არის რა ი მე სა ხის ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც კონ კ რე-
ტუ ლი პა სუ ხის გა ცე მის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემ და. უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, თუ თქვენ თ ვის სან დო 
კონ სულ ტანტს მი მარ თავთ.

კითხ ვა:

ფი ზი კუ რი პი რი, რო მელ მაც 2011 წლის ივ ლის ში და ა რე გის ტ რი რა შპს, 2022 
წელ ში ყი დის შპს-ს წილს. ვი ბეგ რე ბით თუ არა სა გა და სა ხა დო კუთხით რა ი მე 
გა და სა ხა დე ბით?

პა სუ ხი:

ფი ზი კუ რი პი რი შპს-ის წი ლის გა ყიდ ვი სას, ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში (როცა წი ლის 
რე გის ტ რა ცი ა სა და გა ყიდ ვას შო რის 2 წელ ზე მე ტია გა სუ ლი) სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით 
არ და ი ბეგ რე ბა. ამ შე მო სა ვალ მა შე იძ ლე ბა იმოქ მე დოს 2023 წელს და სა დეკ ლა რი რე-
ბელ ფი ზი კუ რი პი რის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის (2022 წლის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი გარ და 
მი წი სა) ოდე ნო ბა ზე.

კითხ ვა:

ვართ შპს, არა რე ზი დენტ ფი ზი კურ პირს აშ შ - ში გა და ვუ რიცხეთ მომ სა ხუ რე ბის 
თან ხა. რა დეკ ლა რა ცია უნ და წარ ვად გი ნოთ და რი თი ვი ბეგ რე ბით?
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პა სუ ხი:

1. თუ გა დახ დი ლი თან ხა სსკ-ს 104-ე მუხ ლის მი ხედ ვით ჩა ით ვ ლე ბა სა ქარ თ ველ ში არ-
სე ბუ ლი წყა რო დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლად, თქვენ უნ და წა რად გი ნოთ გა დახ დის წყა როს-
თან და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის დეკ ლა რა ცია (ე.წ. „ყოველთვიური სა შე მო სავ ლო“), 
და უ კა ვოთ არა რე ზი დენტს შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დი (განაკვეთი შე იძ ლე ბა იყოს 5, 10, 
15 ან 20% - იხ. სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 134-ე მუხ ლი) და გა და რიცხოთ ბი უ ჯეტ ში. 
სამ წუ ხა როდ თქვენს კითხ ვა ში არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი ის, თუ რის თ ვის გა და უ ხა დეთ 
ეს თან ხა არა რე ზი დენტს, რის გა მოც ამა ზე უფ რო მე ტად კონ კ რე ტუ ლი პა სუ ხის გა ცე მა 
ჩვე ნის მხრი დან ვერ მოხ დე ბა. 

2. ამას თან, თუ სსკ-ის 1621 მუხ ლის მი ხედ ვით მომ სა ხუ რე ბა ჩა ით ვა ლა სა ქარ თ ვე ლოს 
ტე რი ტო რი ა ზე გა წე უ ლად, თქვენ უნ და და ა რიცხოთ 18 % უკუ და ბეგ ვ რის დღგ, წა რად გი-
ნოთ შე სა ბა მი სი დეკ ლა რა ცია და თუ დღგ-ის გა დამ ხ დე ლი ხართ, იმა ვე დეკ ლა რა ცი ით 
ჩა ით ვა ლოთ და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხა (საგადასახადო კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი 
შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით). ხო ლო თუ არ ხართ დღგ-ის გა დამ ხ დე ლი, მა შინ და-
რიცხუ ლი თან ხა უნ და გა და ი ხა დოთ ბი უ ჯეტ ში.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.08.22 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

02.08.22 1,4405 3,7835 2,8168 3,3649 2,0307 2,3999 2,8468 5,9406 5,7152 0,7029 2,7107 2,8943 1,1437 2,7484

03.08.22 1,4338 3,7658 2,8030 3,3444 2,0154 2,3884 2,8218 5,9572 5,6896 0,7060 2,7005 2,8781 1,1376 2,7411

04.08.22 1,4230 3,7393 2,7835 3,3299 1,9981 2,3710 2,8123 5,9277 5,6504 0,7035 2,6746 2,8492 1,1289 2,7332

05.08.22 1,4201 3,7319 2,7775 3,3216 1,9997 2,3661 2,8109 5,8836 5,6382 0,7015 2,6800 2,8397 1,1262 2,7244

06.08.22 1,4215 3,7364 2,7806 3,2959 2,0047 2,3692 2,7844 5,9043 5,6450 0,7056 2,6804 2,8456 1,1308 2,7178

07.08.22 1,4215 3,7364 2,7806 3,2959 2,0047 2,3692 2,7844 5,9043 5,6450 0,7056 2,6804 2,8456 1,1308 2,7178

08.08.22 1,4215 3,7364 2,7806 3,2959 2,0047 2,3692 2,7844 5,9043 5,6450 0,7056 2,6804 2,8456 1,1308 2,7178

09.08.22 1,4140 3,7176 2,7662 3,2835 1,9830 2,3583 2,7798 5,8846 5,6238 0,7036 2,6666 2,8343 1,1277 2,7141

10.08.22 1,4180 3,7265 2,7729 3,2813 1,9762 2,3629 2,7924 5,8972 5,6566 0,7032 2,6688 2,8440 1,1317 2,7100

11.08.22 1,4171 3,7267 2,7728 3,2752 1,9819 2,3636 2,7985 5,8958 5,6432 0,6970 2,6718 2,8530 1,1357 2,7086

12.08.22 1,4274 3,7523 2,7916 3,2960 1,9982 2,3794 2,8409 5,9559 5,6907 0,7074 2,6939 2,8707 1,1462 2,7016

13.08.22 1,4255 3,7475 2,7880 3,2829 1,9869 2,3763 2,8405 5,9539 5,6978 0,7082 2,6678 2,8723 1,1448 2,7089

14.08.22 1,4255 3,7475 2,7880 3,2829 1,9869 2,3763 2,8405 5,9539 5,6978 0,7082 2,6678 2,8723 1,1448 2,7089

15.08.22 1,4255 3,7475 2,7880 3,2829 1,9869 2,3763 2,8405 5,9539 5,6978 0,7082 2,6678 2,8723 1,1448 2,7089

16.08.22 1,4537 3,8216 2,8426 3,3636 2,0232 2,4224 2,8772 6,0695 5,8167 0,7147 2,7077 2,9462 1,1633 2,7877

17.08.22 1,4509 3,8157 2,8378 3,3682 2,0227 2,4184 2,8780 6,0430 5,8133 0,6987 2,6934 2,9469 1,1570 2,8019

18.08.22 1,4575 3,8326 2,8507 3,3900 2,0317 2,4287 2,8901 6,0667 5,8373 0,7054 2,6980 2,9438 1,1619 2,8019

19.08.22 1,4499 3,8119 2,8357 3,3614 2,0182 2,4156 2,8862 6,0035 5,8104 0,7007 2,6801 2,9257 1,1535 2,7891

20.08.22 1,4357 3,7757 2,8084 3,3074 1,9986 2,3923 2,8508 5,9123 5,7535 0,6899 2,6454 2,9177 1,1402 2,7908

21.08.22 1,4357 3,7757 2,8084 3,3074 1,9986 2,3923 2,8508 5,9123 5,7535 0,6899 2,6454 2,9177 1,1402 2,7908

22.08.22 1,4357 3,7757 2,8084 3,3074 1,9986 2,3923 2,8508 5,9123 5,7535 0,6899 2,6454 2,9177 1,1402 2,7908

23.08.22 1,4271 3,7527 2,7910 3,2923 1,9808 2,3778 2,8508 5,8588 5,7131 0,6859 2,6187 2,9098 1,1322 2,7896

24.08.22 1,4210 3,7370 2,7793 3,2931 1,9837 2,3672 2,8571 5,8236 5,6901 0,6774 2,6176 2,8980 1,1274 2,8000

25.08.22 1,4303 3,7605 2,7972 3,3199 2,0051 2,3834 2,9065 5,8594 5,7309 0,6795 2,6435 2,9263 1,1358 2,8192

26.08.22 1,4646 3,8514 2,8645 3,3952 2,0416 2,4407 2,9789 6,0236 5,8739 0,7008 2,7111 2,9786 1,1619 2,8705

27.08.22 1,4647 3,8515 2,8648 3,3860 2,0420 2,4414 2,9663 6,0238 5,8789 0,6991 2,7070 2,9713 1,1620 2,8608

28.08.22 1,4647 3,8515 2,8648 3,3860 2,0420 2,4414 2,9663 6,0238 5,8789 0,6991 2,7070 2,9713 1,1620 2,8608

29.08.22 1,4647 3,8515 2,8648 3,3860 2,0420 2,4414 2,9663 6,0238 5,8789 0,6991 2,7070 2,9713 1,1620 2,8608

30.08.22 1,4609 3,8427 2,8584 3,3476 2,0258 2,4355 2,9270 6,0233 5,8691 0,6979 2,6888 2,9583 1,1623 2,8607

31.08.22 1,4896 3,9160 2,9126 3,4029 2,0498 2,4825 2,9859 6,1472 5,9875 0,7160 2,7343 2,9925 1,1849 2,9045

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis agvistoSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis agvistoSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.08.22 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

02.08.22 2,1519 1,9349 1,4488 0,1533 2,0807 7,4827 0,6544 8,1237 1,9972 8,9641 4,0700 3,5012 3,4778 1,7403

03.08.22 2,1292 1,8974 1,4396 0,1527 2,0934 7,4628 0,6526 8,1297 1,9862 8,9461 4,0549 3,4919 3,4823 1,7231

04.08.22 2,1255 1,8933 1,4315 0,1522 2,0506 7,4413 0,6508 8,1222 1,9790 8,9116 4,0456 3,4818 3,4527 1,7083

05.08.22 2,1246 1,9038 1,4257 0,1516 2,0307 7,4174 0,6487 8,1449 1,9768 8,8801 4,0323 3,4706 3,4282 1,7196

06.08.22 2,1088 1,8883 1,4206 0,1513 2,0413 7,3994 0,6471 8,1623 1,9753 8,8672 4,0257 3,4622 3,4298 1,7087

07.08.22 2,1088 1,8883 1,4206 0,1513 2,0413 7,3994 0,6471 8,1623 1,9753 8,8672 4,0257 3,4622 3,4298 1,7087

08.08.22 2,1088 1,8883 1,4206 0,1513 2,0413 7,3994 0,6471 8,1623 1,9753 8,8672 4,0257 3,4622 3,4298 1,7087

09.08.22 2,1035 1,8925 1,4173 0,1511 2,0119 7,3893 0,6462 8,1684 1,9685 8,8523 4,0142 3,4575 3,4073 1,7039

10.08.22 2,1080 1,8910 1,4151 0,1510 2,0090 7,3782 0,6452 8,1920 1,9663 8,8302 4,0135 3,4523 3,4022 1,7051

11.08.22 2,1039 1,8882 1,4146 0,1508 2,0068 7,3744 0,6449 8,2233 1,9667 8,8257 4,0091 3,4516 3,4062 1,7094

12.08.22 2,1156 1,9171 1,4094 0,1504 2,0368 7,3553 0,6432 8,2932 1,9728 8,8172 4,0084 3,4434 3,3924 1,7333

13.08.22 2,1201 1,9206 1,4145 0,1508 2,0278 7,3752 0,6450 8,3536 1,9753 8,8324 4,0177 3,4562 3,4008 1,7426

14.08.22 2,1201 1,9206 1,4145 0,1508 2,0278 7,3752 0,6450 8,3536 1,9753 8,8324 4,0177 3,4562 3,4008 1,7426

15.08.22 2,1201 1,9206 1,4145 0,1508 2,0278 7,3752 0,6450 8,3536 1,9753 8,8324 4,0177 3,4562 3,4008 1,7426

16.08.22 2,1597 1,9589 1,4550 0,1552 2,0900 7,5897 0,6637 8,5394 2,0243 9,0893 4,1183 3,5574 3,5049 1,7735

17.08.22 2,1690 1,9605 1,4645 0,1560 2,0891 7,6284 0,6671 8,5372 2,0299 9,1267 4,1282 3,5733 3,5292 1,7711

18.08.22 2,1739 1,9482 1,4622 0,1560 2,0767 7,6286 0,6671 8,5982 2,0280 9,1297 4,1331 3,5732 3,5267 1,7652

19.08.22 2,1633 1,9373 1,4562 0,1552 2,0625 7,5935 0,6641 8,6012 2,0183 9,0850 4,1069 3,5553 3,5004 1,7521

20.08.22 2,1486 1,9237 1,4574 0,1541 2,0401 7,5981 0,6645 8,5181 2,0082 9,0758 4,0971 3,5571 3,4980 1,7345

21.08.22 2,1486 1,9237 1,4574 0,1541 2,0401 7,5981 0,6645 8,5181 2,0082 9,0758 4,0971 3,5571 3,4980 1,7345

22.08.22 2,1486 1,9237 1,4574 0,1541 2,0401 7,5981 0,6645 8,5181 2,0082 9,0758 4,0971 3,5571 3,4980 1,7345

23.08.22 2,1480 1,9273 1,4553 0,1539 2,0371 7,5949 0,6642 8,4917 1,9989 9,0689 4,0785 3,5558 3,4927 1,7298

24.08.22 2,1507 1,9261 1,4605 0,1544 2,0375 7,6232 0,6667 8,5410 2,0057 9,0968 4,0881 3,5681 3,5059 1,7304

25.08.22 2,1700 1,9450 1,4700 0,1553 2,0625 7,6755 0,6712 8,5909 2,0202 9,1592 4,1053 3,5929 3,5322 1,7423

26.08.22 2,2216 2,0016 1,4957 0,1580 2,1034 7,8151 0,6835 8,7249 2,0659 9,3259 4,1895 3,6582 3,5933 1,7900

27.08.22 2,2129 1,9974 1,4904 0,1574 2,0895 7,7887 0,6811 8,7916 2,0589 9,2943 4,1700 3,6459 3,5818 1,7771

28.08.22 2,2129 1,9974 1,4904 0,1574 2,0895 7,7887 0,6811 8,7916 2,0589 9,2943 4,1700 3,6459 3,5818 1,7771

29.08.22 2,2129 1,9974 1,4904 0,1574 2,0895 7,7887 0,6811 8,7916 2,0589 9,2943 4,1700 3,6459 3,5818 1,7771

30.08.22 2,1911 1,9647 1,4899 0,1573 2,0670 7,7885 0,6811 8,6057 2,0482 9,2850 4,1366 3,6453 3,5773 1,7513

31.08.22 2,2360 2,0157 1,5109 0,1598 2,1001 7,9077 0,6915 8,7863 2,0815 9,4333 4,2086 3,7009 3,6554 1,7950
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.08.22 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

02.08.22 4,3654 1,6167 1,0915 7,8526 1,4237 6,7528 2,6802 0,2516 0,7443 0,5726 3,2918 1,6683 0,5313

03.08.22 4,5401 1,6166 1,0886 7,8317 1,4199 6,7581 2,6691 0,2503 0,7422 0,5768 3,2979 1,6514 0,5286

04.08.22 4,5084 1,6119 1,0854 7,8091 1,4156 6,7465 2,5366 0,2499 0,7419 0,5753 3,2990 1,6326 0,5177

05.08.22 4,4985 1,6070 1,0819 7,7840 1,4111 6,7248 2,6567 0,2492 0,7395 0,5709 3,2786 1,6284 0,5157

06.08.22 4,4781 1,6029 1,0793 7,7651 1,4096 6,7023 2,6466 0,2481 0,7359 0,5698 3,2820 1,6332 0,5212

07.08.22 4,4781 1,6029 1,0793 7,7651 1,4096 6,7023 2,6466 0,2481 0,7359 0,5698 3,2820 1,6332 0,5212

08.08.22 4,4781 1,6029 1,0793 7,7651 1,4096 6,7023 2,6466 0,2481 0,7359 0,5698 3,2820 1,6332 0,5212

09.08.22 4,5071 1,6007 1,0778 7,7546 1,4070 6,6998 2,6389 0,2490 0,7349 0,5690 3,2802 1,6289 0,5255

10.08.22 4,4734 1,5983 1,0762 7,7429 1,4058 6,6892 2,6349 0,2491 0,7338 0,5655 3,3015 1,6284 0,5301

11.08.22 4,4684 1,5974 1,0757 7,7389 1,4062 6,6797 2,6376 0,2488 0,7347 0,5662 3,2760 1,6407 0,5284

12.08.22 4,4509 1,5936 1,0729 7,7189 1,4035 6,6685 2,6364 0,2478 0,7315 0,5667 3,2854 1,6699 0,5305

13.08.22 4,4083 1,5979 1,0762 7,7397 1,4089 6,6886 2,6442 0,2480 0,7353 0,5679 3,2925 1,6633 0,5253

14.08.22 4,4083 1,5979 1,0762 7,7397 1,4089 6,6886 2,6442 0,2480 0,7353 0,5679 3,2925 1,6633 0,5253

15.08.22 4,4083 1,5979 1,0762 7,7397 1,4089 6,6886 2,6442 0,2480 0,7353 0,5679 3,2925 1,6633 0,5253

16.08.22 4,5180 1,6444 1,1075 7,9649 1,4500 6,8832 2,7211 0,2555 0,7570 0,5852 3,3892 1,7012 0,5493

17.08.22 4,5530 1,6527 1,1131 8,0054 1,4578 6,9203 2,7324 0,2559 0,7587 0,5879 3,4001 1,7030 0,5498

18.08.22 4,6296 1,6527 1,1131 8,0054 1,4580 6,9246 2,7363 0,2554 0,7587 0,5876 3,4015 1,6900 0,5443

19.08.22 4,6679 1,6452 1,1081 7,9689 1,4505 6,8867 2,7225 0,2549 0,7569 0,5857 3,3863 1,6669 0,5399

20.08.22 4,7073 1,6462 1,1087 7,9737 1,4507 6,8929 2,7241 0,2554 0,7597 0,5857 3,4132 1,6420 0,5399

21.08.22 4,7073 1,6462 1,1087 7,9737 1,4507 6,8929 2,7241 0,2554 0,7597 0,5857 3,4132 1,6420 0,5399

22.08.22 4,7073 1,6462 1,1087 7,9737 1,4507 6,8929 2,7241 0,2554 0,7597 0,5857 3,4132 1,6420 0,5399

23.08.22 4,6768 1,6409 1,1083 7,9703 1,4474 6,8893 2,7236 0,2552 0,7554 0,5891 3,3865 1,6364 0,5396

24.08.22 4,6521 1,6513 1,1119 8,0000 1,4484 6,9264 2,7267 0,2570 0,7583 0,6001 3,4032 1,6425 0,5428

25.08.22 4,6716 1,6630 1,1196 8,0549 1,4562 6,9803 2,7512 0,2588 0,7634 0,6080 3,4699 1,6532 0,5521

26.08.22 4,7735 1,6932 1,1399 8,2014 1,4832 7,1008 2,8013 0,2632 0,7772 0,6143 3,5547 1,7051 0,5617

27.08.22 4,7421 1,6828 1,1361 8,1737 1,4777 7,0290 2,7986 0,2621 0,7746 0,6022 3,4743 1,6982 0,5599

28.08.22 4,7421 1,6828 1,1361 8,1737 1,4777 7,0290 2,7986 0,2621 0,7746 0,6022 3,4743 1,6982 0,5599

29.08.22 4,7421 1,6828 1,1361 8,1737 1,4777 7,0290 2,7986 0,2621 0,7746 0,6022 3,4743 1,6982 0,5599

30.08.22 4,6860 1,6871 1,1361 8,1734 1,4769 7,0801 2,7858 0,2621 0,7746 0,6040 3,4777 1,6912 0,5649

31.08.22 4,7812 1,7137 1,1534 8,2986 1,5011 7,1870 2,8428 0,2665 0,7876 0,6131 3,5419 1,7298 0,5775
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

To daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze 
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansu-

ri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis ward-
genisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.

profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom inter-
esTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gad-
awyvetilebebis kompromentireba.
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