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დამტკიცებულია:24.02.2023წელი
 გამგეობისსხდომისოქმი#2

ბაფისმოსალოდნელიშემოსავლები
დახარჯები2023წლისათვის

განმარტება:1.პროექტშიგანხილულიარარისგრანტებიდანსხვა,შესაძლოშემო
სავლებისმიღება,აგრეთვეხარჯები,რომელიცშეიძლებადამატებითწარმოიქმნას
კომიტეტებისსამოქმედოგეგმებითგათვალისწინებულიზოგიერთისაქმიანობისდა
საფინანსებლად.გაუთვალისწინებლობისსაფუძველი:

y ბიუჯეტისშედგენისდღისათვისსაგრანტოპროექტზეინფორმაციისარარსებობა;

y მიმდინარეეტაპზეკომიტეტებისსამოქმედოგეგმებისდაუმტკიცებლობადადა
მატებითდასაფინანსებელ მუხლებზე ინფორმაციის არ ქონა. ასეთი ხარჯების
დაფინანსებისსაჭიროებისშემთხვევაში,გამოყენებულიიქნებაბაფისსარეზერვო
თანხები.

2023წლისმოსალოდნელიშემოსავლებიდახარჯები

შემოსავლები ლარში:

1 საწევროშენატანებიდან 436,370 (შენიშვნა1)

2 განათლებისადასერტიფიცირების
პროგრამებიდან

448,680 (შენიშვნა2)

3 სხვაშემოსავლები 173,600 (შენიშვნა3)

სულშემოსავლები 1,058,650

ხარჯები
1 წევრებისმომსახურებასთანდაკავშირებული 424,680 (შენიშვნა4)

2 განათლებასადასერტიფიცირებასთან
დაკავშირებული

455,690 შენიშვნა5)

3 სხვაშემოსავლებთანდაკავშირებული 174,150 (შენიშვნა6)

სულხარჯები: 1,054,520
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1.შემოსავლებისაწევროშენატანებიდან436,370ლარი(1-ელი	შე	ნიშ	ვ	ნა)	

1.

ნამდვილიწევრებისსაწევროშენატანები,მ.შ:

აუდიტორების46,080(320წევრიx12ლ.
x12თვე)ლარი;

პროფესიონალიბუღალტრების
35,280(420წევრიx7ლ.x12თვე)ლარი.

81,360ლარი

2. ასოცირებულიწევრებისშენატანები 74,016(3,084წევრიx2ლx
12თვე)ლარი

3. ასოც./სერტიფიცირებისკანდიდატიწევრების 168,000(2,000წევრიx7ლ
x12თვე)ლარი

4. 2023წელსმიღებულიწევრები 8,000  (400 ახალი წევრი x
20ლ)ლარი*

სულშემოსავლებიფიზიკურიპირებიდან 331,370ლარი
5. კორპორაციულისაწევროშენატანები 105,000ლარი**

სულსაწევროშემოსავლები 436,370ლარი

* საბიუჯეტოპერიოდშიივარაუდება400მდეახალიწევრისმიღება,რომლებიცგადაიხდიან
გაწევრიანებისერთჯერადგადასახადს20ლარს.

** კორპორაციულისაწევროწლიურიშესატანიდადგენილიაბაფისწევრიკომპანიებისშე
მოსავლების(საბიუჯეტოწლისწინასაანგარიშგებოწლის)მიხედვით.

2.შემოსავლებიგანათლებისადასერტიფიცირებისპროგრამებიდან
448,680ლარი (მე-2	შე	ნიშ	ვ	ნა)

ა)		სას	წავ	ლო	პროგ	რა	მე	ბი	დან	157,800	ლა	რი		

1 განგრძობითისწავლება 140,000(360წევრიx300ლ)+(150წევრი
x200ლ)+(20წევრიx100ლ)ლარი*

2 შემოსავალისემინარებიდან 4,800ლარი**

შემოსავალირეგიონალური
ტრენინგებიდან

13,000ლარი***

სულშემოსავლები 157,800ლარი

* განგრძობითისწავლებისაუდიტორებისპროგრამაშიმონაწილეობისღირებულებაა300
ლარიდღგისგარეშე,სერტიფიცირებულიბუღალტრებისპროგრამაში200ლარი,ხო
ლოგანგრძობითისჩათვლისღირებულებაა100ლარი

** 2023 წელს წევრებისათვის დაგეგმილია  სემინარები (24 საათი). ერთ სემინარში
(საშუალოდ4საათი)მონაწილეობისათვისწევრიგადაიხდის12ლარს(დღგსგარეშე).
ივარაუდება,რომყველასემინარში(ჯამურად)მონაწილეობასმიიღებს400პირიდა
მიღებულიშემოსავალიიქნება4,800ლარი.

***ბაფისრეგიონალურფილიალებშიტრენინგებიდანმისაღებიშემოსავლებიგათვლილია
წინაწლებისპრაქტიკიდან.
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ბ)	სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბის	პროგ	რა	მე	ბი	დან	290,880	ლა	რი	

1 სერტიფიცირებისგამოცდები 183,000(250კანდ.x176ლ)+(500კანდ.
x210ლ)+(100კანდ.x340ლ)ლარი*

2 გამოცდებისჩათვლა 22,880(130კანდ.x176ლ)ლარი**

სერტიფიცირებისლიტერატურა 85,000(500ეგზ.x80ლ)+(300ეგ.x
100ლ)ლ;(100ეგ.x150ლ)ლარი***

სულშემოსავლები 290,880ლარი

* საგამოცდომომსახურებისღირებულებადიფერენცირებულიასერტიფიცირებისეტაპების

მიხედვით.ივარაუდება,რომ2023წელსზამთრისადაზაფხულისგამოცდებზემონაწი
ლეობასმიიღებს850კანდიდატი.მათშორის,პირველეტაპზე250,მეორეეტაპზე500,
ხოლომესამეეტაპზე100კანდიდატი.

** ბიზნესადმინისტრირებისპროფილითსერტიფიცირებისკანდიდატებსუფლებააქვთმიი
ღონპირველიეტაპისმოდულებშიგამოცდებისჩათვლა.ჩათვლებიდანმოსალოდნელი
შემოსავლებიდაგეგმილია20212022წლებისანალოგიით.

***სერტიფიცირებისლიტერატურისღირებულებაგანსხვავებულიასერტიფიცირებისდონე
ებისმიხედვით.

3.სხვაშემოსავლები173,600ლარი (მე-3	შე	ნიშ	ვ	ნა)

1 შემოსავალიდისტრიბუციიდან 50,000ლარი*
2 საიჯაროშემოსავლები 10,100ლარი**
3 პროცენტიდანშემოსავალი 51,000ლარი***
4 მცირედასაშუალობიზნესისმხარდაჭერისპროექტი(გრანტი) 62,500ლარი
* სულსხვაშემოსავლები 173,600ლარი

* დისტრიბუციიდანშემოსავლებიგათვლილია“ბრუტო”პრინციპით,საიდანაცპროგრამების
ღირებულების60%ერიცხებაპროგრამისმესაკუთრეს.

** შემოსავალიმიიღებასაოფისეფართობისნაწილისქვეიჯარიდან.

*** საბანკოდეპოზიტზეგანთავსებულთანხებზედარიცხულიპროცენტი.

ხარჯები
1.საწევროშემოსავლებთანდაკავშირებულიხარჯები-424,680ლარი

(მე-4	შე	ნიშ	ვ	ნა)

ფიზიკურიპირიწევრებისმომსახურებისხარჯები333,960ლარი,მათშორის:

1 საწევრობუღალტერთასაერთაშორისო
ფედერაციაში

6,750(2,500აშშდოლარიx2,7)
ლარი*

2 კონსულტანტებისხელფასი 19,200(1600x12თვე)ლარი

3 წევრებთანურთიერთობისმენეჯერის
დამდივნისხელფასი

15,000(1,250x12თვე)ლარი



6

4. სერტიფიცირებისკანდიდატების
მხარდაჭერამასალებისთარგმნა

7,000(600x12თვე)ლარი

5. ყოველთვიურიჟურნალიწევრებისათვის 36,000(3,000x12თვე)ლარი

6. წევრებთანონლაინშეხვედრები
(პროგრამაZoom)

5,000ლარი**

7. წევრებთანშეხვედრებირეგიონებში 7,500(3რეგიონიx2,500ლ)
ლარი

8. საერთოკრებისხარჯები 15,000(250დელეგატიx60ლ)
ლარი

9. საერთაშორისოღონისძიებებში
მონაწილეობა

9,000(2ღონისძიებაx4,500ლ)
ლარი

10. დამსახურებულიწევრებისდაჯილდოება
დასხვაგაუთვალისწინებელიხარჯები

5,000ლარი

11. წევრებისინფორმირებადასაქმიანობის
გაშუქებასოცქსელებით

8,000ლარი

12. საეჭვომოთხოვნებისრეზერვი 70,000ლარი***

ხარჯებისჯამი 203,450

13. ადმინისტრაციულიხარჯების
განაწილება

130,510(421000x31%)ლარი

სულფიზიკურიპირების
მომსახურებისხარჯები 333,960ლარი

კორპორაციულიწევრებისმომსახურებისხარჯები-90,720ლარი,მათ
შორის:
1. საწევრობუღალტერთასაერთაშორისო

ფედერაციაში
6,750(2,500აშშდოლარიx2,7)
ლარი*

2. დიაგნოსტიკურიანგარიშებისმომზადება
კორპორაციულიწევრებისათვის

3,750(5კომპ.x750ლ)ლარი

3. დისციპლინარულიმოკვლევა 5,000(2მოკვ.x2,500ლ)ლარი
4. საერთოკრებისხარჯები 3,120(52დელეგატიx60ლ)

ლარი
5. წევრებთანონლაინშეხვედრები

(პროგრამაZoom)
3,000ლარი**

6. წევრებთანურთიერთობისმენეჯერისდა
მდივნისხელფასი

15,000(1,250x12თვე)ლარი

7. წევრებისინფორმირებადასაქმიანობის
გაშუქებასოცქსელებით

4,000ლარი

8. საეჭვომოთხოვნებისრეზერვი 8,000ლარი
ხარჯებისჯამი 44,620ლარი

9. ადმინისტრაციულიხარჯები 42,100(421000x10%)ლარი
სულკორპორაციულიწევრების
მომსახურებისხარჯები

90,720ლარი
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* ბუღალტერთასაერთაშორისოფედერაციაშიწლიურისაწევროგადასახადიარის5000აშშ
დოლარი.გადასახადის50%გადახდილიიქნებაფიზიკურიპირიწევრებისშემოსავლე
ბიდან,ხოლო50%კორპორაციულისაწევროშემოსავლებიდან.

**  საანგარიშო წელს დაგეგმილია ყოველკვარტალური საინფორმაციო შეხვედრა და
24საათიანიონლაინსემინარებიწევრებისათვის,რისთვისაცშეძენილიაპროგრამაZoom,
რომლისხარჯებიმიკუთვნებულიაფიზიკურიპირებისადაკორპორაციულიწევრებისმომ
სახურებისხარჯებს.

***გასულიწლებისპრაქტიკაგვიჩვენებს,რომფიზიკურიპირიწევრებისმნიშვნელოვანიდა
კორპორაციულიწევრებისგარკვეულინაწილიარ/ვერასრულებსსაწევროგადასახად
თანდაკავშირებულვალდებულებებსდასაჭიროხდებამათზედარიცხულიმოთხოვნების
კორექტირება. საბიუჯეტო წელს გათვალისწინებული საეჭვო მოთხოვნების რეზერვის
თანხისგაანგარიშებაეფუძნებაგასულიწლებისპრაქტიკას.

2.განათლებისადასერტიფიცირებისხარჯები455,690ლარი
(მე-5	შე	ნიშ	ვ	ნა)

ა)			გა	ნათ	ლე	ბის	ხარ	ჯე	ბი:	144,510	ლა	რი;

განათლება
1 განგრძობითისემინარების

ტრენინგი/მასალები
33,750(9ჯგ.x3,750ლ)ლარი

2 განათლებისკომიტეტის
თავმჯდომარისხელფასი

21,600(1,800ლx12თვე)ლარი

3 განათლებისმეთოდისტის
ხელფასი

12,000(2,000ლx12/2თვე)ლარი

4 სხვასასწავლოპროგრამები 9,800(სემინარებსადარეგიონალურტრე
ნინგებზელექტორებისხელფასი)ლარი

5 ხარჯებისჯამი 77,150ლარი
ადმინისტრაციულიხარჯები 67,360ლარი(421,000x16%)ლარი

სულსასწავლოპროგრამების
ხარჯები

144,510ლარი

ბ)		სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბის	ლი	ტე	რა	ტუ	რი	სა	და	სა	გა	მოც	დო	პრო	ცე	სის	ხარ	ჯე	ბი	311,180	
ლა	რი	

1. საგამოცდოტესტების/ამოცანების
მომზადება

14,300(13გამ.x2ჯერx550ლ)ლარი

2. საგამოცდომასალისგამრავლება 1,700(850პრეტ.x2ლ)ლარი
3. გამოცდებზეზედამხედველობა 9,000(12დღეx15ზედამ.x50ლ)

ლარი
4. ნაშრომებისშეფასება 7,000(250ნ.x4ლ.)+(600ნ.x10ლ)

ლარი
5. გასწორებულინაშრომების

აუდიტი
800(850ნაშრ.x2%x50ლ)ლარი
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6. კომიტეტისთავმჯდომარის
ხელფასი

24,000(2,000ლx12თვე)ლარი

7. განათლებისმეთოდისტის
ხელფასი

12,000(2,000ლ.x12/2თვე)ლარი

8. სერტიფიცირებისპროგრამების
კოორდინატორისხელფასი

30,000(2,500ლ.x12თვე)ლარი

9. საგამოცდოაუდიტორიებისიჯარა 14,000(16დღეx875ლ.)ლარი

10 საგამოცდოკომისიის
თავმჯდომარისხელფასი

24,000(2000ლ.x12თვე)ლარი

11 სერტიფიცირებისწიგნებზე
საავტოროუფლება

5,500(100ეგზ.x55ლ.)ლარი*

12. სახელმძღვანელო
ლიტერატურისგანახლება

35,000(1000გვ.x35ლ.)ლარი**

13. სახელმძღვანელო
ლიტერატურისგამოცემა

16,000(100ეგზ.x60ლ.)+(200ეგზ.
x50ლ.)ლარი*

14. ხარჯებისჯამი 193,300ლარი
ადმინისტრაციულიხარჯი 117,880ლარი(421,000x28%)ლარი

სულლიტერატურისა
დასერტიფიცირების
გამოცდებისხარჯები

311,180ლარი

3.სხვაშემოსავლებთანდაკავშირებულიხარჯები174,150ლარი
(მე-6	შე	ნიშ	ვ	ნა)

1 საბუღალტროპროგრამებისღირებულება 30,000(50,000x60%)ლარი

2 პროგრამისდისტრიბუტორისხელფასი 10,000(20,000/2)ლარი

3 ქველმოქმედება 1.500ლარი

4 ქონებისგადასახადი 1,000ლარი

5 2022წლისფინანსურიანგარიშგების
აუდიტი

6.000ლარი

6 მცირედასაშუალობიზნესის
მხარდაჭერისპროექტი(გრანტი)

62,500

7 ხარჯებისჯამი 111,000ლარი
ადმინისტრაციულიხარჯი 63,150(421,000x15%)ლარი

სულსხვახარჯები 174,150ლარი
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4.განაწილებულიადმინისტრაციულიხარჯები-421,000ლარი*
ა)	სა	თა	ვო	ოფი	სი	-	386,900	ლა	რი

1 ხელფასი 269,400(22,450ლ.x12თვე)ლარი

2 ოფისისიჯარა 69,600(5,800ლ.x12თვე)ლარი

3 კომუნიკაციისხარჯები 6,500ლარი

4 საკანცელარიოხარჯები 6,000(500ლ.x12თვე)ლარი

6 ტექნიკურიაღჭურვილობისრემონტი 1,000ლარი

8 ა/მანქანისსაწვავი,რემონტი,
დაზღვევა

10,800(900ლარიx12თვე)

9 ცვეთისადაამორტიზაციისხარჯი 16,000ლარი

10 ადმინისტრაციულიხარჯების
ჯამი

379,300ლარი

11 წარმომადგენლობითიხარჯები 3800(379,300x1%)ლარი

12 სხვა,გაუთვალისწინებელიხარჯი 3,800(379,300x1%)ლარი

სულ:სათავოოფისისხარჯები 386,900ლარი

ბ)	ფი	ლი	ა	ლე	ბი		-		34,100	ლა	რი

1. ხელფასი 23,000ლარი

2. ოფისისიჯარა 8,000ლარი

3. კომუნალურიხარჯები(ტელ.ფაქსი) 2,100ლარი

4. საკანცელარიოხარჯები 200ლარი

7. სხვაგაუთვალისწინებელიხარჯები 800ლარი

სულხარჯები 34,100ლარი

* ადმინისტრაციულიხარჯებიგანაწილებულიამომსახურებისსფეროებისმიხედვით,დაგეგ
მილიშემოსავლებისპროპორციულად.

ლავრენტიჭუმბურიძე
აღმასრულებელიდირექტორი

20.01.2023
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პროფესიონალთამომზადებამომავლისთვის

გამოწვევებისშესაძლებლობადგადაქცევა:
პერსპექტივებიმცირედასაშუალო
ბიზნესისაღრიცხვისპრაქტიკიდან

მონიკაფოერსტერი,ქრისტოფერარნოლდი
2022წლის8დეკემბერი

შესავალი
IFACისმცირედასაშუალოპრაქტიკისმრჩეველთაჯგუფმა(SMPAG)ახლახანგანიხილა
მცირედასაშუალოზომისპრაქტიკის(SMPs)გამოწვევები,რომლებიცდაკავშირებულია
მიმდინარეეკონომიკურგარემოსთანდაახალშესაძლებლობებთანდაწარმოიქმნება
სწრაფადცვალებადსამყაროში.

SMP-ებისმიმდინარეგამოწვევები
ესეკონომიკურიგაურკვევლობაგავლენასახდენსთითქმისყველაბიზნესზე,მათშო
რის,SMPებზედამათმცირედასაშუალოზომისსაწარმოების(SME)კლიენტებზე.
SMPAGისწევრებმაყურადღებაგაამახვილესSMPებისწინაშემთელსმსოფლიოში
არსებულრამდენიმეთანამედროვეგამოწვევაზე,როგორიცაა:

y მემკვიდრეობისდაგეგმვა;

y შრომითიკრიზისიდაპერსონალისმაღალიროტაცია;

y სამუშაოზეგადატვირთვადაპერსონალისგადაწვისმართვა;

y მილსადენისთანამშრომელთაშრომითი პრობლემები, სადაც უფროდა უფრო
ნაკლებიკურსდამთავრებულისაქმდებაპროფესიით;

y საოფისეგარემოშიდაბრუნებისწინააღმდეგბრძოლასრულიორიანმეტიწლის
ვირტუალურპირობებშიყოფნისშემდეგ;

y ფირმისდიგიტალიზაციისდაკიბერრისკებისმართვა;

y სამხედრომოქმედებებიაღმოსავლეთევროპაში,რომლებიცგავლენასახდენენ
ბიზნესებზე;

y გარემოსდაცვითიკრიზისი;

y ინფლაციადამზარდიხარჯები,მათშორის,გაზრდილიგადასახადებისგანაკვე
თები;

y მიწოდებისჯაჭვისპრობლემები;

y ფულისგათეთრებადაკორუფცია;

y პოლიტიკურიარასტაბილურობა;



11

y უფრომეტსაკონსულტაციოსერვისებზეგადასვლადაკლიენტებისმომსახურების
სწორიუნარებისუზრუნველყოფა;

y მაღალისაკომისიოზეწოლადადაბალიმოგებასადაზღვევომომსახურებაში;

y მცირეფირმებიიღებენიმაზემეტსამუშაოს,რომელთაშესრულებისკვალიფი
კაციაცშესაძლოამათარჰქონდეთ;

y პროგრამულიუზრუნველყოფისმაღალიხარჯებიმცირეფირმებსტექნოლოგიურად
არახელსაყრელმდგომარეობაშიაყენებს.

SMPAGმაუპასუხაშეხვედრისდროსსწრაფგამოკითხვასდააღნიშნა,რომკვალიფი
ციურიკადრებისმოძიებადაშენარჩუნება,სტანდარტებისადარეგულაციებისდაცვა,
ტექნოლოგიებისცვლილებებისდაცვადამასთანდაკავშირებულიხარჯებისმართვა
არისმთავარისაკითხები,რომელთაწინაშეცდღესSMPებიდგას.

გამოწვევებისშესაძლებლობადგადაქცევა

მცირეჯგუფისსესიებზეSMPAGმაგანიხილა,თუროგორგადაექციაზოგიერთიძირი
თადიგამოწვევაშესაძლებლობად.

ერთერთისაკვანძოსაკითხიიყონიჭისმოზიდვადაშენარჩუნება,რომელზეცIFACმა
გაამახვილაყურადღებასტატიაში,კადრებითუზრუნველყოფისტენდენციებზესამსახურის
მასობრივიმიტოვებისდროს.წევრებისაზრით,პერსონალისგასაუბრებაადგილობ
რივსკოლებშიდა/ანვაკანსიებისგამოფენებზედასწრებაშეიძლებადაეხმაროსმათ
დასაქმებაში.ზოგიერთიფირმაიყენებსსაზაფხულოსტაჟირებისპროგრამებს,რათა
დაეხმაროსნიჭიერიადამიანისადრეულეტაპზეგამოვლენასდაახალიპერსონალის
წინასწარჩამოყალიბებას.პანდემიისამეტაპზეზოგიერთისაოფისესაქმიანობისგა
ნახლებითზოგიერთმაფირმამაღმოაჩინა,რომმოქნილისამუშაოგრაფიკისშექმნა
განსაკუთრებითახალგაზრდანიჭიერიპერსონალისშესანარჩუნებლადკარგისაშუა
ლებაა.დღეისათვისფირმებშიუფროგავრცელებულიაფორმალიზებულიმენტორუ
ლი პროგრამები,რომელიც ეფექტურია პერსონალის შესანარჩუნებლად. ზოგიერთ
ქვეყანაში,შრომისდეფიციტისფონზემაღალმადატვირთვამუფროდიდიოფშორინგი
დააუთსორსინგიგამოიწვია.ფირმებიუფროკრეატიულებიხდებიანთავიანთიმარკე
ტინგულისტრატეგიებით,იყენებენსხვადასხვატექნოლოგიებსდასოციალურმედიას
თანამშრომელთაშესარჩევად.

ზოგიერთქვეყანაში,რომლებიცეკონომიკურიდახმარებისმნიშვნელოვანპროგრამებს
გვთავაზობენ. სამთავრობო ანგარიშგება უფრო მოსახერხებელ სერვისად ითვლება
SMPებისთვის,რაცდამატებითშესაძლებლობებსსთავაზობსშესაბამისობისადასა
კონსულტაციოსერვისებისმიწოდებისდროსროგორცსამთავრობოუწყებებს,ასევეიმ
ერთეულებს,რომლებიცსახელმწიფოდაფინანსებასიღებენ.

საკონსულტაციოსერვისებისმნიშვნელოვანიზრდაგრძელდება.ესუზარმაზარშესაძ
ლებლობებსსთავაზობსSMPებს,რადგანისინიდარჩნენსანდობიზნესმრჩევლებად
არაჩვეულებრივადრთულიპერიოდისგანმავლობაში.ერთერთიწევრისაზრით,სერ
ვისებისდასრულებისშემდეგფირმებსუნდაშეეძლოთკითხვარისგაგზავნათავიანთი
არსებულიკლიენტებისთვის,რათადაინახონ,რადამატებითისაჭიროებებიშეიძლება
გაუჩნდეთმათ,რამაცშეიძლებაგამოიწვიოსდამატებითისაკონსულტაციოსერვისების
განხილვისშესაძლებლობა.ბოლოსტატიამოიცავდასპეციალიზაციასდატენდენციებს
ამსფეროში.
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ზოგიერთიფირმაკავშირსამყარებსქსელისსხვაფირმებთანდასპეციალისტებთან,მათ
შორისარაბუღალტრებთან,რათაშეძლონდამატებითისაკონსულტაციომომსახურების
გაწევა.დამატებითიშეთავაზებულისერვისებიმოიცავს:

y ქონებისდაგეგმვას;

y საწარმოთარესურსებისდაგეგმვის(ERP)სერვისებს;

y ქონებისშეფასებასდასასამართლოექსპერტიზასგანქორწინებისსაქმეებში;

y პარტნიორობასსხვაფირმებთან,რათადაეხმაროსკლიენტებსუფლებამოსილების
გადახედვაშიდასამთავრობოსაგრანტოდასასესხოპროგრამებზეგანაცხადის
შეტანაში;

y ვირტუალურიფინანსურიდირექტორისმომსახურებას;

y საბუღალტროდასაგადასახადოსწავლებას,როგორცმომსახურებას;

y ბიზნესპროცესისაუთსორსინგსდარეინჟინერიას;

y შესაბამისობასCovidთანდაკავშირებულნებისმიერახალწესთანდარეგულა
ციასთან;

y M&Aსდარესტრუქტურიზაციას;

y ციფრულსასამართლოექსპერტიზას.

მდგრადობაSMPებსაძლევსშესაძლებლობას,კლიენტებსშესთავაზონმომსახურება
ამსფეროში.ზოგიერთმაფირმამდაიწყოპროფესიონალებისდაქირავებადატრენინგი
ამსფეროში,რათაშეძლონამსერვისებისშეთავაზებადაინტერესებულიპირებისთ
ვის.ზოგიერთშემთხვევაშიქირაობენარაბუღალტრებს,როგორცსაგნისექსპერტებს.
კლიმატისცვლილებისშედეგები,მათშორის,უფროხშირიდადესტრუქციულიამინ
დისმოვლენებიმზარდფიზიკურრისკებსქმნისმთელსმსოფლიოშიმაგრამასევე
შეიძლებახელიშეუწყოსმდგრადობისსერვისებისგანვითარებას.2021წელსIFACმა
გამოაქვეყნა„მდგრადობისინფორმაციამცირებიზნესისთვის:შესაძლებლობებიპრაქ
ტიკოსებისთვის“,რათა ხაზი გაუსვას მდგრადობის სერვისების სპექტრს,რომელიც
შეიძლებაუზრუნველყოფილიიყოსSMPებისმიერ.ესშეიძლებამოიცავდესრჩევებს,
თუროგორუნდამოხდესმდგრადიდაპასუხისმგებელიბიზნესპრაქტიკისოპტიმიზაცია,
საოჯახობიზნესშიძლიერიმმართველობაანმიწოდებისჯაჭვისრისკებისადაშესაძ
ლებლობებისიდენტიფიცირება.

ინფლაციამდა მზარდმა ხარჯებმა შეიძლება მოგვცეს კლიენტებთან საფასურის შე
სახებსაუბრისშესაძლებლობა.ზოგიერთიფირმახედავსდაბალზღვარსშესაბამის
სამუშაოზედაამანშეიძლებაისინიაიძულოს,გადახედონსაკუთარიბიზნესისშესა
ბამისმოდელებს.ავტომატურიინსტრუმენტებისადატექნიკისგამოყენებამშეიძლება
შექმნასაუდიტისგამარტივებისდახარჯებისშემცირებისშესაძლებლობა.ზოგიერთი
ფირმაასევეგანიხილავსღირებულებისფასისმოდელებს,როგორცესგანხილულია
IFACისსტატიაში.

ზოგიერთ იურისდიქციაშიSMPებს შორის კონსოლიდაციის ტენდენციას აქვს მნიშვ
ნელოვანიშედეგი.მიუხედავადიმისა,რომზოგიერთმაესგანვითარებაიდეალურზე
ნაკლებადშეიძლებამიიჩნიოს,ამშერწყმამშეიძლებაგამოიწვიოსსაერთოსაოპერაციო
ხარჯისშემცირებადაფირმისმომსახურებისშეთავაზებისგაფართოებისშესაძლებლობა.
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დასკვნა
მიუხედავადიმისა,რომარსებულიმარეგულირებელიდაეკონომიკურიგარემოკვლავ
გამოწვევადრჩება,ზოგიერთიSMPმიესალმებაცვლილებასდაცდილობს,ამგამოწ
ვევებისნაწილიშესაძლებლობადაქციოს.ფირმები,რომლებსაცაზროვნებისამცვლი
ლებებისგათავისებაშეუძლიათ,აღმოაჩენენ,რომმათჯერკიდევშეუძლიათზრდადა
მნიშვნელოვნადგანვითარება.

დამატებითირესურსები
IFACსაქვსპრაქტიკისტრანსფორმაციისთვისგამოყოფილივებგვერდი,რომელშიც
მცირედასაშუალობიზნესისსანდომრჩევლებიSMPებისთვისწარმოადგენენსტა
ტიებს,რესურსებსადა აზროვნების სახელმძღვანელოს,  საკვანძო სფეროებისადა
ინიციატივებისშესახებ.აუდიოჩანაწერებისახალსერიაშიწარმოდგენილიაინოვაცი
ურიპრაქტიკოსები,რომლებიცდიგიტალიზაციისადატექნოლოგიებშიინვესტირების
შესახებსაკუთარისტორიებსაზიარებენ.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

2023წლისიანვრისპროფესიული
სერტიფიცირებისგამოცდებისანალიზი

F1/ბბ„ბუღალტერიბიზნესში“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარ
შეცვლილასაგამოცდომასალადაყოფილიაორნაწილად:ანაწილიმოიცავსორმოც
არჩევითპასუხიან(ათი1ქულიანიდაოცდაათი2ქულიანი)დავალებას,ხოლობნაწი
ლიხუთ6ქულიანმრავალდავალებიანამოცანას.ყველადავალებისამოხსნელად
კანდიდატსეძლევა2საათიდა15წუთი.

მინდაკმაყოფილებითაღვნიშნო,რომიანვრისგამოცდაზეგამოსულიკანდიდატების
უმრავლესობამწარმატებითჩააბარაგამოცდადამიიღოგამსვლელიქულა.

კანდიდატებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.
ქვემოთჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:

� ბიზნესორგანიზაციადასტრუქტურა;
� დაინტერესებულიმხარეებიბიზნესორგანიზაციაში;
� პროფესიულიეთიკაბუღალტრულაღრიცხვასადაბიზნესში;
� კადრებისმოზიდვადაშერჩევა;
� ფინანსურისისტემებიდაპროცედურები;
� ინდივიდებისადაჯგუფებისმოტივაცია;
� წვრთნადასწავლებასამუშაოადგილზე;
� კომუნიკაციაბიზნესში.
მაგრამიყოისეთითემებიც,რომლისკითხვებზეკანდიდატებსგაუჭირდათსწორიპა
სუხისგაცემა:

� ბიზნესორგანიზაცია;
� მართვადასოციალურიპასუხისმგებლობა;
� ორგანიზაციულიკულტურაბიზნესში;
� გარეფაქტორებისანალიზიპოლიტიკურიდასამართლებრივიფაქტორები;
� კონკურენციისფაქტორები;
� აუდიტიდაფინანსურიკონტროლი;
� ლიდერობა,მართვადაზედამხედველობა;
� ინდივიდუალურიმიღწევებისგანხილვადაშეფასება.

ბნაწილისამოცანებიეხებაშემდეგთემებს:

� პირველი ამოცანა  ბიზნესორგანიზაცია, მისიდაინტერესებული მხარეები
დაგარემო;
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� მეორეამოცანა ბუღალტრულიაღრიცხვისადაანგარიშგებისსისტემები,
კონტროლიდაშესაბამისობა;

� მესამეამოცანაინდივიდებისადაგუნდისლიდერობადამართვა;
� მეოთხეამოცანაპერსონალურიეფექტურობადაკომუნიკაციაბიზნესში;
� მეხუთეამოცანაპროფესიულიეთიკაბუღალტერიასადაბიზნესში.
კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადუპასუხაყველაამოცანას,თუმცაბევრკანდიდატს
გაუჭირდამეოთხეამოცანისამოხსნა.

კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაპასუხიადაბნაწილისყველაკითხვას,თუმცა,იყო
შემთხვევები,როცაანაწილშიკანდიდატებმაარშემოხაზესარცერთიპასუხი.ასეთი
მიდგომამცდარიათუარიცით,რომელიპასუხიასწორი,გამორიცხეთმცდარიპასუ
ხებიდამონიშნეთის,რომელიცთქვენიაზრითსწორია.ჩვენიდაკვირვებით,გამოცდის
დრო2სთდა15წუთისაკმარისია,რომკარგადმომზადებულმაკანდიდატმამოას
წროსყველაკითხვაზეპასუხისგაცემა.მიუხედავადამისა,მინდახაზიგავუსვადროის
სწორიგანაწილებისაუცილებლობას.F1/ბბ	მო	დუ	ლის	შემ	თხ	ვე	ვა	ში	ზო	გა	დი	წე	სი	ა,	F1/ბბ	მო	დუ	ლის	შემ	თხ	ვე	ვა	ში	ზო	გა	დი	წე	სი	ა,	
რომ	ა	და	ბ	ნა	წი	ლებს	შო	რის	დრო	უნ	და	გა	ნა	წილ	დეს	პრო	პორ	ცი	უ	ლად	შემ	დეგ-რომ	ა	და	ბ	ნა	წი	ლებს	შო	რის	დრო	უნ	და	გა	ნა	წილ	დეს	პრო	პორ	ცი	უ	ლად	შემ	დეგ-
ნა	ი	რად:	კან	დი	დატ	მა	ა	ნა	წი	ლი	უნ	და	ამოხ	ს	ნას	1	სა	ათ	სა	და	35	წუთ	ში,	ხო	ლო	 ნა	ი	რად:	კან	დი	დატ	მა	ა	ნა	წი	ლი	უნ	და	ამოხ	ს	ნას	1	სა	ათ	სა	და	35	წუთ	ში,	ხო	ლო	 
ბ	ნა	წი	ლი	ბ	ნა	წი	ლი	__	40	წუთ	ში.	40	წუთ	ში.

გარდაამისა,მინდაგავამახვილოყურადღებაიმაზე,რომყველადავალებისპირობა
ცხადადდაგასაგებადარისჩამოყალიბებული,ამიტომკითხვებზეპასუხისგაცემისას
დიდხანსნუფიქრობთ,ნუდაკარგავთდროს.თუგაგიჭირდათკითხვაზეპასუხისგა
ცემა,ყურადღებითწაიკითხეთყველასავარაუდოპასუხიდაგამორიცხეთცალსახად
მცდარივარიანტ(ებ)ი;შემდეგკიორიპასუხიდანაირჩიეთისეთი,რომელიცთქვენი
აზრით,სწორია.მაგრამნუგაჩერდებითდანუდაკარგავთბევრდროსისეთიდავა
ლებისამოხსნაზე,რომლისთეორიაცუდადიცითანდაგავიწყდათ.გადადითშემდეგ
დავალებაზე.

F1/ბბ	„ბუღალტერი	ბიზ	ნეს	ში“	მო	დუ	ლის	ჩა	ბა	რე	ბის	სტა	ტის	ტი	კაF1/ბბ	„ბუღალტერი	ბიზ	ნეს	ში“	მო	დუ	ლის	ჩა	ბა	რე	ბის	სტა	ტის	ტი	კა

საშუალონიშანი 70

მინიმალურინიშანი 25

მაქსიმალურინიშანი 96

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 14

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

95% 93% 93% 100% 97%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

84% 88% 84% 85% 79%
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F2/მა„მმართველობითიაღრიცხვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატი
არშეცვლილა:ანაწილიმოიცავდაორმოც2ქულიანარჩევითპასუხიანდავალებას,
ხოლობნაწილიორ10ქულიანამოცანას.ყველადავალებისამოსახსნელადკან
დიდატსეძლევა2საათიდა15წუთი.

ანაწილისჩვიდმეტიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოოცდასამითეორიული.კან
დიდატებმაკარგადუპასუხესკითხვებს,რომლებიცეხებოდაშემდეგთემებს:

� დანახარჯებისკლასიფიკაციადანახარჯისერთერთიელემენტისქცევა;

� დანახარჯებისკლასიფიკაციამინიმაქსისმეთოდი;

� მარაგებისაღრიცხვა;

� შრომითიდანახარჯებისაღრიცხვა;

� ზედნადებიხარჯებისაღრიცხვა;

� კალკულაციაზღვრულიდანახარჯებითდადანახარჯთასრულიგანაწილებით;

� სტატისტიკურიმეთოდები.

კანდიდატებმაშედარებითცუდასუპასუხესკითხვებს,რომლებიცეხებოდაშენდეგთემებს:

� მმართველობითიაღრიცხვაცენტრებისპასუხისმგებლობა;

� ინფორმაციისწარდგენა;

� შეკვეთისმიხედვითდანახარჯთაკალკულაციისმეთოდი;

� გადახრებისკალკულაციადაანალიზი;

� შედეგიანობისშეფასებისგამოყენება.

ბნაწილიმოიცავსორამოცანას,რომელიცშედგენილიაშემდეგითემებისმიხედვით:

პირველიამოცანადაგეგმვა;

მეორეამოცანაშედეგიანობისშეფასება.

კარგადმომზადებულიკანდიდატებისუმრავლესობამამომწურავიპასუხიგასცაბნაწი
ლისპირველამოცანას,თუმცაბევრკანდიდატსგაუჭირდამეორეამოცანისამოხსნა,
კერძოდ,მათგაუჭირდათ:

� გამოყენებულიკაპიტალისუკუგებისკოეფიციენტისგამოთვლა;

� ლევერიჯისგამოთვლა.

კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაპასუხიადაბნაწილისყველაკითხვას,თუმცა,იყო
შემთხვევები,რომანაწილშიკანდიდატებმაარშემოხაზესარცერთიპასუხი.გამოცდის
დრო2სთდა15წუთისაკმარისია,რომკარგადმომზადებულმაკანდიდატმამოას
წროსყველაკითხვაზეპასუხისგაცემა.მიუხედავადამისა,მინდახაზიგავუსვადროის
სწორი განაწილების აუცილებლობას.F2/მა მოდულის შემთხვევაში ზოგადი
წესია,რომადაბნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდესპროპორციულად
შემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდაამოხსნას1საათ45წუთში,
ხოლობნაწილი-30წუთში.
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F2/მა„მმართველობითიაღრიცხვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 54
მინიმალურინიშანი 22
მაქსიმალურინიშანი 91
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 4
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 3

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

82% 76% 94% 89% 75%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

69% 68% 65% 64% 61%

F3/ფა„ფინანსურიაღრიცხვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარ
შეცვლილა:ანაწილიმოიცავდაორმოც2ქულიანარჩევითპასუხიანდავალებას,ხოლო
ბნაწილიორ10ქულიანამოცანას.ყველადავალებისშესასრულებლადკანდიდა
ტებსეძლევა2საათიდა30წუთი.

ანაწილისცხრამეტიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოოცდაერთითეორიული.

კანდიდატებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.
ქვემოთჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:

� კონტექსტიდაფინანსურიანგარიშგებისმიზანი;

� ორადიჩაწერისადაბუღალტრულიაღრიცხვისსისტემებისგამოყენება;

� ბუღალტრულიანგარიშები,პირველადიგატარებისწიგნებიდაჟურნალები;

� შესყიდვებსადაგაყიდვებზედარიცხულიდღგ;

� მარაგი;

� ბასს38„არამატერიალურიაქტივები“;

� საანგარიშგებოპერიოდისშემდგომიმოვლენები;

� ფინანსურიანგარიშგებისინტერპრეტაცია.

კანდიდატებსგაუჭირდათშემდეგითემებისმიხედვითშედგენილიდავალებებისამოხსნა:

� დარიცხვებიდაწინასწარგადახდები;

� საცდელიბალანსისმომზადება;

� შეცდომებისკორექტირებადადამხმარეანგარიშები;

� არასრულიჩანაწერები;
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� ფინანსურიმდგომარეობისდამოგებიდაზარალისდასხვასრულიშემოსვლების
ანგარიშგებისმომზადება;

� შენიშვნები/ჩანაწერებიგასაჯაროებულიინფორმაციისშესახებ;

� ამონაგებიმომხმარებლებთანგაფორმებულიხელშეკრულებებიდან;

� ფულადინაკადებისანგარიშგება.

ბნაწილიმოიცავსორამოცანას,რომლებიცშედგენილიაშემდეგითემებისმიხედვით:

პირველიამოცანაკონსოლიდირებულიფინანსურიმდგომარეობისანგარიშების
მომზადება;

მეორეამოცანასაწარმოსმოგებისადაზარალისანგარიშგებისდაფინანსური
მდგომარეობისანგარიშგებისმომზადება.

კარგადმომზადებულიკანდიდატებისუმრავლესობამორივეამოცანადაწერა,თუმცა,
ბევრსგაუჭირდამეორეამოცანისამოხსნა.სუსტადმომზადებულმაკანდიდატებმაან
საერთოდარდაწერესამოცანები,ანბევრიშეცდომადაუშვეს.

კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაპასუხიადაბნაწილისყველაკითხვას,თუმცა,იყო
შემთხვევები,რომანაწილშიკანდიდატებმაარშემოხაზესარცერთიპასუხი.გამოცდის
დრო2სთდა30წუთისაკმარისია,რომკარგადმომზადებულმაკანდიდატმამოას
წროსყველაკითხვაზეპასუხისგაცემა.მიუხედავადამისა,მინდახაზიგავუსვადროის
სწორი განაწილების აუცილებლობას.F3/ფა მოდულის შემთხვევაში ზოგადი
წესია,რომადაბნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდესპროპორციუ-
ლადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდაამოხსნას2საათში,ხოლო
ბნაწილი-30წუთში.

F3/ფა„ფინანსურიაღრიცხვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 55

მინიმალურინიშანი 90

მაქსიმალურინიშანი 22

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 8

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 3

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

77% 63% 80% 68% 82%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

73% 74% 71% 69% 68%
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F4/ქბ„ქართულიბიზნესსამართალი“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატი
არშეცვლილაგამოცდაზეგამოტანილიიყოოცდახუთი4ქულიანიკაზუსი,რომლებიც
ეხებოდაყველაგავლილთემას.

კანდიდატებმაკარგადუპასუხესკაზუსებს,რომლებიცეხებოდაშემდეგთემებს:

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი21;

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი242;

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი329;

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი245და243;

� საქართველოსშრომისკოდექსიმუხლი12და18.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს, რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი25;

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი310;

� საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი339;

� საქართველოსკანონიმეწარმეთაშესახებმუხლი15;

� საქართველოსკანონიმეწარმეთაშესახებმუხლი46;

� საქართველოსშრომისკოდექსიმუხლი64.

კანდიდატებისუმრავლესობამყველაკაზუსსგასცაპასუხი.ყველადავალებისშესას-
რულებლადკანდიდატებსეძლევათ3საათიდა30წუთი,ანუთითოკაზუსის
პასუხიკანდიდატმაუნდადაწეროს8წუთში.

F4/ქბ„ქართულიბიზნესსამართალი“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 62
მინიმალურინიშანი 88
მაქსიმალურინიშანი 42
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 9
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

85% 85% 82% 77% 92%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

86% 86% 83% 82% 82%
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F5/სშმ„საქმიანობისშედეგებისმართვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადა
ფორმატიარშეცვლილაგამოცდაზეგამოტანილიიყოთხუთმეტი2ქულიანიარჩევით
პასუხიანიდავალება,სამიათქულიანისცენარი(თითოეულიმოიცავსხუთ2ქულიან
არჩევითპასუხიანდავალებას)დაორი20ქულიანიამოცანა.ყველადავალებისამო
სახსნელადკანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.

ანაწილისშვიდიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლორვათეორიული.კანდიდატებმა
საკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვემოთჩამოთვ
ლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:

� გამოსავლიანობისაღრიცხვა;

� რელევანტურიდანახარჯები;

� ქვედანაყოფისსაქმიანობისშედეგებისშეფასებადაშიდაგადაცემისგასდადგენა.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს, რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:

� საქმიანობისსახეებისმიხედვითდანახარჯთაკალკულაციისმეთოდი;

� დანახარჯთაკალკულაციასასიცოცხლოციკლისმიხედვით;

� საქმიანობისშედეგებისშეფასებაარაკომერციულორგანიზაციებსადაკერძოსექ
ტორისსაწარმოებში.

ბნაწილისპირველისცენარიიყოშედგენილითემა„დანახარჯთაკალკულაციისთა
ნამედროვემეთოდები“,მეორე„ბიუჯეტისშედგენა“,ხოლომესამე„საქმიანობის
შედეგებისშეფასებადაკონტროლი“.

გ ნა წი ლის პირ ვე ლი ამო ცა ნა ეხებოდათემას„გადაწყვეტილებისმიღებისტექნიკა
ფასდადგენა“.

გ ნა წი ლის მე ო რე ამო ცა ნაეხებოდათემას„ბიუჯეტისშედგენა“.

კარგადმომზადებულმაკანდიდატებმამაღალიქულამიიღესპირველიამოცანისამოხ
სნისთვის,მაგრამბევრკანდიდატსგაუჭირდამეორეამოცანისამოხსნა.

კანდიდატების უმრავლესობამ ყველადავალებას გასცა პასუხი. ყველადავალების
შესასრულებლად კანდიდატებს ეძლევა 3 საათიდა 30 წუთი.F5/სშმ მოდულის
შემთხვევაში ზოგადი წესია,რომა, ბდაგ ნაწილებს შორისდროუნდა
განაწილდესპროპორციულადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდა
ამოხსნას1საათში,ბნაწილი-65წუთში,ხოლოგნაწილი-1საათსადა
25წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას42-43წუთში.

F5/სშმ„საქმიანობისშედეგებისმართვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 55
მინიმალურინიშანი 82
მაქსიმალურინიშანი 31
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 1
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0
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ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

65% 68% 82% 68% 79%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

40% 41% 43% 41% 43%

F6/სდ„საგადასახადოდაბეგვრა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატი
არშეცვლილაგამოცდაზეგამოტანილიიყოოცი2ქულიანიარჩევითპასუხიანიდა
ვალებადაორი20ქულიანიამოცანა.ყველადავალებისამოსახსნელადკანდიდატს
ეძლევა3საათიდა30წუთი.

ანაწილისრვადავალებათეორიულიიყო,ხოლოთორმეტისაანგარიშო.კანდიდა
ტებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს. ქვემოთ
ჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:

� მუხლი202.ქონებაზეგადასახადისგანაკვეთი;

� მუხლი201.ქონებისგადასახადისგადამხდელიდადაბეგვრისობიექტი;

� მუხლი280.გადასახადისუკანონოჩათვლა;

� მუხლი282.დღგსათვისგათვალისწინებულიმოთხოვნებისდარღვევა.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს, რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:

� მუხლი82.გადასახადისგანგათავისუფლება;

� მუხლი189.აქციზისჩათვლა;

� მუხლი198.გადასახადისდარიცხვისადაგადახდისწესი.

ბ ნაწილის პირველი ამოცანა ეხებოდათემას „საშემოსავლო გადასახადი“, მეორე
ამოცანა  „მოგების გადასახადი (ესტონური მოდელი), ხოლო მესამე ამოცანა 
„დამატებულიღირებულებისგადასახადი“.

კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადდაწერაპირველიამოცანისპასუხი,თუმცაცუ
დადმომზადებულკანდიდატებსგაუჭირდათდეკლარაციისშევსება.სამიამოცანიდან
განსაკუთრებულადცუდადდაწერესმეორეამოცანა,ბევრმაკარგადმომზადებულმა
კანდიდატმაცვერშეასრულამოთხოვნილიგაანგარიშებებიდავერშეავსოდეკლარაცია.

კანდიდატებისუმრავლესობამყველადავალებასგასცაპასუხი.ყველადავალებისშე
სასრულებლადკანდიდატებსეძლევათ3საათიდა30წუთი.F6/სბმოდულისშემთხ-
ვევაშიზოგადიწესია,რომადაბნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდეს
პროპორციულადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდაამოხსნას1
საათსადა25წუთში,ხოლობნაწილი-2საათსადა5წუთში,ანუთითო
ამოცანაუნდაამოიხსნას41-42წუთში.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=175
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F6/სბ„საგადასახადოდაბეგვრა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 58
მინიმალურინიშანი 80
მაქსიმალურინიშანი 22
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 8
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

85% 88% 85% 71% 86%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

51% 50% 49% 52% 52%

F7/ფა„ფინანსურიანგარიშგება“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატი
არშეცვლილაგამოცდაზეგამოტანილიიყოთხუთმეტი2ქულიანიარჩევითპასუხიანი
დავალება,სამიათქულიანისცენარი(თითოეულიმოიცავსხუთ2ქულიანარჩევით
პასუხიანდავალებას)დაორი20ქულიანიამოცანა.ყველადავალებისამოხსნელად
კანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.

ანაწილისრვადავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოშვიდითეორიული.კანდიდატებმა
საკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვემოთჩამოთვ
ლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:

� საინვესტიციოქონებისშეფასება;

� კონცეპტუალურისაფუძვლები;

� ბასს41სოფლისმეურნეობა;

� ბასს16ძირითადისაშუალებები;

� ბასს33შემოსავალიაქციაზე.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:

� ფასს5გასაყიდადგამიზნულიგრძელვადიანიაქტივებიდაშეწყვეტილიოპერაციები;

� ბასს8სააღრიცხვოპოლიტიკა,ცვლილებებისააღრიცხვოშეფასებაშიდაშეცდომები;

� ბასს23ნასესხებსახსრებთანდაკავშირებულიდანახარჯები.

ბნაწილისრვადავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოშვიდითეორიული.პირველისცენა
რიშედგენილიიყოთემის_„საანგარიშგებოპერიოდისშემდეგიმოვლენები”,
მეორე_„ამონაგები“,ხოლომესამე_„ფინანსურიაქტივებიდაფინანსურივალდე
ბულებები“მიხედვით.ბნაწილისდავალებებისამოხსნისასკანდიდატებსგაუჭირდათ
მესამესცენარისდავალებებისამოხსნა.
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გნაწილისპირველიამოცანაეხებოდათემას„კონსოლიდირებულიმოგებისადაზა
რალისანგარიშგებისმომზადება“,ხოლომეორე_„ფინანსურიანგარიშგებისინტერ
პრეტაცია“.კანდიდატებისუმრავლესობამმეორეამოცანაუკეთესადდაწერა.

კანდიდატების უმრავლესობამ ყველადავალებას გასცა პასუხი. ყველადავალების
შესასრულებლად კანდიდატებს ეძლევათ3 საათიდა30 წუთი.F7/ფა მოდულის
შემთხვევაში ზოგადი წესია,რომა, ბდაგ ნაწილებს შორისდროუნდა
განაწილდესპროპორციულადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდა
ამოხსნას1საათში,ბნაწილი-65წუთში,ხოლოგნაწილი-1საათსადა
25წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას42-43წუთში.

F7/ფა„ფინანსურიანგარიშგება“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 58
მინიმალურინიშანი 83
მაქსიმალურინიშანი 34
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 4
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

67% 57% 80% 57% 84%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

48% 51% 50% 51% 49%

F8/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“მოდულისგამოცდისპროგრა
მადაფორმატიარშეცვლილა_გამოცდაზეგამოტანილიიყოსამიათქულიანისცენარი
(თითოეულიმოიცავსხუთ2ქულიანარჩევითპასუხიანდავალებას),ერთი30ქულიანი
დაორი20ქულიანიამოცანა.ყველაყველადავალებისამოსახსნელადკანდიდატს
ეძლევა3საათიდა30წუთი.

ანაწილისპირველისცენარიშედგენილიიყოთემის_„აუდიტორულიმტკიცებულება“,
მეორე_თემა„შიდაკონტროლი“,ხოლომესამე_თემა„აუდიტისსაფუძვლები“მი
ხედვით.ანაწილისდავალებებისამოხსნისასკანდიდატებსგაუჭირდათმეორესცენარის
დავალებებისამოხსნა.

ბნაწილისპირველიამოცანაამოწმებდათემის„დაგეგმვადარისკისშეფასება“ცოდნას,
მეორეამოცანაეხებოდათემას„შიდაკონტროლიდააუდიტორულიმტკიცებულება“,
ხოლომესამეამოცანა_თემას„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“.კანდიდატების
უმრავლესობამკარგადდაწერაპირველიდამეორეამოცანისპასუხი,მაგრამმესამე
ამოცანისპასუხიხშირადშედარებითსუსტიიყო.
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კანდიდატების უმრავლესობამ ყველადავალებას გასცა პასუხი. ყველადავალების
შესასრულებლადკანდიდატებსეძლევა3საათიდა30წუთი.F8/ამმმოდულისშემ-
თხვევაშიზოგადიწესია,რომადაბნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილ-
დესპროპორციულადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდაამოხსნას
1საათში,ბნაწილისპირველიამოცანა(30-ქულიანი)-65წუთში,ხოლო
გნაწილისმეორედამესამეამოცანები-1საათსადა25წუთში,ანუთითო
ამოცანაუნდაამოიხსნას42-43წუთში.

F8/ამმ „აუდიტიდა მარწმუნებელი მომსახურება“ მოდულის ჩაბარების
სტატისტიკა

საშუალონიშანი 53
მინიმალურინიშანი 90
მაქსიმალურინიშანი 22
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 1
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

80% 70% 84% 81% 77%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

39% 39% 38% 39% 40%

F9/ფმ „ფინანსური მართვა“ მოდულის გამოცდის პროგრამადაფორმატი არ
შეცვლილა _ გამოცდაზე გამოტანილი იყოთხუთმეტი 2ქულიანი არჩევითპასუხიანი
დავალება,სამიათქულიანისცენარი(თითოეულიმოიცავსხუთ2ქულიანარჩევითპა
სუხიანდავალებას)დაორი20ქულიანიამოცანა.ყველადავალებისამოსახსნელად
კანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.

ანაწილისხუთიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოათითეორიული.კანდიდატებმა
საკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვემოთჩამოთვ
ლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:

� ინვესტიციებისშეფასება_უკუგებაგამოყენებულკაპიტალზე;

� კაპიტალისსტრუქტურა.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს, რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:

� კაპიტალისსაშუალოშეწონილიღირებულება;

� კომპანიებისშეფასებებიდაბაზრისეფექტურობა;

� დაფინანსებისწყაროები.
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ბნაწილისხუთიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოათი_თეორიული.პირველისცე
ნარიიყოშედგენილითემა„საბრუნავიკაპიტალისმართვა“,მეორე_„კომპანიების
დაფინანსებადაკაპიტალისღირებულება“,ხოლომესამე_„ბიზნესის(კომპანიის)შე
ფასება“.კანდიდატებმაკარგადამოხსნესპირველიდამეორესცენარისდავალებები,
მაგრამხშირშემთხვევაშიმცდარიპასუხიგასცესმესამესცენარისკითხვებს.

გნაწილისპირველიამოცანაეხებოდათემას„ინვესტიციებისშეფასება“,ხოლომეორე
ამოცანათემას_„რისკისმართვა“.კანდიდატებმასაკმაოდკარგადდაწერესპირველი
ამოცანისპასუხი,მაგრამბევრმასუსტიპასუხიგასცამეორეამოცანისკითხვებს.

კანდიდატებისუმრავლესობამთითქმისყველადავალებასგასცაპასუხი.ყველადავა
ლებისშესასრულებლადკანდიდატებსეძლევათ3საათიდა30წუთი.F9/ფმმოდუ-
ლისშემთხვევაშიზოგადიწესია,რომა,ბდაგნაწილებსშორისდროუნდა
განაწილდესპროპორციულადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდა
ამოხსნას1საათში,ბნაწილი-65წუთში,ხოლოგნაწილი-1საათსადა
25წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას42-43წუთში.

F9/ფმ„ფინანსურიმართვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 56
მინიმალურინიშანი 75
მაქსიმალურინიშანი 37
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 1
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

69% 60% 88% 92% 91%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

45% 53% 50% 52% 51%

P2/სსა„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“მოდულისგამოცდისპროგრა
მადაფორმატიარშეცვლილა_გამოცდაზეგამოტანილიიყოოთხიამოცანაერთი
30ქულიანი,ერთი20ქულიანიდაორი25ქულიანი.ყველადავალებისამოსახსნელად
კანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.

პირველიამოცანაეხებოდათემას„საწარმოთაჯგუფისფინანსურიანგარიშგება“და
მოიცავდასამნაწილს.

„1“ნაწილში(10ქულა)მოითხოვებოდამშობელისაწარმოსმიერშვილობილისა
წარმოსშედეგებისასახვაკონსოლიდირებულმოგებისადაზარალისდასხვასრული
შემოსავლისანგარიშგებაში.

პირველიამოცანის„2“ნაწილში(10ქულა)მოითხოვებოდამშობელისაწარმოსმიერ
მეორეშვილობილისაწარმოსშედეგებისასახვაკონსოლიდირებულმოგებისადაზა
რალისდასხვასრულიშემოსავლისანგარიშგებაში.
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პირველიამოცანის„3“ნაწილში(10ქულა)მოითხოვებოდააუცილებელიმაკორექ
ტირებელიგატარებებისახსნა.

ბევრმაკანდიდატმაძალიანკარგიდაამომწურავიპასუხიგასცაამოცანისკითხვებს
დამიიღომაღალიქულა.

მეორეამოცანაეხებოდათემას„ანგარიშგებადაეთიკა“დაშედგებოდა18ქულიანი
სცენარისგანდაასევეგათვალისწინებულიიყო2პროფესიულიქულა.

18ქულიანისცენარი,თავისმხრივ,შედგებოდაორინაწილისგან.

პირველი ნაწილი ეხებოდა ძირითადი საშუალებების წარმოებლურობისდაცემას (5
ქულა),მეორენაწილიშვილობილისაწარმოსგაყიდვას(6ქულა).მოითხოვებოდა
აღნიშნულიოპერაციებისსააღრიცხვომიდგომებისშესახებდაერთიკურსაკითხებზე
მსჯელობა(7ქულა).

ბევრმაკანდიდატმასრულყოფილიდაამომწურავიპასუხიგასცაამოცანისყველაკითხ
ვასდამიიღომაღალიქულები.

მესამეამოცანაშედგებოდახუთი„ა1“,„ა2“,„ა3“,„ბ1“და„ბ2“ნაწილებისგან.

„ა1“ნაწილში(5ქულა)მოითხოვებოდაარამატერიალურიაქტივებისაღიარებისკრი
ტერიუმების ჩამოთვლადა იმაზე მსჯელობა,თურამდენად შეესაბამება აღნიშნული
კრიტერიუმები„კონცეპტუალურსაფუძვლებს“.

„ა2“ნაწილში(5ქულა)მოითხოვებოდამსჯელობასაცდელსაკონსტრუქტოროპრო
ექტისაღიარებისკრიტერიუმებისშესახებ.

„ა3“ნაწილში(4ქულა)მოითხოვებოდამსჯელობასაცდელსკონსტრუქტოროპრო
ექტისგაყიდვიდანმიღებულიშემოსავლისასახვისშესახებ.

„ბ1“ნაწილისკითხვაში(7ქულა)მოითხოვებოდამსჯელობაპოტენციურპრობლემებზე.

„ბ2“ნაწილისკითხვაში(4ქულა)მოითხოვებოდამსჯელობაიმისშესახებ,შეუძლია
თუარაინტეგრირებულანგარიშგებასარამატერიალურიაქტივებისმიმდინარესაანგა
რიშგებომოთხოვნებისგაუმჯობესება.

კანდიდატებისუმრავლესობასგაუჭირდაამოცანისამოხსნა,განსაკუთრებითსუსტად
დაწერესამოცანის„ბ“ნაწილი.

მეოთხეამოცანამოიცავდასამ„ა“,„ბ“და„გ“ნაწილებსასევეგათვალისწინებული
იყო2პროფესიულიქულა.

„ა“ნაწილისკითხვაში(4ქულა)მოითხოვებოდაიმისშესახებმსჯელობა,თურატომ
იქცამდგრადობაინვესტორისმიერკომპანიებისანალიზისმნიშვნელოვანასპექტად.

„ბ“ნაწილისკითხვაში(3ქულა)მოითხოვებოდაიმმოვლენებებისგანხილვა,რომ
ლებიცგავლენასახდენსკომპანიისსაქმიანობაზე.

„გ“ნაწილისკითხვაში(16ქულა)მოითხოვებოდამსჯელობაოთხისაკითხისასახვის
შესახებ.

ბევრმაკანდიდატმაძალიანსუსტადდაწერაამამოცანისპასუხიანსაერთოდარუპასუხა.

კანდიდატებისუმრავლესობამთითქმისყველადავალებასგასცაპასუხი.ყველადავალე
ბისშესასრულებლადკანდიდატებსეძლევათ3საათიდა30წუთი.P2/სსამოდულის
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შემთხვევაშიზოგადიწესია,რომადაბნაწილებსშორისდროუნდაგანა-
წილდესპროპორციულადშემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილისპირველი
ამოცანაუნდაამოხსნას1საათში,ანაწილისმეორეამოცანა-45წუთში,
ხოლობნაწილისმესამედამეოთხეამოცანები-1საათსადა45წუთში,
ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას52-53წუთში.

P2/სსა„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“მოდულისჩაბარებისსტა-
ტისტიკა

საშუალონიშანი 47
მინიმალურინიშანი 69
მაქსიმალურინიშანი 10
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

70% 54% 75% 70% 71%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

47% 44% 48% 49% 47%

P4/ფაუდ„ფინანსურიმართვა(უმაღლესიდონე)“მოდულისგამოცდისპროგ
რამადაფორმატიარშეცვლილა_გამოცდაზეგამოტანილიიყოორი20ქულიანიდა
ორი30ქულიანი.ყველადავალებისამოსახსნელადკანდიდატსეძლევა3საათიდა
30წუთი.

პირველიამოცანაეხებათემას„ინვესტიციებისშეფასება“.

ანაწილში(12ქულა)მოითხოვებოდაპროექტისდაბეგვრისშემდგომიფულადინაკა
დებისნომინალურიღირებულებისპროგნოზისგანხილვა.

ბნაწილში(8ქულა)მოითხოვებოდაპროექტისწმინდამიმდინარეღირებულებისშე
ფასება.

გნაწილში(8ქულა)მოითხოვებოდაპროექტისსიცოცხლისუნარიანობისშეფასება.

გარდაამისა,გათვალისწინებულიიყო2ქულამოხსენებითიბარათისხარისხისადა
წარდგენისფორმატისთვის.

ყველაკანდიდატმასცადაამოცანისამოხსნადაუმრავლესობამმაღალიქულამიიღო
ყველაკითხვაზეპასუხისთვის.

მეორეამოცანაეხებათემას„კორპორაციულირესტრუქტურიზაციადარეორგანიზაცია“.

ამოცანაში(20ქულა)მოითხოვებოდაიმსაკითხებისგანხილვა,რომელთაგათვალის
წინებაუნდამოხდესკომპანიისქვედანაყოფისგაყიდვისას.
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კანდიდატებისუმრავლესობამგანიხილამხოლოდრამდენიმესაკითხიდამიიღოსა
შუალოქულა.

მესამეამოცანაეხებათემას„შესყიდვადაშერწყმა“.

ამამოცანაში(30ქულა)მოითხოვებოდაკომპანიისშეფასებამისისაოპერაციოთავი
სუფალიფულადინაკადებისმოსალოდნელმიმდინარეღირებულებაზედაყრდნობით.

მეოთხეამოცანაეხებათემას„როლიდაპასუხისმგებლობადაინტერესებულმხარეთა
მიმართ“.

ამამოცანაში(20ქულა)მოითხოვებოდაკომპანიასთანდაკავშირებულიბიზნესრის
კებისახსნადარეკომენდაციებისმომზადება,თუროგორუნდამოხდესმათიმართვა.

ბევრმაკანდიდატმაკარგიდაამომწურავიპასუხიგასცაამოცანისყველაკითხვას.

კანდიდატებისუმრავლესობამთითქმისყველადავალებასგასცაპასუხი.ყველადავა
ლებისშესასრულებლადკანდიდატებსეძლევა3საათიდა30წუთი.P4/ფაუდმოდუ-
ლისშემთხვევაშიზოგადიწესია,რომადაგნაწილებსშორისდროუნდა
განაწილდეს პროპორციულად შემდეგნაირად: კანდიდატმა 20-ქულიანი
ამოცანა40წუთშიუნდაამოხსნას,30-ქულიანი-1საათსაადა5წუთში,
ხოლო25-ქულიანიამოცანები,თითოეული52-53წუთში.

P4/ფაუდ„ფინანსური მართვა (უმაღლესიდონე)“ მოდულის ჩაბარების
სტატისტიკა

საშუალონიშანი 69
მინიმალურინიშანი 73
მაქსიმალურინიშანი 50
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

29% 88% 67% 75% 100%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

42% 39% 41% 41% 41%
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P7/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება(უმაღლესიდონე)“მოდუ
ლისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარშეცვლილაგამოცდაზეგამოტანილიიყო
ერთი50ქულიანიდაორი25ქულიანიამოცანა.ყველადავალებისამოსახსნელად
კანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.

პირველიამოცანამოიცავდაოთხ„ა“,„ბ“,„გ“და„დ“ნაწილებსდა4პროფესი
ულქულას.

„ა“ნაწილში(26ქულა)მოითხოვებოდააუდიტისრისკისშეფასებაჯგუფისაუდიტის
პროცესისდაგეგმვისას.

„ბ“ნაწილში(5ქულა)მოითხოვებოდაძირითადიაუდიტორულიპროცედურებისშემუშა
ვება,რომელიცუნდაიქნესგამოყენებულიჯგუფისსაოპერაციოსეგმენტებისამონაგების
ინფორმაციასთანმიმართებაში.

„გ“ნაწილში(10ქულა)მოითხოვებოდაიმსაკითხებისგანხილვა,რომლებიცკომპანიამ
მხედველობაშიუნდამიიღოსვიდრეგადაწყვეტსჯგუფისსოციალურდაეკოლოგიურ
საკითხებზედამატებისსაკონსულტაციოგარიგებას.

„დ“ნაწილში(5ქულა)მოითხოვებოდააუდიტორულმონაცემთაანალიტიკისახსნა.

კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადუპასუხაამოცანისყველაკითხვასდაშედარებით
კარგიქულამიიღო.

პროფესიული ქულები (4 ქულა) განკუთვნილი იყო ტექსტის წარდგენის, გარვევით
ახსნისადალოგიკურითანმიმდევრობისთვის.როგორცწესი,სუსტმაკანდიდატებმაც
მიიღეს22პროფესიულიქულაანგარიშისდასათაურებისადამოკლეშესავლისთვის.

მეორეამოცანამოიცავდაორ„ა“და„ბ“ნაწილებს.

„ა“ნაწილში(15ქულა)მოითხოვებოდაკომპანიისაუდიტისდაგეგმვისადაპროცე
დურებისხარისხისშეფასება.

„ბ“ნაწილში(10ქულა)მოითხოვებოდაიმსაკითხებისშეფასება,რომლებიცუნდა
გაითვალისწინოსაუდიტორმაჯგუფისაუდიტისგარიგებაზედათანხმებამდე.

კანდიდატების უმრავლესობამ შედარებით კარგადდაწერა მეორე ამოცანის სამივე
ნაწილისპასუხიდამიიღოსაშუაოლოქულები.

მესამეამოცანამოიცავდაოთხ„ა1“,„ა2“,„ბ1“და„ბ2“ნაწილებს.

„ა1“და„ა2“ნაწილში(15ქულა)მოითხოვებოდააუდიტისდასრულებისეტაპზეგამოვ
ლენილსაკითხებთანდაკავშირებითკომენტარებისგაკეთებადაწამოჭრილისაკითხების
აუდიტისდასკვნაზეგავლენისშეფასება.

„ბ1“ნაწილიში(5ქულა)მოითხოვებოდააუდიტორისპასუხისმგებლობისაღწერაფი
ნანსურანგარიშგებაშიმოყვანილსხვაინფორმაციასთანმიმართებით.

„ბ2“ნაწილში(5ქულა)მოითხოვებოდააუდიტისდასრულებისეტაპსადააუდიტორის
დასკვნაზეგამოვლენილისაკითხებისგავლენისშეფასება.

კანდიდატებმაშედარებითკარგადუპასუხესამოცანისყველაკითხვას.
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P7/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება(უმაღლესიდონე)“მო-
დულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 51
მინიმალურინიშანი 61
მაქსიმალურინიშანი 41
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

53% 50% 86% 71% 60%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

35% 32% 34% 31% 32%

სბლ„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმა
ტიარშეცვლილაგამოცდაზეგამოტანილიიყოერთი100ქულიანისცენარი,რომელიც
მოიცავდაოთხდავალებას.ყველადავალებისამოსახსნელადკანდიდატსეძლევა4
საათიდა30წუთი.

პირველიდავალებისანაწილში(10ქულა)მოითხოვებოდაბიზნესგარემოსფაქ
ტორების ანალიზის გაკეთება, რომლებიც გავლენას ახდენენ ქვეყნის მობილური
კომუნიკაციების ინდუსტრიაზე. პროფესიულუნარებში (4 ქულა) ქულები იწერებოდა
ბიზნესგარემოსანალიზისდროსანალიზისუნარისგამოვლენისას.კანდიდატებისუმ
რავლესობამდამაკმაყოფილებლადუპასუხესამკითხვას.

პირველიდავალებისბნაწილში(6ქულა)მოითხოვებოდამობილურიკომუნიკაციე
ბისინდუსტრიაშიკონკურენტულიგარემოსშეფასება.პროფესიულუნარებში(4ქულა)
ქულები იწერებოდა კონკურენტული გარემოს შეფასების დროს შეფასების უნარის
გამოვლენისას.კანდიდატებისუმრავლესობამსწორადდასრულყოფილადშეაფასა
აღნიშნულიინდუსტრიისკონკურენტულიგარემო.

მეორედავალებაში(6ქულა)მოითხოვებოდამთავარიაღმასრულებლისთვისწერი
ლისმიწერა,რომელშიცურჩევდითმას,თუროგორუპასუხოსინსტიტუციურიინვესტო
რისმიერწამოჭრილსაკითხებს.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდა
მთავარიაღმასრულებლისთვისწერილისმიწერისდროსკომუნიკაციისუნარისგამოვ
ლენისას.ბევრმაკანდიდატმაკარგიპასუხიგასცაამკითხვას.

მესამედავალებისანაწილში(9ქულა)მოითხოვებოდაშიდააუდიტისმნიშვნელო
ბისგანხილვა.

მესამედავალების ბ ნაწილში მოითხოვებოდა (1) (6 ქულა) აუდიტის კომიტეტის
საუკეთესოპრაქტიკისსტანდარტებთანშესაბამისობისშეფასებადა(2)(8ქულა)იმის
განმარტება,თურატომარისაუდიტისკომიტეტიპასუხისმგებელიშიდააუდიტისზედამ
ხედველობაზე.
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პროფესიულ უნარებში (2 ქულა) ქულები იწერებოდა კომერციული ალღოს უნარის
გამოვლენისდროს.ბევრკანდიდატსგაუჭირდააღნიშნულკითხვებზეპასუხისგაცემა.

მეოთხედავალებაში (10 ქულა) მოითხოვებოდა მთავარი აღმასრულებლის მიერ
ჩამოთვლილიკონტექსტურიშემადგენლებისგამოყენებითანგარიშისმომზადება,რო
მელშიცკანდიდატიშეაფასებდაშესაძენკომპანიაშიგანსახორციელებელსტრატეგიულ
ცვლილებებს.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდაშესაძენკომპანიაში
განსახორციელებელი სტრატეგიული ცვლილებების შეფასებისას შეფასების უნარის
გამოვლენაში.კანდიდატებისუმრავლესობასგაუჭირდაამკითხვაზეპასუხისგაცემა.

მეხუთედავალებაში(14ქულა)მოითხოვებოდაბიზნესგეგმისთვისჩანაწერებისმომ
ზადება,რომელიცუნდაწარედგინოსსტრატეგიულიდაგეგმისკომიტეტს.პროფესიულ
უნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდაბიზნესგეგმისთვისჩანაწერებისგაკეთებისდროს
კომერციული ალღოს უნარის გამოვლენაში. კარგად მომზადებულმა კანდიდატებმა
სწორიდასრულყოფილიპასუხიგასცესამკითხვას.

მეექვსედავალებისანაწილში(5ქულა)მოითხოვებოდაგაყიდვებისდირექტორის
ანაზღაურებასთანდაკავშირებითმთავარიაღმასრულებლისმოსაზრებისკრიტიკულად
შეფასება.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდაანაზღაურებასთანდა
კავშირებითმთავარიაღმასრულებლისმოსაზრებისგაკრიტიკებისდროსსკეპტიციზმის
უნარისგამოვლენაში.ბევრკანდიდატსგაუჭირდაამკითხვაზეპასუხისგაცემა.

მეექვსედავალებისბნაწილში(6ქულა)მოითხოვებოდაინსტიტუციურიინვესტორის
შეხედულებების შეფასებაორიარააღმასრულებელიდირექტორისთანამდებობიდან
გადადგომისშესახებ.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდაინსტიტუციო
ნალურიინვესტორისშეხედულებისშეფასებისდროსსკეპტიციზმისუნარისგამოვლენაში.
კანდიდატებისუმრავლესობამშედარებითსუსტადუპასუხაამკითხვას.

სბლ„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 53
მინიმალურინიშანი 65
მაქსიმალურინიშანი 34
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2021წ.

თებერვალი
2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

2022წ.
ივლისი

2023წ.
იანვარი

47% 75% 67% 67% 88%

ACCA
Global

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

2022წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

49% 46% 51% 50% 49%
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კომპანიებისსაქმიანობის
(წლიური)ანგარიშები

მოდული„საქმიანობისშედეგებისმართვა“

საქმიანობისანგარიშებისსტრუქტურისადაფორმატისცოდნარეგულარულადმოწმ
დებასაქმიანობისშედეგებისმართვისმოდულისგამოცდებზე.ჩვენისტატიისმიზანია,
რამდენიმერჩევამივცეთკანდიდატებსიმისთაობაზე,თუროგორუნდაჩამოაყალიბონ
ამტიპისკითხვებისპასუხი.

ბოლოწლებისრამდენიმესაგამოცდოკითხვისმაგალითები:

2018წლისდეკემბერი,კ1(ა):შეაფასეთსაქმიანობისანგარიშისმომზადების
სისტემამოთხოვნისშესაბამისად.(13ქულა)

2019წლისმარტი/ივნისი,კ1(i):შეაფასეთ1-ელდანართშიმოცემულისაქ-
მიანობისანგარიშიმოთხოვნისშესაბამისად.(20ქულა)

2021წლისსექტემბერი/დეკემბერიკ1(i):შეაფასეთ,1-ელდანართშიმოცემუ-
ლისაინფორმაციოპანელმარატომდაიმსახურაჯილდოაღმასრულებელი
დირექტორისთხოვნით.(8ქულა)

რათქმაუნდა,სხვადასხვაორგანიზაციისთვისსხვადასხვარამესნიშნავსსაქმიანობა,
ამიტომსავსებითცხადია,რომშეუძლებელიაარსებობდესსაქმიანობისშედეგების
გაზომვისანწარმოდგენისერთადერთისწორიმეთოდი.მაგალითად,კომერციული
ორგანიზაციებიაუცილებლადდაინტერესებულებიარიანგაყიდვებითადამოგებით,
მაგრამსაქველმოქმედოორგანიზაციებსარცგაყიდვებიაქვთდაარცმოგება.გარდა
ამისა,ერთიორგანიზაციისფარგლებშიცკი,სხვადასხვადროსდასხვადასხვააუდი
ტორიისთვისშესაძლოაორგანიზაციისსაქმიანობისგანსხვავებულიასპექტებიიყოს
უფროდეტალურადგანხილულიანგარიშში.

მისიადამიზნები
ორგანიზაციისმისიადაქვემიზნები/ამოცანებიუნდაგანსაზღვრავდესმისდანიშნულე
ბას/მთავარმიზანს,ხოლოსაქმიანობისანგარიშშიშეფასებულიუნდაიყოსმისიაში
მითითებულიმიზნებიდასხვაქვემიზნებიიმგვარად,რომორგანიზაციისმთავარმა
აღმასრულებლმაპირმადაინახოს,მიიღწევათუარამისიმისიადაა.შ.

2019წლისმარტი/ივნისიკ1(Chiven)მოიცავდაშემდეგგანცხადებას:

კომ	პა	ნი	ის	 სა	ერ	თო	მი	ზა	ნი	ა: „გახდეს ბილენდისტანსაცმლის საცალოვაჭრობის
სექტორშიუმსხვილესი გამყიდველიდათავისიაქციონერებისთვისშექმნასგანსა
კუთრებულიღირებულება“.

აღმასრულებელიდირექტორი ამბობს, რომ ამ საერთო მიზნის მიღწევას აპირებს
„ახალიტექნოლოგიებისსაშუალებითჩვენიშესაძლებლობებისმაქსიმალურადგაზ
რდითდაასევეინტერნეტსივრცეშიჩვენიამჟამინდელიმცირეცნობადობისმასშტაბის
გაზრდით“.კომპანიასაქვსორისხვამიზანიც,რომლებიცდაკავშირებულიამონაცემთა
მასივებისგამოყენებასადამიწოდებისჯაჭვისგამარტივებასთან.
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მაგალითისთვისგანვიხილოთ2019წლისმარტი/ივნისის1ელისაგამოცდოკითხ
ვა. აქ, პირველრიგში, გასარკვევი ისაა, საქმიანობის ანგარიშში განხილულია/
აღწერილიათუარამისია.ასეთვითარებაშისასარგებლოაიმისდადგენა,მისიას
აქვს თუ არარამდენიმე ნაწილი,როგორცChivenის შემთხვევაშია. Chivenის
მისიაორინაწილისგანშედგება_გახდესტანსაცმლისსაცალოვაჭრობისსექტორ
შიუმსხვილესიგამყიდველიდა„განსაკუთრებულიღირებულება“შექმნასთავისი
აქციონერებისთვის.

ორგანიზაციისმისიისსტრუქტურისდადგენისშემდეგ,აუცილებელია,რომმისითი
თოეულინაწილიცალცალკეგანიხილოთ,იმისგათვალისწინებით,რამდენადადეკ
ვატურადარისშეფასებულისაქმიანობისანგარიშშიმისიაშიმითითებულიმიზნები.

მასშემდეგ,რაცმისიასგანიხილავთ,უნდაშეაფასოთთითოეული„ქვემიზანი“.კიდევ
ერთხელყურადღებაუნდაგაამახვილოთიმაზე,ანგარიშშიშეფასებულიათუარათი
თოეულიესძირითადისფერო/ამმიზნისმიღწევისმდგომარეობა/ხარისხი.

ზოგადიმოსაზრებებიდაფორმატი
საქმიანობისანგარიშებისაუდიტორია,როგორცწესი,იქნებადირექტორთასაბჭო,
მენეჯერები,კომპანიისმესაკუთრეები,მთავრობა,ანმეთვალყურეობაზეპასუხისმგე
ბელიპირები.

სიფრთხილეუნდაგამოიჩინოთანგარიშშიგამოყენებულიდეტალიზაციისდონის,მისი
სტრუქტურისადატერმინოლოგიისშეფასებისას,რათაანგარიშისმომხმარებლებმა
სწორადგაიგონმიწოდებულიინფორმაცია.გასათვალისწინებელიაისიც,ანგარიში
ხომარმოიცავსძალიანბევრინფორმაციას.საქმიანობისანგარიშებთანმიმართებით
ერთერთიყველაზეგავრცელებულიკრიტიკულიშენიშვნაარისის,რომანგარიშში
ხშირადძალიანბევრიინფორმაციაარისწარმოდგენილიდაძალიანგადატვირთულია
ამგვარიანგარიშისთვისშეუფერებელიარასაჭიროდეტალებით.შესაძლოაანგარიში
მოიცავდესმეტადღირებულინფორმაციას,მაგრამმისიპოვნა/გამორჩევადაინტერ
პრეტაციათითქმისშეუძლებელიხდებაზემოაღნიშნულიმიზეზისგამო.ასეთვითარე
ბაშიყოველთვისჩნდებაეჭვი,რომგანზრახარისწარმოდგენილიდიდიმოცულობის
ინფორმაციარეალურიფაქტებისგასაბუნდოვნებლად/მომხმარებლებისდასაბნევად
დაგზავნილისდასაჩრდილად.

გარდაამისა,უნდაგანიხილოთანგარიშშიწარსადგენიინფორმაციისდონე,ე.ი.დი
რექტორთასაბჭოსთვისგანკუთვნილანგარიშში,რომელიცმიმართულიუნდაიყოს
ორგანიზაციისსაქმიანობისსტრატეგიულმაჩვენებლებზე,აუცილებელიარარისბევრი
ოპერატიულიდეტალისგათვალისწინება.

ანგარიშისსტრუქტურამომხმარებლებსუნდადაეხმაროსწარმოდგენილიინფორმა
ციისგაგებაშიდამნიშვნელოვანითანხების,ტენდენციების,შედეგებისადაშესაბამისი
ახსნაგანმარტებებისსწრაფადდანახვაში/აღქმაში.საქმიანობისშედეგებისშესახებ
წარმოდგენილიინფორმაციისაღქმისმნიშვნელოვნადგასაუმჯობესებლადშესაძლე
ბელიაგრაფიკულიგამოსახულებებისგამოყენება.

მნიშვნელოვანსაკითხებზეყურადღებისგასამახვილებლადდამათიმნიშვნელობისა
თუმიზეზებისასახსნელადანგარიშშიასევეაუცილებელიაწარმოდგენილიინფორმა
ციისნარატიულიახსნისჩართვა.მაგალითად,ისეთიმარტივირამეცკი,როგორიც
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არისმასალებისფასების არახელსაყრელიგადახრა, საჭიროებს ახსნას, კერძოდ,
რამგამოიწვიაეს.თუახსნამოცემულიარარის,ესუბრალოდიმასნიშნავს,რომ
კითხვებიმოგვიანებითგაჩნდება.ახსნაგანმარტებებიშეიძლებამოიწონონ/მისაღები
აღმოჩნდესანარა,მაგრამსაკმაოდუსარგებლოამარტოიმისგაგება,რომფასების
გადახრასაქვსადგილი,თუანგარიშშიმითითებულიარიქნება,რამგამოიწვიაეს.

შემდეგ,გარდაიმისა,რომუნდაგანიხილოთ,ანგარიშშიშეფასებულიათუარაორ
განიზაციისმისიისადასხვაქვემიზნების/ამოცანებისმიღწევისხარისხი,ასევეუნდა
განიხილოთ, ანგარიშში გამოტოვებული ხომ არ არისრაიმე სხვა მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია,მაგალითად,გარეკრიტერიუმები,როგორიცარისინფორმაციაკონ
კურენტებისშესახებ.

ინფორმაციისტიპები
ინფორმაციისკლასიფიცირებაშესაძლებელიაშემდეგკატეგორიებად:

ინფორმაცია

არაფინანსური

რაოდენობრივი

ფინანსური

ხარისხობრივი

ინფორმაციისზემოაღნიშნულიკატეგორიებისმაგალითებია:

ფინანსურიინფორმაცია:გაყიდვები/რეალიზაცია,მოგება,დანახარჯები,საერთო
მოგებისმარჟა,წმინდამოგებისმარჟა,გამოყენებულიკაპიტალისუკუგება,აქტივების
ბრუნვისკოეფიციენტი,მიმდინარელიკვიდობისკოეფიციენტი,სწრაფილიკვიდობის
კოეფიციენტიდასხვ.

არაფინანსურირაოდენობრივიინფორმაცია:წუნდებულიპროდუქციისპრო
ცენტი,გაყიდვებისმოცულობა,საჩივრებისრაოდენობა.

არაფინანსურიხარისხობრივიინფორმაცია:რეპუტაცია,ეფექტურობა,მომხმა
რებლებისკმაყოფილება,პერსონალისმორალურიმდგომარეობა,ინოვაცია.

არაფინანსურიინფორმაციისსაჭიროებაუფროაშკარააარაკომერციულორგანიზაცი
ებში.მართლაც,ამორგანიზაციებშიარაფინანსურისაქმიანობახშირადთვითმიზანია
დაარამოგებისმიღებისსაშუალება.
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ანგარიშშიწარმოდგენილიინფორმაციაუნდაშეესაბამებოდესსაქმიანობისანგარიშის
დანიშნულებას.კერძოდ,არაფინანსურიშედეგებიძალიანმნიშვნელოვანიფაქტორია,
რომელიცგანსაზღვრავსნებისმიერისაწარმოსგრძელვადიანწარმატებას.ბიზნესის
მოკლევადიანიფინანსურიმაჩვენებლებიხშირადშეიძლებაგაუმჯობესდესხარისხის,
ინოვაციებისადაპერსონალისსწავლების/გადამზადებისდანახარჯებისშემცირების
ხარჯზე.თუმცა,ბიზნესი(კომპანია),რომელიცამმიდგომებსიყენებს,სავარაუდოდ,
ფინანსურადდაზარალდებაგრძელვადიანპერსპექტივაში.საქმე იმაში არარის,
რომსაწარმოდაინტერესებულიამაღალიხარისხისპროდუქციისწარმოებით.მთა
ვარიისაა,რომთუსაწარმოთავისთავსწარადგენსმაღალიხარისხისპროდუქციის
მწარმოებელკომპანიად,მანნამდვილადუნდამიაწოდოსბაზარსმაღალიხარისხის
პროდუქციადა,შესაბამისად,უნდაახორციელებდესხარისხისმონიტორინგს.თუსა
წარმოცნობილია,როგორც„იაფიდასასიამოვნო”მომწოდებელი,მისთვისხარისხის
გაზომვაგაცილებითნაკლებადმნიშვნელოვანი იქნება, სამაგიეროდ, პროდუქციის
ერთეულზედანახარჯებიუფრომნიშვნელოვანიგახდება.

არაფინანსურიხარისხობრივიინფორმაცია,სავარაუდოდ,ისეთივემნიშვნელოვანია,
როგორცრაოდენობრივიინფორმაცია,მაგრამუფრორთულიამისიგანსაზღვრა.ტექ
ნიკურად,ხარისხობრივიინფორმაციაპროდუქციისისეთმახასიათებლად,ატრიბუტად
მიიჩნევა,რომლისპირდაპირგაზომვაშეუძლებელია,როგორიარის,მაგალითად
ენთუზიაზმიდათანაგრძნობა.ორივეესფაქტორიძალიანმნიშვნელოვანიაბიზნე
სისთვის, მაგრამ მათი პირდაპირი გაზომვის მეთოდი არ არსებობს. ჩვეულებრივ,
ინფორმირების,შეფასებისადაშედარებისმიზნებისთვისაუცილებელიახარისხობ
რივიინფორმაციისრაოდენობრივინფორმაციადგარდაქმნაზეზრუნვა.მაგალითად,
საავადმყოფოსშემთხვევაშიმნიშვნელოვანია,პაციენტებმაიგრძნონ,რომმათფა
ქიზადდაღირსეულადეპყრობიან.თუვივარაუდებთ,რომხელმძღვანელობაამას
მნიშვნელოვანთვისებებადმიიჩნევს,აუცილებელიაშესაბამისიმიზნებისდასახვადა
შედეგებისშეფასება.უდავოა,რომესგაკეთდებარაიმეტიპისრიცხვითიშეფასების
სისტემის შექმნით,რათა ხარისხობრივი ინფორმაცია გარდაიქმნასრაოდენობრივ
ინფორმაციად.

ხარისხობრივიმაჩვენებლებიდანრაოდენობრივმაჩვენებლებზეგადასვლამშეიძლება
ინფორმაციისდამახინჯებაგამოიწვიოს.მაგალითად,გაჩნდებაკითხვა:რეალურად
ზომავსთუარაესრაოდენობრივიმაჩვენებელიიმას,რისიშეფასებაცსაწარმოსსურს?
ვთქვათ,ორგანიზაციამენთუზიაზმისგაზომვისმიზნითგადაწყვიტაშეაფასოს,როდის
ცხადდებაპერსონალისამსახურშიდილით.თუმცა,ადამიანი,რომელიცყოველთვის
ადრემოდისსამსახურში,შეიძლებაუბრალოდმატარებლისმოძრაობისსაათობრივი
განრიგისმსხვერპლიიყოს:მოვიდეს40წუთითადრეან20წუთითდაგვიანებით.
ასე,რომდიდისიფრთხილისგამოჩენაასაჭიროხარისხობრივიინფორმაციისრაო
დენობრივინფორმაციადგარდაქმნისთვისშესაფერისიმაჩვენებლებისშერჩევისას/
განსაზღვრისას.
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დასკვნა
როდესაც გამოცდაზე გთხოვენ კომპანიის საქმიანობის ანგარიშის შეფასებას, გახ
სოვდეთ:

� პირველრიგში,უნდაშეამოწმოთანგარიშისსტრუქტურა/ფორმატი;

� ანგარიშსუნდაჰქონდესსახელწოდება/სათაური,საზოგადოდ,ამშემთხვევაშიკი
„საქმიანობისანგარიში“;

� ვისთვისააგანკუთვნილიანგარიში;

� მითითებულიუნდაიყოსანგარიშისთემა/საკითხი;

� უნდა იწყებოდეს შესავლით (რამდენიმე სტრუქტურირებული აბზაცი,რომელიც
მოიცავსანგარიშისძირითადიშინაარსისანალიზს/შეფასებას);

� უნდამთავრდებოდესდასკვნით;

� შემდეგუნდადაადგინოთ,ანგარიშშიშეფასებულიათუარაორგანიზაციისმისიის
კომპონენტები;

� დაადგინოთ,ანგარიშშიშეფასებულიათუარაორგანიზაციისქვემიზნებიდაამო
ცანები;

� განიხილოთანგარიშისზოგადიშინაარსი,ინფორმაციისმოცულობადამისიდე
ტალიზაციისდონე;

� შეფასებისასნუშეგეშინდებათცვლილებებისანალტერნატივებისშესახებკომ
პანიის ხელმძღვანელობისთვისრეკომენდაციებისმიცემა, მაგრამმხოლოდიმ
პირობით,თუესრეკომენდაციებიდასაბუთებულიიქნებასათანადოარგუმენტებით:
რატომარისსაჭირო/აუცილებელიმათიგათვალისწინება.



სტატიამოამზადასაქმიანობისშედეგების
მართვისმოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა
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გადახრებისგამოთვლადაანალიზი
ნორმატიულიდანახარჯებისმეშვეობით

მოდული„მმართველობითიაღრიცხვა“

ნორმატიულიდანახარჯებისკალკულაციისსისტემაშიგადახრებისანალიზიმმართ
ველობითიაღრიცხვისმოდულისსასწავლოპროგრამისერთერთიმნიშვნელოვანი
თემაა,შესაბამისად,გამოცდისთვისკარგადუნდამოამზადოთესთემა.გარდაამისა,
ნორმატიულიდანახარჯებისკალკულაციისმეთოდითგადახრებისანალიზიერთერთი
იმინსტრუმენტთაგანია,რომელსაცკარგადუნდაფლობდესპროფესიონალიბუღალ
ტერითუმენეჯერი,რომელიცდანახარჯების(დაარამარტოდანახარჯების)ცენტრის
საქმიანობაზეაპასუხისმგებელი.

ამსტატიაშიგანვიხილავთგადახრებისგამოთვლებისმაგალითებს,რათაგარკვეული
„გაკვეთილები“ისწავლოთდააღარდაუშვათისეთივეშეცდომები,როგორსაცხშირად
უშვებენკანდიდატებიგამოცდაზეამთემაზედასმულკითხვებზეპასუხისგაცემისდროს.

ტერმინი„ნორმატივი“აღნიშნავსპროდუქტისანმომსახურებისერთეულისთვისწინას
წარგანსაზღვრულიდანახარჯებისადაამონაგებისშეფასებულსიდიდეს.„ნორმატიულ
დანახარჯს“ ხშირადშემდეგნაირადგანმარტავენ:„ნორმატიულიდანახარჯი არის
პროდუქტისანმომსახურებისერთეულისთვისდაგეგმილიდანახარჯი,ანპროდუქტისან
მომსახურებისერთეულისბიუჯეტი“.ნორმატივები,უპირველესყოვლისა,გადახრების
გამოსათვლელადგამოიყენება.გადახრები,თავისმხრივ,გამოიყენებადანახარჯებსა
დაამონაგებზეკონტროლისგანსახორციელებლადდაკომპანიისსაქმიანობისშედე
გებისგასაუმჯობესებლად.გადახრებიგამოითვლებაფაქტობრივიდანახარჯებისადა
ამონაგებისშედარებითნორმატიულდანახარჯებსადაამონაგებთან.

1-ელიმაგალითი
სს„დერმოტი“საწოლებისმწარმოებელიკომპანიაა.კომპანიაშიგადახრებისანალი
ზის,მენეჯერებისადაქვედანაყოფებისსაქმიანობისშედეგებზემონიტორინგისგანსა
ხორციელებლადიყენებენნორმატიულიდანახარჯებისსისტემასდანახარჯთასრული
განაწილებითკალკულაციისმეთოდზედაყრდნობით.ქვემოთმოცემულიანორმატიული
დანახარჯებისაღრიცხვისბარათიკომპანიისპროდუქციისერთერთიმოდელისთვის:

ფუნტი	ფუნტი	
ერთეულზეერთეულზე

ფუნტი	ფუნტი	
ერთეულზეერთეულზე

სარეალიზაციოფასი 250.00
პირდაპირიმასალა:
ხე:12მ@მეტრისფასი1.50ფუნტი 18.00
ქსოვილი:6კვ.მ@კვ.მისფასი2.00ფუნტი 12.00
პირდაპირიშრომა:4საათი@საათი_6.00ფუნტი 24.00
ცვლადიზედნადებიხარჯები:4საათი@15.00ფუნტი 60.00
მუდმივიზედნადებიხარჯები:4საათი@10.00ფუნტი 40.00

154.00
მოგება 96.00
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საბიუჯეტოწარმოებისადარეალიზაციისმაჩვენებელიარისთვეში1,000საწოლი.

ქვემოთმოცემულია აღნიშნულიმოდელის საწოლის წარმოებისადარეალიზაციის
ბოლოთვისფაქტობრივიდანახარჯები:

რეალიზაცია:1,200ერთეული@240ფუნტითითოეული

წარმოება:1,300ერთეული

ხისმასალა:16,000მ@მეტრი_1.40ფუნტი

ქსოვილი:7,800კვ.მ@კვ.მ_2.10ფუნტი

პირდაპირიშრომა:5,000საათი@საათი_7.00ფუნტი

ცვლადიზედნადებიხარჯები:5,000საათი@საათი_15.10ფუნტი

მუდმივიზედნადებიხარჯები:54,600ფუნტი.

კომპანიასამთვეშიარჰქონდასაწყისიმარაგი.

ტერმინოლოგია
ამსტატიაშიტერმინს„არახელსაყრელიგადახრა“გამოვიყენებთისეთისიტუაციის
დასახასიათებლად, როდესაც ფაქტობრივი შედეგები ნორმატიულთან შედარებით
გაუარესებულიადამნიშვნელოვანგავლენასახდენსმოგებაზე(დანახარჯებიმეტია
ნორმატიულზე,ანამონაგებიანაკლები),ხოლოტერმინს„ხელსაყრელი“_დადებითი
სიტუაციისთვის.

ცვლადიდანახარჯებისგადახრა
როგორცწესი,პირდაპირიშრომითიდანახარჯებისგადახრისგამოთვლაყველაზე
მარტივია.პირდაპირიშრომისფაქტობრივიდანახარჯიიყო35,000ფუნტი(5,000
სთ×7.00ფუნტი).ესდანახარჯიუნდაშეუდარდესნორმატიულდანახარჯს.კანდი
დატებსყველაზემეტადუჭირთდაშეცდომებსუშვებენშემდეგისახისშედარებებში:

ფაქტობრივისაათები×ფაქტობრივიშრომისანაზღაურებისგანაკვეთი

=5,000სთ×7.00ფუნტი= 35,000ფუნტი

>11,000ფუნტი_შრომითიდანახარჯების
გადახრა(არახელსაყრელი).

საბიუჯეტოსაათები×ნორმატიულიგანაკვეთი

=1,000ერთეული×4სთ×6.00ფუნტი=24,000ფუნტი

ესარარისსაზრიანიშედარება.ფაქტობრივიდანახარჯებიდაკავშირებულია1,300
ერთეულისწარმოებასთან,საბიუჯეტომონაცემებიკი_1,000ერთეულისწარმოე
ბასთან.ანალიზისდროსგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,რომერთმანეთსმსგავსი
ციფრებიშეედაროს.თუშრომითი(სამუშაოძალის)დანახარჯიცვლადიდანახარჯია,
მაშინჩვენმოველით,რომდამატებითი300ერთეულისსაწარმოებლადსაჭიროიქ
ნებადამატებითიკაცსაათებისდანახარჯი.



39

უფროსაზრიანიდასწორიგამოთვლაიქნება,თუფაქტობრივშრომითდანახარჯებსკო
რექტირებულსაბიუჯეტოშრომითდანახარჯებსშევუდარებთ,რომელიცსაჭიროა1,300
ერთეულისსაწარმოებლად.კერძოდ,შედარებაშემდეგნაირადუნდაგანხორციელდეს:

ფაქტობრივისაათები×ფაქტობრივიშრომისანაზღაურებისგანაკვეთი

=5,000სთ×7.00ფუნტი= 35,000ფუნტი
>3,800ფუნტი_შრომითიდანახარჯების
გადახრა(არახელსაყრელი)

ფაქტობრივიწარმოებისთვისსაჭირონორმატიულისაათები×შრომის
ანაზღაურებისნორმატიულიგანაკვეთი

=1,300ერთეული×4სთ×6.00ფუნტი=31,200ფუნტი

1-ელიგაკვეთილი
მნიშვნელოვანია,რომცვლადიდანახარჯების გადახრის გამოთვლისას
ციფრები თავდაპირველ საბიუჯეტო მონაცემებს კი არ ეყრდნობოდეს,
არამედკორექტირებულსაბიუჯეტომონაცემებს.

მთლიანი შრომითიდანახარჯების უარყოფითი გადახრა, 3,800ფუნტი, შეიძლება
პოტენციურადორი მიზეზით იყოს გამოწვეული: კომპანიამ ხელფასები ნორმატიუ
ლისგანგანსხვავებულისაათობრივიშრომისანაზღაურებისგანაკვეთითგადაიხადა,
ან ნორმატიულისაგან განსხვავებული საათები დაიხარჯა პროდუქციის ერთეულზე,
ანორივეერთად.თუანალიზშიმესამეგამოთვლასაცჩავრთავთ,შევძლებთამორი
მიზეზისერთმანეთისგანგამიჯვნას.

ფაქტობრივისაათები×ფაქტობრივიშრომისანაზღაურებისგანაკვეთი
=5,000სთ×7.00ფუნტი= 35,000ფუნტი

>5,000ფუნტი_შრომისანაზღაურების
განაკვეთისგადახრა(არახელსაყრელი).

ფაქტობრივისაათები×ნორმატიულიგანაკვეთი
=5,000სთ×6.00ფუნტი=  30,000ფუნტი

>1,200ფუნტი_შრომისნაყოფიერების
გადახრა(ხელსაყრელი).

ფაქტობრივიწარმოებისთვისსაჭირონორმატიულისაათები×ნორმატიული
განაკვეთი=1,300ერთეული×4სთ×6.00ფუნტი=31,200ფუნტი.

ჩვენუკვედავინახეთ,რომ3,800ფუნტისოდენობისმთლიანიარახელსაყრელიგა
დახრაორიმიზეზითააგანპირობებული.პირველი,შრომისანაზღაურებისგანაკვეთის
(ანუფროზოგადად_ღირებულების)გადახრით,რაცგამოიწვიასაათშინორმატი
ულთანშედარებითუფრომეტიხელფასისგადახდამ.მეორე,შრომისნაყოფიერების
გადახრით,რაცგამოიწვია1,300ერთეულისგამოშვებამ5,000საათშიდაარა5,200
საათში,რაცარისკორექტირებულიბიუჯეტი(1,300ერთეული×4სთ).
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სხვაცვლადიდანახარჯებისგადახრები
ყველასხვაცვლადიდანახარჯისგადახრები(პირდაპირიმასალადაცვლადიზედნა
დებიხარჯები)ყველაზეუმარტივესადიმავეგზითგამოითვლება,როგორცპირდაპირი
შრომის(დანახარჯების)გადახრები.ყველასხვაცვლადიდანახარჯისგადახრების
გამოთვლისსაერთოწესიშეიძლებაასეჩამოვაყალიბოთ:

ფაქტობრივიგამოყენება×ფაქტობრივიგანაკვეთი
=5,000სთ×7.00ფუნტი=

>დანახარჯებისგადახრაზე

ფაქტობრივიგამოყენება×ნორმატიულიგანაკვეთი
>ეფექტურობის(ნაყოფიერების,
ათვისების)გადახრაზე.

ნორმატიულიგამოყენებაფაქტობრივიწარმოებისთვის×ნორმატიულიგანაკვეთი.

ცოდნის შემოწმების მიზნით, შეგიძლიათთქვენ თვითონ გამოიყენოთ ეს მიდგომა
„დერმოტის“ სხვა ცვლადი დანახარჯების მიმართ. პასუხები მოცემულია სტატიის
ბოლოს.

მე-2გაკვეთილი:
თუ შეგიძლიათრომელიმე ერთიტიპის ცვლადიდანახარჯის გადახრის
გამოთვლა,უნდაშეძლოთყველანაირიცვლადიდანახარჯისგადახრის
გამოთვლა.

მუდმივიზედნადებიხარჯებისგადახრები
კანდიდატებისუმეტესობასარუჭირსმუდმივიზედნადებიხარჯებისგადახრებისგამოთ
ვლა.ესგადახრაგამოსათვლელადმარტივია,რადგანროდესაცმუდმივდანახარჯს
ვაანალიზებთ,ჩვენარგვჭირდებაბიუჯეტისკორექტირებამსგავსიმონაცემებისსაზრი
ანიშედარებისგანსახორციელებლად.„დერმოტის“შემთხვევაშიმუდმივიზედნადები
ხარჯებისღირებულებისგადახრისგამოთვლაშემდეგნაირადჩატარდება:

ფაქტობრივიმუდმივიზედნადებიხარჯებისღირებულება
54,600ფუნტი
>14,600ფუნტიმუდმივიზედნადები
ხარჯებისგადახრა(არახელსაყრელი)

საბიუჯეტომუდმივიზედნადებიხარჯებისღირებულება
=1,000ერთეული×4სთ×10.00ფუნტი=40,000ფუნტი

ყველაზემარტივადთუვიტყვით,„დერმოტმა“დახარჯა54,600ფუნტიმუდმივზედნა
დებხარჯებზე,როდესაცბიუჯეტითგათვალისწინებულიდასაშვებითანხაიყო40,000
ფუნტი,რამაცგანაპირობა14,600ფუნტისოდენობისარახელსაყრელიგადახრა.
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ღირებულების გადახრისგან განსხვავებით, კანდიდატებს უფრო უჭირთ მუდმივი
ზედნადები ხარჯების მოცულობის გადახრის გამოთვლა, ვიდრე სხვა გადახრების.
მუდმივიზედნადებიხარჯებისმოცულობისგადახრისგამოთვლაშიმთავარიაგავარ
კვიოთ,ზედნადებიხარჯებისშთანთქმისდანაკლისსჰქონდაადგილითუსიჭარბეს.
1-ელ	გრა	ფიკ	ზე	1-ელ	გრა	ფიკ	ზე	ნაჩვენებია,როგორწარმოიშობაგადახრები.

გრაფიკი1:მუდმივიზედნადებიხარჯებისმოცულობისგადახრა

დიაგონალური წრფე,რომელიც კოორდინატთა სათავიდან გამოდის, გვიჩვენებს
ზედნადებ ხარჯებს, რომლის შთანთქმაც უნდა მოხდეს ბიუჯეტის თანახმად _ 40
ფუნტი ერთეულზე. მუდმივი ზედნადები ხარჯების შთანთქმის ეს ნორმატიული გა
ნაკვეთიგანკუთვნილიიყოსაბიუჯეტომუდმივიზედნადებიხარჯებისშთანთქმისთ
ვის,წარმოებისსაბიუჯეტოდონეზე.მაშასადამე,თუკომპანიამუშაობსსაბიუჯეტო
წარმოებისდონისპირობებშიდაუშვებს1,000ერთეულს,მაშინმოხდება40,000
ფუნტის ოდენობის ზედნადები ხარჯების შთანთქმა (საბიუჯეტო თანხა). ჩვენს მა
გალითში,კომპანიამ,ფაქტობრივად,1,300ერთეულიგამოუშვადა,მაშასადამე,
52,000ფუნტისოდენობისშთანთქმულიზედნადებიხარჯები(1,300×40ფუნტი
ერთეულზე)იწვევსზედნადებიხარჯებისშთანთქმისსიჭარბესსაბიუჯეტოდონესთან
შედარებით.ფაქტობრივიმოგებისგამოთვლისასშთანთქმულიზედნადებიხარჯების
სიჭარბისთანხააისახებამოგება/ზარალისანგარიშისკრედიტისმხარესდაესთანხა
იქნებახელსაყრელიგადახრა.

მუდმივი ზედნადები ხარჯების მოცულობის გადახრა შეიძლება გაანალიზდესორი
გამომწვევიფაქტორისმიხედვით_ათვისებადაეფექტურობა.ამისგაკეთებაშესაძ
ლებელიამაშინ,როდესაცმუდმივიზედნადებიხარჯებისშთანთქმახდებაკაცსაათების
საფუძველზე.მე-2	გრა	ფიკ	ზე	მე-2	გრა	ფიკ	ზე	სწორედამგვარიანალიზიაგამოსახული.
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გრაფიკი2:მუდმივიზედნადებიხარჯებისმოცულობისგადახრისორიგამომწვევიმიზეზი

ამგრაფიკზედიაგონალურიწრფე,რომელიცკოორდინატთასათავიდანგამოდის,
გვიჩვენებსმუდმივზედნადებხარჯებს,რომელთაშთანთქმაცუნდამოხდესმუდმივი
ზედნადებიხარჯებისშთანთქმისნორმატიულიგანაკვეთით_10ფუნტიერთკაცსაათზე.
თუკომპანიაიმუშავებსბიუჯეტითგათვალისწინებულ4,000საათს(1,000ერთეული
×4სთერთეულზე), მაშინგანხორციელდებასაბიუჯეტოზედნადებიხარჯებისანუ
40,000ფუნტისშთანთქმა.ამშემთხვევაში,„დერმოტი“,ფაქტობრივად,5,000სა
ათსმუშაობს,რციწვევს10,000ფუნტისოდენობისშთანთქმისსიჭარბესსაბიუჯეტო
დონესთანშედარებით.ესდაკავშირებულიაათვისებისხელსაყრელგადახრასთან,
ვინაიდანკომპანიამიმუშავასაბიუჯეტოსიმძლავრეზემეტიდა,შესაბამისად,დაფიქ
სირდაზედნადებიხარჯებისშთანთქმისსიჭარბე.

ფაქტობრივადწარმოებული1,300ერთეულიწარმოადგენს5,200სთნორმატიულ
სამუშაოს(1,300ერთეული×4სთერთეულზე).ნორმატიულიდანახარჯებითკალ
კულაციისსისტემაშიმზა(პროდუქციის)ერთეულებისშეფასებახდებანორმატიული
დანახარჯით,რომელშიცშედისმუდმივიდანახარჯისელემენტიც,რაცამშემთხვე
ვაშიიქნება52,000ფუნტი(1,300ერთეული×4სთ×10ფუნტიერთსაათზე).ეს
დამატებითიწვევს2,000ფუნტისოდენობისშთანთქმისსიჭარბეს.ამშემთხვევაშიც,
შთანთქმის სიჭარბე აისახება მოგების ანგარიშში კრედიტის მხარესდა, მაშასადა
მე, აისახებაროგორცხელსაყრელიგადახრა. აღნიშნულიგადახრაგამოწვეულია
იმით,რომ1,300ერთეულისსაწარმოებლადკომპანიამდახარჯანორმატიულთან
შედარებითუფრონაკლებიშრომა(სამუშაოძალა)დაესფაქტიაისახება,როგორც
ეფექტიანობისგადახრა.
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მუდმივიზედნადებიხარჯებისგადახრებისგამოთვლაშევაჯამოთშემდეგნაირად:

ფაქტობრივიზედნადებიხარჯები= 54,600ფუნტი
ღირებულება>14,600ფუნტი
(არახელსაყრელი)

საბიუჯეტოზედნადებიხარჯები=
1,000ერთეული×4სთ×10.00ფუნტი 40,000ფუნტი

ათვისება>10,000ფუნტი(ხელსაყრელი)
ფაქტობრივისაათები@ნორმატიულიგანაკვეთიერთსთზე
5,000სთ×10.00ფუნტი= 50,000ფუნტი

ეფექტურობა>2,000ფუნტი(ხელსაყრელი)
ფაქტობრივიწარმოებისთვისსაჭირონორმატიულიზედნადებიხარჯები
11,300ერთეული×4სთ×10.00
ფუნტი=


52,000ფუნტი

მი	აქ	ცი	ეთ	ყუ	რადღე	ბა:	მი	აქ	ცი	ეთ	ყუ	რადღე	ბა:	მუდმივიზედნადებიხარჯებისმოცულობისგადახრისმონაცემის
მიღებაშესაძლებელიაათვისებისადაეფექტურობისგადახრებისმონაცემებისშეკრებით.

მე-3გაკვეთილი:
მუდმივიზედნადებიხარჯებისმოცულობისგადახრა(დამისიშემადგენელი
ელემენტებისათვისებისადაეფექტურობისგადახრა)დაკავშირებულია
ზედნადებიხარჯებისშთანთქმისსიჭარბესთანანდანაკლისთან,საბიუჯე-
ტოდონეებთანშედარებით.

რეალიზაციისგადახრა
რეალიზაციისგადახრასორიმიზეზიიწვევს:საბიუჯეტორეალიზაციისმაჩვენებლის
შეუსრულებლობა(მოცულობისგადახრა)დაწარმოებულიერთეულებისგაყიდვასა
ბიუჯეტოფასისგანგანსხვავებულიფასით(ფასისგადახრა).

რეალიზაციისმოცულობისგადახრაგამოითვლებასაბიუჯეტორეალიზებულიერთეუ
ლებისშედარებითფაქტობრივადრეალიზებულერთეულებთანდამიღებულისხვაობის
გავრცელებითნორმატიულმოგებისმარჟაზე.კანდიდატებიხშირადუშვებენშეცდომას
ამსაკითხშიდაზემოაღნიშნულიგანსხვავებისთანხასავრცელებენერთეულისნორ
მატიულფასზე. ეს არასწორია: მართალია,რეალიზაციის ერთეულების შემცირება
რეალიზაციიდანმიღებულიამონაგებისდანაკარგსგამოიწვევს,მაგრამამავედროს
გამოიწვევსდანახარჯებისშემცირებასაც.ჩვენუნდაგანვიხილოთამორიციფრის
განსხვავება (სხვაობა) და, მაშასადამე, რეალიზაციის მოცულობის გადახრა უნდა
შეფასდესმოგებისნორმატიულიმარჟით,როგორცშემდეგცხრილშიანაჩვენები.

საბიუჯეტორეალიზებულიერთეულები=მოგებისნორმატიულიმარჟა
1,000ერთეული×96.00ფუნტი= 96,000ფუნტი

>19,200ფუნტი(ხელსაყრელი)

ფაქტობრივირეალიზებულიერთეულები=მოგებისნორმატიულიმარჟა
1,200ერთეული×96.00ფუნტი= 115,200ფუნტი
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მე-4გაკვეთილი:
რეალიზაციისმოცულობისგადახრისგამოთვლაუნდაეყრდნობოდესმო-
გებისნორმატიულმარჟასდაარანორმატიულფასს.

სარეალიზაციოფასისგადახრისმეშვეობითშესაძლებელიაიმისშეფასება,რაშედე
გიმოჰყვებარეალიზაციას,რომელიცარგანხორციელდანორმატიულიფასით.იგი
გამოითვლებაფაქტობრივიდანორმატიულისარეალიზაციოფასებისშედარებითდა
მიღებულისხვაობისგავრცელებითნორმატიულფასზე:

ფაქტობრივირეალიზაცია=ფაქტობრივიფასი
1,200ერთეული×240ფუნტი= 288,000ფუნტი

>12,000ფუნტი(არახელსაყრელი)

ფაქტობრივირეალიზაცია=ნორმატიულიფასი
1,200ერთეული×250ფუნტი= 300,000ფუნტი

მასალისმარაგი
ისეთსიტუაციაში,როდესაცმასალისშესყიდვისდონეგანსხვავდებამასალისმოხმა
რებისდონისგან,შეიძლებაშეიცვალოსმასალისფასისგადახრისგამოსათვლელი
ბაზა.თუმასალისმარაგისშეფასებანორმატიულიდანახარჯითხდება,მაშინმასალის
ფასისგადახრადაეყრდნობაშესყიდულიმასალისმონაცემებს.თუშესყიდულიხისმა
სალაიყო18,000მდაფაქტობრივიგამოყენება_16,000მ(როგორც„დერმოტის“
შემთხვევაშიხდება),მაშინმარაგიიქნებოდა2,000მ.გადახრაგამოითვლებაშემ
დეგნაირად:

ფაქტობრივიშესყიდვაფაქტობრივიფასით
18,000მ×1.40ფუნტი= 25,200ფუნტი

ფასი>1,800ფუნტი(ხელსაყრელი)


ფაქტობრივიშესყიდვანორმატიულიფასით
18,000მ×1.50ფუნტი= 27,000ფუნტი

ფაქტობრივიგამოყენებანორმატიულიფასით
16,000მ×1.50ფუნტი= 24,000ფუნტი

გამოყენება>600ფუნტი
(არახელსაყრელი)

ნორმატიულიგამოყენებანორმატიულიდანახარჯებისპირობებში
1,300ერთეული×12მ×1.50ფუნტი= 23,400ფუნტი
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მე-5გაკვეთილი:
როდესაცმასალისშესყიდვაგანსხვავდებამისიმოხმარებისგანდამარა-
გისშეფასებანორმატიულიდანახარჯითხდება,მასალისფასისგადახრის
გამოთვლაუნდადაეყრდნოსნაყიდიმასალისერთეულებს.

მოცდენილი(გამოუყენებელი)სამუშაოდროისგადახრა
ზოგჯერ მუშების მიერ ნამუშევარი საათების რაოდენობა განსხვავდება მათთვის
ანაზღაურებულისაათებისრაოდენობისაგან.ესშეიძლებაგამოწვეულიიყოსმარაგის
დეფიციტით,მანქანადანადგარებისგაფუჭებით,ანრაიმესხვამიზეზითსაწარმოსმუ
შაობისშეფერხებით.ასეთშემთხვევაში,შრომისნაყოფიერებისგადახრისგამოთვლა
უნდადაეყრდნოსნამუშევარსაათებსდაარაანაზღაურებულს.დავუშვათ,„დერმოტის“
შემთხვევაში კომპანიამ ხელფასი გასცა 5,000 საათზე, როდესაც ნამუშევარი იყო
მხოლოდ4,800სთ.დარჩენილისაათებისრაოდენობაიყომოცდენილიდრო,რო
მელიცგამოიწვიადაზგისგაფუჭებამ.მაშინშრომითიდანახარჯებისგადახრაიქნება:

ფაქტობრივისაათები,ანაზღაურებულიფაქტობრივიგანაკვეთით
5,000სთ×7.00ფუნტი= 35,000ფუნტი

>5,000ფუნტი_შრომისანაზღაურების
განაკვეთისგადახრა(არახელსაყრელი)

ფაქტობრივისაათები,ანაზღაურებულინორმატიულიგანაკვეთით
5,000სთ×6.00ფუნტი= 30,000ფუნტი

>1,200ფუნტი_მოცდენილიდროის
გადახრა(არახელსაყრელი)

ფაქტობრივინამუშევარისაათები,ანაზღაურებულინორმატიულიგანაკვეთით
4,800სთ×6.00ფუნტი= 28,800ფუნტი

>2,400ფუნტი_შრომისნაყოფიერების
გადახრა(ხელსაყრელი)

 

ფაქტობრივიწარმოებისთვისსაჭირონორმატიულისაათებინორმატიულიანაზღაურე
ბისგანაკვეთით=1,300ერთეული×4სთ×6.00ფუნტი=31,200ფუნტი.

როდესაცშრომისნაყოფიერებისგადახრისგამოთვლანამუშევარსაათებსეყრდნობა,
ამითმაღლდებადანახარჯებისაღრიცხვისპასუხისმგებლობა.წარმოებისმენეჯერი
გააკონტროლებსნამუშევარიკაცსაათებისრაოდენობას,თუმცა,ნაკლებადსარწმუნოა,
რომშეძლოსიმსაათებზეკონტროლისგანხორციელება,რომლებიცდაიკარგამანქა
ნადანადგარისგაფუჭებით.მოცდენილიდროისგადახრა,როგორცწესი,არაკონტ
როლირებადმაჩვენებლადმიიჩნევა.მნიშვნელოვანიააღვნიშნოთ,რომკაცსაათებზე
დაფუძნებულისხვაგადახრებისგამოთვლაც(მაგ.,ცვლადიდამუდმივიზედნადები
ხარჯების)ნამუშევარკაცსაათებსუნდადაეყრდნოს.ამგამოთვლებისლოგიკურიახსნა
იმაშიმდგომარეობს,რომზედნადებიხარჯებიმხოლოდმაშინწარმოიშობა,როდესაც
სამუშაოძალამუშაობსდაარამაშინ,როდესაცმოცდენილია.
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მე-6გაკვეთილი:
შრომისნაყოფიერებისგადახრა(დაზედნადებისხარჯებისგადახრები,შესაბამის
შემთხვევაში)უნდადაეყრდნოსნამუშევარკაცსაათებსდაარაიმსაათებისრაოდე
ნობას,რომლისთვისაცკომპანიამფულიგადაიხადა.

კალკულაციანორმატიულიზღვრულიდანახარჯებით
ჩვენს მიერ აქამდე ჩატარებული ანალიზი ეყრდნობოდა დანახარჯთა სრული
(განაწილებით)კალკულაციისსისტემას.ზღვრულიდანახარჯებითკალკულაციისსის
ტემაშიზოგიერთიგამოთვლასხვანაირადტარდება.მე-2	მა	გა	ლით	შიმე-2	მა	გა	ლით	შიმოცემულია
„დერმოტის“ნორმატიულიდანახარჯებისაღრიცხვისბარათი.

მე-2	მა	გა	ლი	თი:		მე-2	მა	გა	ლი	თი:		

ფუნტი	ფუნტი	
ერთეულზეერთეულზე

ფუნტი	ფუნტი	
ერთეულზეერთეულზე

სარეალიზაციოფასი  250.00

პირდაპირიმასალა:
ხე:12მეტრი@მეტრისფასი1,50ფუნტი 18.00
ქსოვილი:6კვ.მ@კვ.მისფასი2.00ფუნტი 12.00
პირდაპირიშრომა:4სთ@6.00_ერთისაათი 24.00
ცვლადიზედნადებიხარჯები:4სთ@15.00ფუნტი 60.00

114.00
ზღვრულიმოგება 136.00

ზღვრული დანახარჯებით კალკულაციის სისტემისთვის ჩატარებული გამოთვლა,
პირველრიგში, იმით განსხვავდება,რომ მუდმივი ზედნადები ხარჯების გადახრის
გამოთვლა გამარტივებულია. ვინაიდან წარმოებაში არ ხდება მუდმივი ზედნადები
ხარჯების შთანთქმა, არ წარმოიშობა ზედნადები ხარჯების შთანთქმის სიჭარბე ან
დანაკლისი.მაშასადამე,გამოსათვლელიამხოლოდმუდმივიზედნადებიხარჯების
ღირებულების გადახრა, რაც ზუსტად ისევე გამოითვლება, როგორცდანახარჯთა
სრული(განაწილებით)კალკულაციისსისტემაში.

მე-7გაკვეთილი:
ზღვრულიდანახარჯებით კალკულაციის სისტემაში მუდმივი ზედნადები
ხარჯებისმოცულობის(დამისიშემადგენელიელემენტებისათვისებისა
დაეფექტურობის)გადახრისგამოთვლასაჭიროარარის.

მეორეგანსხვავებაიმაშიმდგომარეობს,რომახლარეალიზაციისმოცულობისგადახ
რაეყრდნობაერთეულისზღვრულმოგებასდაარაერთეულისმოგებას.გამოთვლები
შემდეგნაირადჩატარდება:
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საბიუჯეტორეალიზებულიერთეულები
@ნორმატიულიზღვრულიმოგება
1,000ერთეული×136ფუნტი= 136,000ფუნტი

>27,200ფუნტირეალიზაციის
მოცულობისგადახრა(ხელსაყრელი)

ფაქტობრივირეალიზებულიერთეულები
@ნორმატიულიზღვრულიმოგება
1,200ერთეული×136ფუნტი= 163,200ფუნტი

მე-8გაკვეთილი:
ზღვრულიდანახარჯებით კალკულაციის სისტემაშირეალიზაციის მოცუ-
ლობისგადახრაერთეულისმოგებასკიარეყრდნობა,არამედერთეულის
ზღვრულმოგებას.

დასკვნა
ზოგჯერნორმატიულიდანახარჯებისგადახრებისგამოთვლართულიჩანს,მაგრამ
ხშირშემთხვევაშიპრაქტიკულადძალიანმარტივიგამოსათვლელია.

გთხოვთგაითვალისწინოთსტატიაშიმოცემულირჩევებიდაშეცდომები,რომლებსაც
კანდიდატებიხშირადუშვებენხოლმე.მაშინ,თქვენაღარგაიმეორებთიმავეშეცდო
მებსდაგამოცდაზემაღალქულებსმოაგროვებთ.

პასუხები:
ხისმასალა

ფაქტობრივიგამოყენებაფაქტობრივიდანახარჯებისპირობებში
16,000მ×1.40ფუნტი= 22,400ფუნტი

ფასი>1,600ფუნტი(ხელსაყრელი)

ფაქტობრივიგამოყენებანორმატიულიდანახარჯებისპირობებში
16,000მ×1.50ფუნტი= 24,000ფუნტი

გამოყენება>600ფუნტი
(არახელსაყრელი)

ნორმატიულიგამოყენებანორმატიულიდანახარჯებისპირობებში
1,300ერთეული×12მ×1.50ფუნტი= 23,400ფუნტი
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ქსოვილი

ფაქტობრივიგამოყენებაფაქტობრივიდანახარჯებისპირობებში
7,800კვ.მ×2.10ფუნტი= 16,380ფუნტი

ფასი>780ფუნტი(არახელსაყრელი)

ფაქტობრივიგამოყენებანორმატიულიდანახარჯებისპირობებში
7,800კვ.მ×2.00ფუნტი= 15,600ფუნტი

გამოყენება>0ფუნტი

ნორმატიულიგამოყენებანორმატიულიდანახარჯებისპირობებში
1,300ერთეული×6კვ.მ×2.00ფუნტი= 15,600ფუნტი

ცვლადიზედნადებიხარჯები

ფაქტობრივისაათები,ფაქტობრივიგანაკვეთით
5,000სთ×15.10ფუნტი= 75,500ფუნტი

ღირებულება>5,000ფუნტი
(არახელსაყრელიგადახრა)

ფაქტობრივისაათები,ნორმატიულიგანაკვეთით
5,000სთ×15.00ფუნტი= 75,000ფუნტი

ათვისება>3,000ფუნტი(ხელსაყრელი)

ნორმატიულისაათები,ნორმატიულიგანაკვეთით
1,300სთ×4სთ×15.00ფუნტი= 78,000ფუნტი



 სტატიისგანახლებულივერსიამოამზადამმართველობითი
აღრიცხვისმოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა
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საერთაშორისოსტანდარტებიხარისხის
მართვისშესახებ-ნაწილი1

მოდული„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“
(უმაღლესიდონე)

იმისათვის,რომაუდიტისპროფესიამსაზოგადოებისნდობაშეინარჩუნოს,ნების
მიერიაუდიტიიმგვარადუნდაჩატარდეს,რომფირმებიდამათიპერსონალიასრუ
ლებდნენთავიანთპასუხისმგებლობებსმოქმედისამართლებრივიდაპროფესიული
სტანდარტებისშესაბამისად.აუცილებელია,რომაუდიტორულმაფირმებმადანერგონ
საუკეთესოპრაქტიკისკულტურაამსტანდარტებისშესაბამისად,რაცაუდიტისპარ
ტნიორებსადეკვატურიაუდიტისდასკვნებისგაცემისსაშუალებასმისცემს.აუდიტის
პარტნიორებზე მზარდიფინანსური ზეწოლითგამოწვეული ანგარების საფრთხეები
ზიანსმიაყენებსდამოუკიდებელიაუდიტორებისდასკვნებს,ისევეროგორცარადა
მაკმაყოფილებელიდაგეგმვა, რისკების არაადეკვატური შეფასება, არასაკმარისი
რესურსებიდააუდიტისმტკიცებულებები.აუდიტისადამარწმუნებელიმომსახურების
საერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭო (IAASB)გამოსცემსხარისხისსტანდარტებს,
რათაფირმებსდაეხმაროსამმიზნისმიღწევაში.

დღეისათვისამსფეროსდასარეგულირებლადსაბჭოსგამოცემულიაქვსხარისხის
მართვისშემდეგისაერთაშორისოსტანდარტები(ხმსს):ხმსს1„ხარისხისმართვა
ფირმებისთვის,რომლებიცასრულებენფინანსურიანგარიშგებისაუდიტს,ან
მიმოხილვას,ანსხვასახისმარწმუნებელიდადაკავშირებულიმომსახურებისგა
რიგებებს“,ხმსს2_„გარიგებისხარისხისმიმოხილვა“დაასს220(გადასინჯული)
_„ფინანსურიანგარიშგებისაუდიტისხარისხისმართვა“.

ამსტანდარტებისცოდნაშემოწმდებაუმაღლესიდონისაუდიტისადამარწმუნებელი
მომსახურებისმოდულისგამოცდაზე.გამომცდელებიმოელიან,რომკანდიდატები
წარმოაჩენენსტანდარტებისძირითადიპრინციპებისცოდნასდაპრაქტიკაში
მათიგამოყენებისუნარს.ხარისხისმართვანებისმიერაუდიტსეხებადა,შესაბა
მისად,ამთემასთანდაკავშირებულისაკითხებისცოდნაყველაგამოცდაზეშემოწმ
დება,ვინაიდან,პოტენციურად,ხარისხისმართვისგარკვეულიასპექტებიშესაძლოა
რამდენჯერმეშეგხვდეთერთიგამოცდისკითხვებში.

ამსტატიაშიყურადღებასგავამახვილებთხმსს1ზე,ხოლომეორესტატიაშიგანვი
ხილავთხმსს2სადაასს220(გადასინჯული).სტატიამოიცავსმაგალითებს,რომ
ლებიცგვიჩვენებს,თუროგორშეიძლებაშემოწმდესგამოცდაზეხარისხისმართვის
გარკვეული ასპექტების ცოდნა. თუმცა, ისიც უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს მხოლოდ
საილუსტრაციოდანიშნულების მაგალითებიადა არ უნდა მიიჩნიოთ ყოვლისმომც
ველადანამომწურავად.გამოცდაზესხვამაგალითებიდახარისხისმართვისსხვა
ასპექტებიცშეგხვდებათ.

ხარისხისმართვისსტანდარტებისძირითადიპრინციპები
ხარისხისმართვისსტანდარტებიორიენტირებულიასაზოგადოებისინტერესებისდაც
ვაზე,იმიმედით,რომაღარწარმოიქმნებაზოგიერთიისეთიგარემოება,რომლის
გამოცაუდიტიწარუმატებელიაღმოჩნდა.სტანდარტებშიგანსაკუთრებულიყურადღება
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გამახვილებულია იმის აუცილებლობაზე, რომ აუდიტის პარტნიორები და აუდიტის
გუნდებიუნდაავლენდნენპროფესიულსკეპტიციზმს,დამოუკიდებელიდაკრიტიკული
აზროვნებისუნარს.ესგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიამაშინ,როდესაცაუდიტორი
აფასებსდამკვეთისმიერგანხორციელებულგანსჯას,მიღებულგადაწყვეტილებებსა
დამისმიერგამოთვლილსააღრიცხვოშეფასებებს.ამისათვისაუდიტისგუნდებსუნდა
ჰქონდეთსათანადოკომპეტენციადამხარდაჭერა,რათაარეშინოდეთპოტენციური
უარყოფითიშედეგების.ფირმებისხარისხთანმიმართებითხარისხისსტანდარტებში
„შესაბამისობის“ მიდგომის ნაცვლად პროაქტიულიდა გრადაციაზე დაფუძნებული
მიდგომაგამოიყენება(გრადაცია,	სხვა	სიტყ	ვე	ბით	რომ	ვთქვათ,	გა	რე	მო	ე	ბე	ბის	შე-
სა	ბა	მი	სად	მოქ	მე	დე	ბას	ნიშ	ნავს),	ანუ		მოქ	მე	დი	ხა	რის	ხის	მარ	თ	ვის	სტან	დარ	ტე	ბი	
მი	სა	და	გე	ბა	ყვე	ლა	ზო	მის	ფირ	მას,	მათ	შო	რის	ფირ	მე	ბის	უმ	ს	ხ	ვი	ლეს	ქსე	ლებ	საც	
და	ინ	დი	ვი	დუ	ა	ლურ	პრაქ	ტი	კოს	აუდი	ტორ	საც,	სა	ჭი	რო	ე	ბი	სა	მებრ.			

პრაქტიკაგვიჩვენებს,რომაუცილებელიააუდიტისხარისხისგაუმჯობესება/ამაღლება.
ხარისხისსახელმძღვანელოშიგათვალისწინებულიუნდაიყოსიმისშესაძლებლობა,
რომ  ფირმის პროცესები შეიცვალოს ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის წარმართვის
მიდგომებისცვლილებისშესაბამისად.

ხარისხისსტანდარტებშიყურადღებაგამახვილებულიაასევეფირმებისადამათიქსე
ლებისშიდადაგარემონიტორინგისპროცესებისგაუმჯობესებაზე,ასევეკომუნიკაციის
გაუმჯობესებაზეროგორცშიდა,ისეგარემხარეებთან,როგორიცარის,მაგალითად,
მეთვალყურეობაზეპასუხისმგებელიპირებიდამარეგულირებელიორგანოები.

ხმსს1_„ხარისხის მარ თ ვა ფირ მე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ას რუ ლე ბენ ფი ნან
სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტს, ან მი მო ხილ ვას, ან სხვა სა ხის მარ წ მუ ნე ბე ლი 
და  და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა რი გე ბებს“

ხმსს1შიზემოაღნიშნულიმიდგომაინტეგრირებულიაპრინციპებზეორიენტირებული
მოთხოვნისმეშვეობით,რომელიცფირმასავალდებულებს,რომმანფირმისდამის
მიერშესრულებულიგარიგებებისხასიათსადაგარემოებებს(მათშორის,დამკვეთების
ბაზას)მოარგოსთავისიხარისხისმართვისსისტემისშექმნა,დანერგვადაფუნქციო
ნირება.ამგვარად,გრადაციაზედაფუძნებულიმიდგომაფირმებსხარისხისისეთი
სისტემისშექმნისადადანერგვისსაშუალებასაძლევს,რომელიცითვალისწინებსმათ
კონკრეტულგარემოებებსადარისკებს.

ხარისხისმართვისსისტემაუნდამოიცავდეს8კომპონენტს
1.ფირმისრისკისშეფასებისპროცესი

ფირმებმაუნდაშეიმუშაონდადანერგონრისკისშეფასებისპროცესი,რომლისმეშ
ვეობითფირმა დაადგენს მისთვის შესაფერის ხარისხის მიზნებს და გამოავლენს
რისკებს.ზემოაღნიშნულიპროცესისშემუშავებისასფირმამუნდაგაითვალისწინოს
ფირმისსპეციფიკურისიტუაციადაგარემოდამისმიერგამოყენებულიტექნოლოგი
ები,თავისიქსელებიდანებისმიერიგარემომსახურებისპროვაიდერი,რომელსაცის
იყენებს.ესარისმუდმივი,უწყვეტიმონიტორინგისპროცესიდაარარაიმეერთჯერადი
აქტი,რაცფირმასსაშუალებასაძლევს,ხარისხისმართვისსისტემაგარდაქმნასდა
ნებისმიერცვლილებასმოარგოს.
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ამგვარიმიდგომაფირმასმისთვისდამახასიათებელკონკრეტულრისკებზერეაგირების
საშუალებასმისცემს,რადგანრისკებიგანსხვავებულიიქნებააუდიტორულიფირმის
ზომისადამათიდამკვეთებისპორტფელის/ბაზისმიხედვით.

რისკებზედამათშემცირებაზემორგებულიორიენტაციისშენარჩუნებით,ფირმამუნდა
შეძლოსყურადღებისკონცენტრაციაიმაზე,რომთითოეულიგარიგებისთვისადეკვატური
აუდიტის/აუდიტორისდასკვნაგაიცეს.სხვასთანერთადესშეიძლებაიმითიყოსგანპი
რობებული,რომუფროკომპეტენტურიდაკარგადმომზადებულიპირებიჩაატარებენ
რთულანრისკიანაუდიტს,აუდიტისპარტნიორებსუფრომეტიუფლებამოსილებაექნებათ
იმისთვის,რომგასცენმოდიფიცირებულიაუდიტორისდასკვნები,ვინაიდანდამკვეთებსა
დაგარიგებებზედათანხმებისპროცედურებისჩატარებისშედეგადფირმასრულადგა
მოავლენსდამოუკიდებლობისმიმართშექმნილსაფრთხეებსდაგაატარებსსათანადო
დამცავზომებს.ყველაზემნიშვნელოვანიკიისარის,რომესმიდგომაკონკრეტულ
ფირმებშიწარმოქმნილკონკრეტულრისკებზერეაგირებისთვისარისგანკუთვნილიდა
მოსალოდნელიარარის,რომესრისკებიერთიდაიგივეიქნებაყველააუდიტორული
ფირმისთვის,მათიზომისანდამკვეთებისპორტფელისმიუხედავად.

საგამოცდორჩევა
გამოცდაზეკანდიდატებსშეიძლებამოსთხოვონფირმისრისკისშეფასებისპროცესის
ახსნა ან/და შეფასება და ამ პროცესის გაუმჯობესებისთვის რეკომენდაციების
მომზადება.

2.მმართველობადახელმძღვანელობა

ფირმებმაისეთიგარემოუნდაშექმნან,რომელიცთავისიკულტურისმეშვეობითწარ
მოაჩენსხარისხისადმიფირმისერთგულებასდააღიარებსხარისხისროლსსაზოგა
დოებისინტერესებისდაცვისუზრუნველყოფისსაქმეში.ესპასუხისმგებლობამთელ
ფირმაზე ვრცელდება და არა მარტო ინდივიდუალურ აუდიტზე. ამასთან, მთავარ
აღმასრულებელდირექტორსანმმართველპარტნიორსეკისრებაპასუხისმგებლობა
დაანგარიშვალდებულებახარისხისმართვისსისტემაზე.ესუნდაიყოსიმისგარანტია,
რომფირმისუმაღლესიხელმძღვანელობის„ტონი“მთელფირმაშიუზრუნველყოფს
ხარისხისადაეთიკურიღირებულებებისმიმართერთგულებას.

ფირმაში უნდა არსებობდეს სათანადო სისტემებიდა პოლიტიკა,რომელიც მხარს
უჭერს და ხელს უწყობს ხარისხისადმი ერთგულების შეგნების განვითარებას და
დამკვიდრებასმთელფირმაში,ნაცვლადიმისა,რომფირმამხოლოდდამკვეთების
შენარჩუნებასადამომგებიანიგარიგებებისშესრულებაზეზრუნავდეს.ამანაუდიტის
გარიგებისპარტნიორებსიმისსაშუალებაუნდამისცეს,რომდამკვეთისმსჯელობას
და გადაწყვეტილებებს, საჭიროების შემთხვევაში, შეეწინააღმდეგონ ისე, რომ არ
ეშინოდეთდამკვეთისდაკარგვისშედეგადშემოსავლებისდაკარგვითგამოწვეული
უარყოფითი შედეგების/დასჯის. ამგვარად, ფირმის ყველა თანამშრომელი იღებს
მხარდაჭერას,რათათავიანთისამართლებრივიდამარეგულირებელიმოთხოვნები
შეასრულონზედმეტიკომერციულიზეწოლისანპირადიინტერესებისგარეშე,რაც
არასათანადოგადაწყვეტილებებისმიღებასგამოიწვევდა.
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გამოცდაზეკანდიდატებსშეიძლებამოსთხოვონმმართველობისადახელმძღვა
ნელობისმნიშვნელობისახსნახარისხისმართვისსისტემისმუშაობაშიანსცენარის
მიხედვით ამ სფეროში არსებული ნაკლოვანებების გამოვლენადა შეფასებადა
ასევეგაუმჯობესებისრეკომენდაციებისშეთაბვაზებასფირმისთვის.

3.სათანადოეთიკურიმოთხოვნები

ხარისხისმართვისსისტემაუნდამოიცავდესმიზნებსადაპოლიტიკას,რომელიცგან
კუთვნილიაეთიკურიმოთხოვნებისშესრულებისუზრუნველსაყოფად.როგორცზემოთ
აღვნიშნეთ,ესპროცესებიცგანსხვავდებაფირმისზომისადადამკვეთებისპორტფელის
მიხედვით.სტანდარტითგათვალისწინებულიგრადაციისმიდგომისთანახმადფირ
მებსდანერგილიუნდაჰქონდეთფირმისგარემოებებისადაგარიგებებისხასიათის
შესაბამისიეთიკურირისკებისშემცირებისმექანიზმებიდაარარაიმეფიქსირებული
ღონისძიება/ზომამოცემულრისკზერეაგირებისთვის.

სტანდარტისთანახმად,ფირმამუნდაუზრუნველყოსგარანტია,რომმისმთელპერსო
ნალსგაცნობიერებულიაქვსდაესმისსათანადოეთიკურიმოთხოვნებიდაასრულებენ
მათ,მაგალითად,პერსონალისპრაქტიკულისწავლებისადაეთიკურიდეკლარაციების
მეშვეობით,როგორიცარის,მაგალითად,დამოუკიდებლობისდადასტურებისფორ
მები. გარდა ამისა,ფირმებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ,რომ ჯგუფის ნებისმიერი
კომპონენტისაუდიტორმაცგაიცნობიეროსდაგამოიყენოსისეთიკურიმოთხოვნები,
რომლებიცეხებაჯგუფისაუდიტსადაჯგუფისაუდიტშიმონაწილეაუდიტორებს.

ფირმისთვისშესაფერისიეთიკურიმოთხოვნებიდამოკიდებულიაიმიურისდიქციაზე,
სადაცისსაქმიანობს.იურისდიქციისსაკანონმდებლომოთხოვნებიშეიძლებაგასცდეს
ეთიკისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოსმიერგამოცემულიპროფესიონალიბუ
ღალტრებისეთიკისსაერთაშორისოკოდექსით(კოდექსი)დადგენილიმოთხოვნების
ფარგლებს.ასევე,ბევრფირმასექნებაეთიკურისაფრთხეებისშესუსტების/აღმოფხ
ვრისისეთიპოლიტიკა,რომელსაცარითვალისწინებსკოდექსიდაიმიურისდიქციის
რეგულირებისსისტემა,სადაცფირმაფუნქციონირებს:ხმსს1ფირმებსამმოთხოვნების
შესრულებასაცავალდებულებსხარისხისმართვისსისტემისმეშვეობით.მაგალითად,
ბევრიფირმაანიურისდიქციასაერთოდკრძალავსსაჩუქრებისმიღებას,თუნდაცეს
იყოსუმნიშვნელოღირებულების.ფირმისპოლიტიკისშეუსრულებლობაცხარისხის
მართვის სისტემის წარუმატებლობადმიიჩნევა, მიუხედავადიმისა,რომ არიწვევს
კოდექსისმოთხოვნებისდარღვევას.

გრადაციაფირმებსმისიგარემოებებისადაგარიგებებისხასიათისშესაბამისიეთი
კურირისკების შემცირების საშუალებას აძლევს. მაგალითად, ფირმას, რომელიც
დიდი ქსელის ნაწილია, უფრო დეტალური პროცესები დასჭირდება დამკვეთებს
შორის შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის გამოსავლენად, ვიდრე მცირეფირმას.
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კანდიდატებსშეიძლებამოსთხოვონსცენარშიწარმოქმნილიეთიკურისაფრთხეების
შეფასება,ასევეიმისგანხილვა,მოცემული	ფირმა	შეესაბამება	თუ	არა	ფირმის	მოცემული	ფირმა	შეესაბამება	თუ	არა	ფირმის	
ხარისხის	მართვის	სისტემას.	ხარისხის	მართვის	სისტემას.	ხარისხისმართვისადაეთიკურისაკითხები,თავისი
არსით, ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებულიადა ამიტომ შეიძლება საჭირო
გახდეს ამგვარი საფრთხეების მნიშვნელობისადა შესაბამისიდამცავი ზომების
არსებობისგანხილვამოცემულიგარიგების,მთელიფირმისადახარისხისმართვის
სისტემისკონტექსტში,ასევესხვახელმისაწვდომიინფორმაციის.ესკანდიდატებს,
ტექნიკური ქულების გარდა, პროფესიული უნარებისთვის განკუთვნილი ქულების
მოპოვებისსაშუალებასაცაძლევს.

ასევე,კანდიდატებსშეიძლებამოსთხოვონხარისხისმართვისსისტემაშიარსებული
ისეთინაკლოვანებებისგამოვლენა,რომლებიცშეიძლებაარიწვევდესკოდექსის
დარღვევას,მაგრამშეესაბამებოდესკითხვაშიაღწერილსცენარს.ასეთშემთხვევაში
კანდიდატებმა უნდა განიხილონ ამ სიტუაციის გავლენა გარიგებაზე,ფირმაზე ან
რეკომენდაციებიწარმოადგინონმომავალიდარღვევებისთავიდანასაცილებლად.

4.დამკვეთებთანურთიერთობაზედათანხმებაანარსებულიურთიერთო-
ბებისგაგრძელება

ხმსს1დამატებითყურადღებასამახვილებსისეთპროცედურებზე,რომლებიცეხება
ახალიდამკვეთებისაყვანასდაარსებულისაქმიანიურთიერთობებისგაგრძელებას.
ფირმებმაუნდაშეაფასონდამკვეთისადამისიხელმძღვანელობისპატიოსნებადა
მათიეთიკურიღირებულებები,ასევეფირმისშესაძლებლობა,გარიგებაშეასრულოს
საკანონმდებლოდა პროფესიული მოთხოვნების შესაბამისად. ხარისხის მართვის
სისტემამუნდაუზრუნველყოს,რომფირმისფინანსურმადასაოპერაციოპრიორიტე
ტებმაარგამოიწვიოსარაადეკვატურიშეფასებები,როდესაცფირმაგადაწყვეტილებას
იღებსიმისთაობაზე, უნდადაეთანხმოსთუარაახალდამკვეთთანურთიერთობის
დამყარებასანუნდაგააგრძელოსთუარაარსებულდამკვეთთანურთიერთობა.ახალ
დამკვეთთანურთიერთობისდამყარებისანარსებულთანურთიერთობისგაგრძელების
გადაწყვეტილებამიმართულიუნდაიყოსფირმისშესაძლებლობაზე,უზრუნველყოს
ხარისხიანიგარიგებებისშესრულება.

არსებულისაქმიანიურთიერთობებიხელახლაუნდაშეფასდესყოველიახალიწლის
დასაწყისში,აუდიტორადხელახლადანიშვნამდე.ესშეიძლებაგულისხმობდესპირა
დობისსაიდენტიფიკაციოშემოწმებისხელახლაჩატარებას,თანამშრომელთამიერ
დამოუკიდებლობისდამადასტურებელიგანაცხადების ხელახლაშევსებასდაინტე
რესთაკონფლიქტისან/დააუდიტისჩატარებისკომპეტენციისხელახლაშეფასებას.
ზემოაღნიშნულიპროცედურაასევემოიცავსიმისშეფასებას,ახალიინფორმაციაგა
მოიწვევდათუარადამკვეთისაყვანაზეუარისთქმას,თუესინფორმაციაფირმისთვის
ცნობილიიქნებოდაიმმომენტში,როდესაცპირველადდაეთანხმაამდამკვეთთან
ურთიერთობის დამყარებას. მაგალითად, დამკვეთი, რომელიც არღვევს კანონმ
დებლობას/მარეგულირებელ წესებს, შეიძლება შეუთავსებელი იყოს აუდიტორული
ფირმისღირებულებებთან.
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საგამოცდორჩევა
კანდიდატებსშეიძლებამოუწიოთ„დათანხმებისადაგაგრძელების“გადაწყვეტილების
მნიშვნელობისგანხილვაანხმსს1ისმოთხოვნებისგამოყენებაამკუთხით,როდესაც
შეაფასებენ,დაეთანხმონთუარაახალდამკვეთს,ანდაეთანხმონთუარამუდმივ
დამკვეთსაუდიტორადხელახლადანიშვნაზე,ანდაროდესაცჩაატარებენდამატებით
სამუშაოს არსებულდამკვეთებთან მიმართებით. ხმსს 1ის ჩარჩო ამოსავალი
ბაზაა სცენარის შესაფასებლადდა ეს შეიძლება გავრცელდეს სხვა პროფესიულ
და კომერციულ მოსაზრებებზეც. ახალი დამკვეთის გარიგების განხილვისას
კანდიდატებმა უნდა გაითვალისწინონ სამართლებრივი, მარეგულირებელიდა
ეთიკური,ასევეპროფესიულიმოსაზრებებიდარესურსებისხელმისაწვდომობა.

კანდიდატებმა უნდა იცოდნენ,რომ იურიდიულიდა პროფესიული მოთხოვნების
ფარგლებშიგარიგებისშესრულებისუნარიმოიცავსსამართლებრივ,მარეგულირებელ
და ეთიკურ მოსაზრებებს, მათ შორის რესურსების ხელმისაწვდომობის
გათვალისწინებასახალიდამკვეთისგარიგებისგანხილვისას.ამასთან,მოთხოვნები,
რომლებიც ახალი დამკვეთის ან გარიგებაზე დათანხმებას ეხება, შეიძლება
გავრცელდესსხვაპროფესიულდაკომერციულმოსაზრებებზეც.

ურთიერთობის გაგრძელებასთანდაკავშირებული გადაწყვეტილებების ციკლური
ბუნება იმას ნიშნავს,რომ ხარისხის მართვის ამ ასპექტმა შეიძლება საგამოცდო
კითხვებზეგავლენამოახდინოსაუდიტისპროცესისყველაეტაპზედადამკვეთის
დათანხმებასთან დაკავშირებული მოსაზრებები, სავარაუდოდ, გავრცელდება
როგორცაუდიტის,ისესხვაგარიგებებზე.

5.გარიგებისშესრულება

გარიგებისგუნდებმაუნდაგააცნობიერონთავიანთიპასუხისმგებლობააუდიტის
ხარისხისუზრუნველყოფაზე.გარიგებისგუნდისნაკლებადგამოცდილიწევრების
მუშაობაზეუნდაგანხორციელდესსათანადოზედამხედველობადასათანადოდ
უნდატარდებოდესმათისამუშაოსმიმოხილვა.ხმსს1კონკრეტულადმიუთითებს
აუდიტისგარიგებისპარტნიორისსაკმარისიდაადეკვატურიჩართულობისაუცი
ლებლობაზეაუდიტისპროცესში,აუდიტისმიმდინარეობისყველაეტაპზე.

აუდიტისგუნდებმა უნდა იმოქმედონპროფესიულისკეპტიციზმითდაგადაწყვეტი
ლებების მიღებისას დაეყრდნონ პროფესიულ განსჯას, საჭიროებისამებრ. ამის
უზრუნველსაყოფადფირმასდანერგილიუნდაჰქონდესსათანადოპროცესები.თუ
აუდიტისგუნდსარაქვსსაკმარისიდროსაჭიროპროცედურებისშესასრულებლად,ან
გუნდისწევრებსარაქვთსაკმარისიგამოცდილებაიმისთვის,რომხელმძღვანელო
ბასშეედავოს,საჭირობისამებრ,ანშეცდომებიგამოავლინოს,მაშინიზრდებარისკი
იმისა,რომუზუსტობებივერგამოვლინდებადააუდიტისხარისხიდაზარალდება.
იმისათვის,რომაუდიტიეფექტიანიიყოსდაშეინარჩუნოსსაზოგადოებისნდობა,ის
იმგვარადუნდაჩატარდეს,რომგაცემულიაუდიტორებისდასკვნებიკონკრეტული
გარემოებებისშესაფერისიიყოსდაფირმებიდამათიპერსონალიასრულებდნენ
თავიანთპასუხისმგებლობებსმოქმედისამართლებრივიდაპროფესიულისტანდარ
ტებისშესაბამისად.
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ხარისხისმართვისსისტემამუნდაუზრუნველყოსიმისგარანტია,რომგუნდებსსადავო
საკითხებთანდაკავშირებითაქვთკონსულტაციებისგავლისშესაძლებლობა;გარი
გებისგუნდშიწარმოქმნილიაზრთასხვადასხვაობაგანიხილებადაგადაიჭრებადა
გარიგებისხარისხისმიმომხილველისმიერშემდგომიგანხილვისთვისდაყენებული
ნებისმიერისაკითხისშესახებეცნობებაფირმასდასაკითხიგადაიჭრება.

ამასპექტებისშესახებდამატებითდეტალებსგანვიხილავთმომდევნოსტატიაში,რო
მელიცეხებაასს220ს(გადასინჯული),მათშორის,განვიხილავთმაგალითებს,თუ
როგორშეიძლებაამსაკითხებისცოდნისშემოწმებაგამოცდაზე.

6.რესურსები

ფირმამდროულადუნდაუზრუნველყოსშესაბამისირესურსებითთითოეულიგარიგება.
ესმოიცავსთანამშრომლებს,რომლებსაცაქვთაუცილებელიკომპეტენცია,პრაქტი
კული მომზადება და შესაძლებლობები შესაბამისი გარიგებების შესასრულებლად,
რომლისშესრულებაშიმონაწილეობაცდაევალებათ.ფირმებმაუნდაუზრუნველყონ,
რომუფროგამოცდილიპირებირთულისფეროებისაუდიტსატარებდნენ,რომლებიც
საჭიროებსდამატებითგანსჯას,გუნდისუფროსიწევრებისათანადოდატარებდნენუმც
როსიწევრებისსამუშაოსმიმოხილვასანგუნდისწევრებსადეკვატურიდროჰქონდეთ
მიცემულისაკმარისიტესტირებისჩასატარებლადდასაკითხებისგასაანალიზებლად.

ფირმამუნდაგანიხილოსდამოუკიდებელიექსპერტებისგამოყენებისაუცილებლობის
საკითხი,თუმასარჰყავსშესაბამისიპერსონალი,ანდამატებითისპეციალიზებული
ტექნოლოგიურირესურსებიესაჭიროება.
 

საგამოცდორჩევა
კანდიდატებსშეიძლებამოუწიოთისეთისცენარებისშეფასება,სადაცარაადეკვატური
რესურსებიგამოიყენებოდააუდიტშიდარეკომენდაციებისგაცემაფირმისხარისხის
მართვისსისტემისგაუმჯობესებისღონისძიებებისშესახებ.

7.ინფორმაციადაკომუნიკაცია

ინფორმაციადაკომუნიკაციააუცილებელიახარისხისმართვისსისტემისსხვაკომპო
ნენტებისფუნქციონირებისთვის.ესმოიცავსინფორმაციისმოპოვებას,გენერირებას
დაგამოყენებასდაგადაცემასფირმისფარგლებში,მაგალითად,პოლიტიკისშესახებ
ინფორმაციისმიწოდებაპერსონალისთვის,აუდიტისდროსმიღებულიინფორმაცი
ის მიწოდება გარიგების ხარისხის მიმომხილველისთვის, ან ინფორმაციის გაცვლა
ჯგუფისადაკომპონენტისაუდიტორებსშორის.იგიასევემოიცავსგარემხარეებთან
კომუნიკაციას,მაგალითად,მეთვალყურეობაზეპასუხისმგებელპირებთანანმარეგუ
ლირებელორგანოსთან.

ხმსს 1ის მიხედვით ინფორმაციადა კომუნიკაცია ვრცელდება ხარისხის მართვის
სისტემისყველაკომპონენტზე,რადგანმისგარეშესისტემავერიმუშავებს.ხარისხის
მართვისსისტემისფარგლებშიინფორმაციისადაკომუნიკაციისასპექტებისგამოყე
ნებისსრულისპექტრისაკმაოდვრცელია.ქვემოთგანხილულიამხოლოდხმსს1ის
ზოგიერთიკომპონენტისშესაფერისირამდენიმემაგალითიკონტექსტისთვის.
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ეთიკურიდაპროფესიულიმოთხოვნები
� ფირმისპოლიტიკაეთიკისშესახებ
� სასწავლომასალა
� ჩატარებულიტრენინგებისრეესტრი
� შევსებულიდამოუკიდებლობისგანაცხადები

ახალდამკვეთთანურთიერთობაზედათანხმებადაარსებულთანურთიერ-
თობისგაგრძელება
� რისკისშეფასებადოკუმენტირებულია
� დამკვეთისპირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტებიმოპოვებულიდაშენა
ხულია

� გარიგებისწერილებიშედგენილიადაგაგზავნილია

გარიგებისშესრულება
� აუდიტისპროგრამებიშემუშავებულია
� როლურიდავალებებიდელეგირებულიდადოკუმენტირებულია
� დამკვეთისშესახებინფორმაციამოპოვებულიადაშეყვანილიააუდიტისპროგ
რამებში

� აუდიტისფაილშიდოკუმენტირებულიააუდიტორებისმიერგამოტანილიდასკვნები
� ანგარიშები ხელმძღვანელობისადამეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელიპირე
ბისთვის

კომუნიკაცია დროულად უნდა განხორციელდეს ფირმის კულტურის შესაბამისად,
რომელიცეხებაინფორმაციისგაცვლასფირმისფარგლებში,საჭიროებისშემთხვე
ვაში,მაგალითად,როდესაცეთიკურისაფრთხისგამოარშეიძლებაგუნდისამათუ
იმწევრისკონკრეტულდამკვეთთანგარიგებისგუნდშიდანიშვნა,მოსალოდნელია,
რომგუნდისწევრმაამისშესახებუნდააცნობოსფირმას.

ხმსს1ში ასევე სპეციალურად  მითითებულია გარე კომუნიკაციის აუცილებლობის
შესახებ, რაც საჭიროა აუდიტის ხარისხის შესანარჩუნებლად. ეს მოიცავს კომუნი
კაციას ფირმის ქსელის ფარგლებში და მომსახურების პროვაიდერებთან, ასევე
კანონმდებლობით ან პროფესიული სტანდარტებით მოთხოვნილ კომუნიკაციას,
მაგალითად, როდესაც არსებობს ინფორმირების კონკრეტული მოთხოვნა მეთ
ვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის დამკვეთის მიერ გარკვეული კანო
ნებისათუნორმატიულიაქტებისმოთხოვნებისშეუსრულებლობისშესახებ. 
 

საგამოცდორჩევა
კანდიდატებს შეიძლება მოუწიოთ სცენარების შეფასება ამ საკითხებთანდაკავ
შირებითდარეკომენდაციების გაცემა ამ სფეროშიფირმის ხარისხის მართვის
სისტემისგაუმჯობესებისშესახებ.კანდიდატებსუნდაახსოვდეთ,რომინფორმაციისა
დაკომუნიკაციისკომპონენტიმონაწილეობსხარისხისმართვისსისტემისყველა
ასპექტშიდასაგამოცდოკითხვებშიშეიძლებაგათვალისწინებულიარიყოს,როგორც
იზოლირებულითემა.
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8.მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესი

ფირმებსდანერგილიუნდაჰქონდეთხარისხისმართვისსისტემისეფექტიანობისმო
ნიტორინგისპროცესი,რომელიცუზრუნველყოფსხარვეზებისდროულგამოვლენას,
რაცგამოსასწორებელიზომებისდროულადგატარებისსაშუალებასმისცემსფირმას.
ესპროცესიარისუწყვეტიციკლი,რომლისდანერგვადაფუნქციონირებაფირმებს
კონკრეტულადმოეთხოვებათ.

საგამოცდორჩევა
კანდიდატებს შეიძლება მოუწიოთ  იმის ახსნა, თუროგორ უწყობს ეს პროცესი
ხელსფირმის ხარისხის მართვის სისტემისმუდმივგაუმჯობესებას.გარდაამისა,
კანდიდატებსშეიძლებამოუწიოთმიმომხილველისროლისშესრულება,რომელსაც
ევალებაპროცესისამელემენტისშესრულება:გამოავლინოსნაკლოვანებებიდა
ფირმასმისცესრეკომენდაციებიმათიგამოსასწორებელიზომებისშესახებ.

დასკვნა
ხმსს 1  ყურადღებას ამახვილებს აუდიტის ხარისხზე და ხარისხთანდაკავშირებუ
ლირისკებისმართვისპროცესზე,რაცმიზნადისახავსიმისუზრუნველყოფას,რომ
ყველაფირმისთვისხარისხიწარმოადგენდესპრიორიტეტსაუდიტისადასხვასახის
მარწმუნებელიგარიგებებისშესრულებისას.სტანდარტშიგამოიყენებაპრინციპებზე
დაფუძნებულიმიდგომა,რომელიცმიმართულიაგრადაციაზე,მოქნილობასადახა
რისხისგანუხრელგაუმჯობესებაზე.

ხარისხისმართვანებისმიერიაუდიტისდედაარსიადასწორედაუდიტისხარისხისა
დახარისხისმართვისმნიშვნელობისსიღრმისეულიგაცნობიერებაუდევსსაფუძვლად
აუდიტის ჩატარებას. ხარისხი უმთავრესი ფაქტორია იმისთვის, რომ ჩატარებული
აუდიტიშეესაბამებოდესმიზანსდაუზრუნველყოფდესსაზოგადოებისნდობისშენარ
ჩუნებას.როგორცასეთი,ხარისხიყველააუდიტისადააუდიტისყველაეტაპისთვის
საკვანძოასპექტიადაკანდიდატებიუნდამოელოდნენ,რომნებისმიერსაგამოცდო
კითხვაშიშემოწმდებააუდიტისნებისმიერიეტაპისთვისშესაფერისიხარისხისმართვის
გარკვეულიასპექტებისცოდნა.


სტატიამოამზადაუმაღლესიდონისაუდიტისადა

მარწმუნებელიმომსახურებისმოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა
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ვებგვერდი, 24/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020775

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

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

1. მე-80 მუხლის მე-7 და მე-8 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. ფიზიკური პირის, რომელიც სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული 

თამაშობების ორგანიზებიდან იღებს შემოსავალს, აღნიშნული საქმიანობის ნაწილში 
საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია აზარტულ თამაშობაზე/თამაშობებზე 
მოთამაშეებისგან მიღებულ ფსონებსა და მოთამაშეებზე გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა. 

8. სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ ან/და მომგებიან 
თამაშობებში (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი წამახალისებელი 
გათამაშებისა) მონაწილე პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია მის მიერ 
სისტემურ-ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხა.“. 

2. 81-ე მუხლის 3  1 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3   1. ფიზიკური პირის მიერ სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობების 

ორგანიზებიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 10 პროცენტით.“. 
3. 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ძ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ძ) აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის მომწყობი 

პირების მიერ აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, გარდა სისტემურ-
ელექტრონული ფორმით აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების  ორგანიზებიდან  მიღ
ებული შემოსავლისა;“.  

4. 97-ე მუხლის მე-9 და 9 1 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„9. პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი სისტემურ-ელექტრონული 

ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების შემთხვევაში ამ საქმიანობის 
ნაწილში განისაზღვრება ამ კოდექსის 309-ე მუხლის მე-16 ნაწილის შესაბამისად. 

9   1. სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობების ორგანიზების  ნაწილში  
პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია მოთამაშეებისგან მიღებულ ფსონებსა და 
მოთამაშეებზე გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა.“. 

5. 98-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3. პირის მიერ სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობების 

ორგანიზებიდან მიღებული დასაბეგრი მოგება იბეგრება 10 პროცენტით.“. 
6. 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ს“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ს) აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის მომწყობი 

პირების მიერ აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული მოგების (გარდა სისტემურ-
ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზებიდან და სისტემურ-
ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზებიდან მიღებული 
მოგებისა) განაწილება;“. 

7. 135-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3. პირისთვის, რომელიც საშემოსავლო/მოგების გადასახადით იბეგრება ამ კოდექსის 

309-ე მუხლის მე-16 ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით, 
სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნაწილში 
საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე. 

4. პირისთვის, რომელიც არის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული 
თამაშობების ორგანიზატორი, საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე.“. 
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8. 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე 1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ე  1) პირი, რომელიც არის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული ან/და 

მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) ორგანიზატორი და 
მოთამაშეზე სისტემურ-ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გასცემს თანხას;“. 

9. 259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„კ) აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის მომწყობი 

პირები – საქმიანობის ამ ნაწილში, გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო 
აპარატების თამაშობების ორგანიზებისა და სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 
ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნაწილში განხორციელებული საქმიანობისა.“. 

10. 309-ე მუხლის მე-16 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„16. სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების 

შემთხვევაში პირისთვის საშემოსავლო/მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი 
აღნიშნული საქმიანობის ნაწილში არის ამ საქმიანობის მიხედვით ყოველი საანგარიშო 
თვის განმავლობაში მიღებული ფსონების ჯამი, რომელიც იბეგრება 7%-იანი განაკვეთით. ამ 
შემთხვევაში პირი ვალდებულია არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმით წარადგინოს დეკლარაცია 
და იმავე ვადაში გადაიხადოს შესაბამისი გადასახადი.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2024 წლის 1 ივნისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                სალომე ზურაბიშვილი   სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

9 თებერვალი 2023 წ.
N2590-XIმს-Xმპ

ვებგვერდი, 06/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017655

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №34ბრძანება №34

2023 წლის 3 თებერვალი ქ. თბილისი2023 წლის 3 თებერვალი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

1. 73 3 მუხლის:
ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული ერთ-ერთი გარემოების დადგომისას დასაბეგრი 

ოპერაციის თანხა კორექტირდება, თუ:
ა) საგადასახადო ორგანოში წარდგენილია ან/და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახულია 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის მითითებული;
ბ) დღგ-ის დეკლარაციაში არასწორად არის მითითებული დღგ-ის თანხა;
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გ) გამოწერილია დღგ-ის ანგარიშფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის 
მითითებული;

დ) უძრავი ნივთის მიწოდების ოპერაციაზე დღგ დარიცხულია საგადასახადო შემოწმების 
შედეგად, რომლის საფუძველზეც საგადასახადო ორგანომ განახორციელა პირის დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრაცია. ამ შემთხვევაში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა კორექტირდება ამ 
მუხლის მე-10- მე-11 პუნქტებით განსაზღვრული წესით.“;

ბ) მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 და მე-11 პუნქტები:
„10. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
ა) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევის გარდა, დღგ-ის თანხის 

კორექტირების მიზნით, გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს  
№III-24 1 დანართით დადგენილი ფორმის დეკლარაციას, რომელშიც მონაცემები შეიტანება 
უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად;

ბ) თუ კორექტირების გამომწვევი გარემოება დადგა საგადასახადო შემოწმების 
მიმდინარეობისას, შემოწმებით მოცულ საანგარიშო პერიოდში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა 
კორექტირდება საგადასახადო ორგანოს მიერ.

11. ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დეკლარაციით 
მოთხოვნილი დღგ-ით დასაბეგრი თანხის კორექტირებასთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილებას იღებს საგადასახადო ორგანო, დეკლარაციის რეგისტრაციის დღიდან 
ორი თვის ვადაში. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია გადასახადის გადამხდელს 
მოსთხოვოს დამატებითი  დოკუმენტის ან ინფორმაციის წარმოდგენა. დღგ-ით დასაბეგრი 
თანხა დაკორექტირდება საგადასახადო ორგანოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღების შემთხვევაში. ამასთანავე, დღგ-ის თანხის კორექტირებაზე უარის თქმის შესახებ 
მოტივირებული გადაწყვეტილება ეგზავნება გადასახადის გადამხდელს გადაწყვეტილების 
მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.“.

2. ინსტრუქციას დაემატოს თანდართული რედაქციის დანართი №III-242. ინსტრუქციას დაემატოს თანდართული რედაქციის დანართი №III-24 1 1..
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი

დანართი №III-241

დეკლარაცია
უძრავი ნივთის მიწოდების დღგ-ით 
დასაბეგრი თანხის კორექტირების 
თაობაზე, რომელზეც დღგ დარიცხულია 
საგადასახადო შემოწმების შედეგად
გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

წარედგინა
(საგადასახადო ორგანოს 
დასახელება)

გადასახადის გადამხდელი 
(სრული სახელი ან დასახელება)

დეკლარაცია წარმოდგენილია:
ელექტრონულად

პირადადფოსტით

მოცემული დეკლარაცია შედგენილია ფურცელზეთანდართული 
დამადასტურებელი
დოკუმენტებიფურცელზე

წარმოდგენის თარიღი

რეგისტრაციის ნომერი

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის

(ხელმოწერა)(სახელი, გვარი)
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კო რექ ტი რე ბას დაქ-
ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
ოპე რა ცი ის მო ნა წი-
ლე მხა რე ე ბი
მიმწოდებელი

(საიდენტიფიკაციო ნომერი და სრული სახელი/ დასახელება)
მიმღები

(საიდენტიფიკაციო ნომერი და სრული სახელი/ დასახელება)

დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების თარიღი
კორექტირების გამომწვევი გარემოების დადგომის თარიღი

N მიწოდებული უძრავი ნივთი ანაზღაურების თანხა (დღგ-ის გარეშე)
1
2
3

კო რექ ტი რე ბის 
გა მომ წ ვე ვი გა-
რე მო ე ბა

გაუქმდა დასაბეგრი ოპერაცია
შეიცვალა დასაბეგრი ოპერაციის სახე (მათ შორის, შეიცვალა დაბეგვრის რეჟიმი)
მხარეთა შეთანხმებით, შეიცვალა დაბეგვრის მომენტში განსაზღვრული ანაზღაურების თანხა, 
გარდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებისა

საქონელი სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება დღგ-ის გადამხდელს

კორექტირების გამომწვევი გარემოების დეტალური აღწერა:

დღგ-ის შესამცირებელი თანხა
საგადასახადო მოთხოვნის ნომერი საანგარიშო პერიოდი დღგ-ის თანხა

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

თარიღი



62

ვებგვერდი, 14/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017656
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №39ბრძანება №39

2023 წლის 13 თებერვალი ქ. თბილისი2023 წლის 13 თებერვალი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

1. მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი საგადასახადო ან/და საბაჟო 

ვალდებულების წარმოშობისას ვალდებულია საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით მიმართოს 
შემოსავლების სამსახურს.“.

2. მე-3 მუხლის 1 3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1 3. ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) საგადასახადო აღრიცხვა, 

ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულის ნაცვლად, შესაძლებელია 
განხორციელდეს საგადასახადო ორგანოსთვის ვიდეოზარით მიმართვის საფუძველზე. 
საგადასახადო აღრიცხვის თაობაზე ფიზიკური პირის ვიდეოზარით მიმართვა ასევე 
წარმოადგენს ამ ინსტრუქციის მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ელექტრონული 
ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის მოთხოვნას. ცალკეულ შემთხვევაში საგადასახადო 
ორგანო უფლებამოსილია, ვიდეოზარით მიმართვის ნაცვლად, პირს მოსთხოვოს №I-01 
დანართის შესაბამისი განცხადების წარდგენა.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 მარტიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 17/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 
010320020.22.033.017660

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №48ბრძანება №48

2023 წლის 16 თებერვალი ქ. თბილისი2023 წლის 16 თებერვალი ქ. თბილისი

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტისა და ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის  შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

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

სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანებით (ვებგვერდი, 15.09.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 
010320020.22.033.016898) დამტკიცებულ დებულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის:
ა) „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის განსაზღვრა, 

წინასწარი შედეგების განხილვის, გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისა და ხარისხის 
მართვის სისტემის მონიტორინგის ანგარიშის გასაჩივრების პროცედურების დადგენა;

ვ) რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ხარისხის მართვის 
სისტემის მონიტორინგის განხორციელება;“;

ბ) „უ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შინაარსის „უ 1“, „უ 2“ და „უ 3“ ქვეპუნქტები: 
„უ 1) „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისთვის, სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებულ 
პირთა ზედამხედველობა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობა;

უ 2) შესაბამის რეესტრში რეგისტრირებული სერტიფიცირებული ბუღალტრების, 
პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების, აუდიტორების, აუდიტორული 
(აუდიტური) და საბუღალტრო ფირმების მიერ ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის 
დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და  შესაბამისი 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესრულებაზე ზედამხედველობა;

უ 3) „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისთვის, სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებული 
პირის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესასრულებლად, სახელმძღვანელო 
მითითებების გამოცემა და მეთოდური რეკომენდაციების შემუშავება;“.

2. მე-3 მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ნორმატიულ და ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს – ბრძანებებს. აგრეთვე, „ფულის გათეთრებისა 
და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მიზნებიდან გამომდინარე, სამსახურის კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებთან 
დაკავშირებით გამოსცემს სამართლებრივ აქტებს;“;

ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„4. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში,  სამსახურის უფროსის ფუნქციებს  

მისივე დავალებით ასრულებს ერთ-ერთი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი.“.

3.  მე-4 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„2. სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულებია:
ა) სამსახურის აპარატი;
ბ) აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტი;
გ) ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტი;
დ) ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტი.“;
 ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2 1 და 2 2 პუნქტები:
„2 1. სამსახურის აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულებია:
ა) საბჭოს სამართლებრივი მხარდაჭერის და სასამართლოებთან ურთიერთობის 

სამმართველო;
ბ) ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სამმართველო.
2 2. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულებია:
ა) ხარისხის უზრუნველყოფის სამმართველო;
ბ) ანგარიშგებების ადმინისტრირების სამმართველო.“.
4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. სამსახურის აპარატი„მუხლი 5. სამსახურის აპარატი
სამსახურის აპარატის ძირითად ამოცანებსა და ფუნქციებს ახორციელებენ მასში 

შემავალი მეორადი სტრუქტურული ერთეულები (სამმართველოები).“.
5. მე-5 მუხლის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 5 1 და 5 2 მუხლები:
„მუხლი 5„მუხლი 5 1 1. საბჭოს სამართლებრივი მხარდაჭერისა და სასამართლოებთან ურთიერ-. საბჭოს სამართლებრივი მხარდაჭერისა და სასამართლოებთან ურთიერ-

თობის სამმართველოთობის სამმართველო
საბჭოს სამართლებრივი მხარდაჭერისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის 

სამმართველოს ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) საბჭოში წარდგენილი საჩივრების კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შესწავლა და საჭიროებისას, ხარვეზის დადგენა, მოსამზადებელი შეხვედრის 
ჩატარება ან/და დასკვნისათვის/ინფორმაციის მიღებისთვის სამსახურისადმი მიმართვა;

ბ) საბჭოში წარდგენილი საჩივრების რეესტრის წარმოება;
გ) შესაბამისი ინფორმაციის მიღების მიზნით, საბჭოს წევრის მიერ წარდგენილი 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტის სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული 
ერთეულისთვის გაგზავნის უზრუნველყოფა; 

დ) სამსახურის უფროსის კანდიდატურის წარდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრისთვის კონსულტაციის გაწევისა და საბჭოს პოზიციის რეკომენდაციის 
სახით მიწოდების მიზნით, წარდგენილ კანდიდატთა შესახებ შესაბამისი დოკუმენტაციის 
შეგროვება და საბჭოსთვის წარდგენა;

ე) საბჭოს სხდომის დაგეგმვა და ჩატარების ორგანიზება, მათ შორის, განხილვაში 
მონაწილე მხარეებთან კომუნიკაცია, სხდომის დღის წესრიგის და განსახილველი 
საკითხების შესახებ არსებული მასალების, ელექტრონული ან/და მატერიალური სახით,  
საბჭოსთვის მიწოდების უზრუნველყოფა, დაინტერესებულ პირთა ინფორმირება, დამსწრე 
პირთა უფლებამოსილებების შემოწმება, სხდომის რეგლამენტირებულად წარმართვის 
უზრუნველყოფა;

ვ) საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესაბამისად, საჭიროების მიხედვით, 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების, რეკომენდაციების, 
შეტყობინებების, წერილების ან/და სხვა ტიპის მიწერილობის პროექტების მომზადება და 
ვიზირება/ხელმოწერის პროცესის კოორდინაცია;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში საბჭოში შემოსული კორესპონდენციის დამუშავება, 
განხილვა, მათზე დასკვნების/წინადადებების მომზადება და საჭიროებისას, საპასუხო 
კორესპონდენციის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში მომზადებაზე კონტროლი;

თ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა 
და ამოცანების შესრულების მიზნით, სამსახურის უფროსის, შესაბამისი პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მითითებების, დავალებებისა და სხვა 
ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 5მუხლი 5 2 2. ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სამმართველო. ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სამმართველო
ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სამმართველოს ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) სამსახურის სისტემაში საქმისწარმოების ორგანიზება, მათ შორის, საარქივო და 

საიდუმლო საქმისწარმოების განხორციელება, არქივში დაცული დოკუმენტების მოძიება 
და მოთხოვნის შემთხვევაში ასლების გაცემის უზრუნველყოფა, სამსახურის ბლანკებისა და 
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საქმისწარმოებისათვის საჭირო ბეჭდების აღრიცხვა-შენახვა და გამოყენებაზე კონტროლი;
ბ) ადამიანური რესურსების მართვის უზრუნველყოფა, მათ შორის:
ბ.ა) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის უფროსის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, მათ შორის საჯარო მოხელედ დანიშვნის, 
მისი გადაყვანის, კარიერული განვითარების, გათავისუფლების, დროებითი ფუნქციების 
შესრულების დაკისრების, შვებულების, მივლინების, წახალისებისა და დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების (მოხსნის), სამსახურებრივი ურთიერთობის 
შეჩერების და სხვა სამსახურებრივ საკითხებთან დაკავშირებით;

ბ.ბ) შრომითი ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და თანმდევი პროცესების 
კოორდინაცია;

ბ.გ) სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა მონაცემების დამუშავება და თანმდევი 
პროცესის მართვა;

ბ.დ) სამსახურის თითოეული თანამდებობის სამუშაოს აღწერილობის შემუშავება;
ბ.ე) სამსახურის კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტების მიზნით შესაბამისი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრის და ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსების 
ორგანიზება/ჩატარების უზრუნველყოფა;

ბ.ვ) სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა შრომითი მოტივაციის ფაქტორების განსაზღვრა 
და მართვა;

ბ.ზ) სამსახურის საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის და თანმდევი პროცესების 
მართვის უზრუნველყოფა;

ბ.თ) სამსახურის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების და კარიერული 
ზრდის დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა;

ბ.ი) სამსახურში პრაქტიკისა ან/და სტაჟირების გავლის უზრუნველყოფა;
ბ.კ) სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ოპტიმიზაციის მიზნით 

რეკომენდაციების შემუშავება;
გ) საზოგადოებასთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა,  მათ შორის:
გ.ა) სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაინტერესებული პირე-

ბისთვის აქტუალური პრობლემების კვლევა და მათი განხილვისა და გადაწყვეტის 
მიზნით, სამსახურსა და დაინტერესებულ პირებს შორის დიალოგის გამართვისათვის 
შეხვედრების ორგანიზების განხორციელება. ასევე, სამსახურის უფროსის საჯარო გამოსვ-
ლების უზრუნველყოფა;

გ.ბ) სამსახურის საინფორმაციო ბიულეტენის, საინფორმაციო ფურცლების, პრეს-
რელიზისა და სხვა ინფორმაციული მასალების მომზადების ორგანიზება;

გ.გ) სამსახურის ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსების უზრუნველყოფა;
გ.დ) დაინტერესებული პირებისა  და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

ოპერატიულად ინფორმირება სამსახურში მიმდინარე პროცესების შესახებ;
გ.ე) პრესისა და სატელევიზიო საინფორმაციო გამოშვებების ანალიზის მიხედვით 

უახლოეს პერიოდში გასატარებელი და გრძელვადიანი ღონისძიებების შემუშავება;
გ.ვ) სამსახურის  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
გ.ზ) მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციების შეგროვება, მათი გადარჩევა და 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გასავრცელებლად მომზადება;
გ.თ) პრესის მიმოხილვის და ანალიზის მომზადება;
დ) სამსახურის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა, შესაბამისი წერილობითი 

დოკუმენტების, სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სისტემაში შემოსული კორესპონდენციის 

დამუშავება, განხილვა, მათზე დასკვნების/წინადადებების მომზადება და საჭიროებისას, 
საპასუხო კორესპონდენციის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში მომზადებაზე 
კონტროლი;

ვ) სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ განსახორციელებელი ფუნქციების 
შესრულებასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმართვა და უზრუნველყოფა;

ზ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
თ) სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებზე ზედამხედ-

ველობა და კონტროლი;
ი) სამსახურის ,,ცხელი ხაზის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, შემოსულ ზარებსა და 

სხვა და სხვა საშუალებებით მოწერილობებზე რეაგირება;
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კ) დაწესებულების მიზნებთან სამსახურის თანამშრომელთა შეუსაბამო ქმედების 
არსებობის შემოწმება და მისი აღმოჩენის მიზნით, შემოწმების შესაბამისი ღონისძიებების 
დაგეგმვა,  სამსახურში აღმოჩენილი ხარვეზებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების მოკვლევის  
მიზნით ინფორმაციის შესაბამისი დეპარტამენტისათვის მიწოდება;

ლ) მთარგმნელობითი პროგრამული მომსახურების უზრუნველყოფა, მათ შორის, 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და სხვადასხვა დოკუმენტების/სახელმძღვანელოების 
ბაზების (tranlsation memory) შექმნა, არსებული ბაზების გამოყენებით შესაბამისი ანალიზისა 
და თარგმანის უზრუნველყოფა;

მ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა 
და ამოცანების შესრულების მიზნით, სამსახურის უფროსის, შესაბამისი პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მითითებებისა და დავალებების 
განხორციელება.“.

6. მე-6 მუხლის:
ა) „ვ“  და „ზ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის კანონით განსაზღვრულ ვადებში 

განხორციელება,  ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული პროცედურების დაგეგმვა/განსაზღვრა, მათ შორის, სდპ-ების ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის პროცესისა და პროცედურების მიმართ დამატებითი მოთხოვნებისა 
და კანონის მე-14 მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აუდიტორული მომსახურების 
მიმართ დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით;

ზ) ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნის 
შესახებ განცხადებების განხილვა და მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მოთხოვნაზე უარის 
თქმის თაობაზე სამსახურის უფროსისთვის შესაბამისი გადაწყვეტილების მომზადების 
უზრუნველყოფა;“;

ბ) „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ი) ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება, მონიტორინგის 

წინასწარი და საბოლოო შედეგების თაობაზე ანგარიშის პროექტის სამსახურის 
უფროსისათვის წარდგენა და წინასწარი შედეგების განხილვაში მონაწილეობის მიღება, 
გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის თაობაზე სამსახურის უფროსისათვის წინადადებე
ბის შემუშავება;“;

გ) „პ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„პ) აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ 

ან მისი უფლებამონაცვლე ორგანოს მიერ მიღებული ხარისხის მართვის საერთაშორისო 
სტანდარტების (ISQM) სამოქმედოდ შემოღებასთან დაკავშირებული პროცესების 
უზრუნველყოფა (მათ შორის, მესამე პირების მეშვეობით);”;

დ) „შ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შ) კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამსახურის 

წარმომადგენლობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საბჭოში/სასამართლოში;“;
ე) „ჩ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
7. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის „მუხლი 7. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის 

დეპარტამენტიდეპარტამენტი
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

ძირითად ამოცანებსა და ფუნქციებს ახორციელებენ მასში შემავალი მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულები (სამმართველოები).“.

8. მე-7 მუხლის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 7 1 , 7 2  და მე-8 მუხლები:
„მუხლი 7 „მუხლი 7 11. ხარისხის უზრუნველყოფის სამმართველო . ხარისხის უზრუნველყოფის სამმართველო 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამმართველოს ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) სუბიექტების მიერ წარდგენილი ანგარიშგებების კანონით დადგენილ სტანდარტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით, წარდგენილი ანგარიშგებების მიმოხილვის პროცესის 
რისკზე დაფუძნებული მიდგომით უზრუნველყოფა  და გამოვლენილი  ხარვეზების 
აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი რეაგირება, მათ შორის სუბიექტებთან და სხვა 
მარეგულირებელ/ საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობა;

ბ) მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, საჭიროებისას, შესაბამისი 
ცვლილების პროექტის მომზადება და წარდგენა სამსახურის უფროსისთვის;
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გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისათვის დადგენილი 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, 
საჭიროებისას, შესაბამისი ცვლილების პროექტის მომზადება და წარდგენა სამსახურის 
უფროსისთვის;

დ) ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) ან მისი 
უფლებამონაცვლე ორგანოს მიერ მიღებული და გამოცემული სრული სტანდარტების, მათ 
შორის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS), ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IAS), ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაციების 
საერთაშორისო საბჭოს (IFRIC) მიერ ან ინტერპრეტაციების მუდმივმოქმედი კომიტეტის 
(SIC) მიერ მიღებული ინტერპრეტაციების და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების  (IFRS for SMEs)  სამოქმედოდ შემოღებასთან 
დაკავშირებული პროცესების უზრუნველყოფა (მათ შორის, მესამე პირების მეშვეობით);

ე) ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით 
სახელმძღვანელოებისა და დამხმარე მასალების პროექტის შემუშავება და დეპარტამენტის 
უფროსისთვის წარდგენა;

ვ) სამსახურის მიერ შემუშავებული ანგარიშგების სტანდარტებისა და წესების 
გამოყენებასთან დაკავშირებით განმარტებების გაცემა;

ზ) სამმართველოს კომპეტენციით მიკუთვნებულ საკითხებზე კანონით განსაზღვრულ 
პროფესიულ ორგანიზაციებთან, აუდიტორებთან/აუდიტორულ ფირმებთან, მარეგული-
რებელ/საზედამხედველო ორგანოებთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობის 
კოორდინაცია;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამსახურის 
წარმომადგენლობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საბჭოში/სასამართლოში;

ი) ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ფარგლებში, დინამიური 
აპროქსიმაციის მიზნებისთვის - ევროკავშირის დირექტივების განახლებული მოთხოვნების 
კანონმდებლობაში ასახვა, კერძოდ, ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების ცვლილების პროექტის შემუშავება და დეპარტამენტის 
უფროსისათვის წარდგენა;

კ) სამმართველოს კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის უფროსის ნორმატიული და 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, 
მათ შორის, კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში, შესაბამის 
სამართლებრივ აქტებში განსახორციელებელი ცვლილებების მიღებისათვის საჭირო 
პროცედურების უზრუნველყოფა;

ლ) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების, 
სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და სამსახურთან არსებული საბჭოს მიერ შემუშავებული 
სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;

მ) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სისტემაში შემოსული კორესპონდენციის 
დამუშავება, განხილვა, მათზე დასკვნების/წინადადებების მომზადება და საჭიროებისას, 
საპასუხო კორესპონდენციის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში მომზადება;

ნ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა 
და ამოცანების შესრულების მიზნით,  სამსახურის უფროსის ან/და შესაბამისი პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მითითებების, დავალებებისა და სხვა 
ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 7 მუხლი 7 22. ანგარიშგებების ადმინისტრირების სამმართველო. ანგარიშგებების ადმინისტრირების სამმართველო
ანგარიშგებების ადმინისტრირების სამმართველოს ძირითადი ამოცანები და 

ფუნქციებია:
ა) ფინანსური, მმართველობის და სახელმწიფოსათვის გადახდილი თანხების შესახებ  

ანგარიშგებების ვებ-გვერდთან დაკავშირებული ტექნიკური და სამართლებრივი პროცესების 
გამართულობა - წესების მომზადება, მართვა და საჯაროობის უზრუნველყოფა;

ბ) ანგარიშგებების ერთიანი სისტემის შესაქმნელად და განსავითარებლად შესაბამის 
უწყებებთან/ორგანოებთან თანამშრომლობა;

გ) სუბიექტების მიერ წარდგენილი ანგარიშგებების ამ კანონით დადგენილ 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის მონიტორინგის რისკზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიის 
შემუშავება და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით სუბიექტებთან და სხვა 
მარეგულირებელ/საზედამხედველო ორგანოებთან თანამშრომლობა;
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დ) სუბიექტების მიერ ანგარიშგებების მომზადების, შედგენის, წარდგენისა და 
გამოქვეყნების პროცესში გამოვლენილ სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების ან 
აღმოფხვრისათვის შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვის მიზნით, სამართალდარღვევების 
შესახებ ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსისათვის მიწოდება;

ე) კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტისა და სხვა მოთხოვნების დარღვევის -  სუბიექტების 
მიერ ანგარიშგებების წარუდგენლობის, ანგარიშგებების მომზადების, წარდგენისა და 
გამოქვეყნების პროცესში გამოვლენილ სამართალდარღვევებზე რეაგირება, კერძოდ 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების, საჭიროებისამებრ, 
სააღსრულებო ფურცლის პროექტების მომზადება და წარდგენა სამსახურის უფროსისათვის;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში კანონით განსაზღვრულ პროფესიულ ორგანიზაციებთან, 
აუდიტორებთან/აუდიტორულ ფირმებთან, მარეგულირებელ/საზედამხედველო 
ორგანოებთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამსახურის 
წარმომადგენლობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საბჭოში/სასამართლოში;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის უფროსის ნორმატიული და ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, მათ შორის, 
კანონმდებლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამის სამართლებრივ აქტებში 
განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ ნორმატიული აქტების პროექტების 
მიღებისათვის საჭირო პროცედურების უზრუნველყოფა;

ი)  კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების, 
სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და სამსახურთან არსებული საბჭოს მიერ შემუშავებული 
სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;

კ) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სისტემაში შემოსული კორესპონდენციის 
დამუშავება, განხილვა, მათზე დასკვნების/წინადადებების მომზადება და საჭიროებისას, 
საპასუხო კორესპონდენციის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში მომზადება;

ლ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა 
და ამოცანების შესრულების მიზნით, სამსახურის უფროსის ან/და შესაბამისი პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მითითებების, დავალებებისა და სხვა 
ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 8. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტიმუხლი 8. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტი
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 

მიზნებისთვის პროფესიული მომსახურების განმახორციელებელი ბუღალტრებისა და 
საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრების მართვა. რეესტრების მართვასთან 
დაკავშირებული ბიზნესპროცესების და წესების მომზადება;

ბ) „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შე-
სახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისთვის, სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებული პირის 
მიერ ამ კანონისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესრულების 
საკითხებზე სახელმძღვანელო მითითებებისა  და რეკომენდაციების პროექტების შემუშავება, 
საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადება, სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავების 
პროცესში მონაწილეობის მიღება;

გ) „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისთვის, სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებულ 
პირთა ზედამხედველობა, ფულის გათეთრებისა  და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის მიმართულებით კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დისტანციური 
ან/და ადგილზე შემოწმება;  

დ) „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის ან/და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ან/და შესაბამისი კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტების მოთხოვნის დარღვევისას ანგარიშვალდებული პირის მიმართ 
სათანადო საზედამხედველო ღონისძიებების განხორციელება. შემოწმების შედეგად, 
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მიზნებისთვის სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ 
ანგარიშვალდებულ პირებთან დაკავშირებით გამოვლენილ დარღვევებზე, ხარვეზებსა 
და ნაკლოვანებებზე სათანადო გადაწყვეტილებების მომზადება. შემოწმების შედეგად 
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დაწესებული სავალდებულო ან/და სარეკომენდაციო ღონისძიებების შესრულებაზე 
კონტროლის განხორციელება;

ე) სამსახურის სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და სამსახურთან არსებული 
საბჭოს მიერ შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი 
დასკვნების მომზადება;

ვ) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის უფროსის ნორმატიული და 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, 
მათ შორის, კანონმდებლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამის სამართლებრივ 
აქტებში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ ნორმატიული აქტების პროექტების 
მიღებისათვის საჭირო პროცედურების უზრუნველყოფა;

ზ) კანონით განსაზღვრულ პროფესიულ ორგანიზაციებთან, „ფულის გათეთრებისა 
და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მიზნებისთვის, სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებულ პირებთან, მარეგულირებელ/
საზედამხედველო ორგანოებთან და სხვა  სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობის 
კოორდინაცია;

თ) ნებისმიერი ელექტრონული ან/და მატერიალური ფორმით არსებული იმ შესაბა-
მისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მიღება/დამუშავება, გაანალიზება, რაც აუცილებელია 
დეპარტამენტის ფუნქციების სრულყოფილად შესასრულებლად;

ი) კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამსახურის 
წარმომადგენლობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საბჭოში/სასამართლოში;

კ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და 
ამოცანების შესრულების მიზნით,  სამსახურის უფროსის მითითებებისა და დავალებებისა 
და სხვა ფუნქციების განხორციელება.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება ვრცელდება 2023 წლის 2 

თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 17/02/2023
სარეგისტრაციო კოდი 
010240080.64.076.016117

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და  
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსისაუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ-1ბრძანება №ნ-1
2023 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი2023 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი

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

მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 

წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეწლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
ვებგვერდი – 24/07/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010240080.64.076.016052) დამტკიცებულ 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 1 და 1 2 მუხლები:
„მუხლი 1 „მუხლი 1 11. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (საბჭოს სამართლებრივი მხარდა. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (საბჭოს სამართლებრივი მხარდა--

ჭერისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველო) ხელმძღვანელიჭერისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველო) ხელმძღვანელი
ა) უმაღლესი  განათლება სამართლის სფეროში;
ბ) იურიდიულ სფეროში მუშაობის არანაკლებ 4-წლიანი გამოცდილება (მათ შორის, 

საჯარო დაწესებულებაში მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი და დავების განხილვის 
მიმართულებით/სასამართლოებთან ურთიერთობის მიმართულებით/ადვოკატად მუშაობის 
არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება);

გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, საქართველოს ადმინისტრაციული 
საპროცესო კოდექსის, საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 
ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“; საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 
წლის 8 ივნისის №188 ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
საბჭოს დებულებისა და საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა.
მუხლი 1 მუხლი 1 22. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (ადმინისტრაციული მხარდაჭერის . მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (ადმინისტრაციული მხარდაჭერის 

სამმართველო) ხელმძღვანელისამმართველო) ხელმძღვანელი
ა) უმაღლესი განათლება სამართლის სფეროში ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების ან/და 

საჯარო მმართველობის მიმართულებით;
ბ) იურიდიულ ან/და საფინანსო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 4-წლიანი გამოცდილება 

(სასურველია საჯარო დაწესებულებაში ან/და საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში 
არანაკლებ 2-წლიანი მუშაობის გამოცდილება);

გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის 
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონის 
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„საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის 
ანაზღაურების შესახებ“, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, საქართველოს 
კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს 
შრომის კოდექსის, საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
თაობაზე“ ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა.“.
2. 11 1 მუხლი ამოღებულ იქნეს.
3. მე-13 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 13 1 და 13 2 მუხლები:
„მუხლი13„მუხლი13 1 1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (ხარისხის უზრუნველყოფის . მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამმართველო) ხელმძღვანელისამმართველო) ხელმძღვანელი
ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
ბ) ფინანსური მენეჯმენტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით 

ფინანსური ანგარიშგების სფეროში ან/და აუდიტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი 
გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“, 
საქართველოს კანონის „მეწარმეთა შესახებ“, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტების (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 
ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ცოდნა;

ე) სასურველია სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსის (CFA) ან/და 
პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სერტიფიკატის ფლობა;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა; 

ზ) ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა.
მუხლი 13მუხლი 13 2 2. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (ანგარიშგებების ადმინისტრირების . მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (ანგარიშგებების ადმინისტრირების 

სამმართველო) ხელმძღვანელისამმართველო) ხელმძღვანელი
ა) უმაღლესი განათლება ეკონომიკის ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
ბ) ფინანსური მენეჯმენტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით 

ფინანსური ანგარიშგების სფეროში ან/და აუდიტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი 
გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“, 
საქართველოს კანონის „მეწარმეთა შესახებ“, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტების (IFRS), ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანების „ანგარიშგების 
ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა 
და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“; საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
თაობაზე“ ცოდნა;

დ) სასურველია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება;
ე) სასურველია სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსის (CFA) ან/და პროფე-

სიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სერტიფიკატის ფლობა;
ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა; 
ზ) ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა.“.
4. მე-16 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის IV თავი:
,,თავი IV. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტი,,თავი IV. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტი
 მუხლი 17. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  მუხლი 17. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
ა) უმაღლესი განათლება სამართლის ან/და ეკონომიკის ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით;
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ბ) იურიდიულ ან/და საფინანსო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი, მათ შორის, 
ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი და ფულის გათეთრებისა 
და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საკითხებზე მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი 
გამოცდილება;

გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის, საქართველოს კანონის 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონის „ფულის გათეთრებისა და 
ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, საქართველოს კანონის 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 
სექტემბრის №223 ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 
2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული 
ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა 
და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2020 
წლის 29 აპრილის №ნ-4 ბრძანების „სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის 
წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №1 ბრძანების „ანგარიშვალდებული პირის 
მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №2 ბრძანების „პირის 
მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა;
ვ) სასურველია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ 

სპეციალისტთა ასოციაციის (ACAMS) სერტიფიკატის ფლობა;
ზ) სასურველია ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) 40 რეკომენდაციის 

ცოდნა.
მუხლი 18. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მეთოდოლოგიის, ბაზებისა მუხლი 18. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მეთოდოლოგიის, ბაზებისა 

და რეესტრის წარმოების მიმართულება)და რეესტრის წარმოების მიმართულება)
ა) უმაღლესი განათლება სამართლის ან/და ეკონომიკის ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით;
ბ) ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საკითხებზე ან/და 

იურიდიულ ან/და საფინანსო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;
გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის,  საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
შესახებ“, საქართველოს კანონის „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, საქართველოს კანონის „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს 
კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 
სექტემბრის №223 ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 
2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული 
ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა 
და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2020 
წლის 29 აპრილის №ნ-4 ბრძანების „სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის 
წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №1 ბრძანების „ანგარიშვალდებული პირის 
მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №2 ბრძანების „პირის 
მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცოდნა;
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა;
ვ) სასურველია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ 

სპეციალისტთა ასოციაციის (ACAMS) სერტიფიკატის ფლობა;
ზ) სასურველია ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) 40 რეკომენდაციის 

ცოდნა.
მუხლი 19. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტორი ფულის მუხლი 19. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექტორი ფულის 

გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით)გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით)
ა) უმაღლესი განათლება სამართლის ან/და ეკონომიკის ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით;
ბ) ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საკითხებზე ან/და 

იურიდიულ ან/და საფინანსო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;
გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის,  საქართველოს კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
შესახებ“, საქართველოს კანონის „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, საქართველოს კანონის „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს 
კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 
სექტემბრის №223 ბრძანების „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 
2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული 
ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა 
და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2020 
წლის 29 აპრილის №ნ-4 ბრძანების „სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის 
წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №1 ბრძანების „ანგარიშვალდებული პირის 
მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №2 ბრძანების „პირის 
მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცოდნა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა;
ვ) სასურველია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ 

სპეციალისტთა ასოციაციის (ACAMS) სერტიფიკატის ფლობა;
ზ) სასურველია ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) 40 რეკომენდაციის 

ცოდნა.“.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2023 წლის 2 თებერვ-

ლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი        დავით მჭედლიძედავით მჭედლიძე
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხვა:

შპსსსასარგებლოდჩავრიცხეთავანსი(პროდუქცია+მომსახურებისღირებულე
ბა)მაგრამმომსახურეკომპანიავერასრულებსვალდებულებას.ამპირობებში,
ავანსიდღგსთანხითშესაბამისადდაბეგრილია.გთხოვთგანგვიმარტოთ,რო
გორშეიძლებათანხისდაბრუნებადაგადახდილიავანსისუკანმიღება?

პასუხი:

ვალდებულებათაშეუსრულებლობისშემთხვევაშიგადახდილითანხისდაბრუნების,აგ
რეთვეპირგასამტეხლოსანსხვასახისსანქციებისდაკისრებისპირობებიხელშეკრულე
ბაშიუნდაგქონდეთაღწერილი,ნებისმიერშემთხვევაშიმოთხოვნისთანხისამოსაღებად
უნდამიმართოთსასამართლოსანმიმართოთშესაბამისიკვალიფიკაციისიურისტს.

რაცშეეხებადღგითდაბეგვრისსაკითხს,იმშემთხვევაშითუაღინიშნულითანხადაბ
რუნდებაუკანუნდამოხდესდასაბეგრიოპერაციისკორექტირება,რომლისდროსაც
პროდუქტისგამყიდველთანუქმდებადღგითდაბეგვრა,ხოლომყიდველთანჩათვლა
(ასეთისარსებობისშემთხვევაში).ამასთან,თუავანსისდასაბეგრიოპერაციისდროს
გამოწერილიიყოანგარიშფაქტურა,ოპერაციისგაუქმებისასიწერებაკორექტირების
ანგარიშფაქტურა.ხოლოთუანგარიშფაქტურაარიყოგამოწერილი(შესაბამისად,
მყიდველსჩათვლაარმიუღია),მაშინგამყიდველთანკორექტირებახდებადეკლარა
ციით.

ოპერაციისკორექტირებისშედეგებიაისახებაიმსაანგარიშოპერიოდში,როცამოხდა
კორექტირება.

კითხვა:

2023წლისიანვარშიშპსმჩაგვირიცხასაქონლისთანხა,ორივეშპსვართდღგს
გადამხდელი.დღესმიაქვთსაქონელიდაუნდაგავუგზავნოთზედნადები,შემდეგ
მივაბათანგარიშფაქტურას,რომელიცთებერვლისგამოვა,მაგრამჩარიცხული
თანხახომიანვარშიადარომელითვისდეკლარაციაშიუნდადავბეგროთ?

პასუხი:

თუწინასწარჩარიცხულითანხააკმაყოფილებდადღგითდასაბეგრიავანსისპირო
ბებს (ანუ წინასწარ იყო ცნობილი მისაწოდებელი საქონლის სახეობა,რაოდენობა,
ღირებულებადაის,რომაღნიშნულისაქონელიიბეგრება18%იანიგანაკვეთით),
მაშინმიღებულიავანსიუნდადაბეგრილიყოდაშესაბამისთანხაზეანგარიშფაქტურა
უნდაგამოწერილიყოიანვარში.თებერვალშიმოხდებასაბოლოოანგარიშფაქტურის
გამოწერადადაბეგვრა(სხვაობისთანხაზეიმშემთხვევაშითუავანსისსახითთანხა
სრულადარიყოჩარიცხული).მასვემიებმებასასაქონლოზედნადებიც.
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კითხვა:

მაინტერესებს,მცირემეწარმისშემთხვევაში,100000ლარიანიშემოსავალი1
იანვრიდან31დეკემბრისშუალედითითვლებათუბოლოუწყვეტი12თვიანი
პერიოდით?

პასუხი:

თუდღგითდაბეგვრისმიზნებზეასაუბარი,მაშინ100›000ლარიანიზღვარიგანისაზღ
ვრებაბოლოუწყვეტი12თვიანიპერიოდით,მომავალშიყოველთვიურადუნდამოხდეს
ყოველიასეთიუწყვეტი12კალენდარულთვიანიპერიოდისგადამოწმება.

ამასთან,მცირებიზნესის500’000ლარიანიზღვრისდათვლახდებაკალენდარული
წლისჭრილში.

კითხვა:

შპსს,დოკუმენტების მიხედვით, სალაროში აქვს ბევრად მეტითანხა ვიდრე
ფაქტიურად,რაც გამომდინარეობს იქიდან,რომ ერთერთითანამშრომელი
(გაურკვეველიმიზეზით)ზედმეტადარტყამდაჩეკებსდამერეაგდებდა.ვინაიდან
წინაპერიოდებზეასაუბარიდათანშესაბამისიჩეკებიცარგვაქვსაღნიშნული
ფაქტისშესახებ,ამიტომაქტსვერვადგენთ.გვაქვს2გამოსავალი:1დამფუძ
ნებლის მიერ საწესდებო კაპიტალის გატანადავაფიქსიროთ ან/დადივიდენ
დისგატანადაამითგავასწოროთსალარო,თუნდაცგადასახადისგადახდით;
2არმივაქციოთყურადღებასალაროაპარატისფისკალურმაჩვენებლებსდა
ბუღალტრულადპროგრამაშიგავატაროთროგორცრეალურადშემოვიდათან
ხებისალაროში.მე2ვარიანტისშემთხვევაშიაუდიტირომშემოვააუცილებლად
სალაროაპარატისფისკალურიმაჩვენებლებისმიხედვითდაითვლისსალაროში
შემოსულთანხებს?თუასედაითვალადანახა,რომდავუშვათ,5ათასილარის
ნაცვლადსალაროშიუნდაიყოს25ათასილარი,ამსხვაობას,20ათასლარს,
დამფუძნებლისმიერსაწესდებოკაპიტალისგატანადჩაგვითვლისთუდივიდენ
დისგატანად?თურასახისდარღვევაზედაგვაჯარიმებს?

პასუხი:

ამკითხვაზეპასუხიარარისერთმნიშვნელოვანიდადამოკიდებულიაბევრსხვადასხვა
ფაქტორსათუგარემოებაზე.

ზოგადად,სალაროშიფულისდანაკლისიჩაითვლებაპასუხისმგებელიპირ(ებ)ისშემო
სავლადდადაიბეგრებასაშემოსავლოგადასახადით,დაბეგვრა,აგრეთვე,შეიძლება
მოხდეს,როგორცმოგების,ისესაშემოსავლოგადასახადითიმისმიხედვით,თურო
გორდაკვალიფიცირდებაოპერაცია.გარდაამისა,გადასახადისდარიცხვასმოჰყვება
დაჯარიმება შესაბამისი პერიოდისდეკლარაციებში გადასახადის შემცირებისთვის.
სალაროშიფულისდანაკლისად ჩაითვლება სხვაობისთანხა აღრიცხვის მიხედვით
ფულისნაშთსადაფაქტობრივნაშთსშორის,ვინაიდანკომპანიასარგააჩნიაშესაბა
მისიმტკიცებულებებისსაშინაჩვენებშემოსავლებზეჩეკიარასწორადამოტყმასთან
დაკავშირებით(შესაბამითიაქტი,არასწორადამორტყმულიჩეკიდაა.შ.).აღნიშნული
დანაკლისისთანხებისხვადასხვასიტუაციაშიშესაძლოაგანსხვავებულადდაიბეგროს,
მ.შ. იმისმიხედვით,რაკვალიფიკაციას აძლევსთავადკომპანია ამოპერაციას (ეს
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დამოკიდებულიამ.შ.იმაზე,თუროგორწარუდგენთაღნიშნულსაკითხსსაგადასახადო
შემმოწმებლებს):

1. თანხებიშეიძლებადაიბეგროსმხოლოდხელფასად(თუ,მაგალითად,ბუღალტრული
ნაშთიმოჰყვებაშემოწმებამდე,მაგრამთანხებიფაქტობრივადარარის).

2. თანხებიშეიძლებადაიბეგროსდირექტორზეგაცემულუპროცენტოსესხად(ზოგადი
მიდგომასაშემოსავლო,მოგება).

3. თანხებიშეიძლებადაიბეგროსდირექტორზეგაცემულ20%იანსესხად(მოგება).

თუმცაზემოთაღნიშნულისმიუხედავად,ჩვენმიერშემოწმებისპროცესისწარმართვის
სისწორიდანგამომდინარე,შესაძლოა,ესთანხებისაერთოდაცარდაიბეგროს,თუკომ
პანიასაქვსე.წ.შესამცირებელიკაპიტალიდააქვსამისმტკიცებულებები.იმისათვის,
რომსაგადასახადოშემოწმებისასსალაროსდანაკლისიარდაიბეგროს,მნიშვნელო
ვანია,რომკომპანიასდაზღვეულიჰქონდესშემდეგირისკფაქტორები:

1. შემოსავლებისსამსახურმაშესაძლოამოითხოვოსკაპიტალისგაზრდისდამადას
ტურებელიდოკუმენტი.

2. მოითხოვოს შესაბამისი ბუღალტრული გატარება წლების წინ,როდესაც მოხდა
კაპიტალისგაზრდა.

3. შემოსავლებისსამსახურიმოითხოვსკაპიტალისგაზრდისადაშემცირებისკრების
ოქმებს.

4. შემოსავლებისსამსახური,დიდიალბათობით,მოითხოვსიმისდადასტურებას,რომ
წლებისწინგაზრდილიკაპიტალიუკვეარარისგატანილიმიმდინარეპერიოდამდე
დაამთანხებისგატანაარხდებამეორედ.

5. შემოსავლებისსამსახურიგადაამოწმებს,დაცულიათუარამეწარმეთაკანონისსხვა
მოთხოვნები,მაგალითად,შეტანილიათუარათანხებიბანკში(თუშეტანისმომენ
ტისთვისმოქმედებდაასეთისაკანონმდებლონორმა).

ზემოთხსენებულიმოთხოვნებისდაკმაყოფილებისას,საგადასახადოშემოწმებისპრო
ცესისსწორადწარმართვისპირობებშიშესაძლებელიამიაღწიოთიმას,რომშემოწმების
დროსთანხებიარდაიბეგროსდაჩათვლილიიქნესკაპიტალისშემცირებად.

რაცშეეხებასხვაჯარიმებსპრობლემურიასაქონლისრეალიზაციისსაკითხიც:სავა
რაუდოდ,ინვენტარიზაციისასთქვენაღმოგაჩნდებათსაქონლისზედმეტობა(რადგან,
ფაქტობრივად,თქვენგაყიდეთიმაზენაკლებისაქონელი,ვიდრესალაროაპარატში
დააფიქსირეთ),რაც,თავისმხრივ,ასევედაჯარიმებისსაფუძველია.

კითხვა:

ფიზიკურიპირიაქირავებსფართსშპსზედაარისდღგსგადამხდელი.რომელმა
უნდაგადაიხადოსსაშემოსავლოგადასახადი,ფიზიკურმაპირმათუიურიდიულმა?

პასუხი:

თუდღგისგადამხდელიარისფიზიკურიპირი,მაშინსაშემოსავლოგადასახადიცმანვე
უნდაგადაიხადოს,ვინაიდანსსკის154.1ემუხლის„დ“ქვეპუნქტისმიხედვით,ასეთ
დროსშპსსგადახდისწყაროსთანდაკავებისვალდებულებაარაქვს.
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კითხვა:

ორმაგდაბეგვრასთანმაქვსკითხვა,კერძოდ,ჩინეთისკომპანიაგაგვიწევსსა
ჰაეროგზითსატრანსპორტომომსახურებას,გავეცანისაგადასახადოკოდექსის
104ემუხლს,ასევესაქართველოსმიერგაფორმებულორმაგდაბეგვრისხელ
შეკრულებაცწავიკითხედამაინცმაქვსკითხვა:1.უნდამოვითხოვოარარეზი
დენტობისცნობაქართულენაზეცრომიყოს?2.ასატვირთიიქნებაშემოსავლების
სამსახურისპორტალზე(rs)?3.ამშემთხვევაშიარისგადასახდელისაშემოსავლო
10%+უკუდაბგვრისდღგ?

პასუხი:

თქვენმიერდასმულიკითხვაშეიცავსგარკვეულორაზროვნებას,თუმცაამისმიუხედა
ვადვეცდებით,მაინცგიპასუხოთ.

უცხოეთში გადახდილი გადაზიდვის მომსახურებისთანხები შესაძლოა საერთოდ არ
დაიბეგროსყოველგვარირეზიდენტობისცნობისგარეშეც,თუ,მაგალითისთვის,გადა
ზიდვახდებაერთიუცხოქვეყნიდანმეორეში(დავუშვათ,საქართველოსტერიტორიაზე
გავლისგარეშე),ვინაიდანაღნიშნულითანხებიარითვლებასაქართველოშიარსებული
წყაროდანმიღებულშემოსავლადსსკის104ემუხლითდაარიბეგრებასსკის134ე
მუხლისმიხედვით.

თუსაუბარიაისეთგადაზიდვაზე,სადაცტრანსპორტირებისდაწყებისან/დადასრულების
ადგილიარისსაქართველო,ესთანხები,ზოგადად,ექვემდებარებადაბეგვრას10%იანი
განაკვეთითგადახდისწყაროსთან,თუმცაამდროსგადათვალისწინებელიაშემდეგი:

1. საეჭვოა,რომჩინეთისსახელმწიფოორგანომასეთიცნობაქართულადგასცეს.
სავარაუდოა,რომესცნობაგაიცემაჩინურან/დაინგლისურენაზე.თუესცნობა
გაუგებარი იქნება შემოსავლების სამსახურისთვის, მას შეუძლია მისითარგმნის
მოთხოვნათქვენთვის.თარგმანისხარჯებისგაწევაკისახელშეკრულებოსაკითხია.

2. ამ ცნობისდაუყოვნებლად ატვირთვა შემოსავლების სამსახურის პორტალზე სა
ვალდებულოაე.წ.ფორმა1ისგანაცხადთანერთად(არატვირთვისშემთხვევაში
შესაძლოაგავრცელდესშედარებითუფრომცირეთანხით,მაგრამმაინც,დაჯარიმება
შემოსავლებისსამსახურისმხრიდან,მაგ.100ლარით),მაგრამატვირთვაარარის
აუცილებელი10%იანიგადასახადისგანთავისარიდებისმიზნით.შემოსავლების
სამსახურისმოთხოვნისშემთხვევაშითქვენესცნობაუნდაუნდაგქონდეთდაზემოთ
ხსენებულიყველაპირობისდაკმაყოფილებისას10%იანიგანაკვეთითდაბეგვრა
არმოხდებაიმშემთხვევაშიცკი,თუესცნობაატვირთულიარარის.

3. ცნობისარსებობისშემთხვევაშითქვენარდააკავებთსაშემოსავლოგადასახადს,
მაგრამშეიძლებამოგიწიოთუკუდაბეგვრისდღგისგადახდა,თუთქვენარხართ
დღგისგადამხდელადრეგისტრირებულიპირიანრაიმესხვაფორმითშეზღუდუ
ლიგაქვთდღგისჩათვლა.უკუდაბეგვრისდღგითარდაბეგვრისწინაპირობები
მოცემულიაფინანსთამინისტრის996ებრძანების112ემუხლშიდაძირითადად
დამოკიდებულიაიმაზე,შესულიათუარაგადაზიდვისმომსახურებისთანხაიმპორ
ტიორისსაბაჟოღირებულებაში.
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კითხვა:

საქართველოშირეგისტრირებულშპსსჰყავსუცხოელიდამფუძნებელი,მასჩა
მოყავსსხვაუცხოელისპეციალისტიდაბილეთისთანხასჩვენიკომპანიაიხდის.
გვაინტერესებსბილეთისთანხებიდასაბეგრიათუარადარაგადასახადებით?

პასუხი:

კითხვიდანარჩანს,რისსპეციალისტიჩამოდის,რამიზნითდარამდენადარისმისი
ჩამოსვლაკავშირშითქვენიკომპანიისეკონომიკურსაქმიანობასთან.

თუსპეციალისტისჩამოსვლაუკავშირდებაკომპანიისეკონომიკურსაქმიანობას,აღნიშ
ნულიშესაძლოა,არდაიბეგროსკიდეც,თუსრულდებაკანონისშესაბამისიმოთხოვნები
(მაგალითადმოგებისგადასახადითდაბეგვრაარმოხდება,თუწარმომადგენლობითი
ხარჯიადა„ეტევა“კანონითგანსაზღვრულე.წ.1%იანზღვარში).

თუარარეზიდენტიუცხოელისპეციალისტიშინაარსითგვიწევსმომსახურებას,ბილეთის
თანხაშესაძლოა,განხილულიქნესმომსახურებისანაზღაურებადდადაიბეგროსე.წ.
„არარეზიდენტის საშემოსავლოგადასახადით“ თუდაკმაყოფილებულია არარეზი
დენტისწყაროსთანდაბეგვრისთვისაუცილებელი3წინაპირობა(შემოსავლისწყარო,
მუდმივიდაწესებულებისარარსებობადაორმაგიდაბეგვრისგანთავიდანაცილების
ხელშეკრულებისფაქტორი).უკუდაბეგვრისდღგითდაბეგვრაზეპასუხისგასაცემადკი
გვჭირდებაუფრომეტიწვრილმანიამდანახარჯისშესახებ.

კითხვა:

ვარრეგისტრირებულიინდივიდუალურიმეწარმედამაინტერესებს,როცადა
ქირავებულიმუდმივითანამშრომელიამაშინსაშემოსავლოგადასახადსდასა
პენსიოს(თუეკუთვნის)ვუკავებთდათუმხოლოდმომსახურებასგვიწევსდაარ
არისმუდმივითანამშრომელი,მაშინვალდებულებამასზეგადადის?

პასუხი:

დიახ,ასეა,თუმომსახურებისგამწევიფიზიკურიპირიარისინდივიდუალურიმეწარმე
და/ანდღგისგადამხდელადრეგისტრირებულიპირი.თუესფიზიკურიპირივერაკმა
ყოფილებსამპირობებს,მაშინისევთქვენმოგიწევთსაშემოსავლოგადასახადისადა
საპენსიოანარიცხებისდაკავება.

კითხვა:

საქართველოშირეგისტრირებულმაკომპანიამსაზღვარგარეთშეიძინასაქონელი
დაპირდაპირიქედანვეგაყიდაისევარარეზიდენტზეისე,რომსაქართველოში
არშემოუტანიასაქონელი.როგორუნდადაიბეგროსრეალიზაციისთანხა,როცა
არარისსაბაჟოდეკლარაციადაარისმხოლოდგამყიდველისმიერგამოწერი
ლიინვოისი?

პასუხი:

დღგითესოპერაციაარდაიბეგრება,ვინაიდანესარარისსაქართველოსტერიტო
რიაზეგანხორციელებულიოპერაცია.
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რაცშეეხებამოგებისგადასახადს(ესტონურიმოდელი),დაბეგვრამოხდებაშესაბა
მისიდასაბეგრიოპერაციისარსებობისას(დივიდენდისგაცემა,ავანსისგადარიცხვა
ოფშორზედაა.შ.).

კითხვა:

შპსახორციელებსპროდუქციისიმპორტსდასაცალოდყიდისინტერნეტმაღაზი
ით.რეალიზაციახდებაბანკისსაშუალებით,ვალდებულიათუარაშპსთითოეულ
ფიზიკურპირს(კლიენტს)აუტვირთოსზედნადები?

პასუხი:

კითხვაარისზოგადი.

ზოგადად,ე.წ.მიწოდებისზედნადებისგამოწერაარარისსავალდებულოთუმყოდველი
არითხოვსაღნიშნულიზედნადებისგამოწერას.

თუმცათუმიწოდებახდებატრანსპორტირებით(მაგალითად,საკურიერომომსახურე
ბითმიწოდება),სავალდებულოაამსაქონლის„ბორტზე“მიწოდებისადა„ბორტიდან“
რეალიზაციისზედნადებისგამოწერა.

კითხვა:

ერთიშპსმეორესგანყიდულობსტრაილერს(საერთაშორისოგადაზიდვებზეუნდა
იმუშაოს),რამოდენიმეთვეშიგადახდისპირობით.როცადაასრულებსთანხის
სრულადგადახდასგადმოაფორმებსმაშინ.მანამდეპერიოდშიაღებულიაქვს
იჯარითდაგაწეულიხარჯებისდასაწვავისგამოქვითვახომშეუძლიადააქგვაქვს
პრობლემა,რადგანსაზღვარგარეთიდანვერმოგვაქვსსაწვავისშეძენისსაბუთი
დაგავქვსჩეკები.გთხოვთდაგვეხმაროთდააგვიხსნათროგორდავიბეგრებით
თუმხოლოდჩეკებისსაფუძველზეგავატარებთხარჯებში?

პასუხი:

ამჩეკებითგადახდილითანხებისხარჯადაღიარებაშესაძლებელია,თუდაადასტურებთ
ამდანახარჯებისკავშირსთქვენსეკონომიკურსაქმიანობასთანდასაწვავიჩამოწერი
ლიიქნებამოქმედიკანონმდებლობითდადგენილიწესით.ანუ,მაგალითად,თუასეთი
საწვავის ხარჯების გაწევისას გექნებათ ე.წ. „რეისი“და საწვავი იქნება განვლილი
მანძილისშესაბამისი.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.02.23 1,4680 3,8599 2,8711 3,2673 1,8754 2,4463 2,6316 6,0964 5,8331 0,7372 2,5339 2,8585 1,2048 2,6518

02.02.23 1,4781 3,8864 2,8912 3,2720 1,8858 2,4634 2,6681 6,1410 5,8823 0,7413 2,5488 2,8977 1,2161 2,6552

03.02.23 1,4876 3,9098 2,9087 3,2605 1,8948 2,4780 2,6548 6,1809 5,9335 0,7499 2,5604 2,9092 1,2226 2,6474

04.02.23 1,4776 3,8836 2,8913 3,2411 1,8813 2,4637 2,6392 6,1648 5,9003 0,7504 2,5530 2,8954 1,2170 2,6441

05.02.23 1,4776 3,8836 2,8913 3,2411 1,8813 2,4637 2,6392 6,1648 5,9003 0,7504 2,5530 2,8954 1,2170 2,6441

06.02.23 1,4776 3,8836 2,8913 3,2411 1,8813 2,4637 2,6392 6,1648 5,9003 0,7504 2,5530 2,8954 1,2170 2,6441

07.02.23 1,4542 3,8194 2,8432 3,1778 1,8548 2,4230 2,5683 6,0219 5,7993 0,7288 2,4914 2,8520 1,1929 2,6424

08.02.23 1,4504 3,8117 2,8364 3,1746 1,8574 2,4174 2,5552 5,9720 5,7853 0,7219 2,4919 2,8592 1,1909 2,6459

09.02.23 1,4591 3,8337 2,8537 3,2106 1,8862 2,4323 2,5930 6,0321 5,8286 0,7339 2,5212 2,8886 1,2001 2,6558

10.02.23 1,4699 3,8644 2,8758 3,2430 1,8981 2,4513 2,6335 6,0671 5,8823 0,7468 2,5776 2,9084 1,2124 2,6702

11.02.23 1,4601 3,8349 2,8550 3,2292 1,8845 2,4338 2,6190 5,9867 5,8216 0,7317 2,5641 2,8911 1,2042 2,6670

12.02.23 1,4601 3,8349 2,8550 3,2292 1,8845 2,4338 2,6190 5,9867 5,8216 0,7317 2,5641 2,8911 1,2042 2,6670

13.02.23 1,4601 3,8349 2,8550 3,2292 1,8845 2,4338 2,6190 5,9867 5,8216 0,7317 2,5641 2,8911 1,2042 2,6670

14.02.23 1,4536 3,8161 2,8429 3,2044 1,8593 2,4228 2,6200 5,9376 5,7976 0,7339 2,5483 2,8837 1,1982 2,6619

15.02.23 1,4613 3,8360 2,8585 3,2410 1,8646 2,4362 2,6323 5,9748 5,8320 0,7477 2,5782 2,8923 1,2031 2,6583

16.02.23 1,4544 3,8155 2,8434 3,2032 1,8524 2,4237 2,6074 5,9753 5,8038 0,7493 2,5563 2,8770 1,1999 2,6532

17.02.23 1,4471 3,7989 2,8308 3,1879 1,8391 2,4125 2,5912 5,9281 5,7768 0,7396 2,5434 2,8677 1,1957 2,6434

18.02.23 1,4355 3,7702 2,8077 3,1513 1,8196 2,3929 2,5521 5,8784 5,7249 0,7283 2,5066 2,8293 1,1836 2,6386

19.02.23 1,4355 3,7702 2,8077 3,1513 1,8196 2,3929 2,5521 5,8784 5,7249 0,7283 2,5066 2,8293 1,1836 2,6386

20.02.23 1,4355 3,7702 2,8077 3,1513 1,8196 2,3929 2,5521 5,8784 5,7249 0,7283 2,5066 2,8293 1,1836 2,6386

21.02.23 1,4415 3,7865 2,8198 3,1736 1,8252 2,4030 2,5696 5,9378 5,7321 0,7374 2,5441 2,8583 1,1895 2,6385

22.02.23 1,4362 3,7715 2,8087 3,1875 1,8248 2,3945 2,5631 5,9169 5,7100 0,7322 2,5529 2,8493 1,1828 2,6365

23.02.23 1,4357 3,7703 2,8072 3,1897 1,8217 2,3931 2,5565 5,9044 5,7005 0,7310 2,5448 2,8453 1,1843 2,6396

24.02.23 1,4282 3,7522 2,7929 3,1708 1,8289 2,3802 2,5469 5,8782 5,6860 0,7328 2,5221 2,8271 1,1785 2,6351

25.02.23 1,4257 3,7462 2,7889 3,1629 1,8263 2,3770 2,5541 5,9045 5,6720 0,7336 2,5294 2,8167 1,1791 2,6325

26.02.23 1,4257 3,7462 2,7889 3,1629 1,8263 2,3770 2,5541 5,9045 5,6720 0,7336 2,5294 2,8167 1,1791 2,6325

27.02.23 1,4257 3,7462 2,7889 3,1629 1,8263 2,3770 2,5541 5,9045 5,6720 0,7336 2,5294 2,8167 1,1791 2,6325

28.02.23 1,4183 3,7287 2,7751 3,1471 1,8219 2,3645 2,5333 5,8800 5,6421 0,7296 2,5077 2,7922 1,1744 2,6272

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

01.02.23 1,9710 1,8557 0,8773 0,1410 2,0341 7,2197 0,6314 7,6291 2,0124 8,6830 3,9240 3,3837 3,2369 1,7025

02.02.23 1,9949 1,8791 0,8785 0,1411 2,0447 7,2290 0,6322 7,7045 2,0227 8,6970 3,9394 3,3856 3,2408 1,7113

03.02.23 1,9914 1,8847 0,8776 0,1407 2,0534 7,2083 0,6303 7,7357 2,0259 8,6828 3,9361 3,3756 3,2214 1,7229

04.02.23 1,9809 1,8678 0,8730 0,1405 2,0585 7,1987 0,6295 7,7633 2,0179 8,6692 3,9230 3,3700 3,2310 1,7134

05.02.23 1,9809 1,8678 0,8730 0,1405 2,0585 7,1987 0,6295 7,7633 2,0179 8,6692 3,9230 3,3700 3,2310 1,7134

06.02.23 1,9809 1,8678 0,8730 0,1405 2,0585 7,1987 0,6295 7,7633 2,0179 8,6692 3,9230 3,3700 3,2310 1,7134

07.02.23 1,9658 1,8214 0,8727 0,1403 1,9983 7,1947 0,6291 7,6222 1,9938 8,6409 3,8943 3,3669 3,1937 1,6634

08.02.23 1,9725 1,8349 0,8725 0,1405 2,0060 7,2036 0,6300 7,6257 1,9960 8,6524 3,8999 3,3712 3,1994 1,6730

09.02.23 1,9853 1,8527 0,8733 0,1410 2,0295 7,2306 0,6323 7,6538 2,0063 8,6904 3,9145 3,3834 3,2193 1,6827

10.02.23 1,9927 1,8625 0,8764 0,1418 2,0408 7,2698 0,6358 7,6554 2,0200 8,7376 3,9395 3,4016 3,2359 1,6998

11.02.23 1,9841 1,8485 0,8773 0,1416 2,0371 7,2617 0,6350 7,5855 2,0087 8,7242 3,9178 3,3975 3,2326 1,6858

12.02.23 1,9841 1,8485 0,8773 0,1416 2,0371 7,2617 0,6350 7,5855 2,0087 8,7242 3,9178 3,3975 3,2326 1,6858

13.02.23 1,9841 1,8485 0,8773 0,1416 2,0371 7,2617 0,6350 7,5855 2,0087 8,7242 3,9178 3,3975 3,2326 1,6858

14.02.23 1,9918 1,8423 0,8756 0,1413 2,0079 7,2478 0,6338 7,5085 1,9975 8,6933 3,8992 3,3910 3,2177 1,6850

15.02.23 1,9924 1,8510 0,8687 0,1410 2,0096 7,2374 0,6329 7,5899 2,0029 8,6901 3,9005 3,3865 3,2119 1,6835

16.02.23 1,9794 1,8302 0,8693 0,1408 1,9894 7,2241 0,6317 7,5489 1,9888 8,6621 3,8799 3,3805 3,2043 1,6657

17.02.23 1,9759 1,8298 0,8638 0,1402 1,9747 7,1968 0,6294 7,4725 1,9825 8,6301 3,8564 3,3677 3,1956 1,6651

18.02.23 1,9526 1,8001 0,8645 0,1399 1,9561 7,1838 0,6282 7,4105 1,9690 8,6032 3,8343 3,3628 3,1855 1,6362

19.02.23 1,9526 1,8001 0,8645 0,1399 1,9561 7,1838 0,6282 7,4105 1,9690 8,6032 3,8343 3,3628 3,1855 1,6362

20.02.23 1,9526 1,8001 0,8645 0,1399 1,9561 7,1838 0,6282 7,4105 1,9690 8,6032 3,8343 3,3628 3,1855 1,6362

21.02.23 1,9603 1,8211 0,8636 0,1398 1,9679 7,1835 0,6282 7,4207 1,9755 8,6113 3,8462 3,3689 3,1891 1,6454

22.02.23 1,9580 1,8142 0,8635 0,1397 1,9582 7,1781 0,6277 7,2763 1,9699 8,5992 3,8333 3,3617 3,1842 1,6441

23.02.23 1,9472 1,8010 0,8636 0,1398 1,9570 7,1865 0,6285 7,2314 1,9703 8,6093 3,8280 3,3637 3,1858 1,6421

24.02.23 1,9472 1,7971 0,8604 0,1396 1,9532 7,1744 0,6274 7,2992 1,9621 8,5862 3,8198 3,3584 3,1846 1,6425

25.02.23 1,9394 1,7856 0,8596 0,1394 1,9481 7,1674 0,6268 7,1922 1,9584 8,5777 3,7941 3,3544 3,1813 1,6361

26.02.23 1,9394 1,7856 0,8596 0,1394 1,9481 7,1674 0,6268 7,1922 1,9584 8,5777 3,7941 3,3544 3,1813 1,6361

27.02.23 1,9394 1,7856 0,8596 0,1394 1,9481 7,1674 0,6268 7,1922 1,9584 8,5777 3,7941 3,3544 3,1813 1,6361

28.02.23 1,9320 1,7644 0,8563 0,1391 1,9268 7,1529 0,6255 7,1768 1,9469 8,5521 3,7777 3,3485 3,1712 1,6168
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.02.23 3,7543 1,5630 1,0531 7,5766 1,4132 6,7134 2,5840 0,2341 0,7181 0,5759 3,0797 1,5177 0,5178

02.02.23 3,7851 1,5619 1,0544 7,5863 1,4105 6,7144 2,5871 0,2349 0,7190 0,5765 3,1028 1,5303 0,5231

03.02.23 3,7793 1,5603 1,0464 7,5640 1,4082 6,6963 2,5677 0,2348 0,7171 0,5770 3,0734 1,5493 0,5240

04.02.23 3,7492 1,5584 1,0500 7,5546 1,4083 6,6790 2,5645 0,2345 0,7162 0,5774 3,0795 1,5432 0,5242

05.02.23 3,7492 1,5584 1,0500 7,5546 1,4083 6,6790 2,5645 0,2345 0,7162 0,5774 3,0795 1,5432 0,5242

06.02.23 3,7492 1,5584 1,0500 7,5546 1,4083 6,6790 2,5645 0,2345 0,7162 0,5774 3,0795 1,5432 0,5242

07.02.23 3,7348 1,5544 1,0494 7,5497 1,4070 6,6714 2,5727 0,2335 0,7158 0,5775 3,0860 1,4996 0,5148

08.02.23 3,7305 1,5564 1,0508 7,5597 1,4065 6,6917 2,5747 0,2339 0,7164 0,5793 3,0695 1,5016 0,5137

09.02.23 3,7055 1,5622 1,0547 7,5880 1,4098 6,7094 2,5859 0,2345 0,7193 0,5825 3,0749 1,5151 0,5102

10.02.23 3,6662 1,5707 1,0604 7,6291 1,4198 6,7540 2,6007 0,2357 0,7231 0,5906 3,0790 1,5101 0,5134

11.02.23 3,6540 1,5688 1,0591 7,6200 1,4194 6,7558 2,5979 0,2355 0,7226 0,5916 3,0752 1,4954 0,5056

12.02.23 3,6540 1,5688 1,0591 7,6200 1,4194 6,7558 2,5979 0,2355 0,7226 0,5916 3,0752 1,4954 0,5056

13.02.23 3,6540 1,5688 1,0591 7,6200 1,4194 6,7558 2,5979 0,2355 0,7226 0,5916 3,0752 1,4954 0,5056

14.02.23 3,6128 1,5658 1,0571 7,6054 1,4184 6,7467 2,5933 0,2348 0,7210 0,5891 3,0695 1,4816 0,5105

15.02.23 3,6025 1,5637 1,0557 7,5951 1,4189 6,7470 2,5897 0,2346 0,7200 0,5912 3,0862 1,4893 0,5141

16.02.23 3,5551 1,5607 1,0537 7,5806 1,4163 6,7340 2,5848 0,2340 0,7198 0,5933 3,0558 1,4770 0,5114

17.02.23 3,5327 1,5549 1,0498 7,5526 1,4117 6,7262 2,5753 0,2328 0,7171 0,5959 3,0410 1,4642 0,5067

18.02.23 3,5400 1,5521 1,0479 7,5389 1,4081 6,7118 2,5706 0,2325 0,7177 0,5888 3,0340 1,4462 0,5055

19.02.23 3,5400 1,5521 1,0479 7,5389 1,4081 6,7118 2,5706 0,2325 0,7177 0,5888 3,0340 1,4462 0,5055

20.02.23 3,5400 1,5521 1,0479 7,5389 1,4081 6,7118 2,5706 0,2325 0,7177 0,5888 3,0340 1,4462 0,5055

21.02.23 3,5576 1,5521 1,0478 7,5386 1,4059 6,7309 2,5705 0,2326 0,7163 0,5905 3,0349 1,4559 0,5111

22.02.23 3,5208 1,5509 1,0470 7,5329 1,4035 6,7559 2,5686 0,2325 0,7156 0,5893 3,0459 1,4461 0,5107

23.02.23 3,5159 1,5527 1,0483 7,5417 1,4040 6,7616 2,5739 0,2335 0,7157 0,5878 3,0210 1,4425 0,5113

24.02.23 3,5057 1,5501 1,0465 7,5289 1,4011 6,7394 2,5686 0,2328 0,7137 0,5874 3,0143 1,4367 0,5107

25.02.23 3,4760 1,5508 1,0454 7,5214 1,3971 6,7651 2,5660 0,2324 0,7141 0,5868 3,0131 1,4357 0,5130

26.02.23 3,4760 1,5508 1,0454 7,5214 1,3971 6,7651 2,5660 0,2324 0,7141 0,5868 3,0131 1,4357 0,5130

27.02.23 3,4760 1,5508 1,0454 7,5214 1,3971 6,7651 2,5660 0,2324 0,7141 0,5868 3,0131 1,4357 0,5130

28.02.23 3,4940 1,5454 1,0433 7,5063 1,3901 6,7278 2,5607 0,2316 0,7147 0,5872 3,0053 1,4248 0,5052
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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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