
ვახტანგ ცაბაძე 
 

დაბადების თარიღი:  25 აპრილი, 1973, თბილისი 

ოჯახური მდგომარეობა:  ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი 

 

პროფესიული გამოცდილება და კვალიფიკაცია: 

 ვახტანგი არის სერტიფიცირებული ბუღალტერი და რეგისტრირებული აუდიტორი. მას 
მინიჭებული აქვს საზოგადოებრივი დაინტერესების პირთა (სდპ) ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება. ფლობს ACCA-ს საერთაშორისო აუდიტის (CertIA) და 
საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების (CertIFR) სერტიფიკატებს. მას 20 წელზე მეტი 
გამოცდილება აქვს აუდიტის და ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებაში როგორც კერძო, 
ასევე სახელმწიფო სექტორის სხვადასხვა ზომის კომპანიებისათვის.  

 ვახტანგს რამოდენიმე სხვადასხვა აუდიტორულ კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება აქვს, 
რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო ქსელი წევრი კომპანიები იყვნენ. ამჟამად იგი არის 
გრანთ თორნთონის მმართველი პარტნიორი საქართველოში. გრანთ თორნთონ 
საქართველო არის გრანთ თორნთონის საერთაშორისო ქსელის წევრი კომპანია, რომელშიც 
დღეს 100-ზე მეტი თანამშრომელია და ეს კომპანია ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა აუდიტის 
და ბიზნეს კონსულტაციების სფეროში საქართველოში. გრანთ თორნთონის საერთაშორისო 
ქსელი, რომელიც ერთ-ერთი გლობალური ლიდერია აუდიტში და კონსალტინგში, 
აერთიანებს დამოუკიდებელ ფირმებს რომლებიც ეწევიან მარწმუნებელ, საგადასახადო და 
საკონსულტაციო მომსახურებებს, რომლებიც 145 ქვეყანაში საქმიანობენ და 68,000 
ადამიანზე მეტი ჰყავთ დასაქმებული. 

 ვახტანგს აქვს სწავლების გამოცდილება. იგი იყო ACCA-ის ქართული პროგრამის აუდიტის 
ლექტორი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტში. მას ჩატარებული აქვს 
ტრენინგები სხვადასხვა კომპანიების ფინანსური განყოფილების თანამშრომლებისთვის, 
აგრეთვე მუდმივად ატარებს სხვადასხვა ტრენინგებს გრანთ თორნთონის 
პერსონალისათვის.   

სამუშაო გამოცდილება: 

01.2018 – დღემდე მმართველი პარტნიორი, შპს გრანთ თორნთონ 

03.2016 – 12.2017 პარტნიორი შპს გრანთ თორნთონ 

01.2007 – 02.2016 აუდიტის დირექტორი, პარტნიორი,   

 Consulting Services LLC/PKF Georgia LLC 

06.2005 – 01.2007 აუდიტის მენეჯერი, UBC International LLC (Member of PKF International)  

11.2004 – 06.2005 სს თბილგაზი,  შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მოადგილე 

05.2003 – 10.2004 აუდიტორი, საკონსულტაციო ჯგუფი „ალექსანდრე“ 

12.2002 – 05.2003  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების კონსულტანტი, 
საკონსულტაციო ჯგუფი „ალექსანდრე“ 

09.2003 – 2010 ლექტორი, პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ინსტიტუტი 

04.2000 – 11.2002 პროგრამის მენეჯერი, სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების 
ცენტრი ”ნდობა” 

პროფესიული ასოციაციების/კავშირების წევრობა:  

 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი. ეთიკისა 
და დისციპლინარული კომიტეტის თავმჯდომარე 

 საქართველოს, ბუღალტერთა, აუდიტორთა და კონსულტანტთა საზოგადოების (GSAAC) 
მუდმივი წევრი 



 

განათლება და ტრენინგები: 

გრანთ თორნთონის IFRS აკადემია 

დუსელდორფი, გერმანია  

IFRS 15 შემოსავლები კლიენტების კონტრაქტებიდან,  IFRS 16 გირავნობა, IFRS 9 ფინანსური ინსტრუმენტები, 
წლიური გაუმჯობესება (2014-2016 ციკლი), და მცირე მასშტაბის ცვლილებები. IFRS 3 ბიზნეს კომბინაციები, 
IFRS 10 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, და IFRS 13 სამართლიანი ღირებულების გაზომვა, 
პრაქტიკულ გამოცდილებაზე ფოკუსირებით. 

აგვისტო, 2017  

საერთაშორისო ფინანსური ანაგარიშგების სერთიფიკატი (CertIFR) 

სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) 

აპრილი, 2015 

საერთაშორისო აუდიტირების სერთიფიკატი (CertIA) 

სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) 

აპრილი, 2015 

გრანთ თორნთონ IFRS აკადემიის მიერ ჩატარებული სხვადასხვა კურსები, ფასის (IFRS) გამოყენება და 
სიახლეები,  ISA ცოდნა და სხვა. 

 

ISA აუდიტის გამოწვევები 

ბარსელონა, ესპანეთი  

PKF International 

დეკემბერი 12-14, 2012;  

ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების სტანდარტების გაღრმავება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და 
საქართველოში 

ტრენინგი მოიცავდა IFRS / IAS და ISA სიახლეებს.  

IFRS for SMEs, IFRS 1, IFRS 5, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 19, IAS 36, IAS 37, IAS 38 და IAS 40 

Corporate Solutions Consulting Ltd 

ოქტომბერი 12, 2009 – October 16, 2009 

სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) 

ჩაბარებული გამოცდები F1, F2, F3, F8 

( ბიზნესის ბუღალტერია, მენეჯმენტის ბუღალტრული, ფინანსური აღრიცხვის, აუდიტის და 
უზრუნველყოფის სფეროში) 

ივნისი, 2007 – ივნისი, 2008 

პროფესიული ტრენინგი ქართულ ენაზე ACCA-ს ბაზაზე  

სერთიფიკატის დასრულებული საფეხურები (წიგნები 1-დან 9) 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 

სექტ., 2001- იანვარი, 2004 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფიზიკის ფაკულტეტი 

1991 – 1993     

 

ენები: 

ქართული, რუსული, ინგლისური 

 


