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 f i n a n s u r i   a R r i c x v a  

 

 
 

1. fuladi saxsrebis moZraobis angariSgebis Sedgenisas grZelvadiani 

aqtivebis SeZena da realizacia klasificirdeba rogorc: 

 

 safinanso saqmianoba; 

 sainvesticio saqmianoba; 

 saoperacio saqmianoba. 

 

2. Tu aqtivi SeZenilia iseT mdgomareobaSi, rom misi miznobrivi 

gamoyeneba remontis gareSe SeuZlebelia, maSin remontze gaweuli 

danaxarjebi:  

  
 ganixileba periodis xarjad 

 xdeba remontis xarjis kapitalizacia 

 arc erTi pasuxi ar aris swori. 

 

3. droebiTi sxvaobaTa jgufs miekuTvneba: 

 garTobaze gaweuli xarjebi; 

 cveTisa da amortizaciis xarjebi; 

 saqvelmoqmedo organizaciebze gaweuli xarjebi. 

 

4. balansis Sedgenis TariRisaTvis saboloo savaluto kursiT 

gadaangariSebas ar eqvemdebareba ucxour valutaSi asaxuli: 

 miRebuli avansebi; 

 debitoruli davalianeba; 

 kreditoruli davalianeba. 

 

5. moijare 5 wliT iRebs saijaro aqtivs. xelSekrulebis Tanaxmad saijaro 

gadasaxdelebis gadaxda yoveli wlis bolos 26 000 laris odenobiT 

aisaxeba. saWiroa davTvaloT 26 000 laris diskontirebuli Rirebuleba. 

amisaTvis gamoiyeneba cxrili: 

 anuitetis momavali Rirebulebis; 

 anuitetis mimdinare Rirebulebis; 

 erTjeradi gadasaxdelebis mimdinare Rirebulebis; 
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6. Tu aqtivis sabalanso Rirebuleba mcirdeba gadafasebis dros da am 

dromde Seqmnili ar iyo am aqtivis gadafasebis rezervi. es Semcireba: 

 kapitalizirdeba; 

 aRiardeba rogorc mimdinare periodis xarji; 

 aRiardeba rogorc gauTvaliswinebeli xarji. 

 

7. cveTa xasiaTdeba, rogorc: 

 grZelvadian aqtivebSi gadaxdili Rirebulebis gadanawilebis saSualeba 

wlebis manZilze; 

 aqtivebis sabazro Rirebulebis Semcireba; 

 grZelvadiani aqtivebis Rirebulebis gadanawilebis saSualeba maTi 

dadgenili sasargeblo momsaxurebis periodze. 

 

8. saeWvo moTxovnebis koreqtirebis angariSze gvaqvs sakradito sawyisi 

naSTi 2000 lari.  wlis ganmavlobaSi Camoiwera uimedo moTxovna 2500 

lari. wlis bolos dadginda saWvo valebi 2800 lari. sawarmom saeWvo 

moTxovnebTan dakavSirebuli xarji unda aRiaros: 

 2800; 

 2300; 

 3300 

 

9. sawarmom SeiZina saqoneli gasayidad 2 360 larad, maT Soris dRg 360 

lari. sawarmos buRalterma  saqoneli aiRo SemosavalSi 2 360 larad, 

saqonlis SeZenis Rirebuleba sworadaa aRricxuli Tu es sawarmo: 

 dRg-s gadamxdeli sawarmoa; 

 dRg-is ar gadamxdeli sawarmoa; 

 arcerTi pasuxi ar aris swori. 

 

10. mza produqciis da daumTavrebeli warmoebis naSTi wlis dasawyisSi 

Seadgenda 10000 lars, wlis bolos 17000 lars, saangariSgebo periodis 

bolos saoperacio xarjebi: 

 
 Semcirdeba 7000 lariT 

 gaizrdeba 7000 lariT 

 ucvleli darCeba.                    
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amocana #1 

 

2011 wlis 20 dekembers sawarmom winaswar miiRo 30 000 dolari saqonlis 

Semdgomi miwodebis pirobiT. am TariRisTvis dolaris kursi larTan Seadgens 

1:1,6. 2011 wlis 31 dekembers 1:1.9. 2012 wlis 15 ianvars SeTanxmebisamebr 

sazRvargareTel myidvels miewoda 32 000 laris TviTRirebulebis saqoneli. 

miwodebuli saqonlis gasayidi Rirebuleba miRebuli avansis tolia. miwodebis 

TariRisTvis dolaris  kursi larTan Seadgens  1:1,8  

CawereT buRaltruli gatarebebi: 

 

2011 wlis 20 dekembers 

 

 

 

          2011 wlis 31 dekembers 

 

 

 

 

   2012 wlis 15 ianvars (sawarmo iyenebs maragis aRricxvis uwyvet meTods). 
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amocana #2 

 
sawarmom SeiZina ofisis aRWurviloba 16000 larad, Rirebulebis 40 dReSi 

gadaxdis pirobiT. misi savaraudo salikvidacio Rirebuleba 2000 laria, 

sasargeblo momsaxurebis vada Svidi weli, sawarmo Tavis saaRricxvo praqtikaSi 

iyenebs cveTis daricxvis wrfiv meTods. SeZenidan sami wlis Semdeg sawarmom 

moaxdina ofisis aRWurvilobis gayidva 8500 larad naRdi angariSsworebiT. 
davaleba: moaxdineT buRaltruli gatarebebi Sesabamisi Tanxebis miTiTebiT 

1. ofisis aRWurvilobis SeZenis 

2. pirveli wlis cveTis daricxvis 

3. gayidvis 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

magaliTi #3 

 
Sps “ani”-im, romelic dRg-is gadamxdelia, manqana danadgari gayida. 

manqanadanadgaris Tavdapirveli Rirebuleba 32000 laria. gayidvis momentisaTvis 

masze daricxuli iyo cveTa 1100 laris odenobiT. sawarmom aqtivi gayida 30000 

larad, plius dRg 5400 lari. fuli miRebulia sabanko angariSze. 

 

   asaxeT gayidvis operacia buRaltrulad. 
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m m a r T v e lo b i T i  a R r i c x v a  
 
  

1. xarji, romelic icvleba gamoSvebvuli produqciis proporciulad, aris            

 naxevradcvladi xarji. 

 cvladi xarji. 

 mudmivi xarji.   

                             

2. romeli Tvalsazrisia swori: produqciis raodenobis Secvlisas, 

 mudmivi xarjebi mTlianobaSi ucvlelia, xolo produqciis erTeulze 

icvleba. 

 cvladi xarjebi mTlianobaSi mudmivia, xolo produqciis erTeulze 

icvleba. 

 mudmivi xarjebi mTlianobaSi icvleba, produqciis erTeulze ki 

ucvlelia.  
                                                

3. daumTavrebeli produqciis naSTebis zrda mza produqciis 

TviTRirebulebas: 

 zrdis. 

 amcirebs. 

 ar cvlis. 
                                              

4.  samSeneblo firmaSi X masalaze wliuri moTxovnaa 85562,5 t. erTi 

tona masalis Senaxvis saSualo wliuri xarjia 4 lari  da erTi 

SekveTis ganTavsebas 20 lari sWirdeba.  

          ras udris SekveTis optimaluri moculoba: 
 830 t. 

 925 t. 

 720 t.  
                                                  

5. produqciis warmoebaze gaweuli pirdapiri masalis xarji aRiricxeba: 

 d _ daumTavrebeli warmoeba da k _ masalebi 

 d _ masalebi da k _ daumTavrebeli warmoeba 

 d – daumTavrebeli warmoeba da k _ gasacemi xelfasi 
 

6. SemkveTma moiTxova SekveTis vadaze adre Sesruleba, ris gamoc 

zenormatiul droSi namuSevaria 250 sT. saaTobrivi xelfasi 12 laria 

da zenormatiuli dro nazRaurdeba 1,5 ganakveTiT. 

    moaxdineT zenormatiuli drois anazRaurebis klasificireba: 
 

 pirdapiri xarji 3000 l da arapirdapiri xarji 1500 lari. 

 arapirdapiri xarji  3000 lari. 

 pirdapiri SromiTi xarji 4500 lari. 
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7. kompaniaSi muSaTa denadobis koeficientia 0,125. dasaqmebulTa saSualo 

ricxvi 7440 ramdeni TanamSromeli wasula kompaniidan: 

 750 TanamSromeli 

 930 TanamSromeli 

 600 TanamSromeli    
                                              1 

8. samrewvelo sawarmoSi, 21000 laris sawarmoo zednadebi xarjebi 

nawildeba ori saxis produqts Soris manqana / saaTebis proporciulad.  

pirveli saxis produqtze daixarja 2000 man/sT da meore saxis 

produqtze 5000 man/sT. 

ras udris pirveli saxis produqtze ganawilebuli sawarmoo zednadebi 
xarjebi: 
 

 15 000 lari. 

  7 000 lari. 

  6 000 lari. 

 

9. sawarmoo zednadebi xarjebis mikuTvnebis ganakveTia 2 lari erT 

kac/sT-ze. faqtiurad namuSevaria 8000 kac/sT da faqtiurma sawarmoo 

zednadebma xarjebma  17100 lari Seadgina. 

    romeli Tvalsazrisia swori: 
  

 zednadebi xarjebis mikuTvnebis danaklisia 1100 lari. 

 zednadebi xarjebis mikuTvnebis metobaa 1100 lari. 

 mikuTvnebis sxvaoba udis  nuls. 

   

10. kompaniam, zRvruli danaxarjebiT kalkulaciis principiT, gansazRvra 

mogeba 23800 laris odenobiT. mza produqciis sawyisi naSTi 500 

erTeuli, saboloo ki 400 erTeuli iyo. mudmivi sawarmoo zednadebi 

danaxarjebis mikuTvnebis ganakveTi 4 laria/erTeulze.  

ramdeni lari iqneba mogeba, danaxarjTa sruli ganawilebiT 
kalkulaciis sistemaSi: 
 

 24 200 lari. 

 23 400 lari. 

 23 800 lari. 
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amocana  1  

 
kompania amzadebs mtversasrutebs, romlis warmoebaze mimdinare TveSi daixarja: 
pirdapiri masala – 45600 lari, pirdapiri Sroma – 29500 lari. sawarmoo 
zednadebi xarjebis mikuTvneba xdeba pirdapiri xarjebis 70%-is odenobiT. 
     mimdinare TveSi daiwyo 7000 cali mtversasrutis warmoeba da damTavrda 
6200 erTeuli.  daumTavrebeli  erTeulebi damTavrebulia 65%-iT. 

          moTxovna:  gamoTvaleT: 

1. warmoebis mTliani danaxarjebi; 
2. mza produqciis saerTo ekvivalenturi erTeulebi; 
3. erTi ekvivalenturi erTeulis TviTRirebuleba; 
4. mza produqciis TviTrirebuleba; 
5. daumTavrebeli produqciis TviTRirebuleba. 
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amocana  2  

 

kompania amzadebs da yidis erTi saxis produqts, romlis erTeulze zRvruli 
mogeba Seadgens 20 lars. xolo zRvruli mogebis fardoba SemosavalTan (c/s) 
aris 0,40. 
 mimdinare TveSi dagegmili iyo 4000 erTeuli produqtis realizacia, romlis 
Sesabamisi usafrTxoebis diapazoni RirebulebiT 30000 laria.  

moTxovna:  

1. ipoveT erTeulis gasayidi fasi; 
2. gamoTvaleT usafrTxoebis diapazoni erTeulebSi; 
3. gamoTvaleT waugeblobois wertili; 
4. gamoTvaleT mTliani mudmivi xarjebi. 
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samewarmeo saqmianobis samarTlebrivi 

regulirebis safuZvlebi 

1) შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველია: 

 გაფიცვა; 

 სამხედრო სარეზერვო სამსახურში მსახურობა; 

 სამუშაოს ვადის გასვლა; 
 

2) შრომითი ქმედუნარიანობა იწყება 16 წლის ასაკიდან, თუმცა კანონიერი წარმომადგენლის 

თანხმობით პირი შეიძლება დასაქმდეს: 

 7 წლის ასაკიდან; 

 14 წლის ასაკიდან; 

 12 წლის ასაკიდან; 
  

3) გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულება უნდა იყოს დადებული: 

 ზეპირი ფორმით; 

 წერილობითი ფორმით; 

 ზეპირი ან წერილობითი ფორმით; 
 

4) სამუშაო დღეებს შორის ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს ნაკლები 

 24 საათზე; 

 12 საათზე; 

 16 საათზე; 

5) დამსაქმებლის მხრიდან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დასაქმებულს არ მიეცემა 

ერთ თვიანი ანაზღაურება, თუ: 

 დასაქმებული არაჯეროვნად ასრულებდა შრომითი ხელშეკრუბით 

გათვალისწინებულ ვალდებულებას; 

 დასაქმებული ჯეროვნად ასრულებდა შრომითი ხელშეკრუბით 

გათვალისწინებულ ვალდებულებას; 

 დამსაქმებელი არაჯეროვნად ასრულებდა შრომითი ხელშეკრუბით 

გათვალისწინებულ ვალდებულებას; 
 

6) სამეწარმეო საქმინობად არ მიიჩნევა: 

 კოოპერატივის  საქმიანობა; 

 სააუდიტო საქმიანობა; 

 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობა; 
 

7) შრომითი ურთიერთობა წარმოშობილად ითვლება: 

 სამუშაოს ფაქტობრივი დაწყების მომენტიდან; 

 სამუშაოს ფაქტობრივი დაწყების მომენტიდან, თუ შრომითი ხელშეკრულებით 

სხვა არ არის გათვალისწინებული; 

 სამუშაოს ფაქტობრივი შესრულების შემდეგ; 

8) რომელი არ არის იურიდიული პირი: 

 ამხანაგობა; 
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 სააქციო საზოგადოება; 

 კოოპერატივი; 
 

9) კომანდიტური საზოგადოება შედგება: 

 კომანდიტებისაგან და შეზღუდული პარტნიორებისაგან; 

 კომპლემენტარებისაგან; 

 კომპლემენტარებისაგან და შეზღუდული პარტნიორებისაგან; 
 

10)  კომანდიტური საზოგადოების სახელწოდება უნდა შეიცავდეს: 

 ერთ-ერთი კომპლემენტარის სახელსა და გვარს მაინც; 

 ერთ-ერთი შეზღუდული პარტნიორის სახელსა და გვარს მაინც; 

 ერთ-ერთი კომანდიტის სახელსა და გვარს მაინც; 
 

11) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციას ახდენს: 

 საქართველოს შემოსავლების სამსახური; 

 საგადასახადო ინსპექცია: 

 საჯარო რეესტრი; 
 

12) ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობა ნიშნავს: 

 ფიზიკური პირის უნარს, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით 

შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები; 

 ფიზიკური პირის უნარს, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები; 

 ფიზიკური პირის უნარს, ჰქონდეს და ახორციელებდეს სამოქალაქო უფლებებსა 

და მოვალეობებს; 

13) ჩამოთვლილი ნორმატიული აქტებიდან, რომელს ენიჭება უპირატესი იურიდიული ძალა: 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექს; 

 საქართველოს ორგანულ კანონს; 

 საქართველოს კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს; 
 

14) მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება შეიძლება სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი 

ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ ამ 

მესაკუთრეს უფლება ჰქონდეს, ცალკეულ შემთხვევებში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით, ან 

აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე ზოგიერთი მოქმედების განხორციელება. აღნიშნული უფლება 

არის შემდეგი სანივთო უფლება: 

 აღნაგობა; 

 სერვიტუტი; 

 უზურფრუქტი; 
 

15)  ხელშეკრულების დადებისას,  შეთავაზებაზე (ოფერტი) გაკეთებული დაგვიანებული 

თანხმობა (აქცეპტი) მიიჩნევა: 

  ხელშეკრულების დადებათ; 

  ახალ ოფერტათ; 

  ხელშეკრულებაზე უარის თქმათ; 
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s a g a d a s a x a d o  d a b e g v r a  
 

 

1. ramdeni wliT SeuZlia zaralis gadatana iuridiul pirs: 

 araumetes 5 an 6 wliT ; 

 araumetes 8 an 10 wliT; 

 araumetes 5 an 10 wliT; 

 
2. mogebis gadasaxadis deklaracias saangariSo wlis momdevno wlis 1 

aprilamde warudgenen: 

 rezidenti fizikuri pirebi, romelTa Semosavlebic ar ibegreba 

saqarTveloSi arsebul gadaxdis wyarosTan; 

 rezidenti fizikuri pirebi, romelTa Semosavlebic ibegreba saqarTveloSi 

arsebul gadaxdis wyarosTan; 

 saqarTvelos sawarmoebi; 

 
3. zogadad, saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis Tanaxmad ra aucilebel 

pirobas unda akmayofilebdes xarji, raTa SeiZlebodes misi gamoqviTva 

erToblivi Semosavlidan? 

 unda iyos dokumenturad dadasturebuli xarji an dakavSirebuli 

erToblivi Semosavlis miRebasTan. 

 unda iyos erToblivi Semosavlis miRebasTan dakavSirebuli dokumenturad 

dadasturebuli xarji. 

 unda iyos sagadasaxado wlis ganmavlobaSi gaweuli (gadaxdili) da 

dadasturebuli dokumenturad. 

 

4. SeZenilia 2500 laris Rirebulebis kompiuteruli programis licenzia. 

aramaterialuri aqtivebis xarji gamoiqviTeba: 

 Tu SeuZlebelia aramaterialuri aqtivis sasargeblo  gamoyenebis vadis 

gansazRvra maSin 20%-iani normis mixedviT. winaaRmdeg SemTxvevaSi misi 

sasargeblo gamoyenebis vadis proporciulad; 

 gamoiqviTeba srulad; 

 Tu SeuZlebelia aqtivebis sasargeblo  gamoyenebis vadis gansazRvra, maSin 

15%-iani normis mixedviT. winaaRmdeg SemTxvevaSi misi sasargeblo 

gamoyenebis vadis proporciulad; 

 
5. garTobaze gaweuli xarji (garda im pirebisa vinc eweva garTobiTi 

xasiaTis saqmianobas) gamoiqviTeba mxolod im pirobiT: 

 Tu igi dadasturebuli dokumeturad; 

 Tu igi dakavSirebulia erToblivi Semosavlis miRebasTan. 

 ar gamoiqviTeba; 
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6. 2012 wlis ganmavlobaSi ra ganakveTiT xdeba gadaxdili dividendebis 

dabegvra gadasaxadis wyarosTan? 

 

 saqarTvelos sawarmos mier fizikuri pirisTvis, arasamewarmeo 

(arakomerciuli) iuridiuli pirisTvis an ararezidenti sawarmosTvis  

gadaxdili dividendebi ibegreba gadaxdis wyarosTan gadasaxdeli Tanxis 5 

procentiani ganakveTiT. 

 saqarTvelos sawarmos mier fizikuri pirisTvis, arasamewarmeo 

(arakomerciuli) iuridiuli pirisTvis an ararezidenti sawarmosTvis  

gadaxdili dividendebi ibegreba gadaxdis wyarosTan gadasaxdeli Tanxis 

10 procentiani ganakveTiT. 

 g) saqarTvelos sawarmos mier fizikuri pirisTvis an ararezidenti 

sawarmosTvis  gadaxdili dividendebi ibegreba gadaxdis wyarosTan 

gadasaxdeli Tanxis 7.5 procentiani ganakveTiT. 

    
7. 2012 wels ra vadaSi waradgens fizikuri piri qonebis gadasaxadis 

deklaracias? 

 araugvianes kalendaruli wlis 1 noembrisa; 

 araugvianes kalendaruli wlis  1 maisisa; 

 araugvianes kalendaruli wlis 15 noembrisa; 

 
8. Tavisufal miwis nakveTebze (ar dgas Senoba) miwaze qonebis gadasaxdi 

gamoiangariSeba miwis: 

 sabazro Rirebulebidan gamomdinare kalendaruli wlis 1 aprili-saTvis; 

 saSualo wliuri sabalanso narCeni Rirebulebidan gamomdinare wlis 

bolosTvis; 

 arcerTi pasuxi ar aris swori 

 
9. dRg- is CaTvlis dokumenti ar aris: 

 sagadasaxdo angariS-faqtura; 

 droebiTi Semotanisas biujetSi dRg-is Tanxis gadaxdis damadasturebeli 

dokumenti; 

 arcerTi pasuxi araris swori 

 
10. dRg-s gadamxdelad registraciiis gauqmebis SemTxvevaSi saqonlis 

naSTi: 

 iTvleba dasabegr operaciad Tu masze gadamxdels CaTvlili aqvs dRg; 

 iTvleba dasabegr operaciad upirobod (yvela variantSi); 

 ar iTvleba dasabegr operaciad; 
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amocana #1 
 

2003 წელს საწარმომ შეიძინა: 200000 ლარის შენობა ნაგებობები, 60000 ლარის დაუმონ-

ტაჟებელი მოწყობილობა, 12000 ლარის არამატერიალური აქტივები. აღნიშნულის შემდგომ 

პერიოდებში საწარმოს შეძენები არ განუხორციელებია. 

2012 წლის  წლის 1 იანვარს საწარმოს ბალანსზე ერიცხება: 175000 ლარის შენობა ნაგებო-ბები 

(ნარჩენი ღირებულებით); დაუმონტაჟებელი მოწყობილობის (დანადგარების)  სახით დარჩა 

15000 ლარის ქონება და 7000 ლარის არამატერიალური აქტივები, ხოლო 2012 წლის 31 

დეკემბრისათვის იგივე აქტივები - შესაბამისად: 170000 ლარის, 10000 ლარის და 6000 ლარის 

ოდენობით.  
 gansazRvreT: 

1. 2012 wlis dasabegri qonebis Rirebuleba;  

2. 2012 wlis qonebis gadasaxadi.  qonebis gadasaxdis ganakveTi 1 %-ia. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amocana #2 
 

გადასახადის გადამხდელმა (შპს-მ), ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების მიზნით 2004 

წელს იყიდა 12 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომელშიც გადაიხადა 20000 ლარი. აღნიშნული მიწის 

ნაკვეთი მიმდინარე წლამდე გამოიყენებოდა (მოჰყავდა სხვადასხვა მარცვლეული 

კულტურები) ეკონომიკური საქმიანობისათვის. შპს-მ აღნიშნული მიწის ნაკვეთი 2012 წელს 

გაყიდა  45 000 ლარად. 
 

gansazRvreT: 
 

1. წინა წლების (2012 წლამდე) განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვითი 

თანხები. 

2. 2012 წელს ამ ოპერაციიდან ერთობლივ შემოსავალში შესატანი თანხა.  
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amocana #3 

Sps `praimi” gadasaxadis gadamxdelad daregistrirda 2012 wlis 20 Tebervals.  

2012 wlis 1 dekembris mdgomareobiT mis mier ganxorcielebulma DdRg-is 18%-ni 
ganakveTiT dasabegri operaciebis jamurma Tanxam Seadgina 72 aTasi lari.  

10 dekembers ganaxorciela bavSvTa higienuri nawarmis (CaTvlis uflebis gareSe 
gaTavisuflebuli operacia) miwodeba 24 aTasi laris.  

13 dekembers dafuZnebuli sawarmos  sawesdebo kapitalSi Seitana (gaTavisu-

flebulia CaTvlis uflebiT) 10 aTasi laris Rirebulebis saqoneli.                   14 
dekembers ganaxorciela 32 aTasi laris 18%-iani ganakveTiT dasabegri saqonlis 
miwodeba.  

16 dekembers ganaxorciela sxva piris sakuTrebaSi arsebuli saqonlis gadazidvis 
momsaxureba stambulidan Tbilisamde (momsaxurebis Tanxaa 25 aTasi lari). 
 

gansazRvreT: 
 

1. rodidan iTvleba piri dRg-is gadamxdelad, ratom?  

2. dRg-iT dasabegri brunva dekembris TveSi da dRg brunvaze.  
 



  uflebeb i  daculia  

 17 

amocana #4 
2011 წლის ბოლოს საწარმოს პირველი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენს  300000 

ლარს, ამ ჯგუფის ძირითად საშუალებებზე გაანგარიშებული საამორტიზაციო ანარიცხები 

60000 ლარს. 2012  წელს შეძენილია სამი დანადგარი რომლის ჯამური ღირებულება 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 211-ე მუხლის შესაბამისად შეადგენს 120000 ლარს. 

ამავე  წელს ამ ჯგუფში რიცხული ორი მოწყობილობა გაიყიდა 200000 ლარად (თითოეული 

100000 ლარად). 

განსაზღვრეთ 

1.  ამორტიზაციის თანხა და ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2012 წლის ბოლოს.  

2. აღნიშნული მოწოდების ოპერაციიდან რა ოდენoბის  თანხები ჩაირთვება შპს-ს ერთობლივ 

შემოსავლებში 2012 წელს. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
amocana #5 

2011 წლის ბოლოს საწარმოს მესამე ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი შეადგენს  500000 ლარს, 

უნდა აღინიშნოს რომ ამ დროისათვის ჯგუფში შედიოდა 1 ცალი ტურბინული მოწყობილობა.  

2012  წელს შეძენილია 2 დიზელგენერატორი, რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 40000 

ლარს.  

2012  წელს ამ ჯგუფში რიცხული 3 (სამივე) ძირითადი საშუალება გაიყიდა 300000 ლარად. 

განსაზღვრეთ 

1.  მესამე ჯგუფის ამორტიზაციის თანხა და ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი 2012 წლის 

ბოლოს.  

2. აღნიშნული მოწოდების ოპერაციიდან რა ოდენების  თანხები ჩაირთვება შპს-ს ერთობლივ 

შემოსავლებში 2012 წელს. 
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a u d i t i s  s a f u Z v l e b i  
 

1. saqarTveloSi auditorTa atestacias (kvalifikaciis donis 

gansazRvras) axdens: 
 

 parlamentTan arsebuli buRaltruli aRricxvis standartebis komisia; 

 mxolod parlamentTan arsebuli auditoruli saqmianobis sabWo;  

 parlamentTan arsebuli auditoruli saqmianobis sabWo da saqarTvelos 

profesional buRalterTa da auditorTa federacia; 
 

2. finansuri angariSgebis auditis Catarebis Semdeg auditori (audituri 

kompania):  

 

 gamoxatavs mosazrebas auditirebuli angariSgebis Sesaxeb 

 gamoavlens da asworebs sagadasaxado kuTxiT daSvebul Secdomebs 

 axdens angariSgebaSi aRmoCenili darRvevebis gasworebas 

 
3. saqarTveloSi auditoruli saqmianobis ZiriTadi maregulirebeli 

normebi  gansazRvrulia:  

 

 kanoniT `buRaltruli aRricxvisa da angariSgebis Sesaxeb”;  

 kanoniT `mewarmeTa Sesaxeb” 

 kanoniT `auditoruli saqmianobis Sesaxeb”  
 

p r o f e s i u l i  e T i k i s  k o d e q s i  

 

4. buRaltris profesiis ganmasxvavebeli Tavisebureba imaSi mdgomareobs, 

rom igi Tavis Tavze iRebs pasuxismgeblobas imoqmedos: 

 mxolod klientis an damqiraveblis moTxovnebis Sesabamisad; 

 sazogadoebis interesebidan gamomdinare da ar Semoifarglos marto 

damkveTis an damqiraveblis moTxovnebis dakmayofilebiT; 

 konkretuli situaciis Sesabamisad 

 
5. bafis profesionali buRaltris eTikis kodeqsi efuZneba: 

 

 buRalterTa saerTaSoriso federaciis (IFAC) eTikis kodeqss;  

 dsT-s qveynebis federaciis eTikis kodeqss; 

 parlamentTan arsebuli auditoruli saqmianobis sabWos eTikis kodeqss. 

 
6. profesiuli kompetenciis SenarCuneba moiTxovs:  

 

 codnis srulyofas mudmivad, saTanado profesiul-teqnikur da biznesis 

sferoSi arsebuli siaxleebis bazaze;  

 codnis srulyofas periodulad, saWiroebis Sesabamisad;   

 codnis srulyofas maregulirebeli wesebis Secvlis Sesabamisad. 


